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Abstract:
One of the ways that can be to achieve better utilization of investment opportunities 

and better allocation of resources is financial distress prediction. Therefore, audit 
reports and its disclosures play an important role in corporate financial distress and 
bankruptcy prediction. Assessing the effectiveness of audit report disclosures in 
identifying bankrupt companies and comparing them with bankruptcy prediction 
ability can be useful. In this study, the effect of auditor’s report disclosures on the 
failure of businesses in the firms accepted in Tehran Stock Exchange (TSE) from 
year 1393 to 1398 has been investigated. To examine this issue, the effect of auditor’s 
report disclosures as the independent variable and failure of business as the dependent 
variable is considered. Although in this study, the results show that the auditor’s report 
disclosures content has a significant impact on business failure. Furthermore, internal 
and external factors related to audit report disclosure is also, affected on business 
failure.
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چکیده
یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر 
افشائیات آن ها نقش مهمی  این رو گزارش های حسابرسی و  از  منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. 
اثربخشی گزارش های حسابرسی در  ارزیابی  ایفا می نمایند.  در پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی شرکت ها 
شناسایی شرکت های ورشکسته و مقایسه ی آن با توان پیش بینی ورشکستگی توسط متغیرهای مالی می تواند مفید 
باشد. در این پژوهش به بررسی اثر افشائیات گزارش حسابرس بر شکست کسب و کارها در شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1398 پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع، افشائیات گزارش 
حسابرس، متغیرمستقل و شکست کسب و کار متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد محتوای 
افشائیات گزارش حسابرس بر شکست کسب وکار تأثیرگذار است. به عالوه فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با 

افشائیات گزارش حسابرس بر پیش بینی شکست کسب وکار تأثیر می گذارند.

کلیدواژه:افشائیات گزارش حسابرس، شکست کسب و کارها، فاکتورهای داخلی و خارجی
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1-مقدمه
کیفیت حسابرســی برای اطمینان از قابلیت اطمینان اطالعات مالی ارائه شده به ذی نفعان در 
تصمیم گیری ضروری اســت. به این معنا، حسابرســان موظفند بندی را در گزارش خود در مورد 
هرگونه عدم اطمینان با اهمیت مربوط به شــرایطی که ممکن اســت باعث شــک و تردید قابل 
مالحظه در مورد توانایی شــرکت برای ادامه ی فعالیت آن در آینده قابل پیش بینی شــود، منتشر 
کنند. اگر احتمال عدم موفقیت در طی یک ســال پس از انتشــار گزارش زیاد باشد، ممکن است 
حسابرســان اظهارنظر خود را به صورت مشــروط ارائه نمایند. پژوهش نظری به توانایی حرفه ی 
حسابرسی در هشدار دادن به سرمایه گذاران در مورد شکست کسب و کار شرکت در آینده اشاره 
می کند و نشان می دهد سرمایه گذاران گزارش های حسابرسی را به عنوان یک منبع آموزنده تلقی 
می کنند. به همین ترتیب مطالعات دیگر در مورد عدم موفقیت کســب و کار تأکید می کنند که 
نظرات حسابرسی قدرت توضیحی را برای پیش بینی شکست کسب و کار فراهم می کند. در واقع 
در طول بحران مالی جهانی، شــواهدی وجود دارد که این واقعیت را تأیید می کند که حسابرسان 
هنگام صدور نظرات مشــروط برای شــرکت های دچار شکست کســب و کار، تصمیمات درستی 
گرفته اند. با این حال عدم موفقیت در شناســایی کســب و کارهای پیچیــده و متنوع به وضوح 
به چشــم می خورد. علت برخی شکست ها این مسأله می باشــد که حسابرسان در مورد برخی از 

شکست های کسب و کار در گزارش های خود هشدار ندادند )نورا و همکاران، 2019، 3(.
1-1-بیانمسأله

به شکل  اتکا می کنند که  به اطالعاتی  از استفاده کنندگان اطالعات حسابداری  گروه کثیری 
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی توسط مدیران تهیه و ارائه می شوند. در بسیاری از موارد 
هدف تهیه کنندگان اطالعات مالی با استفاده کنندگان از آن ها یکسان نیست و این موضوع ناشی از 
تضاد منافع بین گروه های ذی نفع در شرکت ها است. بنابراین جهت کاهش تضاد منافع گروه های 
مذکور استفاده کنندگان اطالعات حسابداری به خدمات افراد صاحب نظر با صالحیت و مستقل 
باور کنند.  را  اطالعات مذکور  به نحوی که  دارند،  نیاز  اطالعات حسابداری  به  اعتباردهی  برای 
نیاز به خدمات حسابرسان مستقل در این استدالل نهفته است و فلسفه ی وجودی حسابرسان 
مستقل ایفای وظیفه ی اعتباردهی است. اعتباردهی به صورت های مالی به مفهوم ایجاد اطمینان 
از منصفانه بودن اطالعات مندرج در صورت های مالی و قابلیت اطمینان به آن ها است. با توجه 
به نقش مذکور چنانچه حسابرسان در کشف و گزارش اطالعات مالی گمراه کننده و تحریفات با 
اهمیت قصور نمایند، این موضوع در بلند مدت ارزش اقتصادی حسابرسی را کاهش داده و با سلب 
اعتماد استفاده کنندگان نسبت به گزارشگری مالی و کیفیت و اثربخشی حسابرسی، به ثبات و 
استحکام بازار سرمایه آسیب جدی وارد خواهد نمود. کشف تقلب های بزرگ مدیران در سال های 
اخیر، نقش بزرگ تری را به حسابرسی متحول کرده است. این آخرین تغییر هدف حسابرسی، 
نتیجه ی افزایش چشمگیر تعدادی از دعاوی حقوقی بوده است که در آن حسابرسان مستقل به 
عدم کشف تقلب های مدیریت متهم شده اند. افزایش شمار تقلب، تحریف ها و ارائه های مجدد که 
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اغلب با ورشکستگی شرکت های بزرگ درهم آمیخته، نگرانی هایی را درباره ی کیفیت صورت های 
مالی به همراه داشته است. به همین جهت پیشگیری یا کشف اشتباهات و تحریفات با اهمیت در 
صورت های مالی همواره کانون توجه سرمایه گذاران، قانون گذاران، مدیران و حسابرسان بوده است 
و بر همین اساس استانداردها و دستورالعمل های متعددی در زمینه ی کشف تقلب وضع گردیده 
است. بدون تردید حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی درباره ی قابلیت اتکا و مربوط بودن اطالعات 
درباره ی  حسابرس  که  است  این  مالی  صورت های  حسابرسی  از  هدف  است.  مالی  صورت های 
درستی تهیه و ارائه ی صورت های مالی از تمام جنبه های با اهمیت در انطباق با اصول عمومی 
غیرمطلق،  در شکل  اطمینان  تأمین  نوع  این  با  حسابرس  اظهارنظر  کند.  اظهارنظر  حسابداری 
اعتبار صورت های مالی را افزایش می دهد. اظهارنظر حسابرس را مجموع قضاوت های حرفه ای، 
حرفه ای  و  کارشناسی  نظر  عنوان  به  فشرده  صورت  به  حسابرس  توجیه های  و  تصمیم گیری ها 
تعریف می کنند. حسابرس در اظهارنظر نسبت به صورت های مالی باید از نبود تحریف با اهمیت 

اطمینان معقول کسب کند )جاللی، 1398(.
طی دهه های گذشته، محققان رشته های مختلف علوم اجتماعی از جمله حسابداری، امور مالی، 
استراتژی و مطالعات سازمانی، موضوع شکست کسب و کار و همچنین علل و پیامدهای آن را 
مورد مطالعه قرار داده اند. علی رغم تعداد مطالعات انجام شده، دانستن علل عدم موفقیت کسب وکار 
نیاز به بهبود و یکپارچه سازی این جریان از طریق تحقیقات در رشته های علوم اجتماعی دارد. به 
عنوان مثال تا امروز ظاهراً دانشمندان از تقاطع بین علل عدم موفقیت تجارت و رشته ی حسابرسی 
چشم پوشی کرده اند. این مقاله به این سؤال می پردازد که آیا علل عدم موفقیت کسب وکار در 
افشای گزارش حسابرس توضیح داده شده است یا خیر؟ آیا حسابرسان مستقل می توانند دالیل 
عدم موفقیت کسب وکار را قبل از وقوع پیش بینی کنند؟ از آنجا که روند شکست ممکن است 5 تا 
6 سال طول بکشد، بنابراین، این مسأله یک پدیده ی ناگهانی نیست و حسابرسان می توانند عالئم 
هشدار دهنده ی اولیه ی بحران یک شرکت را تشخیص دهند و کاربران گزارش حسابرس می توانند 
در مراحل بعدی واکنش نشان دهند. حسابرسان در نامه ای به سهامداران شرکت، نتایج فرآیند 
حسابرسی را در گزارشی ارائه می دهند. گزارش حسابرس به صورت کتبی بوده و شرکتی را که 
صورت های مالی سالیانه در آن تجزیه و تحلیل می شود و چارچوب گزارشگری مالی اعمال شده 
و دوره تحت پوشش در آن صورت ها را نیز مشخص می کند. این سند شامل یک حسابرسی است 
که می تواند مقبول، مشروط و مردود باشد و اظهارنظر حسابرسی را به وضوح بیان می کند که آیا 
صورت های مالی ساالنه یک دیدگاه واقعی و منصفانه را مطابق با چارچوب مربوط ارائه می دهد و 

این که آیا صورت های مالی ساالنه با الزامات قانونی مطابقت دارد یا خیر؟
خطر  با  رابطه  در  حسابرسی  فرآیندهای  طی  که  را  شواهدی  هرگونه  موظفند  حسابرسان 
ورشکستگی شرکت وجود دارد ذکر کرده و اگر خطر حسابرسی باال باشد، گزارش های حسابرسی 
خود را به صورت مشروط ارائه نمایند. بنابراین، گزارش حسابرس می تواند به عنوان هشدار اولیه 
در خصوص عدم موفقیت قریب الوقوع کسب وکار مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که ذی نفعان 
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آگاه  فعالیت  تداوم  به  مربوط  خطرات  از  تصمیم گیری  هنگام  باید  خورده  شکست  شرکت های 
باشند، منطقی به نظر می رسد که حسابرسان، مشاوران مالی و حتی مطبوعات تجاری باید مکلف 
با این حال برخی از کاربران از توانایی  به گزارش خطرات عدم موفقیت برای ذی نفعان باشند. 
حرفه ی حسابرسی برای هشدار دادن به مردم در مورد نارسایی های قریب الوقوع ناراضی هستند. 
این احساس به ویژه در زمان بحران مالی جهانی قابل مشاهده بوده است و کاربران شکایت کردند 
که حسابرسان در گزارش های مربوط به ورشکستگی های قریب الوقوع احتیاط کافی نداشته اند. با 
این وجود در اکثر موارد، حسابرسان گزارش هایی در زمان وجود خطر ورشکستگی صادر می کردند 
انتظار می رود که  بحران حمایت می نمود.  در هنگام  آن ها  و مسئولیت  نقش حسابرسان  از  که 
حسابرسان در گزارش های خود، مواردی را ارائه دهند که شکست را توضیح می دهد. به عبارت 
دقیق تر، محتوای گزارش حسابرس ممکن است قدرت توضیحی قابل توجهی در نشان دادن دالیل 
عدم موفقیت کسب و کار فراهم کند. محتوای صریح گزارش حسابرس هنوز برای توضیح دالیل 

عدم موفقیت کسب و کار مورد استفاده قرار نگرفته است )نورا و همکاران، 2019، 2(.
طرفداران نظریه ی جبرگرایی موافقند که این دالیل عمدتاً خارجی هستند؛ از جمله فاکتورهای 
خاص صنعت و عوامل محیطی. محققانی که نظریه ی داوطلبانه را پیشنهاد می دهند برای توضیح 
شکست ها دالیلی از قبیل واقعیت های مربوط به مهارت های مدیریت عمومی یا کنترل مدیریت 
مالی ارائه نموده و به واقعیت های داخلی اشاره می کنند. برای روشن شدن این بحث، پژوهش 
حاضر دالیل عدم موفقیت کسب و کار را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. زیرا حسابرسان هم 
به شرایط داخلی و هم خارجی توجه می کنند. مطالعه حاضر به ادبیات پژوهش در زمینه ی عدم 
موفقیت کسب و کار شواهدی اضافه می نماید و ترکیبی از دالیل برون زا و درون زا را برای توضیح 
قوی تر بررسی می نماید. این مطالعه از افشای گزارش حسابرس برای توضیح علل عدم موفقیت 
کسب و کار استفاده می کند. برای مدیران ارشد، شواهدی ارائه می دهد تا بدانند گزارش حسابرس 
را می توان ابزاری مفید، در دسترس و آسان برای تجزیه و تحلیل در توضیح علل عدم موفقیت 
در کسب و کار در نظر گرفت و تنظیم کنندگان ممکن است از این مطالعه نیز بهره مند شوند. زیرا 
در محیط حسابرسی بین المللی فعلی، که در آن تغییرات نظارتی در سراسر جهان رخ می دهد، به 
موقع و مرتبط هستند، شفافیت حسابرسان را از طریق گزارش های حسابرسی افزایش می دهند. 
بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده در مقدمه ، سؤال اصلی پژوهش این گونه مطرح می گردد که 

تأثیر افشائیات در گزارش حسابرس بر شکست کسب وکار چگونه است؟

٢-1-اهمیتپژوهش
وجود ریسک مربوط به امکان شکست کسب و کار محرک مثبتی برای شرکت ها است تا انگیزه 
باالتری برای کارآمدی در تولید داشته باشند. در مقابل باید خاطر نشان کرد که مسائلی چون 
بازسازی خود، توجیه کننده ی طراحی  با شکست کسب و کار در  بنگاه  اشتغال و پتانسیل یک 
شکست  زیرا  است.  مالی  بحران  دارای  شرکت  یک  بدهی های  ساختار  تجدید  برای  مکانیزمی 
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کسب و کار، هزینه های معامالتی باالیی را به طرفین وارد می آورد. بنابراین از آنجایی که وجود 
اقتصادی  فعالیت  چرخه  از  کارآمد  غیر  بنگاه های  شدن  خارج  به  منجر  اقتصادی  سالم  رقابت 
و  کسب  شکست  فرآیند  بنابراین  می دهد،  ارتقا  را  باقیمانده  بنگاه های  کارایی  متوسط  و  شده 
کار نقش مهمی را در رونق بخشی به اقتصاد هر کشور ایفا کرده و به عالوه موجب افزایش رفاه 
تولید  کم تری  هزینه ی  با  را  خدمات  و  کاالها  کارآمد  بنگاه های  زیرا  می شود.  مصرف کنندگان 
می کنند و با قیمت کم تری می فروشند. در نتیجه قانون گذاران، با علم به این موضوع اقدام به وضع 
قواعدی می کنند تا به فرآیند شکست کسب و کار صورتی نظام مند دهند. گاهی اوقات شکست 
کسب و کار عالمتی است مبنی بر این که مدیران یک بنگاه صالحیت مدیریت منابع را در جهتی 
درست ندارند و بنابراین تغییر مدیران می تواند بنگاه را از خطر شکست کسب و کار نجات دهد. 
در طول دهه های گذشته محققان رشته های علوم اجتماعی، ازجمله حسابداری، مالی، استراتژی 
و مطالعات سازمانی، به بررسی موضوع شکست کسب و کار و علل و نتایج آن پرداختند. باوجود 
تعدادی از مطالعات در زمینه ی علل شکست کسب و کار، یکپارچگی این جریان از پژوهش در 
رشته های علوم اجتماعی باید بهبود یابد. پژوهش حاضر به بررسی اطالعات افشا شده در گزارش 
حسابرس بر احتمال شکست کسب و کار می پردازد. با توجه به اهمیت موضوع بر تصمیمات آتی 
استفاده کنندگان از صورت های مالی خصوصاً سرمایه گذاران و وام دهندگان تاکنون پژوهشی در 

این زمینه صورت نپذیرفته است. لذا اجرای این پژوهش می تواند مفید باشد.
3-1-هدفپژوهش

از انجام این پژوهش به صورت کلی بررسی تأثیر محتوای افشائیات گزارش حسابرس  هدف 
بر شکست کسب و کارها و بررسی تأثیر فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش 
بهادار  اوراق  بورس  پذیرفته شده در  بر پیش بینی شکست کسب و کار در شرکت های  حسابرس 

تهران می باشد.

٢-پیشینهیپژوهش
و  سو  یک  از  آن ها  سرمایه  ساختار  شدن  متنوع  و  سهامی  شرکت های  روزافزون  گسترش 
و  مالکان  دیگر،  سوی  از  اقتصادی  خرد  و  کالن  ابعاد  در  شدید  مالی  بحران های  شدن  پدیدار 
مقابل  در  خود  کردن  مصون  برای  سپری  و  پوشش  ایجاد  به دنبال  بنگاه ها  مختلف  ذی نفعان 
این گونه مخاطرات بوده اند. پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت ها 
است. مالکان، مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکای تجاری و همچنین مؤسسات دولتی 
ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند. زیرا در صورت ورشکستگی  نظیر بانک ها و... عالقمند به 
در سطح  بزرگ  اخیر شرکت های  ورشکستگی های  تحمیل می شود.  آن ها  به  زیادی  هزینه های 
بین المللی و نوسان های بورس اوراق بهادار در ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی 

شرکت ها را نشان می دهد )ابراهیم پور میبدی، محمدی، 1398(.
ادامه ی  برای  کافی  مالی  منابع  کسب  برای  شرکت  آن  در  که  است  وضعیتی  ورشکستگی 
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عملیاتش ناتوان است. پژوهش های صورت گرفته در حوزه ی پیش بینی ورشکستگی نشان می دهد 
که بیش تر پژوهشگران، معیارهای ورشکستگی را به عنوان درماندگی در نظر گرفته و با نشان 
دادن مدل های متفاوت به پیش بینی آن پرداخته اند. حال آنکه در ادبیات مالی، تأکید بر این است 
که شرکت ها سال ها قبل از بروز ورشکستگی وارد چرخه ی ورشکستگی می شوند و رویدادهای 
اقتصادی مختلفی در دوره ی قبل از ورشکستگی اتفاق می افتد. شرکت ها ممکن است کسب زیان 
و کاهش ارزش اوراق را یک سال و یا سال ها قبل از ورشکستگی تجربه کنند. بنابراین پیش بینی 
ورشکستگی ممکن است برای ارزیابی عملکرد شرکت به ویژه برای سرمایه گذاران به موقع و مفید 
نباشد. به عالوه استفاده از واژه ورشکستگی به عنوان معیار ورشکستگی ممکن است معتبر نباشد. 
زیرا شرکت هایی که از نظر مالی دچار درماندگی نیستند به دالیل استراتژیک و به صورت اختیاری 
پرداخت  عدم  هم  باز  نشود،  ورشکست  شرکت  اگر  حتی  نمایند.  ورشکستگی  اعالم  می توانند 
بدهی ها در سررسید باعث خواهد شد که شرکت در قرارداد وام و ادعای سهامداران تجدید نظر 
کند که در نتیجه سهامداران و بستانکاران هر دو زیان خواهند دید. مدیران شرکت ها در شرایط 
ورشکستگی مایل به دادن اطالعات و اخبار خوب به بازار سرمایه هستند تا بدین وسیله از کاهش 
ارزش شرکت جلوگیری نمایند. بنابراین دست کاری صورت های مالی، به هدف فلسفه ی وجودی 

آن خدشه وارد می کند )ایزدی نیا و همکاران، 1394(.
یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری 
اثربخشی  ارزیابی  این رو  از  بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است.  و تخصیص 
پیش بینی  توان  با  آن  مقایسه ی  و  ورشکسته  شرکت های  شناسایی  در  حسابرسی  گزارش های 
ورشکستگی توسط متغیرهای مالی می تواند مفید باشد )بختیاری و همکاران، 1390(. هنگامی 
که هر شرکتی گزارش حسابرسی خود را منتشر می کند، این سند یک نظر حرفه ای در خصوص 
قابلیت اطمینان و کامل بودن اطالعات و افشای مالی شرکت نشان می دهد )لنوکس، 1999(. 
ارزیابی  اطالعاتی در خصوص  ارزش  از  نظر حسابرسی  ادعا کرده اند که  نویسندگان  از  بسیاری 
همکاران، 1989(.  و  وود  هاپ  رد، 2013؛  )فلدمن،  است  برخوردار  کار  و  موفقیت کسب  عدم 
دید  مالی  تا صورت های  کنند  حاصل  اطمینان  که  است  این  حسابرسان  مسئولیت  که  آنجا  از 
واقعی و منصفانه ای نسبت به عملکرد مالی بنگاه ارائه می دهند یا خیر )لیتینن، لیتینن، 2009(، 
حسابرسان باید در صورت عدم فراهم شدن این دیدگاه، اظهارنظر حسابرسی مشروط ارائه نمایند 
و دالیل آن را توضیح دهند. ادبیات پیشین نشان می دهد که اظهارنظر حسابرسی مشروط به طور 
قابل توجهی در پیش بینی ورشکستگی مؤثر است )مک کی، 2003؛ ون پیرسم، چان، 2014(. 
حسابرسان برای صدور اظهارنظر خود، وظیفه دارند تا ارزیابی وضعیت درماندگی مالی هر شرکت 
را به عنوان بخشی از حسابرسی خود ارزیابی کنند و باید تصمیم بگیرند که آیا این شرکت در 
طول سال آینده در کسب وکار مربوط باقی خواهد ماند یا خیر؟ در چنین مواردی که در مورد بقای 
شرکت شک و تردید قابل توجهی وجود دارد، حسابرسان می توانند از این ریسک برای اظهارنظر 
در خصوص نگرانی از تداوم فعالیت شرکت استفاده کنند )بلی و همکاران، 2011(. به نظر می رسد 
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که این اظهارنظر یک بعد اساسی در توضیح دالیل شکست کسب و کار باشد )آلتمن و همکاران، 
2010(. در کنار موارد فوق، اگر گزارش حسابرسی تنها ساز و کاری برای حسابرسان باشد که 
بتوانند خطرات مربوط به عدم موفقیت کسب و کار را به کلیه ی ذی نفعان ابالغ کند، ممکن است 
دالیلی که باعث عدم موفقیت کسب و کار شده است در این گزارش افشا شود که شامل عدم 
قطعیت نگرانی های مربوط به عدم موفقیت کسب و کار است و دالیل دیگر مندرج در گزارش های 

با اظهارنظر مشروط نیز سیگنالی از نگرانی های مربوط به بقای شرکت را نشان می دهد. 
در نتیجه اگر بین علل عدم موفقیت کسب و کار و افشای اطالعات موجود در گزارش حسابرسی 
افشاگری ها به عنوان متغیرهای توضیحی در مدل های  این  رابطه وجود داشته باشد، گنجاندن 
مورد استفاده برای ارزیابی عدم موفقیت کسب و کار می تواند قدرت توضیحی و صحت این مدل ها 
را بهبود بخشد و نشان دهنده ی دالیلی باشد که باعث شکست کسب و کار می شود. همان طور 
که مشاهده می شود برخی از تحقیقات در مورد چگونگی و نوع اظهارنظر حسابرسی، یعنی عقاید 
اظهارنظر حسابرسی مقبول و اظهارنظر حسابرسی مشروط، وجود نارسایی را توضیح می دهد. با 
این حال محتوای نظرات یا دالیل این اظهارنظرهای حسابرسی که حسابرسان برای توضیح دالیل 
و توجیه عقاید خود درج می کنند، هنوز مورد کاوش قرار نگرفته است. بنابراین، هنوز ناشناخته 
است که آیا افشاگری های گزارش حسابرسی ممکن است به خوبی دالیل عدم موفقیت کسب و 
کار را روشن کند یا خیر؟ مطالعه ی حاضر پژوهش های اولیه در این زمینه را با ارزیابی توانایی 
افشای اطالعات در گزارش حسابرسی گسترش می دهد تا دالیل احتمالی عدم موفقیت کسب و 

کار را توضیح دهد. 
شرکت های  برای  حسابرسان  که  کردند  تصدیق  را  نظریه  این   )1999( همکاران  و  کاسترال 
ورشکسته و شرکت هایی که از نظر مالی رنج می برند، اظهارنظر مشروط صادر می کنند و دالیل 

زیادی را برای درماندگی مالی به نمایش می گذارند.
گزارش  تعدیل  بند)های(  رفع  بین  رابطه  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)1399( قدرتی 
این موضوع پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، بررسی  به  با عملکرد مالی شرکت«  حسابرس 
ارتباط بین رفع بندهای تعدیلی گزارش حسابرسان با عملکرد مالی شرکت در شرکت های پذیرفته 
از مدل رگرسیون  برای آزمون فرضیه های پژوهش  بهادار تهران می باشد.  اوراق  شده در بورس 
خطی چندگانه براساس داده های تابلویی و تلفیقی استفاده اردیده است. نتیجه ی بررسی 128 
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )896 مشاهده سال-شرکت( طی بازه ی زمانی 
1391 تا 1397 حاکی از آن است که بین رفع بندهای تعدیل گزارش حسابرسی و نرخ بازده 
دارایی ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارتی، در سال هایی که بندهای تعدیل در 
گزارش حسابرسان نسبت به سال قبل برطرف شده است، عملکرد مالی و سودآوری شرکت باالتر 

بوده است.
نونهال نهر و لیثی )1399( در پژوهشی با عنوان »پیامدهای ناخواسته نحوه ی افشای موارد 
ابهام شرکت ها درگزارش های حسابرسان مستقل بر قضاوت های سرمایه گذاران غیرحرفه ای« به 
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این موضوع پرداختند. در پژوهش آنان به بررسی پیامدهای ناخواسته چگونگی افشای موارد ابهام 
در امور شرکت ها در گزارش های مدیران و نحوه افشای آن ها توسط حسابرسان در گزارش های 
حسابرسی و تأثیر آن ها بر قضاوت های سرمایه گذاران غیرحرفه ای پرداخته شده است. بدین منظور 
تعداد 195 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب و مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش 
بیانگر این است که بند تأکید بر مطلب خاص به طور ناخواسته بر ادراک سرمایه گذاران از قابلیت 
اعتماد مدیریت تأثیر دارد. همچنین، در صورتی که مدیریت ابهامی را به صورت گسترده و شفاف 
افشا نماید و به طور هم زمان حسابرس نیز در بند تأکید بر مطلب خاص، آن موضوع را مورد تأیید 
قرار دهد منجر به ایجاد درک مثبت از این افشای مدیریت برای سرمایه گذاران می شود. البته اگر 
مدیریت میزان زیان احتمالی را بصورت نقطه ای یا با دامنه ای محدود افشا نماید تأثیری مثبت و 

مناسب برای درک قضاوت های سرمایه گذاران درباره قابلیت اعتماد آن ها نخواهد داشت.
عادلی و سپهوند )1398( در پژوهشی با عنوان »بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر 
ورشکستگی بانک ها« به این موضوع پرداختند. این مقاله با هدف بررسی، شناسایی و اولویت بندی 
عوامل مؤثر بر ورشکستگی بانک ها، طراحی و اجرا شده است. از نظر هدف، کاربردی و از نظر 
سلسله  تحلیل  کمک  با  اطالعات  وتحلیل  تجزیه  می باشد.  تحلیلی   - توصیفی  روش،  و  ماهیت 
مراتبی می باشد. جامعه ی آماری این مقاله کارکنان بانک ملی استان لرستان است که پرسشنامه 
بین 30 نفر از کارمندان این بانک به طور تصادفی توزیع شد )انتخاب 30 نفر بدین منظور بود که 
میانگین معیارها دارای توزیع نرمال باشد(. یافته های مقاله نشان می دهد که شش معیار دارای 
بیش ترین وزن و تأثیر در ورشکستگی بانک های لرستان می باشد که از بین آن ها، سه معیار ویژگی 
با وزن های 64/6،  مشتریان، ساختار اقتصاد دولتی و تصمیم گیری های اجرایی دولت و مجلس 
28/6 و 94/5 بیش ترین عامل تأثیرگذار و گزارش سودهای واهی و بی کیفیت، تمایل بانک ها به 
شرکتداری و بنگاه داری و در نهایت رشد قارچ گونه مؤسسات غیرمجاز، کم ترین عامل مؤثر در 
و  ویژگی های مشتریان  نشان می دهد که  مقاله  نتایج  بانک ها، محسوب می گردند.  ورشکستگی 
رفتار آن ها مهم ترین عامل در ورشکستگی بانک ها است و از طرفی دولتی بودن اقتصاد نیز عامل 

مهم دیگر در ورشکستگی بانک های ملی لرستان است.
پورطبرستانی وهمکاران )1398( در پژوهشی با عنوان »محتوای اطالعاتی گزارش حسابرس 
بررسی محتوای اطالعاتی  این موضوع پرداختند. هدف پژوهش  به  در پیش بینی ورشکستگی« 
گزارش های حسابرسی در پیش بینی ورشکستگی است. بدین منظور از داده های 192 شرکت طی 
دوره ی زمانی 1391 تا 1395 و رگرسیون الجیت ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان داد 
که بین نوع گزارش حسابرس سال قبل و بندهای مربوط به مشکل تداوم فعالیت و دعوی حقوقی 
موجود در آن با شاخص ورشکستگی در سال جاری ارتباط معناداری وجود ندارد. لذا می توان 
بیان نمود که گزارش حسابرس سال قبل و بندهای تداوم فعالیت موجود در آن جهت پیش بینی 
ورشکستگی فاقد محتوی اطالعاتی است. از میان اطالعات مالی عمومی، بین بازده حقوق صاحبان 
سهام و حاشیه ی سود عملیاتی سال قبل با شاخص ورشکستگی رابطه ی منفی و بین اهرم مالی 
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سال قبل با شاخص ورشکستگی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
پور رضایی و عسگرزاده )1398( در پژوهشی با عنوان »واکنش سرمایه گذاران بازار سهام به 
اعالم گزارش حسابرس تداوم فعالیت و ورشکستگی« به این موضوع پرداختند. در این پژوهش 
اطالعات،  بودن  منصفانه  و  اعتبار  افزایش  در  حسابرسی  توانایی  دلیل  به  که  است  شده  بیان 
انتشارگزارش های حسابرسی می تواند منجر به مخابره ی اخبار و اطالعات درباره ی شرکت به بازار 
سرمایه شود. موارد مطروحه در گزارش های حسابرسان مستقل و به ویژه بندهای شرط مندرج 
در آن ها، جهت تصمیم گیری اقشار مختلف جامعه از جمله سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی مورد 
استفاده قرار گرفته و در نتیجه واکنش بازار سرمایه را در پی داشته باشد. واکنش بازار سرمایه به 
محتوای اطالعاتی گزارش های حسابرسی، موجب تغییر در ارزش بازار شرکت ها در بازار سرمایه 
می شود. در بازار سهام، انواع مختلفی از اطالعات )مرتبط و یا غیرمرتبط( و شایعات وجود دارد 
که منبع این اطالعات می تواند گزارشات حسابرسی شرکت ها، سهامداران، تحلیل گران )بنیادی 
و تکنیکی( و ... باشند که با توجه به اهمیت این اطالعات، افراد مختلف با ادراکات متفاوت ممکن 
این نکته نیز اشاره کرد  باید به  البته  از خود نشان دهند.  است واکنش ها و رفتارهای متفاوتی 
که سرمایه گذاران باید از تأثیرات اخبار منتشره نسبت به تغییرات قیمت نیز آگاهی کافی داشته 
باشند تا بتوانند به موقع و صحیح در بازار بورس عمل نمایند. در این مقاله تأثیر وجود )یا عدم 
وجود( بند تداوم فعالیت در گزارشات حسابرسی شرکت ها که باعث واکنش بازار می شود مورد 
تداوم  از حساسیت وجود  باعث آگاهی سرمایه گذاران  نتایج آن می تواند  قرار گرفته که  بررسی 
بورس  در  سرمایه گذاران  برای  راهنمای خوبی  و  درگزارشات حسابرسی شود  فعالیت شرکت ها 

اوراق بهادار باشد.
پورطبرستانی و همکاران )1398( در پژوهشی با عنوان »کّمی سازی گزارش حسابرسان مستقل 
نوع  با  مقایسه  در  شده  کّمی   گزارشات  ورشکستگی  پیش بینی  توان  بررسی  و  فازی  رویکرد  با 
گزارش حسابرس« به این موضوع پرداختند. در این پژوهش برای اولین بار گزارشات حسابرسی 
از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی )FAHP(، به حالت کّمی قابل تجزیه و  با استفاده  کیفی 
تحلیل تبدیل گردیده و اثرات قابل توجه این تغیر مورد بحث قرار گرفته است. هدف پژوهش 
ورشکستگی  پیش بینی  توان  بررسی  و  فازی  رویکرد  با  مستقل  حسابرسان  گزارش  کّمی سازی 
گزارشات کّمی شده در مقایسه با نوع گزارش حسابرس است. بدین منظور پس از تحلیل محتوای 
بندهای1140 گزارش حسابرس در فاصله سال های 1390 تا 1395 اقدام به کّمی سازی اظهارنظر 
کیفی حسابرسان نموده و در ادامه با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات و الجیت ترکیبی، تأثیر 
امتیازات کّمی و اظهارنظر کیفی بر ورشکستگی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که 
امتیاز گزارش حسابرس سال قبل بر شاخص ورشکستگی تأثیر منفی و معناداری دارد لکن نوع 
گزارش حسابرس سال قبل و بندهای مربوط به مشکل تداوم فعالیت و دعوی حقوقی موجود 
در آن بر شاخص ورشکستگی در سال جاری تأثیر معناداری ندارد. لذا می توان بیان نمود که نوع 
گزارش حسابرس سال قبل و بندهای تداوم فعالیت موجود در آن جهت پیش بینی ورشکستگی 
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در مقایسه با امتیاز گزارش حسابرس فاقد محتوای اطالعاتی است.
منصورفر و همکاران )1397( در پژوهشی با عنوان »پیش بینی درماندگی مالی با توجه به اثرات 
رابطه ی  پژوهش  این  پرداختند. در  این موضوع  به  تعدیلی گزارش حسابرس مستقل«  بندهای 
شرکت های  در  مستقل  حسابرس  گزارش  تعدیلی  بندهای  اثرات  و  مالی  درماندگی  پیش بینی 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. برهمین اساس فرضیه های 
پژوهش به وسیله ی رگرسیون لجستیک باینری برای دوره ی زمانی 1382 تا 1395 مورد آزمون 
قرار گرفته است. از میان آن ها در مجموع 94 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. 
تعدیلی  بندهای  اثرات  و  مالی  درماندگی  پیش بینی  بین  که  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های 

گزارش حسابرس مستقل ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
سلیمی )1395( در پژوهشی با عنوان »ارزیابی گزارش حسابرس مبنی بر تداوم فعالیت بین 
سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی« به این موضوع پرداخته است. هدف از این پژوهش، 
ارزیابی گزارش حسابرس مبنی بر تداوم فعالیت بین سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه ها 185شرکت به 
عنوان نمونه )2035 سال شرکت( که در سال های 1384 تا 1394 در بورس اوراق بهادارتهران 
برای  آماری  روش  شده اند.  انتخاب  حذفی  سیستماتیک  نمونه گیری  روش  به  شده اند،  پذیرفته 
رگرسیون  روش  به  پانل  داده های  مدل  برازش  پژوهش،  این  در  شده  مطرح  اصلی  فرضیه ی 
لجستیک است. یافته های ما نشان می دهد که بین ریسک ورشکستگی و اندازه شرکت و تداوم 
تاریخ  فاصله ی  و  حسابرسی  مؤسسه ی  اندازه ی  بین  همچنین  معکوس،  معنادار  ارتباط  فعالیت 
مجمع و ترازنامه با بند تداوم فعالیت رابطه ی معنادار و مستقیم وجود دارد به طوری که افزایش 

بند تداوم فعالیت در دراز مدت از ورشکستگی شرکت ها جلوگیری می کند.
اکبری وحاجیها )1395( در پژوهشی با عنوان »رابطه ی ریسک ورشکستگی مالی و اظهارنظر 
حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت« به این موضوع پرداختند. در این مطالعه تالش شد تا با 
استفاده از داده های 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 
1394 و رگرسیون لوجستیک، به بررسی رابطه ی ریسک ورشکستگی مالی و اظهارنظر حسابرس 
در مورد ابهام در تداوم فعالیت پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که بین ریسک ورشکستگی 

مالی و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد.
بختیاری و همکاران )1390( در پژوهشی با عنوان »مقایسه ی اظهارنظر حسابرسان مستقل 
بیان  پژوهش  این  در  پرداختند.  موضوع  این  به  ورشکستگی«  پیش بینی  در  مالی  متغیرهای  و 
شده است که یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های 
سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. از این رو ارزیابی 
توان  با  آن  مقایسه ی  و  ورشکسته  شرکت های  شناسایی  در  حسابرسی  گزارش های  اثربخشی 
پیش بینی ورشکستگی توسط متغیرهای مالی می تواند مفید باشد. فرضیه ی زیربنایی به این شرح 
است که اظهارنظر حسابرس مستقل در شرایط ابهام در مورد تداوم فعالیت )گزارش تعدیل شده( 
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می تواند ورشکستگی در دوره مالی بعد را بهتر از متغیرهای مالی به صورت توأم پیش بینی کند. 
شورورزی و همکاران )1390( در پژوهشی با عنوان »مقایسه ی اظهارنظر حسابرسان مستقل 
و متغیرهای مالی در پیش بینی ورشکستگی« به این موضوع پرداختند. با استفاده از یک نمونه 
شامل 60 شرکت تولیدي از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال های 
قرار  آزمون  مورد  نمار  آزمون مک  و  لجستیک  آماري  توسط مدل  الي 1387 )7 سال(   1381
گرفت. نتیجه ی پژوهش بیانگر این بود که متغیرهاي مالي به صورت توام و اظهارنظر حسابرس 
مستقل، هر دو توانایي پیش بیني ورشکستگي در دوره مالي آتي را دارند اما اظهارنظر حسابرس 

مستقل داراي برتري معناداري نسبت به متغیرهاي مالي بود.

4-فرضیههایپژوهش
در این پژوهش جهت روشن شدن چگونگي اثر افشائیات گزارش حسابرس بر شکست کسب و 

کارها و با توجه به مبانی نظری پژوهش فرضیه هایی به شرح زیر مطرح می گردد:
فرضیهی1: محتوای افشائیات گزارش حسابرس بر شکست کسب وکار تأثیرگذار است.

فرضیهی٢: فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش حسابرس بر پیش بینی 
شکست کسب وکار تأثیرگذار است.

5-روشپژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط 
همبستگی است. زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می کند و از طرف دیگر، رابطه ی بین 
این در حوزه ی  بر  تعیین می نماید. عالوه  تحلیل رگرسیون  از  استفاده  با  را  متغیرهای مختلف 
مطالعات پس رویدادی )استفاده از اطالعات گذشته( قرار می گیرد و مبتنی بر اطالعات واقعی 
صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر اطالعات واقعی 

است که با روش استقرایی به کل جامعه ی آماری قابل تعمیم خواهد بود.
1-5-روشهایتجزیهوتحلیلدادهها

تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آماره های توصیفی و آماره های استنباطی می باشد. در این 
پژوهش پس از بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، برای بررسی فرضیه ی اول پژوهش مدل 

رگرسیونی زیر براساس تحقیقات نورا و همکاران )2019( تخمین زده می شود:
 FAILEDit=α+β1 ASSETS it+β2 LIABIL_CONTING it+ β3 RESULT_PERIODit+
β4 ACCUM_LOSSESit+ β5 INFO_OMISSIONit+ β6 NEGAT_WCit+ β7 SUBSEQ_
EVENTSit+ β8 REGUL_ENVIRONit+β9 MGMT_PLANit+ β10 GCit+ β11 INSOLV_
PROCEEDitt+єit

در فرضیه ی دوم این موضوع مطرح می شود که فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات 
گزارش حسابرس بر پیش بینی شکست کسب وکار تأثیرگذار است.
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جهت بررسی این فرضیه و جهت پیش بینی صحت پیش بینی مدل پژوهش )مدل فرضیه ی 1( 
از دو آزمون »درصد صحت پیش بینی« و آزمون »هاسمر و لمشو« استفاده می گردد، به گونه ای 
که یک بار متغیر وابسته براساس مدل آلتمن و یک بار بر اساس دسته بندی واقعی شرکت ها، 
دسته بندی می شود و در نهایت نتایج و توان مدل مذکور با واقعیت مقایسه و نسبت به توانایی 

مدل در پیش بینی شکست در کسب و کار اظهارنظر می شود.
در این پژوهش شرکت های دچار شکست در کسب و کار از بین آن دسته از شرکت های نمونه 
که حداقل یک بار مشمول ماده ی 141 قانون تجارت گردیده اند و نیز دو سال متوالی پس از سال 
مبنا زیان ده بوده و زیان انباشته ی آن ها در این دو سال افزایش یافته باشد، انتخاب گردیده اند. 
سال مبنا برای این شرکت ها سالی است که در آن سال شرکت برای اولین بار مشمول ماده ی 

141 شده است.
٢-5-متغیرهایپژوهش
1-٢-5-متغیروابسته

FAILED:شکست کسب وکار
در صورتی که شرکت دچار شکست در کسب و کار)ورشکستگی(شده باشد، برابر با عدد یک و 

در غیر این صورت برابر با عدد صفر می باشد )نورا و همکاران، 2019(.
در این پژوهش مطابق پژوهش خواجوی و فرج پور بندری )1391( از امتیاز آلتمن برای اندازه گیری 

شکست کسب وکار )احتمال ورشکستگی( استفاده می نماییم.
اساس  بر  ورشکستگی  اندازه گیری  برای  مناسب  شاخص  عنوان  به  آلتمن  مدل  انتخاب 
پژوهش های انجام شده پیشین صورت پذیرفت، نتایج پژوهش های پیشین حاکی از توان باالی 
مدل آلتمن نسبت به سایر مدل های پیش بینی نظیر زاوگین، اسپرینگیت و... می باشد. به عنوان 
نمونه: الخطیب )2011(نشان داد که مدل آلتمن تا میزان 93/8% توانایی پیش بینی درست در 
پیش بینی ورشکستگی مالی را دارا می باشد. کیاک )2012( نیز نشان داد مدل چندمتغیره آلتمن 
در مقایسه با مدل های شیراتا وزاوگین توان بسیار باالتری دارا است. در ایران یعقوب نژاد )1388(، 

کارمزی و همکاران )1393( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.
 نحوه ی محاسبه ی امتیاز آلتمن به شرح زیر است:

Z = 0.717 x1+ 0.847 x2 + 3.107 x3 + 0.420 x4 + 0.998 x 5 
Z: امتیاز آلتمن

x1: نسبت سرمایه در گردش به کل دارایي ها
x2: نسبت سود انباشته به کل دارایي ها 

x3: نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایي ها
x4: نسبت ارزش دفتري سهام شرکت به ارزش دفتري کل بدهي ها

x5: نسبت فروش به کل دارایي ها
باشد، درجه ی بحران مالي شرکت بیش تر است. به طوري که  Z کم تر  این مدل هر چه  در 
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شرکت های با Z باالتر از2/9 سالم و کم تر از 1/23 ورشکسته محسوب مي شوند. فاصله ی بین این 
دو محدوده تردید است و باید با احتیاط تفسیر شود )آلتمن، 1968(.

٢-٢-5-متغیرمستقل
افشائیات در گزارش حسابرس )فاکتورهای داخلی و خارجی( مشتمل بر:

ASSETS: افشای دارایی
افشا در مورد  اگر گزارش حسابرس شامل 1  بود  با مقدار 1 خواهد  برابر   متغیر مجازی که 
دارایی ها باشد و اگر اطالعاتی در مورد دارایی ها در گزارش افشا نشده باشد این مقدار صفر است. 
با دارایی شامل نظرات مربوط به دارایی های غیر جاری )دارایی های مشهود و  افشاهای مرتبط 
جاری  دارایی های  و  معوقه(  مالیات  دارایی های  و  مالی  بلندمدت  سرمایه گذاری های  نامشهود، 

)دارایی ها، سرمایه های مالی کوتاه مدت و پول نقد( است )نورا و همکاران،2019(.
LIABIL_CONTING : افشای بدهی

متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس شامل یک افشای مربوط به 
بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت و یا بدهی های احتمالی باشد و در صورت عدم وجود اطالعاتی 

مربوط به بدهی ها در گزارش، برابر صفر خواهد بود )همان(.
RESULT_PERIOD : افشای درآمد و هزینه

متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس شامل هر گونه تفسیری مربوط 
به مولفه های درآمدها و هزینه ها باشد و در غیر این صورت صفر است )همان(.

ACCUM_LOSSES : افشای زیان انباشته
متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس در مورد زیان انباشته ی شرکت 

سال های گذشته اطالعاتی داده باشد و در غیر این صورت صفر است )همان(.
INFO_OMISSION : تفسیر اطالعات ارائه شده

متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس حاوی تفسیری در مورد اطالعات ارائه 
شده در تأیید تمام حساب ها در صورت های مالی باشد و در غیر این صورت صفر است )همان منبع(.

NEGAT_WC : تفسیر سرمایه در گردش
متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس شامل هر گونه تفسیری در مورد 

سرمایه در گردش منفی شرکت باشد و در غیر این صورت صفر است )همان(.
SUBSEQ_EVENTS : تفسیر وضعیت آینده ی شرکت

متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس شامل هرگونه تفسیری در مورد 
وضعیت آینده ی شرکت باشد و در غیر این صورت صفر است )همان(.

REGUL_ENVIRON : اظهارنظر در رابطه با فاکتورهای محیط قانونی و اقتصادی
متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس شامل اظهارنظری در رابطه با 
فاکتورهای محیط قانونی و اقتصادی باشد که بر شرکت تأثیر می گذارد و اگر در مورد مقررات و 

یا بازار اطالعاتی ارائه نشده باشد این متغیر برابر با صفر است )همان(.
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MGMT_PLAN : تفسیر درباره ی مدیریت یا برنامه های رفاهی
متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس شامل هرگونه تفسیری درباره مدیریت 

یا برنامه های رفاهی باشد که توسط شرکت اجرا می شود و در غیر این صورت صفر است )همان(.
GC: گزارش تداوم فعالیت فعالیت

متغیر مجازی است که در صورتی که حسابرس گزارش تداوم فعالیت فعالیت اعالم کند برابر 
است با یک و در غیر این صورت برابر است با صفر )همان(.

INSOLV_PROCEED : پیگیری های شرکت برای دادرسی اعالم ورشکستگی
متغیر مجازی که برابر با مقدار یک است اگر گزارش حسابرس در مورد پیگیری های شرکت برای 

دادرسی اعالم ورشکستگی، اطالعاتی ارائه داده باشد و در غیر این صورت صفر است )همان(.
3-5-جامعهیآماری

جامعه ی آماری این پژوهش از کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
طی دوره ی زمانی 1393 تا 1398 )دوره 6 ساله( تشکیل شده است. 

4-5-حجمنمونهوروشنمونهگیری
در این پژوهش جهت تعیین نمونه ی آماری از جامعه ی مورد نظر و انتخاب شرکت های مناسب، 

از روش حذف سیستماتیک با در نظر گرفتن معیارهای زیر برای هر شرکت استفاده شده است:
1- قبل از سال 1393 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.

2- اطالعات مورد نیاز آن در دسترس باشد.
3- به منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالي آن منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

4- بین سال های 1393 تا 1398، تغییر فعالیت یا سال مالي نداده و وقفه معامالتی بیش از 
سه ماه نداشته باشد. 

5- جزء بانک ها، شرکت های بیمه ای و شرکت های واسطه سرمایه گذاری مالی نباشد.

جدول)1(انتخابنمونهیآماریبااعمالمحدودیتهاوشرایطجامعه
536 شرکتتعداد شرکت ها در بورس تا پایان سال 1398

)123( شرکتتعداد شرکت هاي که قبل از سال 1393 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته نشده باشد
)24( شرکتتعداد شرکت هایي که اطالعات مورد نیاز آن در دسترس نباشد

)72( شرکتتعداد شرکت هایي که سال مالي آن منتهی به پایان اسفند ماه نباشد
تعداد شرکت هایي که بین سال های 1393 الی 1398، تغییر فعالیت یا سال مالي داده و 

)55 (شرکتوقفه معامالتی بیش از سه ماه داشته باشد.

)108( شرکتبانک ها، شرکت های بیمه ای و شرکت های واسطه ی سرمایه گذاری مالی
)382(شرکتجمع

154 شرکتتعداد شرکت هایي که داده های آن ها جمع آوري شده است )نمونه نهایي(
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6-یافتههایپژوهش
1-6-آزمونفرضیهاول

محتوای افشائیات گزارش حسابرس بر شکست کسب وکار تأثیرگذار است.
جهت بررسی فرضیه ی اول پژوهش مدل رگرسیونی زیر بر اساس تحقیقات نورا و همکاران 

)2019( تخمین زده می شود:
FAILEDit=α+β1 ASSETS it+β2 LIABIL_CONTING it+ β3RESULT_PERIODit+ β4ACCUM_

LOSSESit+β5 INFO_OMISSIONit+β6 NEGAT_WCit+β7 SUBSEQ_EVENTSit+β8 REGUL_ENVI-

RONit+β9 MGMT_PLANit+ β10 GCit+ β11 INSOLV_PROCEEDitt+єit

جدول)٢(خالصهنتایجالگویپژوهشبااستفادهازروشلجستیکطیسالهای
1393تا1398

خطایضرایبمتغیرشرح
سطحآماره-zاستاندارد

نتیجهمعناداری

منفیα0-0/7761640/138678-5/5968670/0000عرض از مبدأ
مثبتASSETS0/2512370/1157292/1708980/0299افشا ی دارایی
مثبتLIABIL_CONTING0/2885070/1069552/6974660/0070افشای بدهی

منفیRESULT_PERIOD-0/2556660/124933-2/0464150/0407افشای درآمد و هزینه
منفیACCUM_LOSSES-0/2372520/108387-2/1889420/0286افشای زیان انباشته

مثبتINFO_OMISSION0/3781310/1256393/0096640/0026تفسیر اطالعات ارائه شده
منفیNEGAT_WC-0/2810090/138350-2/0311410/0422تفسیر سرمایه در گردش
تفسیر وضعیت آینده ی 

منفیSUBSEQ_EVENTS-0/2666260/126457-2/1084320/0350شرکت

اظهارنظر در رابطه با 
فاکتورهای محیط قانونی 

و اقتصادی
REGUL_ENVIRON0/3003670/1246502/4096870/0160مثبت

تفسیر درباره ی مدیریت یا 
منفیMGMT_PLAN-0/2134380/107644-1/9828140/0474برنامه های رفاهی

مثبتGC2/2599920/6323663/5738660/0004گزارش تداوم فعالیت
پیگیری های شرکت برای 
منفیINSOLV_PROCEED-1/4352940/683558-2/0997410/0358دادرسی اعالم ورشکستگی

0/668090ضریب تعیین مک فادن
0/8430احتمال هاسمرلمشو

LR-66/59591آماره ی
LR 0/000000سطح معناداری
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نتایج حاصل از تخمین نشان مي دهد که احتمال آماره ی z برای ضریب ثابت و ضرایب متغیرهای 
افشای دارایی، افشای بدهی، افشای درآمد و هزینه، افشای زیان انباشته، تفسیر اطالعات ارائه 
شده، تفسیر سرمایه در گردش، تفسیر وضعیت آینده ی شرکت، اظهارنظر در رابطه با فاکتورهای 
محیط قانونی و اقتصادی، تفسیر درباره ی مدیریت یا برنامه های رفاهی، گزارش تداوم فعالیت و 
پیگیری های شرکت برای دادرسی اعالم ورشکستگی بر شکست کسب وکار کم تر از 5% است. لذا 
ارتباط فوق از لحاظ آماري معني دار مي باشد و ضریب برآورد شده توسط نرم افزار برای متغیرهای 
افشای دارایی، افشای بدهی، تفسیر اطالعات ارائه شده، اظهارنظر در رابطه با فاکتورهای محیط 
قانونی و اقتصادی و گزارش تداوم فعالیت بر شکست کسب وکار مثبت و معنادار و متغیرهای 
افشای درآمد و هزینه، افشای زیان انباشته، تفسیر سرمایه در گردش، تفسیر وضعیت آینده ی 
شرکت، تفسیر درباره ی مدیریت یا برنامه های رفاهی و پیگیری های شرکت برای دادرسی اعالم 
ورشکستگی بر شکست کسب وکار منفی و معنادار می باشد. احتمال آماره ی z برای ضریب ثابت 
از لحاظ آماري  ارتباط فوق  متغیر درجه ثبات سیاسی بر فرار مالیاتی بیش تر از 5% است. لذا 
معني دار نمي باشد. بنابراین با اطمینان 95% این متغیر در مدل بی معنی می باشد. ضریب تعیین 
مک فادن، قدرت توضیح دهندگي متغیرهاي مستقل را نشان مي دهد که قادر است به میزان %66 
تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد. برای چنین مدل هایی مقدار قابل قبولی می باشد. از یکی از 
آزمون هایی که برای خوبی برازش مدل های انتخاب باینری استفاده می شود، آزمون هاسمر- لمشو 
است. در این آزمون معناداری کلی ضرایب رگرسیون از طریق مقایسه مقدار پیش بینی شده و 
واقعی متغیر وابسته در گروه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. اگر اختالف بین مقادیر واقعی 
وپیش بینی شده متغیر وابسته زیاد باشد نشانگر برازش ضعیف مدل است. برای اجرای آزمون 
هاسمر- لمشو در نرم افزار ایویوز پس از تخمین مدل های انتخاب گسسته به روش الجیت برای 
بررسی خوبی برازش در اختیار قرار می دهد. این آزمون بر اساس تفاوت مقدار واقعی و پیش بینی 
شده متغیر وابسته در گروه های مختلف هستند و تنها در نحوه ی تعیین گروه ها تفاوت دارند.در 
اینجا مقدار احتمال هاسمر و لمشو بیش تر از 5% است و نشان می دهد مدل این آماره انطباق 
بیش تری با مشاهدات واقعی دارد. بنابراین نتیجه ی هاسمر-لمشو نشان می دهد که فاکتورهای 
داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش حسابرس بر پیش بینی شکست کسب وکار تأثیرگذار 
است. احتمال آماره ی LR بیانگر این است که کل الگو از لحاظ آماري معني دار می باشد و مقدار 
باالي آماره ی )LR( بیانگر این مطلب است که رابطه  اي قوي میان متغیرها در این الگو وجود دارد. 
با توجه به فرضیه، از آنجایی که ضریب برآوردی متغیرهای افشای دارایی، افشای بدهی، تفسیر 
اطالعات ارائه شده، اظهارنظر در رابطه با فاکتورهای محیط قانونی و اقتصادی و گزارش تداوم 
فعالیت بر شکست کسب وکار مثبت و معنادار و متغیرهای افشای درآمد و هزینه، افشای زیان 
انباشته، تفسیر سرمایه ی در گردش، تفسیر وضعیت آینده ی شرکت، تفسیر درباره ی مدیریت یا 
برنامه های رفاهی و پیگیری های شرکت برای دادرسی اعالم ورشکستگی بر شکست کسب وکار 
منفی و معنادار می باشد. بنابراین فرض H0 رد می شود. یعنی محتوای افشائیات گزارش حسابرس 
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بر شکست کسب وکار تأثیرگذار است. فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش 
حسابرس بر پیش بینی شکست کسب وکار تأثیرگذار است.

٢-6-آزمونفرضیهیدوم
فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش حسابرس بر پیش بینی شکست کسب 

وکار تأثیرگذار است.
مدلآلتمن

در این قسمت مدل ارائه شده ی Z آلتمن که پیش تر در پیشینه ی تحقیق توضیح داده شد، 
بدون تغییر روش تحلیلي رگرسیون چندگانه و متغیرهاي مستقل در مدل ارائه شده توسط آلتمن 
تا 1398موردآزمون  براي سال هاي 1393  مالي شرکت ها  اطالعات  از  استفاده  با  و  زیر  به شرح 

وتحلیل قرارگرفت:
z’=0.717 x1+0.847 x2+3.107 x3+0.420x4+0.998x5

’Z : شاخص کل
متغیرهاي مستقل تحقیق:

X1: سرمایه در گردش به کل دارایی
X2: سود انباشته به کل دارایی

X3: درآمد قبل از بهره و مالیات به کل دارایی
X4: ارزش دفتری سهام به ارزش دفتری بدهی

X5: کل فروش به کل دارایی
درصورتي که با وارد نمودن مقادیر متغیرهاي مستقل فوق براي هریک از نمونه هاي ورشکسته 
در  و  به عنوان سالم  آن شرکت  باشد،  از 2/9  بزرگ تر  آمده  به دست  مقدار شاخص کلي  وسال، 
تلقي  بحراني  منطقه ی  عدد  دو  بینابین  و  ورشکسته  به عنوان  باشد،   1/23 کم تراز  که  صورتي 

مي گردد. خالصه نتیجه ی آزمون فوق بشرح جدول زیر است:

جدول)3(نتایجآزمونمدلاولیهآلتمنبادادههایسالهای1393تا1398
تعدادنمونههایآزمون
برحسبسالشرکت

نتایجطبقهبندينمونههابراساس
مدل’Zآلتمن

دقت
پیشبیني

منطقه ورشکستهسالممجموعورشکستهسالم
درصدتعدادبحراني

20571992426418247842646/10
ارائه شده درسال 1393 تا  همان طور که در جدول 3 نشان داده شده است مدل ’Z آلتمن 
1398 بدون تغییر ضرایب، نسبت هاي مالي و متغیرهاي مستقل استفاده شده در پژوهش اولیه ی 

وي، مي تواند ورشکستگي شرکت ها را با دقت 46/10 پیش بیني نماید.
اطالعات  نبود  به دلیل  بررسي،  مورد  نمونه هاي  تصمیم گیری  عدم  که  است  توضیح  به  الزم 
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بیش تر درمورد وضعیت آتي شرکت ها و همبستگي نسبي پایین موضوع ورشکستگي شرکت ها 
نتیجه گیري فوق صرفاً  و  نشده  تفسیر  بورسي،  از فهرست شرکت هاي  انحالل وخروج آن ها  با 
براساس پیش بیني هاي صریح به دست آمده در مورد سالم یا ورشکسته بودن نمونه مورد بررسي 

ومطابقت آن با واقعیت بوده است.

جدول)4(خالصهیافتههایحاصلازبررسیارتباطبینمتغیرهایپژوهش
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محتوای افشائیات گزارش حسابرس بر فرضیه ی 1
0/840/66شکست کسب وکار تأثیرگذار است

0/25122/17080/0299

تأیید 
فرضیه

0/28852/69740/0070
-0/2556-2/04640/0407
-0/2372-2/18890/0286
0/37813/00960/0026
-0/2810-2/03110/0422
-0/2666-2/10840/0350
0/30032/40960/0160
-0/2134-1/98280/0474
2/25993/57380/0004
-1/4352-2/09970/0358

فرضیه ی 2
فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با 

افشائیات گزارش حسابرس بر پیش بینی 
شکست کسب وکار تأثیرگذار است

تأیید 42646/10دقت پیش بیني
فرضیه

7-نتیجهگیریوپیشنهادها
در آزمون فرضیه ی اول، با توجه به آزمون ها و تحلیل هایي که از راه رگرسیون و همبستگي انجام 
شد، نتایج نشان داد که محتوای افشائیات گزارش حسابرس مشتمل بر افشای دارایی، افشای بدهی، 
افشای درآمد و هزینه، افشای زیان انباشته، تفسیر اطالعات ارائه شده، تفسیر سرمایه در گردش، 
تفسیر وضعیت آینده ی شرکت، اظهارنظر در رابطه با فاکتورهای محیط قانونی و اقتصادی، تفسیر 
درباره ی مدیریت یا برنامه های رفاهی، گزارش تداوم فعالیت و پیگیری های شرکت برای دادرسی 
اعالم ورشکستگی بر شکست کسب وکار تأثیر معنادار دارند و با توجه به ضرایب معنادار محتوای 
با  حسابرس  گزارش  افشائیات  محتوای  بین  معنادار  رابطه ی  وجود  حسابرس،  گزارش  افشائیات 
شکست کسب وکار استنتاج می شود. به نظر می رسد مسائل مطرح شده در گزارش های حسابرسان، 
یک بعد کلیدی در توضیح علل شکست شرکت ها باشد. بنابراین گزارش حسابرسی به عنوان یک 
مکانیزم برای حسابرسان برای بیان ریسک ها خطرات مرتبط با شکست یک کسب و کار به تمام 
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در  می توان  را  تقلب شرکت ها  و  از شکست  ناشی  دالیل  لذا  می شود.  قلمداد  خارجی  طرف های 
این گونه گزارشات جست وجو کرد. کاسترال و همکاران )1999( این نظریه را مطرح کرده اند که 
حسابرسان نظرات معتبر و قابل اعتمادی برای شرکت های در معرض ورشکستگی زودهنگام منتشر 
از لحاظ مالی دچار بحرانند و نشانه های بحران زادی نشان می دهند. به دنبال این  می کنند که 
تقلب  احتمال  و  وکارها  علل شکست کسب  داشت که شاخص های  باور  است  منطقی  استدالل، 
به ورشکستگی که  نزدیک  یا  باید در گزارشات حسابرسی شرکت های شکست خورده و  بیش تر 
هزینه زیاد و سودآوری کمی دارند، دیده شود. در این راستا نورا و همکاران )2019( نشان دادند 
که افشایات در گزارش حسابرس بر شکست کسب وکار تأثیرگذار است. در ایران نیز شورورزی و 
همکاران )1390( نشان دادند که متغیرهاي مالي به صورت توام و اظهارنظر حسابرس مستقل، هر 
دو توانایي پیش بیني ورشکستگي در دوره ی مالي آتي را دارند اما اظهارنظر حسابرس مستقل داراي 
برتري معناداري نسبت به متغیرهاي مالي بود. بختیاری و همکاران )1390(، عباسی )1395(و 
پورطبرستانی و همکاران )1398( نیز نشان دادند که اظهارنظر حسابرسان مستقل و متغیرهای مالی 
قادر به پیش بینی ورشکستگی می باشندکه با نتایج پژوهش حاضر در یک راستا می باشد. البته این 
نکته نیز گفتني است که مقایسه ی نتـایج پژوهش هاي انجـام شـده در مکان ها و زمان هاي مختلف، 
از سوي افراد مختلف، هر چند ممکن است از جنبه ی علمي چنـدان مناسـب بـه نظر نرسد اما 
از جنبه ی بیان سیر تکامل تدریجي پژوهش هاي انجـام گرفته در حیطـه ی موضوعي خاص حائز 
اهمیت است. نتایج پژوهش هاي انجام شـده در مکان ها و زمان هاي مختلف به دست افراد مختلف، 
ناگزیر متأثر از شرایط مختلفي است و همخـواني یـا نـاهمخواني نتایج پژوهش هاي با موضوع مشابه 

نمي تواند این شرایط متفاوت را نادیده انگارد.
در آزمون فرضیه ی دوم، با توجه به آزمون ها و تحلیل هایي که از راه رگرسیون و همبستگي 
انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که که می توان با استفاده از فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط 
شرکت های  وکار  کسب  شکست  پیش بینی  برای  مناسبی  مدل  حسابرس،  گزارش  افشائیات  با 
ورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران تعریف نمود. لذا با استفاده از مدل مزبور، وضعیت مالي 
شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آن ها را می توان بررسي نمود و در تصمیم گیری های 
اقتصادی از آن ها استفاده کرد. بنابراین فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات گزارش 
حسابرس می تواند فرصتی برای شناسایی شرکت های با احتمال باالی شکست کسب و کار باشد. 
این گونه استدالل می شود که گزارش فاکتورهای مالی شرکت بستگی به قضاوت های ذهنی در 
برآورد دارند. بنابراین به این دلیل که قضاوت های ذهنی در تعیین ارزش این حساب ها دخیل 
است، مدیریت می تواند آن ها را به عنوان ابزاری برای دستکاری صورت های مالی استفاده کند. 
همان طور که قباًل ذکر شد، فرض می شود که حسابرسان باید در هنگام اظهارنظر در مورد یک 
در  دیگر که  اطمینان  و هرگونه عدم  بقای شرکت  و  قابلیت حیات  به  مربوط  موضوع، خطرات 
شکست  علل  انواع  همه ی  بنابراین  کنند.  افشا  را  است  شده  کشف  شرکت ها  مالی  صورت های 
کسب و کارها باید در گزارشات ذکر شود، صرف نظر از این که آیا آن ها مربوط به عوامل خارجی 
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هستند، مانند اثرات قانونی، رویدادهای اقتصادی محیطی یا برنامه های انسانی یا شرایط داخلی 
مانند پرداخت بدهی های شرکت ها یا وجود زیان های تکراری از دوره های گذشته در شرکت و ... 
بنابراین در محتوای گزارشات حسابرسی باید احتمال شکست کسب و کارها و علل این وضعیت 
در  حسابرسی  اظهارنظر  که  دادند  نشان   )2014( همکاران  و  کاسریو  راستا  این  در  شود.  ذکر 
پیش بینی ورشکستگی قابلیت اتکا می باشد. نتایج پژوهش مانز ایزکوردو و همکاران )2017( نیز 
حاکی از مفید بودن گزارش حسابرس در پیش بینی خطر گرفتاری مالی است که در راستای نتایج 

پژوهش حاضر می باشد.
با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیه ی اول، محتوای افشائیات گزارش حسابرس بر شکست 
کسب وکار تأثیرگذار است. با توجه به اهمیت موضوع و یافته های پژوهش که به آن ها اشاره شد، 
پیشنهاد می گردد استفاده کنندگان صورت های مالی و نهادهای ناظر بر آن ها همانند حسابرسان 
داخلی و مستقل و بازرسان، این مسأله را مد نظر قرار دهند که فاکتورهای مالی نظیر افشای دارایی، 
افشای بدهی، افشای درآمد و هزینه؛ افشای زیان انباشته تفسیر اطالعات ارائه شده تفسیر سرمایه 
در گردش تفسیر وضعیت آینده ی شرکت اظهارنظر در رابطه با فاکتورهای محیط قانونی و اقتصادی 
برای  پیگیری های شرکت  و  فعالیت  تداوم  گزارش  رفاهی  برنامه های  یا  مدیریت  درباره ی  تفسیر 
دادرسی اعالم ورشکستگی، می توانند به عنوان هشداری برای وجود احتمال افزایش ورشکستگی 
شرکت باشند. بر این اساس، مدل نهایی این پژوهش می تواند از طریق قابلیت ارزیابی و سنجش خطر 
صورت های مالی تحریف شده به پیش بینی احتمال شکست کسب و کار بپردازد و به گروه های ناظر، 
تأیید کننده و استفاده کننده ی صورت های مالی ارائه خدمت کند اما نظرات تمامي گروه هاي ذي نفع 
را به این موضوع معطوف مي دارد که اظهارنظر بر مبناي استناد به این مدل صرفاً یک هشدار براي 

مخاطرات محتمل است و لزوماً به معناي وقوع ورشکستگی قطعي نمی باشد.
با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیه ی دوم، فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط با افشائیات 
پژوهش، مشوقی  این  نتایج  تأثیرگذار است.  بر پیش بینی شکست کسب وکار  گزارش حسابرس 
هستند براي اینکه بتوان به پژوهش های بیش تری جهت طراحی مدلی قابل اعتماد براي ارزیابی 
احتمال شکست کسب و کار واحدهاي اقتصادي در ایران اقدام نمـود. استفاده از نتـایج ایـن پژوهش 
نهادهاي ذی ربط  و  دولت  و  داخلی  ازحسابداران رسمی وحسابرسان  اعم  به حسابرسان  می تواند 
دولتی، سرمایه گذاران نهادي و اقلیت، بورس اوراق بهادار، تحلیلگران اقتصادي، مؤسسات مالی و 
بانک ها کمک نماید. بر این اساس به سرمایه گذاران، حسابرسان، برنامه ریزان و سایر گروه هاي ذي نفع 
پیشنهاد مي شود براي ارزیابي به موقع مخاطرات و پیش بیني شکست کسب و کار بهتر است از 

اطالعات افشا شده در گزارش حسابرس معرفی شده در این پژوهش کمک بگیرند.
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