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Abstract
The main purpose of this study is to investigate the relation between
auditor characteristics and probability of bankruptcy. This study uses
variables such as auditor fees, audit-firm size, audit-firm tenure, and
auditor industry specialization as auditor characteristics. Also the study
uses Altman (2000) and Kordestani at el (2014) as bankruptcy Indices.
Data collected from 98 firms over the period 2005-2015 are analyzed using
logistic regression. The results indicate that there is no significant relation
between the auditor's characteristics and the probability of bankruptcy
obtained through Altman's model. On the other hand, findings show that
firms which have higher audit fees and are audited by large audit firms are
more likely to default (calculated by the Kordestani model). In addition,
firms audited by long-tenured auditor firms and industry-expert auditors
are less likely to go bankrupt.
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چکیده
هدف ا صلی اين پژوهش ،برر سی رابطه بین ويژگیهای ح سابرس و احتمال ور شک ستگی ا ست .در
اين پژوهش از متغیرهايی نظیر حقالزحمه ح سابرس ،اندازه مو س سه ح سابر سی ،دوره ت صدی مو س سه
حسااابرساای و تخصااص حسااابرس در صاانعت ،بهعنوان ويژگیهای حسااابرس و برای محاساابه احتمال
ورشااکسااتگی از شاااخص ورشااکسااتگی آلتمن ( )2000و شاااخص بومی شااده کردسااتانی و همکاران
(( ،)1393که متناسب با محیط اقتصادی و مالی ايران طراحی شده) استفاده شده است .برای اين منظور،
دادههای  98شاارکت در بازه زمانی  1396-1384با اسااتفاده از رگرساایون لجسااتیک مورد بررساای قرار
گرفت .نتايج پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین ويژگی های حساااابرس مورد بررسااای با
احتمال ور شک ستگی بد ست آمده از طريق مدل آلتمن ( )2000میبا شد .از طرفی نتايج پژوهش ن شان
میدهد که ويژگیهای حسابرس رابطه معناداری با شاخص ورشکستگی بومی شده دارند .مطابق با اين
نتايج ،شاارکتهايی که حقالزحمه حسااابرساای باالتری داشااته و توسااط موسااسااات بزرگ حسااابرساای
شدهاند ،از احتمال بیشتری برای ورشکستگی برخوردارند .همچنین ،شرکتهايی که توسط موسسات با
دوره تصاادی باال و متخصااص در صاانعت حسااابرساای شاادهاند ،از احتمال کمتری برای ورشااکسااتگی
برخوردارند.
واژههای کلیدی :حسابرس مستقل ،ويژگیهای حسابرس ،احتمال ورشکستگی ،رگرسیون لجستیک.
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مقدمه
امروزه شرکتها با مخاطرات متعددی همراه هستند که میتواند منجر به شکست آنها شود.
جمع آوری اطالعات الزم در زمینه احتمال بحران مالی شاارکتها يکی از مضااامین بساایار مهم
برای سهامداران ،طلبکاران ،مديران و ساير ذينفعان به شمار آمده و فر ضیه تداوم فعالیت ،يک
مبحث مورد توجه برای هیئتهای موسس داخلی و خارجی واحد تجاری به شمار میآيد (چن
و همکاران .)2008 ،گوردون ( )1971در يکی از اولین مطالعه روی تئوری ورشااکسااتگی ،آن
را کاهش قدرت سااودآوری شاارکت تعريف میکند که احتمال عدم بازپرداخت بهره و اصاال
بدهی را افزايش میدهد .همچنین ،ويتاکر ( )1999ورشاااکساااتگی مالی را وضاااعیتی در نظر
می گیرد که در آن جر يان ن قدی شااار کت از مجموع هزي نه های بهره مربوط به بدهی های
بلندمدت کمتر ا ست .در ايران مبنای ور شک ستگی ماده  141قانون تجارت م صوب سال 1347
اسااات .طبق اين ماده اگر بر اثر زيانهای وارده حداقل نصاااف سااارمايه شااارکت از بین برود،
هیئتمديره مکلف اساات بالفاصااله مجمع عمومی فوقالعاده صاااحبان سااهام را دعوت کند تا
مو ضوع انحالل يا بقا شرکت مورد شور و رای واقع شود .هرگاه مجمع مزبور رای به انحالل
شاارکت ندهد بايد در همان جلسااه و با رعايت مقررات ماده  6اين قانون ساارمايه شاارکت را به
مبلغ سااارمايه موجود کاهش دهد .مطابق با پژوهش بالی و گیگر ( ،)2013شااارکتهايی که
گزارش بهتری از حساااابرساااان دريافت کردهاند ،از ديدگاه سااارمايهگذاران در اولويت برای
سااارمايهگذاری بوده و وام دهندگان هزينه مالی کمتری را بابت تامین مالی از اين شااارکتها
دريافت میکنند.
سااارمايهگذاران درصاااورتی به سااارمايهگذاری تمايل دارند که ضااامانت اجرايی نسااابت به
بازگشت سرمايه در صورت بروز مشکالت وجود داشته باشد .ورشکستگی موضوعی است که
میتواند سرمايهگذاران را ن سبت به سرمايهگذاری نگران سازد .از طرفی ح سابر سان يکی از
مهمترين ارکان در جهت نظارت بر سااالمت مالی شاارکتها میباشااند .لذا پژوهش در رابطه با
اساااتفاده از متغیرهای غیرمالی نظیر ويژگیهای حساااابرس مساااتقل بر احتمال ورشاااکساااتگی
شرکتها ،حائز اهمیت فراوان میبا شد .مدلهای پیشبینی ور شک ستگی مبتنی بر ح سابداری،
فقط از نسبتهای مالی استفاده میکنند که پژوهشها نشان میدهند توانايی پیشبینی آنها در
دهههای گذشااته رو به کاهش بوده اساات (بیور و همکاران2005 ،؛  .)2012پژوهشهای اخیر،
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اسااتفاده از متغیرهای غیرمالی را برای بهبود پیشبینی ورشااکسااتگی توصاایه میکنند (آلتمن و
همکاران .)2015 ،متغیرهای غیر مالی شااامل اطالعات مهم در رابطه با واحد تجاری و پوشااش
تمام جنبههای غیرمالی نظیر حسااابرسااان مسااتقل ،نظام راهبری و تغییرات هیئتمديره میباشااد.
ويژگیهای حسااابرس مسااتقل مانند حقالزحمه حسااابرس ،اندازه موسااسااه حسااابرساای ،دوره
تصدی موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت ،نمونهای از اين متغیرهاست .چنین
متغیرهايی میتوانند عوامل تعیین کنندهای برای احتمال ورشکستگی شرکتها در آينده باشند
(آلتمن و همکاران.)2015 ،
با توجه به مطالب ذکر شده ،سوال ا صلی پژوهش به اين صورت مطرح شده ا ست که آيا
ويژگیهای حسابرس مستقل بر روی احتمال ورشکستگی شرکتها تأثیر گذار است؟
مروری بر مبانی نظری
ورشکستگی

ور شک ستگی در لغت به معنای درماندگی در ک سب و تجارت بوده و حالت بازرگانی ا ست
که در تجارت زيانديده و بدهی او بیش از دارايیاش میباشد .ورشکستگی در اصطالح قانون
تجارت حالت تاجری اسااات که از پرداخت ديون خود متوقف شاااده و نتواند تعهدات تجاری
خود را عملی کند (قانون تجارت ،ماده .)412براد ا ستريت ،شرکتهای ور شک سته را اين طور
تعريف میکند :واحدهای تجاری که عملیات تجاری خود را به علت واگذاری ،ور شک ستگی
يا توقف عملیات جاری با زيان ،توساااط بساااتانکاران متوقف نمايد (شاااورورزی و همکاران،
.)1390
تحلیل ورشکستگی ،برای پیشبینی احتمال وقوع يا عدموقوع ورشکستگی شرکتها بسیار
مناسااب اساات؛ بهطوريکه به ساارمايهگذاران کمک میکند تا قبل از ساارمايهگذاری بر مبنای
اطالعات و ساااوابق عملکرد شااارکتها ،میزان احتمال ورشاااکساااتگی آنها را ارزيابی کنند
(فدورواو همکاران.)2013 ،

162

ویژگیهای حسابرس و احتمال ورشکستگی

ویژگیهای حسابرس

حقالزحمه حسابرسی:
بهطور کلی ،حقالزحمه حسابرسی را با سه فرضیه ذيل میتوان مورد بررسی قرار داد:
 فرضیه نمايندگی
اين فرضاایه ،به نقش حسااابرس در کاهش مسااائل و خطرات ناديده گرفتن اصااول اخالقی،
اشاااره میکند .بر اين اساااس ساارمايهگذاران برای اجتناب از چنین پیشااامدهايی سااعی میکنند
سااازوکارهايی را برقرار کنند تا بر رفتارها و انگیزههای فرصااتطلبانه نظارت و کنترل داشااته
باشااد .وجود حسااابرس مسااتقل ،از اين نوع سااازوکارهاساات .اطمیناندهی نساابت به عملکرد
مديران در جهت منافع ساااهامداران و نیز بررسااای حساااابهای شااارکت در خصاااوص وجود
ور شک ستگی ،مديريت سود و مواردی از اين قبیل از و ايف ح سابرس به شمار میرود .از اين
رو ،میتوان انتظار دا شت که با افزايش م شکالت نمايندگی ،ح سابر سان زمان بی شتری را برای
برر سی ح سابهای صاحبکار صرف نموده و کیفیت کار ح سابر سی را افزايش میدهند و به
همین دلیل حقالزحمه حسابرس نیز افزايش میيابد (جنسن و مکلینگ.)1976 ،
 فرضیه اعتمادسازی
مطابق با اين فرضیه ،حسابرس به کاهش تصمیمات نادرست در بازار سرمايه کمک میکند
و ساارمايهگذاران سااعی میکنند حسااابرس معتبری را برگزينند تا به بازار ساارمايه نشاااندهد
عملیات شااارکت شااافاف و مناساااب میباشاااد .سااارمايهگذاران بالقوه نیز برای تصااامیمات
سرمايهگذاری خود از اين عالئم استفاده میکنند (لم .)1998 ،توجیه اين فرضیه در مورد نحوه
قیمت گذاری خدمات حسابرسی بدين صورت است که موسسات حسابرسی بزرگ و معتبر از
صاااحبکاران خود حقالزحمه باالتری را دريافت میکنند ،زيرا چنین موسااساااتی از کیفیت و
اعتبار بااليی نزد ساارمايهگذاران و جامعه برخوردار بوده و شاافافیت و عملکرد مناساابتری را
برای شرکت به ارمغان میآورند (فرانسیس.)1984 ،
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 فرضیه اعتباربخشی
براساااس اين فرضاایه که نساابت به دو فرضاایه قبلی ،کمتر مورد توجه پژوهشااگران و نظريه
پردازان قرار گرفته ا ست ،ممکن ا ست حرفه ح سابر سی مدعی با شد در اعتباربخ شی به نتايج و
صورتهای مالی هیچ مسئولیتی ندارد ولی در طرف ديگر ،سرمايهگذاران معتقدند در صورتی
که در نتیجه ا ستفاده از صورتهای مالی گمراه کننده ،شرکت ور شک سته شده و به آنها زيان
وارد شود ،حسابرسان بايد تاوان آن را بپردازند و زيان آنها را جبران کنند .بنابراين ممکن است
در مواردی که به سرمايهگذاران زيان وارد می شود ،ح سابر سان مورد بازخوا ست قرار گیرند.
درنتیجه ،حسااابرسااان بايد در قیمتگذاری خدمات خود اين خطر را لحاظ کنند و هرچه نتايج
عملیات شاارکتی ضااعیفتر (احتمال ورشااکسااتگی باالتر) باشااد ،اين خطر افزايشيافته و حق
الزحمه حسابرسی نیز به تبع آن افزايش میيابد (سايمونیک.)1984 ،
اندازه موسسه حسابرسی:
دی آنجلو ( )1981بر اين باور است که کیفیت حسابرسی غیرقابل مشاهده و ارزيابی آن توام
با هزينه اساات .وی معتقد اساات که بايد يک متغیری که ارتباط مسااتقیم با کیفیت حسااابرساای
داشااته و در عین حال ارزيابی آن هزينه بر نبوده بهعنوان جايگزينی از کیفیت حسااابرساای بکار
برده شاااود .دی آنجلو ( )1981اندازه موساااساااه حساااابرسااای را بهعنوان نمايندهای از کیفیت
حسااابرساای مطرح میکند .از نظر ايشااان موسااسااات حسااابرساای بزرگ به چهار دلیل کیفیت
حسابرسی باالتری نسبت به موسسات کوچکتر دارند:
الف) اگر نتوانند تحريفهای بااهمیت در صورتهای مالی صاحبکاران را کشف و گزارش
کنند ،منافع زيادی از دست خواهند داد.
ب) کارکنان مو س سات ح سابر سی بزرگ ،دائما در حال آموزش بوده و تیمهای ح سابر سی
به علت تنوع کارهای ح سابر سی میتوانند به صورت تخ ص صی در يک صنعت خاص مورد
استفاده قرار گیرند.
ج) اين موسسات حساسیت بااليی نسبت به حفظ شهرت (برند) خود دارند.
د) موسااسااات بزرگ ،به دلیل تعداد مشااتريان خود قدرت چانهزنی بااليی داشااته و میتوانند
مديريت صاحبکار را تحت فشار قرار دهند.
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از نظر سااارمايهگذاران و اعتباردهندگان ،شااارکتهايی را که توساااط موساااساااات بزرگ
حسااابرساای میشااوند ،از ريسااک پايینتری برخوردار بوده و گزارشهای مالی معتبری دارند.
بنابراين ،اين شارکتها با هزينههای سارمايه و بدهی کمتر ،میتوانند در شارايط ورشاکساتگی
عملکرد بهتری دا شته با شند (گول و همکاران .)2013 ،مو س سات بزرگ معموال شرکتهای
بزرگ و سااودآوری را که قادر به پرداخت قروض و حقالزحمه حسااابرساای خود میباشااند را
برای انجام خدمات حسابرسی انتخاب میکنند (الورنس و همکاران.)2011 ،
دوره تصدی موسسه حسابرسی:
پديده دوره ت صدی مو س سه ح سابر سی باعث مطرح شدن ا ستداللهايی از سوی مخالفان و
موافقان اين پديده گرديد .موافقان دوره ت صدی کمتر مو س سه ح سابر سی ،تأکید شان بر جنبه
استقالل حسابرس و نگاهی نو به حسابرسی است که ادعا میکنند طوالنی شدن اين دوره باعث
خدشاهدار شادن رابطه حساابرس با صااحبکار میشاود .از ساوی ديگر مخالفان تغییر موساساه
حسابرسی ،بر ضعف اطالعاتی حسابرس در مدت کوتاه تصدی موسسه حسابرسی تأکید کرده
و معتقدند چرخش اجباری باعث به وجود آمدن ضعف اطالعاتی ح سابرس و در نتیجه ،باعث
افزايش عدم تقارن اطالعاتی بین حساابرس و صااحبکار و کاهش کیفیت حساابرسای میشاود
( سجادی و دلفی .)1390 ،از يک طرف ،دوره ت صدی طوالنی مدت مو س سه ح سابر سی سبب
میشااود تا حسااابرسااان با مديران شاارکت صاااحبکار و در نتیجه آن با تصاامیمات ايشااان در
خصااوص اخذ رويههای حسااابداری و گزارشااگری مالی آشاانا شااوند .از طرف ديگر ،دوره
ت صدی مو س سه ح سابر سی ،به ح سابرس اين امکان را میدهد تا از صاحبکار شناخت بهتری
کسب کند .مطابق با اين ديدگاه ،اثربخشی حسابرسی با افزايش دوره تصدی موسسه حسابرسی
بهبود میيابد .با توجه به پژوهشهای انجام شاااده ،اساااتدالل میشاااود که به علت عدم تقارن
اطالعاتی پايینتر و شناخت عمیقتر از شرکتها ،حسابرسان با دوره تصدی زياد ،در خصوص
اخطارهای اولیه به شرکتهای در معرض ورشکستگی ،بهتر عمل میکنند (مانسی و همکاران،
.)2004
تخصص حسابرس در صنعت:
شناخت ح سابرس از صنعت صاحبکار موجب افزايش کیفیت ح سابر سی به وا سطه بهبود
قضاااوتهای حسااابرس ،بهبود در دقت برای کشااف اشااتباهات و ارتقا کیفیت ارزيابی از خطر
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حسابرسی میگردد (مینوتی مزا .)2013 ،از ديدگاه پژوهشگران ،حسابرسان دارای تخصص در
صنعت بهمنظور حفظ اعتبار و شهرت حرفهای خود و نیز اجتناب از دعاوی ق ضايی ،در جهت
بهبود کیفیت ح سابر سی تالش میکنند (دی فاند و همکاران .)2012 ،فران سیس ( )2011بر اين
عقیده ا ست ،ح سابر سانی که در يک صنعت م شخص چندين شرکت را ح سابر سی میکنند،
میتوانند نسبت به اقالم تعهدی تصمیم بهتری بگیرند .بنابراين ،حسابرسان متخصص در صنعت
میتوانند رويهها و آزمون های حساااابرسااای مبتنی بر صااانعت را تهیه کنند .همچنین ،از منظر
پژوهشگران شرکت هايی که توسط حسابرسان متخصص در صنعت حسابرسی می شوند ،اقالم
تعهدی اختیاری کمتری دارند (کريشااانان2003 ،؛ ريچلت و وانگ .)2010 ،کارسااالو و ناگی
( )2004دريافتند تخصااص حسااابرس در صاانعت رابطه منفی با تقلب مالی دارند .حسااابرسااان
متخصااص صاانعت میتوانند خطاها را با دقت بیشااتری تشااخیص دهند (اوهوسااو و همکاران،
.)2002
پیشینه تجربی پژوهش
پیشینه خارجی

گابريال و همکاران ( )2018دريافتند شرکت هايی که توسط موسسات حسابرسی متخصص
در صنعت ،موسسات بزرگ و موسساتی که دوره تصدی آنها طوالنی بوده ،حسابرسی شدهاند،
از احتمال کمتری برای ورشکستگی برخوردارند .همچنین از نظر ايشان شرکتهايی که هزينه
خدمات حسابرسی آنها بیشتر بوده ،احتمال ورشکستگی بیشتری داشتهاند.
موتینهو و همکاران ( )2012به بررساای رابطه حقالزحمه حسااابرس و عملکرد شاارکتهای
غیر مالی آمري کايی پرداخت ند .نن تايج پژوهش ايشااااان ب یانگر اين امر بود که ساااود عمل یاتی
شرکتها رابطه معناداری با هزينههای حسابرسی دارد.
چن و هم کاران ( )2012راب طه بین حقالزح مه حسااااابرس ،چرخش حسااااابرس و ارا ئه
گزارشهای مربوط به سااود شاارکت توسااط مديريت را قبل از ارائه صااورتهای مالی مورد
بررسی قرار دادند .اين گزارشها که بدون کنترل حسابرسان از بابت تطبیق با استانداردها منتشر
می شود ،در ب سیاری از موارد سودجويانه ا ست .نتايج پژوهش اي شان ن شان داد رابطه معناداری
بین اعالم سودهای مزبور و چرخش و حقالزحمه حسابرس وجود دارد.
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خورانا و رامان ( ،)2004بر اين عقیده بودند ،شااارکتهايی که توساااط موساااساااات بزرگ،
ح سابر سی می شوند ،از هزينههای سرمايه پايینتری ن سبت به قبل برخوردار می شوند .همچنین
اين شرکتها هزينه بدهی پايینتری دارند.
مانسی و همکاران ( ،)2004دريافتند که دوره تصدی موسسه حسابرسی رابطه منفی با هزينه
تأمین مالی دارد .ايشااان به اين نتیجه رساایدند که دوره تصاادی طوالنی ،عدم تقارن اطالعاتی
میان ح سابر سان و شرکتها را کاهش میدهد ،و از اين طريق امکان ح سابر سی بهتر را فراهم
میکند.
پیشینه داخلی

بهارمقدم و همکاران ( )1398در پژوه شی اثر تعديلکنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین
کیفیت اطالعات حسااابداری و کارايی ساارمايهگذاری را مورد بررساای قرار دادند .ايشااان در
پژوهش خود ،کیفیت حسابرسی را بوسیله متغیرهای مشاهدهپذير نظیر نوع گزارشها ،تخصص
و دوره تصدی حسابرس اندازهگیری کرده که نتايج پژوهش ايشان نشان داد حسابرسی مستقل
و با کیفیت مکانیزمی ا ست که از طريق بهبود کیفیت اطالعات ح سابداری میتواند م شکالت
نا شی از انتخاب نامطلوب و هزينههای نمايندگی را کاهش دهد و بدين ترتیب منجر به افزايش
کارايی سرمايهگذاری شود .همچنین ايشان يافتند که تأثیر کاهش سرمايهگذاری بیش از حد و
کمتر از حد از طريق بهبود کیف یت اطال عات حسااااا بداری در شااار کت هايی که از کیف یت
حسابرسی باالتری برخوردارند بهمراتب بیشتر است.
داغانی و همکاران ( )1398به برر سی اثر دوره ت صدی ح سابرس ،اندازه ح سابرس و ساختار
مالکیتی و نظارتی هیئتمديره بر مديريت ساااود پرداختند .نتايج نشاااان داد ،رابطه مساااتقیم و
معنادار بین دوره تصاادی حسااابرس و مديريت سااود وجود دارد .همچنین ايشااان دريافتند در
شاارکتهايی که توسااط موسااسااات حسااابرساای با پنج الی ده شااريک و مدير فنی حسااابرساای
میشوند ،مديريت سود کمتری صورت میگیرد.
ايزدی نیا و همکاران ( )1394در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقالم
تعهدی اختیاری پرداختند .ايشااان کیفیت حسااابرساای را با اسااتفاده از معیارهای اندازه موسااساه
حسابرسی ،طول دوره تصدی حسابرسی ،تخصص حسابرس درصنعت و همچنین اقالم تعهدی
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اختیاری را با اساااتفاده از مدل رگرسااایونی جونز ( )1991برآورد کردهاند .نتايج نشاااان داد که
عوامل مختلفی نظیر تجربیات حسااابرس ،میزان دعاوی حقوقی علیه حسااابرس ،اندازه موسااسااه
ح سابر سی ،سابقه مو س سه ح سابر سی ،دوره ت صدی ح سابرس و حقالزحمه ح سابرس بر اقالم
تعهدی اختیاری تأثیر میگذارند.
حساااینی و پزشاااکیان ( )1393معتقدند که از نمونهگیریهای به عمل آمده سااای درصاااد از
شرکتهايی که دارای دعاويی حقوقی هستند دوره تصدی حسابرسی آنها  3سال يا کمتر بوده
ا ست .همچنین اي شان دريافتند که دوره ت صدی ح سابر سی باعث افزايش کیفیت ح سابر سی
میشود.
صالحی و همکاران ( )1392به بررسی رابطه بین حقالزحمه حسابرس و عملکرد شرکتهای
پذيرفتهشاااده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .ايشاااان در اين پژوهش از حقالزحمه
ح سابرس بهعنوان شاخص کیفیت ح سابر سی و از قدرت سود ،نرخ بازده دارايیها ،نرخ بازده
حقوق صاااحبان سااهام و نساابت کیوتوبین بهعنوان شاااخصهای عملکرد اسااتفاده کردند .نتايج
پژوهش ايشااان نشااان داد که حقالزحمه حسااابرساای با شاااخصهای عملکرد رابطه معناداری
نداشته است.
بررساای پیشااینه پژوهشهای تجربی نشااان میدهد ،مطالعات انجام شااده زوايای مختلفی از
ويژگی های حساااابرس و رابطه آن با متغیرهای مختلف عملکرد مالی شااارکت ها را بررسااای
کردهاند .آنچه که میتواند به غنای ادبیات موضوع بیفزايد بررسی رابطه ويژگیهای حسابرس
با احتمال ورشکستگی شرکتها است که در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
فرضیههای پژوهش
با توجه به موارد مطرح شده در مبانی نظری فرضیههای پژوهش بهصورت زير بیان میشود:
فرضیه اول :بین حقالزحمه حسابرس با احتمال ورشکستگی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین اندازه موسسه حسابرسی با احتمال ورشکستگی رابطه معناداری وجود دارد.
فر ضیه سوم :بین دوره ت صدی مو س سه ح سابر سی با احتمال ور شک ستگی رابطه معناداری
وجود دارد.
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فرضیه چهارم :بین تخصص حسابرس با احتمال ورشکستگی رابطه معناداری وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضاار ،بر اساااس هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی میباشااد .هدف از اينگونه
پژوهشها ،توسااعه دانش کاربردی در زمینهای خاص اساات .به عبارتی ،پژوهشهای کاربردی
به دنبال کاربرد علمی و عملی دانش هسااتند .از لحاظ روش گردآوری اطالعات از نوع تحقیق
آرشاایوی میباشااد .زيرا برای آزمون فرضاایههای پژوهش ،دادههای مورد نیاز از منابع موجود
يعنی صااورتهای مالی حسااابرساای شااده شاارکتها ،گزارش فعالیت هیئت مديره به مجامع
عمومی و نرم افزار رهاورد نوين گردآوری میشاااود .با توجه به موهومی بودن متغیر وابساااته،
پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقیق از نوع رگرسیون لجستیک میباشد.
جامعه و نمونه آماری پژوهش
برای انجام اين پژوهش شااارکتهای پذيرفتهشاااده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
ايران طی دوره زمانی  1384الی  1396بهعنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده و نمونه آماری
از میان اين شرکتها استخراج شده است .دادههای مورد نظر از نرم افزار رهاورد نوين و سايت
سااازمان بورس اوراق بهادار تهران اسااتخراج شاادهاند .آمادهسااازی و طبقهبندی اولیه دادهها به
وسیله صفحه گسترده اکسل و تجزيه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار  Eviewsنسخه 9/5
صورت گرفته است.
در اين پژوهش روش نمونهگیری بهصااورت حذفی بوده ،بهطوریکه تنها شاارکتهايی که
همه شرايط زير را دارا باشند بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند:
 -1ساااال مالی آنها منتهی به پايان اسااافند ماه بوده و در بازه زمانی پژوهش تغییر ساااال مالی
نداده باشند.
 -2در صنعت بانکها ،شرکتهای مالی ،واسطهگری مالی ،بیمهها ،لیزينگها و صندوقهای
سرمايهگذاری نباشند.
 –3دادهها و اطالعات آنها در دسترس باشد.
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با توجه به شاارايط و اعمال محدوديتهای ياد شااده ،تعداد  98شاارکت در بازه زمانی 1384
الی ( 1396يعنی  1274سال-شرکت) ،بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد.
مدل و متغیرهای پژوهش
برای آزمون فرضیهها ،مدل پژوهش به شرح ذيل تدوين شده است:
Bankruptcyi,t = β0 + β1AuditFeesi,t + β2Bigi,t + β3Tenurei,t + β4Leaderi,t
+β5Auditorchangei,t + β6WC_TAi,t + β7Cash_TAi,t + β8ROEi,t +
β9Leveragei,t + ɛ
متغیر وابسته

 :Bankruptcyمعرف پیشبینی ور شک ستگی بوده که در اين پژوهش از مدلهای پیشبینی
ور شک ستگی آلتمن ( )2000برای شرکتهای تولیدی بور سی و خ صو صی بهعنوان يک مدل
پذيرفته شده جهانی و مدل تعديل شده کردستانی و همکاران ( ،)1393که يک مدل بومی شده
متناسااب با محیط مالی و اقتصااادی ايران میباشااد ،برای پیشبینی ورشااکسااتگی اسااتفاده شااده
است.
-1مدل آلتمن (: )2000
Bankruptcyi,t =. 717 .0X 1+ 847 .0X 2+ 107 .3X 3+ 42 .0X 4+ 998 .0X5

مدل ()1
 :X1نسبت سرمايه در گردش به جمع دارايیها
 :X2نسبت سود (زيان) انباشته به جمع دارايیها
 :X3نسبت سود (زيان) عملیاتی به جمع دارايیها
 :X4نسبت جمع حقوق مالکانه به جمع بدهیها
 :X5نسبت درآمدهای عملیاتی به جمع دارايیها
که در رابطه فوق اگر  Bankruptcyi,tکوچکتر و مساوی  23 .1باشد ،شرکت ورشکسته و
در غیر اينصورت شرکت سالم میباشد.
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-2مدل کردستانی و همکاران ()1393
Bankruptcyi,t =. 291 .0X 1+ 458 .2X301 .0 - 2X079 .0 - 3X05 .0 - 4X5

مدل ()2
در راب طه فوق ت مامی نسااا بت ها ه مان ند مدل ( )1بوده و در اين مدل اگرBankruptcyi,t

کوچکتر و مساوی  -0/14باشد ،شرکت ورشکسته و در غیر اينصورت شرکت سالم میباشد.
متغیرهای مستقل

( AuditFeesحقالزحمه موساساه حساابرسای)  :لگاريتم طبیعی حقالزحمه حساابرس برای
شرکت  iدر سال ( tهوگان و ويکینز  ،2008مینوتی مزا .)2013
( Bigاندازه موسسه حسابرسی)  :يک متغیر موهومی است بهطوريکه اگر موسسه حسابرسی
جزء طبقه اول حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار باشد عدد يک و در غیراينصورت
عدد صفر میشود.
( Tenureدوره ت صدی مو س سه ح سابر سی)  :برابر ا ست با تعداد سالهای مالی که مو س سه
حسابرسی مسئولیت حسابرسی شرکت را برعهده دارد (گوش و موون  ،2005لیم و تان .)2008
( Leaderتخ صص ح سابرس در صنعت)  :در اين پژوهش از سهم بازار بهعنوان شاخ صی
برای اندازه گیری تخ صص ح سابرس در صنعت ا ستفاده شده ا ست .هر چه سهم بازار مو س سه
حسابرسی بیشتر باشد ،تخصص آن در صنعت و تجربه آن نسبت به ديگر رقبا بیشتر است .سهم
بازار موسسه حسابرسی برابر با مجموع دارايی های تمامی صاحبکاران يک موسسه حسابرسی
خاص در يک صنعت خاص تق سیم بر مجموع دارايیهای صاحبکاران در اين صنعت ا ست و
برای محاسبه آن از رابطه ( )1استفاده میشود( :سان و لیو  ،2013اعتمادی و همکاران .)1388
رابطه ()1
𝐽

𝐴𝑇 𝑘𝑖
∑𝑗=1
𝑘𝑗𝑖
𝐽

𝐼

𝐴𝑇 𝑘𝑖 ∑ 𝑘𝑖
∑𝑖=1
𝑘𝑗𝑖
𝑖=1

= 𝑘𝑖𝑆𝑀
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که در آن MSik ،سااهم موسااسااه حسااابرساای iام در صاانعت kام TA ،مجموع دارايیهای
صاحب کاران i ،نماد موسسه حسابرسی j ،نماد شرکت صاحبکار K ،نماد صنعت مورد نظر،
 Ji,kنماد تعداد صاحبکاران مو س سه ح سابر سی ام در صنعت kام و  Ikنماد تعداد مو س سات
حسابرسی در صنعت  kام است .با پیروی از سان و لیو ( )2013و اعتمادی و همکاران (،)1388
موسااساااتی در اين پژوهش بهعنوان متخصااص صاانعت در نظر گرفته میشااوند که که سااهم
بازارشان براساس رابطه ( )2برقرار باشد:
رابطه ()2
∗ 1. 2

1
𝑘𝑁

> 𝑘𝑖𝑆𝑀

که در آن  Nkتعداد شرکتهای موجود در صنعت kام ا ست .بنابراين اگر شرکت تو سط
مو س سه ح سابر سی متخ صص صنعت ح سابر سی شده با شد عدد  1و در غیراين صورت صفر
خواهد بود.
متغیرهای کنترلی

( Auditorchangeتغییر موسااسااه حسااابرساای)  :يک متغیر موهومی بوده بهطوريکه اگر در
سال مالی صاحبکار موس سه ح سابرسی خود راتغییر دهد عدد  1و در غیراينصورت عدد صفر
قرار میگیرد.
 :WC_TAسرمايه در گردش تقسیم بر مجموع دارايیهای شرکت
 :Cash_TAموجودی نقد تقسیم بر مجموع دارايیهای شرکت
 :ROEسود خالص تقسیم بر حقوق مالکانه
 :Leverageنسبت بدهیها به مجموع دارايیها
یافتههای پژوهش
آمار توصاایفی برای متغیرهای کمی پژوهش ،در نگاره ( )1نشااان داده شااده اساات .در متغیر
حقالزحمه ح سابر سی میانگین  6/4060و میانه  6/319میبا شند .با توجه به نزديک بودن مقدار
اين دو آماره ،میتوان به نرمال بودن دادههای اين متغیر به ترتیب  8بیانگر نرمال بودن دادههای
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مربوط به اين متغیر میباشااد .در متغیر دوره تصاادی موسااسااه حسااابرساای ،میانگین 4/1962
میباشاااد .بیشاااترين مقدار دوره تصااادی برابر با  12بوده که عمده موارد مربوط به ساااازمان
حسابرسی و موسسه مفید راهبر میباشد .از آنجايیکه اين موسسات باالی  20شريک بوده لذا
مطابق با مفاد دستورالعمل موسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز به تصدی باالی
 4سال میباشند .کمترين مقدار برای نسبت سرمايه در گردش به جمع دارايیها و بازده حقوق
مالکانه منفی بوده که علت آن به ترتیب از بابت منفی بودن سااارمايه در گردش و زيانده بودن
شرکتهای نمونه در موارد مذکور میباشد.
نگاره ( :)1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

میانه

حق الزحمه موسسه 6/3198 6/4060
حسابرسی
دوره تصدی

4/1962

موسسه حسابرسی
نسبت سرمايه در

3

انحراف

حداقل

حداکثر

چولگی

0/913

4/9416

8/1783

0/2745

2/1565

3/244

1

12

1/0984

3/1836

0/0744

2/3472

معیار

0/4774 -0/2364 0/1912 0/1110 0/1095

کشیدگی مشاهدات
1274
1274
1274

گردش به جمع
دارايیها
نسبت موجودی

0/0302 0/0249 0/0342

0/0029

0/1146

1/2522

3/8015

1274

نقد به جمع
دارايیها
بازده حقوق

0/7724 -0/2266 0/2492 0/2531 0/2761

0/066

2/5911

1274

مالکانه
اهرم عملیاتی

0/1677 0/6422 0/6348

0/3344

-0/0898 0/9235

2/0798

1274

منبع :يافتههای پژوهش

در اين پژوهش عالوه بر آمار توصااایفی متغیرهای کمی ،متغیرهای ورشاااکساااتگی ،اندازه
حسابرس ،تخصص حسابرس و چرخش موسسه حسابرسی به صورت کیفی (موهومی) تعريف
شاادهاند و دارای مقیاس اساامی میباشااندکه آمار توصاایفی آنها به کمک نگاره ( )2تجزيه و
تحلیل شد.
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نگاره ( :)٢فراوانی متغیرهای کمی پژوهش
متغیر

فراوانی 0

درصد 0

فراوانی 1

درصد 1

مدل ورشکستگی آلتمن

829

65%

445

35%

مدل ورشکستگی کردستانی

1070

84%

204

16%

اندازه موسسه حسابرسی

429

34%

845

66%

تخصص حسابرس در صنعت

723

57%

551

43%

تغییر موسسه حسابرسی

997

78%

277

22%

منبع :يافتههای پژوهش

نتايج نگاره ( )2بیانگر آن اسااات که در نمونه مورد بررسااای مطابق با مدل های پیش بینی
ورشااکسااتگی آلتمن ( )2000و کردسااتانی و همکاران ( )1393بهترتیب  445و  204شاارکت
ور شک سته تلقی شدهاند .از طرفی ،مو س سات طبقه يک معتمد سازمان بورس ،ح سابر سی 845
شاارکت از مشاااهدات را برعهده داشااتهاند .همچنین 22 ،درصااد از شاارکتهای نمونه در بازه
زمانی مورد بررسی حسابرس خود را تغییر دادهاند.
آمار استنباطی
آزمون همخطی

در پژوهش حاضااار با توجه به اينکه متغیر وابساااته مدل يک متغیر مجازی (صااافر و يک)
میبا شد ،از روش الجیت ا ستفاده می شود .يکی از مفرو ضات مدل رگر سیون لج ستیک نبود
همخطی قابل توجه بین متغیرهای م ستقل میبا شد .وجود همخطی بین متغیرهای م ستقل ،باعث
غیرقابل اتکا بودن نتايج برازش مدل رگرسااایون میشاااود .عامل تورم واريانس ( ،)VIFمعیار
مف یدی برای آزمون همخطی بین متغیر های مسااات قل اسااات .عامل تورم واريانس باالی 10
نشاااندهنده احتمال همخطی بین متغیرهای مسااتقل و مقدار بیش از  20بیانگر مشااکل جدی در
رگر سیون میبا شد (مومنی و قیومی .)1391 ،نتايج آزمون همخطی با ا ستفاده از شاخص عامل
تورم واريانس در نگاره ( )3نشاااانداده شاااده اسااات .از آنجايیکه ارقام مربوط به عامل تورم
واريانس ،باالتر از  10نیسااات ،لذا میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای مساااتقل پژوهش دارای
همخطی نمیباشند.
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نگاره ( :)3آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل
تعريف متغیر

عامل تورم واريانس ()VIF

حقالزحمه موسسه حسابرسی

1/15

اندازه موسسه حسابرسی

1/23

دوره تصدی موسسه حسابرسی

1/67

تخصص حسابرس در صنعت

1/29

چرخش موسسه حسابرسی

1/39

نسبت سرمايه در گردش به جمع دارايیها

1/82

نسبت موجودی نقد به جمع دارايیها

1/09

بازده حقوق مالکانه

1/04

اهرم عملیاتی

1/72

نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

نتايج حاصاال از برازش مدل پژوهش از طريق شاااخص اول ورشااکسااتگی (مدل پیشبینی
ورشااکسااتگی آلتمن برای شاارکتهای تولیدی) در نگاره ( )4ارائه شااده اساات .در مدلهای
الجیت برای آزمون معنادار بودن متغیرهای تو ضیحی مدل ،از آماره  zو برای آزمون معناداری
کلی از آماره  LRاسااتفاده میشااود .با توجه به اينکه سااطح احتمال آماره  LRاز سااطح خطای
 0/01کمتر میبا شد ،بنابراين مدل فوق در سطح  99درصدی معنادار است .نتايج نشان میدهد
که در اين مدل تمامی فرضاایههای پژوهش رد میشااوند و هیچکدام از ويژگیهای حسااابرس
مورد بررساای با احتمال ورشااکسااتگی محاساابه شااده از طريق شاااخص آلتمن ،رابطه معناداری
ندارند .سااطح معناداری مربوط به حقالزحمه حسااابرس  0/534بوده که بیانگر عدموجود رابطه
معناردار بین حقالزحمه حسااابرساای و احتمال ورشااکسااتگی میباشااد .سااطح معناداری اندازه
مو س سه ح سابر سی  0/293بوده که بیانگر عدم رابطه معنادار بین اندازه مو س سه ح سابر سی و
احتمال ورشکستگی میباشد .با توجه به سطح معناداری متغیر دوره تصدی موسسه حسابرسی
 ،0/837نیز میتوان نتیجهگیری کرد که بین دوره تصااادی موساااساااه حساااابرسااای و احتمال
ورشااکسااتگی رابطه معناداری وجود ندارد .سااطح معناداری مربوط به تخصااص حسااابرس در
صاانعت  0/447بوده که بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین تخصااص حسااابرس در صاانعت و
احتمال ورشکستگی میباشد.
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نگاره ( :)4نتایج برآورد مدل با استفاده از شاخص آلتمن
Bankruptcyi,t = β0 + β1AuditFeesi,t + β2Bigi,t + β3Tenurei,t + β4Leaderi,t
+β5Auditorchangei,t + β6WC_TAi,t + β7Cash_TAi,t + β8ROEi,t + β9Leveragei,t + ɛ
سطح معناداری
آماره z
انحراف معیار
ضريب
تعريف متغیر

حقالزحمه حسابرس

-0/052

0/084

-0/621

0/534

اندازه موسسه حسابرسی

0/181

0/172

1/051

0/293

دوره تصدی موسسه حسابرسی

-0/005

0/028

-0/204

0/837

تخصص حسابرس در صنعت

-0/125

0/164

-0/759

0/447

چرخش موسسه حسابرسی

-0/101

0/208

-0/486

0/626

-5/841

0/544

-10/721

0/000

-9/647

2/787

-3/46

0/000

نسبت سرمايه در گردش به
جمع دارايیها
نسبت موجودی نقد به جمع
دارايیها
بازده حقوق مالکانه

-3/999

0/334

-11/95

0/000

اهرم عملیاتی

0/899

0/55

1/633

0/102

آماره LR

478/738

ضريب تعیین مک فادن

سطح معناداری

0/000

0/29

نتايج حاصاال از برازش مدل پژوهش از طريق شاااخص دوم ورشااکسااتگی (مدل پیشبینی
ورشااکسااتگی کردسااتانی و همکاران) در نگاره ( )5ارائه شااده اساات .با توجه به اينکه سااطح
احتمال آماره  LRاز ساااطح خطای  0/01کمتر میباشاااد ،بنابراين مدل فوق نیز در ساااطح 99
درصدی معنادار است .نتايج نشان میدهد که در اين مدل ،برخالف مدل اول تمامی فرضیههای
پژوهش قبول شاااده و بین تمامی ويژگی های حساااابرس مورد بررسااای در پژوهش با احتمال
ورشکستگی محاسبه شده از طريق شاخص کردستانی و همکاران ( ،)1393رابطه معنادار وجود
دارد .ساااطح مع ناداری مربوط به حقالزحمه حساااابرس  0/017بوده که بیانگر وجود رابطه
معناردار بین حقالزحمه حسااابرساای و احتمال ورشااکسااتگی میباشااد .سااطح معناداری اندازه
مو س سه ح سابر سی  0/026بوده که بیانگر وجود رابطه معنادار بین اندازه مو س سه ح سابر سی و
احتمال ورشکستگی میباشد .با ت وجه به سطح معناداری متغیر دوره تصدی موسسه حسابرسی
 ،0/041نیز میتوان نتیجهگیری کرد که بین دوره تصااادی موساااساااه حساااابرسااای و احتمال
ورشااکسااتگی رابطه معناداری وجود دارد .سااطح معناداری مربوط به تخصااص حسااابرس در
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صنعت  0/000بوده که بیانگر وجود رابطه معنادار بین تخ صص ح سابرس در صنعت و احتمال
ورشکستگی میباشد.
نگاره ( :)5نتایج برآورد مدل با استفاده از شاخص کردستانی
Bankruptcyi,t = β0 + β1AuditFeesi,t + β2Bigi,t + β3Tenurei,t + β4Leaderi,t
+β5Auditorchangei,t + β6WC_TAi,t + β7Cash_TAi,t + β8ROEi,t + β9Leveragei,t + ɛ
سطح معناداری
آماره z
انحراف معیار
ضريب
تعريف متغیر

حقالزحمه حسابرسی

0/257

0/108

2/381

0/017

اندازه موسسه حسابرسی

0/488

0/219

2/222

0/026

دوره تصدی موسسه

-0/073

0/036

-2/037

0/041

حسابرسی
تخصص حسابرس در صنعت

-1/053

0/214

-4/915

0/000

چرخش موسسه حسابرسی

0/082

0/257

0/32

0/748

نسبت سرمايه در گردش به

-2/54

0/675

-3/761

0/000

جمع دارايیها
نسبت موجودی نقد به جمع

2/821

3/421

0/409

0/824

دارايیها
بازده حقوق مالکانه

-2/636

0/356

-7/399

0/000

اهرم عملیاتی

8/486

0/865

9/809

0/000

آماره LR

363/93

ضريب تعیین مک فادن

سطح معناداری

0/000

0/32

نتیجهگیری
اين پژوهش به بررساای رابطه بین ويژگیهای حسااابرس نظیر ،حقالزحمه حسااابرس ،اندازه
موسسه حسابرسی ،دوره تصدی موسسه حسابرسی و شاخص حسابرس در صنعت با احتمال
ورشااکسااتگی محاساابه شااده با شاااخص ورشااکسااتگی آلتمن ( )2000و شاااخص بومیشااده
کرد ستانی و همکاران ( )1393برای محیط ايران پرداخته ا ست .با توجه به اينکه ضريب تعیین
مک فادن بد ست آمده در مدل مورد ا ستفاده با شاخص کرد ستانی و همکاران ( )1393باالتر
بوده ،لذا قدرت توضاایحی اين مدل باالتر میباشااد .بنابراين نتايج بدساات آمده در فرضاایهها بر
حسب مدل کردستانی و همکاران ( )1393مورد بررسی قرار گرفتهاند.
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يافتههای پژوهش حاضااار در بررسااای فرضااایه اول ،حاکی از عدموجود رابطه معنادار بین
حق الزحمه حسابرسی با احتمال ورشکستگی محاسبه شده با مدل آلتمن بوده و از طرفی نتايج
حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین حقالزحمه ح سابرس و احتمال ور شک ستگی محا سبه
شده با مدل بومی شده کرد ستانی و همکاران ( )1393میبا شد .مطابق با مفاهیم نظری موجود،
هر چه خطر ورشااکسااتگی باالتر باشااد ،حسااابرسااان برای افزايش کیفیت حسااابرساای مجبور
میشاااوند زمان بیشاااتری صااارف رسااایدگی های خود کنند که در نتیجه آن باعث افزايش
حقالزحمه حسااابرساای میشااود .اين نتیجه با نتايج پژوهشهای گابريال و همکاران ( )2018و
هويتاش و همکاران ( )2005سازگار میباشد.
در برر سی فر ضیه دوم ،نتايج پژوهش بیانگر عدموجود رابطه معنادار بین اندازه ح سابرس با
احتمال ورشااکسااتگی بدساات آمده طبق مدل ورشااکسااتگی آلتمن بوده و نیز نتايج حاکی از
وجود رابطه مثبت و معنادار بین اندازه حسااابرس و احتمال ورشااکسااتگی محاساابه شااده با مدل
بومی شااده کردسااتانی و همکاران ( )1393میباشااد .در اين خصااوص ،با توجه به مبانی مطرح
شده انتظار بر اين بود که موسسات بزرگ رابطه منفی و معناداری با احتمال ورشکستگی داشته
با شند .زيرا اين مو س سات به دلیل شهرت باالتر حقالزحمه بی شتری دريافت و در نتیجه آن در
خدمات خود کیفیت بهتری ارائه میکنند .در صااورتیکه ،نتايج پژوهش حاکی از رابطه منفی و
معنادار بین اين دو متغیر میباشاااد .نتايج مذکور با نتايج بدسااات آمده از پژوهشهای گول و
هم کاران ( ،)2013خورا نا و را مان ( ،)2004گبريال و هم کاران ( ،)2018میرانی و شاااريفی
( )1392و اليی و گول ( )2008در تضاد است .زيرا به عقیده اين پژوهشگران ،موسسات بزرگ
به دلیل مواردی از قبیل آموزشهای زياد کارکنان ،تنوع کارهای حسااابرساای در يک صاانعت
خاص ،حفظ شهرت ،دا شتن قدرت چانه زنی باال به دلیل تعداد م شتريان و مواردی از اين قبیل
از دانش و تخ صص باالتری ن سبت به ساير مو س س سات برخوردار بوده و میتوانند به کاهش
احتمال وقوع ورشکستگی کمک کنند.
در سااومین فرضاایه ،نتايج بدساات آمده حاکی از عدموجود رابطه معنادار بین دوره تصاادی
موسسه حسابرسی با احتمال ورشکستگی بدست آمده با مدل آلتمن و نیز وجود رابطه منفی و
معنادار بین دوره ت صدی مو س سه ح سابر سی و احتمال ور شک ستگی محا سبه شده با مدل بومی
شده کردستانی و همکاران ( )1393میباشد .با توجه به مبانی نظری مطرح شده میتوان گفت،
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باال بودن دوره تصدی موسسات حسابرسی ،موجب افزايش شناخت و تخصص حسابرسان در
صنعت صاحبکار و موجب باال رفتن سطح کیفیت حسابرسی شده و به تبع آن تشخیص احتمال
ورشکستگی زودتر صورت میگیرد .نتايج پژوهشهای حسینی و پزشکیان ( ،)1393بهارمقدم
و همکاران ( ،)1398مانساای و همکاران ( )2004و گابريال و مکاران ( )2018نیزحاکی از رابطه
منفی معنادار بین دوره ت صدی مو س سه ح سابر سی با احتمال ور شک ستگی میبا شد .با توجه به
نتايج اين پژوهشها ،افزايش دوره ت صدی ح سابرس موجب بهبود اثربخ شی و شناخت بهتر از
صاحبکار می شود که اين مهم باعث صدور اخطارهای اولیه ن سبت به شرکتهای در معرض
ورشکستگی میشود.
در فرضیه چهارم ،يافتههای پژوهش حاکی از عدموجود رابطه معنادار بین تخصص حسابرس
با احتمال ورشاااکساااتگی بدسااات آمده با مدل آلتمن و نیز وجود رابطه مثبت و معنادار بین
حقالزحمه حسااابرس و احتمال ورشااکسااتگی محاساابه شااده با مدل بومی شااده کردسااتانی و
همکاران ( )1393میباشااد .با توجه به مبانی پژوهش ،حسااابرسااانی که در صاانعت مورد نظر
تخصص دارند به دلیل داشتن توانايی بیشتر در شناسايی و برخورد با مشکالت ويژه آن صنعت
میتوانند حساااابرسااای را با کیفیت بیشاااتری انجام دهند که از اين رو احتمال ورشاااکساااتگی
شااارکت ها کاهش می يابد .نتايج پژوهش های ريشااانان ( ،)2003ريچلت و وانگ (،)2010
فرانسااایس ( ،)2003گابريال و همکاران ( )2018و بهارمقدم و همکاران ( )1398نیز حاکی از
وجود رابطه منفی و معنادار بین اين دو متغیر میباشد.
با توجه به يافتههای پژوهش ،به نهادهای نا ر بر موسااسااات حسااابرساای نظیر سااازمان بورس
اوراق بهادار تهران و جامعه حسابداران رسمی توصیه می شود تا با افزايش نظارت و کنترلهای
الزم بر مو س سات ح سابر سی ،عالوه بر افزايش کیفیت ح سابر سی ،به سالمت مالی شرکتها
کمک کرده و شرکتها را از خطر ور شک ستگی نجات دهند .همچنین ،سهامدارن میباي ست
در زمان انتخاب حسابرس و بازرس قانونی ،ويژگیهای حسابرسان را مورد بررسی قرار داده و
با انتخاب حسااابرسااان متخصااص و با کیفیت از احتمال وقوع ورشااکسااتگی جلوگیری به عمل
آورند.
در پژوهش حاضر برای ويژگیهای حسابرس ،از معیارهای داخلی مربوط موسسه حسابرسی
ا ستفاده شد .برای پژوهشهای آتی پی شنهاد می شود که از معیارهای خارجی ح سابر سی نظیر
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ا هارنظر ح سابرس ،وقفه زمان گزارش ح سابرس و کیفیت گزار شگری مالی ا ستفاده شود .با
توجه به اينکه در ايران مبنای ورشاااکساااتگی ،ماده  141قانون تجارت مصاااوب ساااال 1347
میباشااد ،بنابراين پیشاانهاد میشااود تا در پژوهشهای آتی رابطه بین ويژگیهای حسااابرس با
ورشکستگی شرکتها از منظر مفاد اين ماده نیز مد نظر قرار گیرد.
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