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 یگسارش حسابرس یافطا استفاده از با یورضکستگ بينی پيص
   

 2؛ مهدی فغاوی1فاطمه امامیان

  چكیده

گظكز ه اػ   زا یؿزاػهاو  اثرزغ قذ  یوجىص عالقه عوػافزؼوو بزه هلاه زه صعبزاعش وعك ـز   با 
ها اؿز ااصش  كزغثت یبیًزی وعك ـز   پیق یبزغا ىیو قذلیل بًیاص هیو عوف قجؼ یهاه یها يـبت

وجزىص صاعص  هلاه زه  تیغیهزا قىؿزم هزض يـزبت ىیزا یجا ثه اه زاو صؿز  اع اها اػ آو؛ ثًًض هی
بزه يرزغ  یضزغوع  باكزض یبغ اطالعا  گؼاعف دـابغؿز یثه هب ً یوعك ـ    غیص یها عوف

بیًزی  پیق هبز یدـابغؿز اعفاطالعزا  گزؼ یقزثيیغ افلزا یبغعؿهضف اػ ایى قذ یق   عؿض. یه
اػ  وعك ـز ه غیزوعك ـ ه و غ یها اػ كغثت یبیيمىيه قغث کی. با اؿ ااصش اػ باكض  ـ  ی هیوعك

َ    های پظیغف ه كضش صع بىعؽ اوعاق بهاصاع قهغاو  كغثت  یاىتخوب   اطالعبت موٌد  ىاوبا اا ىنٌىو

ادایوب ی ً  ً مٌد   یآًد جنعسبلَ،  8ی  ًدٍ امبى ی را صيعت 66اا  ضرکت 151ضبمل 

گزؼاعف  یافلزااسپریيگات، ىطبه  ا  کَ مدل  ی رآًد  کل جیىتب .است  گرفتَ آامٌه قراد
 یافلزا ىیها عا صاعص. همچًز كزغثت یبیًی وعك ـ   پیق ییقىايا یطىع قابل قىجهه ب یدـابغؿ

ثمزک  یوعك ـز   یًیب قیپ یابیبه اعػ یطثغ كضش صع گؼاعف دـابغؿ یو صاسل یعىاهل ساعج
قىايًزض گزؼاعف  یثًًزضگاو  هز اؿ ااصش غیثًًضگاو و ؿا دـابغؿاو  قًرین غاو یهض  ىیثًض. بًابغا یه

 .غيضیيرغ ب  صع یوعك ـ   یًیب قیپ یبغا یضیعا با عًىاو ابؼاع ها یدـابغؿ
 ی.  گؼاعف دـابغؿیوعك ـ   بیًی  پیق گانکلیدی:هواژ

                                                      

 .داوش آموخته کارشىاسی ارشد حسابداری داوشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان. 1

 . مدرس داوشگاه و مدیر گروه و داوشیار داوشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان. 2
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 مقدمه. 1

 ی.. هم ى اؿت صچزاع وعك ـز  .و یاق واص می  كغایهىژقىجه به قغییغا  ق ًى با ها ثتكغ
 ىیزا اف ىیزهمیزت ا اػ جملزه هزىاعص یوعك ـز   بیًی پیق بغایهش لف  یها كىيض. اعائه هضل

هًض  عالقه ها ثتكغ غاویو هض یاق واص یها شاو بً اگظاع ؿغهایهاؿت.  یهاه تیغیهىضىع صع هض
گاه یهـ ًض قبل اػ وقىع وعك ـ    .ثًًض تیغیو هض یؼیع بغياهه یپیل یغ یبغا و اف هی یاػ آو آ

 یهزل بزغاثبغغيج و صعسىع ق یهمىاعش هل ل ها ثتكغ یو وعك ـ   یهاه یهـئله صعهايضگ
صع  یو هزاه یدـزابضاع لمًضاویهىضىع ايض ىیا تیاهم لیبىصش اؿت. به صه یاق واص یها شبً ا

هـز ًض. وضز   ها ثتكزغ یهاه یوعك ـ   بیًی پیق بغای ییها عوف اف ىیبه ف غ  ایؿغاؿغ صي
او گظاع ؿزغهایههش لف جاه ه و بزه سوزىم  هایقلغ یبغا اویػ اعثكغثت ب یياهللىب هاه

 لیزعا بغ جاه ه قذم یًیؿً  یو اج ماع یاق واص یها هًیهؼ یجا ثه وعك ـ   اػ آو .غصصگ هی
 .غصیگ هیقغاع  تیهىعص قىجه و اهم ؼیثالو ي ضگاشیًض  اػ صث هی

 .علن اؿزت ضیو قىه لغفتیپ بغایبلغ ی ها اػ الػهه ی یاق ا   قابل یهاهوجىص اطالعا  
و  یهزاه یقوزمین گیزغ یهبًا ثغصوفغاهن   یو دـابضاع یهضف اػ قهیه و اعائه اطالعا  هاه

اؿزت ثزه بزا  یهاهی گؼاعك غ ًضیاػ فغآ یًا یال جؼء یدـابغؿ جا ثه اػ آواؿت.  یاق واص
دااظزت اػ هًزاف   یعا اػچ ىي  ًا یاكشام ط  یهاه یبه گؼاعك غ یي ق اع باعصهی اایا

گاش هیی آيها قىؿم بً اش اق واص ی غیقثي لیيراع  هـ  ل  به صه ای یدـابغؿ  ىیبًابغا .ؿاػص آ
 تیزاهم صاكز ه باكزض  اػ ها اعػف كزغثت بزغ ىیو همچًی غیگ نیقوم ًضیبغ فغآ ىايضق ثه هی

ي زاش اول  کیزقىايزض  هی یاعف دـابغؿزگزؼ .(1?09آػاص   شىاشی)ي اؿت. بغسىعصاع ییباال
باكزض  آو  ثاعبغاو صع صؿز غؽ هی یؿًض اؿ ايضاعص و بغا ىیچىو ا ؛باكض یهلضاع وعك ـ  
 یوعك ـز   هیزاوه یها  ًالیبیًزی ؿز پیق یبزغا غاویهزض یو ؿزاصش بزغا  یه غف عوف ؿزغ

 یـابغؿزصع گؼاعف د ها یباكض. افلاگغ هی یوعك ـ   یهااهضیاج ًاب اػ پ یها بغا كغثت
 ایزهزا  بپغصاػص ثه علت یضیبه اطالعا  ثل یـ یبا ت یقضاوم ف اه ميرغا  صع هىعص ابها غ یير
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هـز  ل بزىصش و  ـابغؿاوكىص ثه د ثًض. فغى هی هی ییعا كًاؿا یوعك ـ   ضاصیؿىابق عو
كزغثت  ا یزد یبزغا ًاویبا هغ سلغ و عضم اطم یآيها اعائه اطالعا  گؼاعف دـابغؿ اهیوظ
هًبز   ىايزضق وعك ـ ه هی یها كغثت یا دـابغؿه گؼاعف یهذ ىا هىع  ىیصع ا .باكض هی

ب اؿ ااصش ثًًزضگاو صعيرزغ  یگیغ قومین یبغا یعلل وعك ـ   خیبیًی و قىض پیق یبغا یسى
 گغف ه كىص.

عزضم  یابیدـابغؿاو  اعػ تیًًض ثه هـئىهث هیهلشن  یدـابغؿ یاؿ ايضاعصهااػ طغفی 
هزغ  ضیزدـابغؿزاو با ًزغو یاػ ا (.<810ثزىعاهؼ  -1عوؿزا و هزىپؼ)پضع اكزضب هی تیزقضاوم ف اه

 یاهز اعالم ثًًض و گؼاعف یصع هىعص سلغ وعك ـ   یدـابغؿ یًضهایعا صع طىل فغا یكىاهض
(. 8119 2یثًًض )هک ثز لیباال باكض ق ض یك ـ  ثه سلغ وع یسىص عا صع هىعق یدـابغؿ

اهىقىع اؿ ااصش كىص )ثاؿز غال   بیـت قغك  هیىايض با عًىاو هلضاع اوهق هی یگؼاعف دـابغؿ
 یابیزؿزًض بزه هًرزىع اعػ ىیبه ا گغاو لیاو و قذلگظاع ؿغهایهها   (. صاصگاش8111 3و واثغ ؾیهىئ
هزای اػ سلغ ضیوعك ـ ه با یها ثتكغ ًا اویط  ىیًًض بًابغاث هی هیق  یصع بذغاو هاه ها ثتكغ

گاش باكًض )گ یگیغ قومینصع ػهاو  تیقضاوم ف اه (. اػ آيجزا ثزه ;811 4عاقىيايضاو و عاهزا غ  یآ
 5)ثزىعول ـتیي یياگهاي ضشیپض کیاها  ؛ؿال طىل ب لض >-;هم ى اؿت  یوعك ـ   ًضیفغا

 ییكزغثت عا كًاؿزا غاوبذز هیزهلزضاع اوه یها  ًالیىايًض ؿق هیدـابغؿاو  ى ی(. بًابغا8109
آهزاصش  یصو صع هغادزل ب زضواثزًق يلزاو صا یىايًض بغاق هی یثغصش  و ثاعبغاو گؼاعف دـابغؿ

 كىيض.

                                                      

Pedrosa&lopez-corrales 1.  

2. Mckee 

3. Casterella,Lewis&Walker 

 Giger,Raghunandan&Rama.4  

 Korol.5 
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هذ زىای  و قذلیزل هیزپژوهق قجؼ ىیا یهضف اهل هلاهب عًىاو كضش  تیاهم به با قىجه 
 بیًزی پیقيیغ افلای هىع  گغف ه صع گؼاعف دـابغؿی بغای ثمزک بزه و قث یگؼاعف دـابغؿ

 ىیا یابیاعػ صعو ؿایغ اؿ ااصش ثًًضگاو بـ اي اعاو   به ؿهاهضاعاو ىايضق هیوعك ـ  ی اؿت ثه 
هىاجه و اد مزاال   یبا هل ل ًضشیصع آ ایصع دال بهبىص اؿت  یكغثت اػ هذاظ هاه ایهىضىع ثه آ

 .ثًضوعك ـ ه سىاهض كض  ثمک 

 . مباوی وظری و مروری بر پیطیىه تحقیق2

و  ىقغی یهاؿزت و صع واقز  بزا اهزل هلز ال  و ه الزال  كغثت ىیقزغ اػ ههن یوعك ـ   

(. 8111 1ؾیجزىعجیو قغ  ىی)چزاع ثه ب اؿت گغش سىعصش اؿزت یكغث  هضف هغ ىقغی ییاب ضا

 یها و به طزىع ثلز كاهل افغاص  ؿاػهاو ًا یط یها گغوشای اػ قىايض طیف گـ غصش وعك ـ  ی هی

 ًا یط یها گغوش ىیا قیصق فیو ق غ ىییسىص قغاع صهض. ق   اعای اػ جاه ه عا قذت ك بشق عمضش

بـز اي اعاو  عقبزا و  او گظاع ؿزغهایه ت یغیصعزا ثزغص ثزه هزضا ىاوقز اؿت؛ اها هی یثاع صكىاع

 ؼیي پًج گغوش ىیا اوی. صع هغيضیگ قغاع هی یوعك ـ   غیقذت قثي ىیغیاػ ؿا قیب یقايىي یيهاصها

 ىيضك ه الغع هی یصع هىع  وعك ـ   ًا اویط غیاػ ؿا ل غیب  و اع باعصهًضگاو اوگظاع ؿغهایه

(. قغؽ و :811  2)چاوا و جاعوو صاعيض یبیًی وعك ـ   یقبه پ یل غیب لیقما اؿاؽ ىیو بغ ا

 یبیًزی آو عا ههزن ثزغصش اؿزت. وعك ـز   و پیق یابیاهغ اعػ  یعك ـ  های ياكی اػ و ػیاو

 ًزضث هی لیها قذم بغ ؿهاهضاعاو كغثت یقابل قىجه نیغهـ  یو غ نیهـ   یها ًهیها  هؼ كغثت

به  غایػ ؛صاعص تیاهم اعیبـ یاد ماه یبه وعك ـ   بغصو یپ یبغا اػیي  ىیبًابغا (.==?0 3)واعيغ

ها هًجغ  هؼیًه صع جهت ثاهق اوگظاع و ؿغهایه غاویاػ جايب هض یقغ هللىب یها یگیغ قومین

                                                      

 Charitou,A& Trigeorgis,l.1 

 Chava,S&Jarrow,R.2  

 Warner,J.3 
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الػم  یبزا اعائزه هلزضاعها یبیًزی وعك ـز   پیق (.?811 1گغصص )پغهاچايضعا و هم زاعاو هی

ثًزض و بزه  اعیهلز یبزه وقزىع وعك ـز  عا اػ يـزبت  اوگظاع كغثت و ؿزغهایه غاویهض ىايضق هی

قىؿزم  یگظاع يزاهللىب ؿزغهایه یهزا اػ فغهزت یگظاع هللىب ؿغهایه یها فغهت نیقلش

بیًزی بزه هىقز   و پیق لیزصع گزغو قذل هزا تیهللىب ىیزاهزا همزه ا ؛گزغصصهًجغ  اوگظاع ؿغهایه

 (. =811 2)عاوی ثىهاع و عاوی اؿت یوعك ـ  
  یهزاه  یاػجمله دـابضاع  یعلىم اج ماع یها  هگظك ه  هذ  او عك یها صع طىل صهه

 آو پغصاس ًزض جیو علزل و ي زا یهىضىع وعك ـ   یبه بغعؿ  یو هلاه ا  ؿاػهاي یاؿ غاقژ
 ی پزاعچ ی  یعلل وعك ـز   ًهیاػ هلاه ا  صع ػه یوجىص ق ضاص با .(>810  3)هىثاؿىو

 (.>810  4آهزى -)آهاي زا ضابزیبهبزىص  ضیبا یعلىم اج ماع یها صع عك ه قیاػ قذ  اویجغ ىیا
هزن  غاویايجام كضش اؿت. صع ا یبیًی وعك ـ   پیق یبغا یصع ؿلخ جهاي فغاوايیهلاه ا  

بیًززی  پیق یها بززه ثمززک هززضل یبیًززی وعك ـزز   اػ جملززه پیق  ًززهیػه ىیززصع ا یهلاه زاق
اؿت ثزه هلاه زا  يلزاو  یصع داه  ىیهىع  گغف ه اؿت. ا یهاه یغهایو ه غ یوعك ـ  

 یدـزابضاع یهزا ثًًض قا اػ ق ًیک قالف هی غاویهض  یهؿت صع صوعش وقىع هل ال  هاصاصش ا
 ىیگظاعاو و اع باعصهًضگاو اؿ ااصش ثًًض. ا ؿىص به هًرىع جلب اع ماص ؿغهایه یصؿ  اع یبغا

 یبیًی وعك ـز   پیق ییو ثاهق قىايا یكضو ثیایت اطالعا  هاه ها ؿبب هًذغف قاث یک
 یهزذت و صعؿز  یو افلا ییها  اهیتچًیى ف ىیا ییكًاؿا یابغؿدـ ًضیكىص. ي ق فغآ هی

اطالعزا  بزا اعػف  یدـابغؿز یباكض. صع ي یجزه افلزا ؿااليه كغثت هی یهاه یها هىع 
  5ًز یه یاهیزا)چ صهزض وجىص يضاعص  قذت پىكزق قزغاع هی یهاه یها عا ثه صع يـبت یاضاف

                                                      

 Premachandra,I.et al .1  

 Ravikumar,P&Ravi,V .2 

 Lucason.3 

 Amankwah-Amoah.4 

Chaiyya lea ling.5  
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دـابغؿزاو اػ  ضگاشیزكزىص ثزه ص هیه ااو  هلغح  ضگاشیص کیاؿ ااصش اػ  جا ىیصع ا (.=811
 یي زاش اول هلزضاع وعك ـز   کیقىايض  هی یوعك ـ ه اؿت. گؼاعف دـابغؿ یها كغثت

و   یباكض  آو ه غف عوف ؿزغ ثاعبغاو صع صؿ غؽ هی یؿًض اؿ ايضاعص و بغا ىیچىو ا ؛باكض
ب اػ اج ًزا یها بزغا كزغثت یوعك ـز   هیاوه یها  ًالیبیًی ؿ پیق یبغا غاویهض یؿاصش بغا

يرزغا  صع هزىعص  غ یزير یصع گؼاعف دـابغؿز ها یباكض. افلاگغ هی یوعك ـ   یها اهضیپ
 ضاصیزؿزىابق عو ایزهزا  بپزغصاػص ثزه علت یضیزبزه اطالعزا  ثل یـز یبا ت یابهام قضاوم ف اه

ها اعائه  آو اهیبىصش و وظ  لكىص ثه دـابغؿاو هـ  ثًض. فغى هی هی ییعا كًاؿا یوعك ـ  
اا طرفی  باكض  كغثت هی ا ید یبغا ًاویبا هغ سلغ و عضم اطم یـابغؿاطالعا  گؼاعف د

 تاو عدم توداًم فعبل  یب یحسب رسبه، ادا تاکييد کَ مسئٌل مطخص می یحسب رس یاستبىداد ُب

دا  د طوٌل   یُور ضوٌاُد   دیو حسب رسبه  ب دً، ویاا ا (.6118کٌدالز  -1)پدددًسب ً لٌپز  بضد می

خوٌ  دا  د   یحسب رس یبُ اعالم کييد ً گزادش یر ًدضکستگ د مٌد  خط یحسب رس یيدُبیفرا

 يود یجوب کوَ فرا   (. اا آه6112 6یکييود )موک کو    لیتعود  ، بال  بضد یضکستگکَ خطر ًد یصٌدت

(. 6112 2)کوٌدًل  سوت اى یىبگِوبى  دٍیو پد کیو  ؛سبل طٌل  کطود  6-5منکو است  یًدضکستگ

کور ٍ، ً   ییضورکت دا ضيبسوب   راهحو   َاو ُطوداد اًل  یُوب  گيبلاتٌاىيد س حسب رسبه می و،ی يب را

صع  آموب ٍ ضوٌىد.   یًاکيص ىطبه  ا ه  د مراحل  عود  یتٌاىيد  را می یکبد راه گزادش حسب رس
ب وعك ـ ه هی یها كغثت یدـابغؿ یاه گؼاعف یهذ ىا هىع  ىیا  یبزغا یقىايض هًب  سى

 ف زه كزىصاؿ ااصش ثًًضگاو صعيرزغ گغ یگیغ قومین یبغا یعلل وعك ـ   خیبیًی و قىض پیق

 .(4،6118ٌد ًازکیا -ىٌدا مٌىٌا)
 

                                                      

 Pedrosa&lopez-corrales.1 

 Mckee.2 

 Korol.3 

 Izquierdoa Nora Munoz.4 
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 خارجي نهیشیپ

 ها یافته مطالعه

راگىواودان و 

 (2003سابراماویام)

ی بیً يـبت به اطالعا  باػاع صع پیقی اغلب اهمیت ثم غی هاهی ها هىع ی ه غیغها
 قىايًض عمل غص سىصكاو عا اػ طغیق افؼایق وػو اطالعا  ها صاعيض. دـابغؿاو هي وعك ـ  ی

باػاع بهبىص ببشلًض.

آلتمه و همكاران 

(2010) 

های دـابغؿی يلضش  بغای  های دـابغؿی كضش اػ كايؾ باالقغی يـبت به كغثت كغثت
كًاؿایی وعك ـ  ی صاعا هـ ًض.

ووپرسم و چان 

(2014) 

های دـابضاعی  قىايض با اؿ ااصش اػ قغثیب يـبت های وعك ـ ه و هىفق هی اس الف بیى كغثت
های دـابغؿی كًاؿایی كىيض. و صاصش

لىپس کرالس و 

 (2017همكاران)

های اؿپايیایی عا قذت قثيیغ قغاع صاصش بىص  اگغ هىعص قىجه ه شوواو  بذغاو هاهی ثه كغثت
بیًی بىص. گغفت  قابل پیق دـابغؿی قغاع هی

وىرامىوىز و 

 (2018همكاران )

ها  ثًض و ایى یاف ه اع عا بیاو هیقىجهی علل ك ـت ثـب و ث گؼاعف دـابغؿی به طىع قابل 
های جبغی و اعاصی عا صع بغعؿی وعك ـ  ی  هلابق با ي ایج هلاه اقی هـ ًض ثه صیضگاش

 ثًًض. ها اصغام هی كغثت

وىرامىوىز و 

 (2019همكاران)

بیًی وعك ـ  ی هؤيغ اؿت؛ ػیغا  قذلیل و پیق و اؿ ااصش اػ گؼاعف دـابغؿی بغای قجؼیه
های  ثمک ایى عوف يیاػی به صاك ى قشون صع ػهیًه های هاهی با اػ هىع ثًًضگاو  اؿ ااصش

 دـابضاعی و دـابغؿی يضاعيض.
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 پیشینه داخلي

 ها یافته مطالعه

ضىرورزی 

(1390) 

ًي اقبايايي پاقىصو هغ   هـ  لؽ يرغ دـابغعظهاأم و اقىع  هاهي بههىی غهااه غ
ی بغقغی صاعاهـ  ل ؽ يرغ دـابغع ظهااها ؛ ايضعا صاعقي آهاهي صع صوعش ككـ  ي وع

ص.هاهي بىی غهاايـبت به ه غی صاعه ًا

 (1392ویا ) غیاثی

های هاهی قىؿم هضیغیت وجىص صاعص  اؿ ااصش اػ  جا ثه اه او صؿ  اعی يـبت اػ آو
بیًی وعك ـ  ی  ضغوعی به  های هاهی صع پیق بغ يـبت های دـابغؿی عالوش  ه یاؽ

 عؿض. يرغ هی

 (1394اسدی )

اػ ی يرغ دـابغؽ هـ  ل و صعهض قغییغا  اقالم هىع  جغیاو وجىش ي ض ياك اظهاع
عا ی آقی صع صوعش هاهی وعك ـ  ی بیً پیقی هغ صو قىايایی گظاع ؿغهایهی ها ف اهیت

 صاعيض

وژاد  حسیىی میرزا

(1394) 

 صاعی اد مال وقىع های وعك ـ ه اػ ؿه ؿال قبل اػ وعك ـ  ی  به طىع ه ًا كغثت
 ثًًض. ه بىل عا قجغبه هی يرغ غیغ باالقغی بغای صعیافت اظهاع

متیه و 

 (1396همكاران)

ل د ماابا ی صاعه ًاو بله هـ  ین عاهاهی  غیغو هاهی ی ها بغسی ه غیغو هیا
 يیـتاع بله بغقغعایى ای غ صی ها بغسی ه غیغی ابغص صاعص و جىوك ـ  ی وع

 قیتحق اتیفرض

 غف زهیپظ یها ثتكزغ یعلل وعك ـ   یابیو اعػ بیًی پیق ییقىايا یگؼاعف دـابغؿ یافلا. 0
 كضش صع بىعؽ اوعاق بهاصاع عا صاعص.

كزضش  غف هیپظ یها ثتكغ یوعك ـ   بیًی پیقبه  یافلا صع گؼاعف دـابغؿ یعىاهل صاسل. 8
 .ًضث هیصع بىعؽ اوعاق بهاصاع ثمک 

ی پظیغف ه كضش ها ثتـ  ی كغوعك  بیًی پیقعىاهل ساعجی افلا صع گؼاعف دـابغؿی به  .9
 ًض.ث هیصع بىعؽ اوعاق بهاصاع ثمک 
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 روش تحقیق. 3

 . جامعه و نمونه آماری3-1

و  یهزاه یغهایهمايًض گؼاعف دـابغؽ هـ  ل  ه غ قیقذ  ىیا اػیجا ثه اطالعا  هىعص ي اػ آو
ق بهاصاع كضش صع بىعؽ اوعا غف هیپظ یها ثتكغ یبغا غشیهض های هیئت اػ گؼاعف یهاغیه غ غیؿا

 بغسىعصاع اؿت. یل غیاع ماص ب تیاػ قابل ها وصع صؿ غؽ بىصش و اطالعا  آ
كضش صع بىعؽ اوعاق بهاصاع قهغاو اؿت  غف هیپظی ها ثتكغ هیجاه ه هىعص هلاه ه  كاهل ثل

 یؿزال هزاه اویزپا یاهز 1?08/09/?8بزه  یهً هز یثه اطالعا  هغبزى  بزه آيهزا اػ ؿزال هزاه
  اكض.ب هیصع صؿ غؽ  =?08/09/?8

قزغاع  یهزىعص بغعؿز ییها ثتكضش صع بىعؽ اوعاق بهاصاع قهزغاو  كزغ غف هیپظ یها ثتاػ كغ
 عا صاعا باكًض. غیػ میثه كغا غيضیگ هی
 ىیزبه اؿاًضهاش باكض. علت اي شاب ا یهً ه ها وآ یصوعش هاه ـه یه ا تیقابل قیبه هذاظ افؼا 
صع  یو عىاهزل فوزل میابه باكزًض و كزغاهلز یػهزاي یهزا شاؿت ثه قا دض اه او صوع ىیا اعیه 

 ايغگظاع يباكض. غهایاي شاب عىاهل و ه غ

 چًزض ی  هزاه یگغ واؿزلهی  گظاع ؿزغهایه؛ يباكزض لیزط یها ثتيمىيه جؼء كزغ یها ثتكغ
 ًزهیػه غایزػ ؛یا  اع بزاعهؤؿـزو  هزا کباي  اهالک و هـز غال  یؿاػ ايبىشی  هً   ای هعك 
ی ها ثتصع ه ایـزه بزا كزغ ییها ثتكزغ ىیچًز ی هزاهیاه  و همچًیى ؿاس اع هزىع تیف اه

 ه ااو  اؿت.قىهیضی 

 هغ ؿال كغثت هىجىص باكض: یبغا غیاطالعا  ػ 
 tقغاػياهه  هىع  ؿىص و ػیاو و گؼاعف دـابغؿی بغای ؿال

 ه ىقف يلضش باكض. لاویا یباكًض ثه يماص ه اهالق ییها ثتجؼو كغ 
 هزظثىعبا قىجه به هىاعص  اكض.ب هیدظف ؿاهايمًض  عوفبه  قیقذ  ىیصع ا یگیغ يمىيهعوف  

هلاهضش جاه ه هىعص  1:;اػو با قىجه به اطالعا  صع صؿ غؽ   ها ثتصع سوىم اي شاب كغ
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 یاهز 1?09 صع بزاػش ػهزايی  ؿاهه < یصوعش ػهاي یكغثت بغا1;0كاهل  یيمىيه اي شابهلاه ه  
 .تاؿ گغف هآػهىو قغاع اعػیابی و و هىعص  آوعی جم  =?09

 :كضش اؿت آوعی جم  غیػ قیبه طغ ها شصاص  پژوهق ىیصع ا 
 هايًزض هجزال   یو اػ هًزاب  ای هپژوهق  به عوف ث ابشايز یيرغ یاطالعا  هغبى  به هباي

 یً غي یا یها ش ایصع پا ىیثه به هىع  آيال یاهلمل ىیه  بغ ب ا یو يلغ ىیو الق یفاعؿ یقشوو
 .ضیگغص آوعی جم هىجىص بىصيض  

 قیزپژوهق اػ طغ یها هیفغض ی  به هًرىع بغعؿها ثتكغ اػیسام هىعص ي یها شالعا  و صاصاط 
ثزه صع يزغم  ها ثتكزغ یهزاه یها  دـابغؿاو هـ  ل و هزىع یبه گؼاعف ها نیهغاج ه هـ  

 آوعی جمز ىص بزىص  هىجز www.codal.irثضال  تیپغصاػ  و ؿا غیو قضب ىیعش آوعص يى یافؼاعها
 .ضیگغص

 مدل پایه و نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش. 3-2

 . رگرسیون لجستیک3-2-1

ثزاع عف زه صع ه عوف بز ىیقغ لثزه ه زضاو ضیزبغآوعص گغص ی یهجـ  ىویهضل ها با اؿ ااصش اػ عگغؿ
 ىیيمىيزه بز یبًزض صؿز ه یهزضل داضزغ بزغا .بزىصش اؿزت یصع وعك ـز   یقبل قیقذ  ا یاصب

ًض ثزه ث هی ییعا كًاؿا یقجاع یوعك ـ   یها تعل یؿغ کی هىفق و  وعك ـ ه یها ثتكغ
.ايض شكض غقىؿم دـابغؽ طث
و صع  یثمز ضیزوابـز ه با غیزه غ  یسل ىویعگغؿ لیايجام قذل یبغا  نیايص هیهماو طىع ثه 

 یآهزاع کیزق ً ک یهجـز  ىویهًرزىع عگغؿز ىیزا یباكض. بزغا ی/ يـبای هؿلخ ؿًجق فاهل
 ایز کیزهـز  ل ه غ یهزاغیو ه غ یاؿزیق غیزه غ کیزوابـز ه  غیزثزه ه غ یهـ ًض. ػهاي یهًاؿب

و  بیًزی پیق یاكض ثه بزغاب هی ىویاػ عگغؿ یداهت ساه کیهجـ  ىویگغؿع باكًض  کیه غغیغ
 كضش اؿت.  یبًض فغهىل یػوج غیه غ کی خیقىض

http://www.codal.ir/
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صش كضش اؿت اؿ اا یىيیهضل عگغؿ کیاػ  ها هیآػهىو فغض   بغاییهمبـ   یصع پژوهق ها
هـ  ل عا به هىع   یغهایه غ غیو ؿا Pوابـ ه با يماص غیعا به عًىاو ه غ یثه اد مال وعك ـ  

 :نیًث هی فیق غ غیػ
 

 ثه صع آو:
P   ؛یاد مال وعك ـ 

α پاعاه غ هذىع هش وا :Y؛ 

β؛یىيیعگغؿ بی: ضغ 

X؛هـ  ل غی: ه غ  

Controlsه غیغهای ثً غهی :. 

 متغیرهای مستقل

 هىجبو  اعصظگ هی يغا هاغیززه غ ی غص بغ ثه ؿتای غیزز. ه غؿتا علت وهما  «هـ  ل ه غیغ»
 . صكى هی هاآو  اعه ض قال یف یا قلضیض

 .یغصگ هیی قذ یق  ؿه ه غیغ هـ  ل هىعص بغعؿی قغاع ها هبا قىجه به فغضی
افلای ثلی اطالعا  ثه كاهل عىاهل صاسلی و سزاعجی طثزغ كزضش صع گزؼاعف دـزابغؽ 

ؿزپؾ صع اصاهزه   .یزغصگ هیبه عًىاو ه غیغ هـ  ل اول قذ یق هىعص بغعؿزی قزغاع  ؛هـ  ل اؿت
ی پظیغف زه كزضش صع بزىعؽ ها ثتوعك ـ  ی كغ بیًی پیقعىاهل صاسلی و ساعجی افلا عا صع 

بیلز غ صع بًزض  ه مزىالا  ها ی. قابل طثغ اؿت ثه ایى افلزاگغثًین  اوعاق بهاصاع قهغاو  بغعؿی هی
ثيرغ و بًض  اظهاع بغهللب سام گؼاعف دـابغؽ هـ  ل گًجايزضش كزضش اؿزت. افلزای  یضقث

ثلی اطالعا  صع گؼاعف دـابغؿی ثه صع ایى قذ یق به آو هی پغصاػین؛ هغ گىيه افلزاگغی صع 
  عمل غص صوعش  ػیاو ايباك ه  ؿغهایه جاعی هًای  عویزضاصهای ب زض اػ ها ی  بضهها یهىعص صاعای
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ا قزضاوم ف اهیزت و عىاهزل هذیلزی طثزغ كزضش صع گزؼاعف قاعیز قغاػياهه  هىضىعا  هزغقبم بز
 ىص.ك هیاكض ثه ایى فاث ىعها به قلغیخ صع اصاهه بیاو ب عا كاهل هیدـابغؽ هـ  ل 

ی گزظاعبزغ اؿزاؽ ثض صع يمىيزه ودـابغؿزی گزؼاعف و سىايزض قیعا اػ طغ ها تعل ىیها ا 
صع  یصعويزز یهززا تثززه عل نیًث هززی. هززا فززغى نیًث هززی ییكًاؿززا یدـابغؿزز یهززا گززؼاعف

صع  یغويزیب یهزا تىص و علكز هیگًجايزضش  یسزام دـزابضاع یهغقبم بزا اجزؼا یها یافلاگغ
 ىص.ك هیيلاو صاصش اؿت  صع گؼاعف افلا كضش دـابغؽ ثه قىؿم  یلیا  هذیيرغ

اكزض ثزه ب هیه غیغ هـ  ل افلای ثلی گؼاعف دـابغؿی كاهل هلت فاث ىع به كغح طیزل . 0
  ؛گیغص بغهی عىاهل صاسلی و ساعجی عا صع

فاث ىعهزای اكض ثه ب هی یسام دـابضاع یهغقبم با اجؼاافلا صع ایى قذ یق  یعىاهل صاسل. 8
 ؛ىصك هیهات عا كاهل كماعش قا  کی طثغ كضش اػ كماعش

ثزه صع فزاث ىع كزماعش  اكضب هیبغ كغثت  هؤيغ یلیعىاهل هذ افلا يیؼ هماو یعىاهل ساعج. 9
 هلت  به قلغیخ بیاو كضش اؿت.

 یجزاع غیزو غ یجزاع یهزا ییكزاهل صاعا فاث ىع هىعص هلاه ه ىی(: اوهASSETS)ها  ییصاعا. :
اػ جملزه  اكزض.ب هی غهلزهىصیيابت هلزهىص و غ یها ییكاهل صاعا یجاع غیغ یها ییاؿت. صاعا

و  ای هیؿزغها یهزا ییصاعا  یگظاع ؿزغهایه  ها وؿزاس ما  ىیػهز :هلهىص عباع  اؿت اػ ییصاعا
 ی. افلزاهایو قىؿز ه  دزق اس زغاع و ؿزغقال قیزقذ  :هىص عباع  اؿت اػهل غیغ یها ییصاعا

ىايض كاهل هىاعص هزغقبم بزا اس الفزا  صع ق هیهلهىص و ياهلهىص  یها ییصع هىعص صاعا یدـابغؿ
و هىضىعا  هغقبم با اؿ هالک ايباك ه   یابیاعػ ضیهغ گىيه ثاهق اعػف  قجض  یاعػف گظاع

  یو هغ گىيه افلا صع هزىعص هىجزىص یجاع یها ییبا صاعا ىعصه صع ها تیهذضوص مه یب  یواگظاع
ىص. كز هیصع يرزغ گغف زه  یاف ًیزثىقزاش هزض  و وجزه ي زض و اؿزًاص صع یهاه یها یگظاع ؿغهایه

 یها تیو هذزضوص غشیزثزاال  عزضم وهزىل هلاهبزا   طس یهىجىص یاس الفا  صع اعػف گظاع
 ىیزظاعص. اگز هی قزثيیغ یً یثه بغ ي ض ی غیهغ هىضىع ص ىیو همچً یجاع یها ییهغبى  به صاعا
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صع غیزغ  باكزض و هزا ییصع هىعص صاعا یكاهل افلاگغ ی" اگغ گؼاعف دـابغؿکیبا ه ضاع " فاث ىع
 ؿت."هاغ" ا  هىع   ایى

و  ىویهغبى  به ص ی  ثل افلاهاىعص هلاه ههفاث ىع  ىی(: صوهLIABIL_CONTING)ها  یبضه. ;
  یصع بغگلت اهل بزضه ها یها  صكىاع ىيض. اسظ وامك هی یبًض صؿ ه غی  قذت ه ىهه ػها یبضه
 تیز  هغگىيزه هذ ىهها یهغبزى  بزه بزضه یها ىیو قالزم غشیزطس ه یضییسظ قاأبهغش   یها هًیهؼ

ؿزال   اویزپا یهايزضش بزضه  یبزه آو  هزظاثغش بزا طلب زاعاو هزاه غبى ه یها  و سـاع یصعاو
 ىیو همچًز ا یزيغر قىعم و هاه قثيیغ  هىجىص صع قغاعصاصها یها تیهذضوص  یاد ماه یها یبضه

 یه ضاول ايىاع افلاها صع گؼاعف دـابغؿز یها لكغثت اػ جمله هرا یً یي ض تیوض  یبغعؿ
 یكزاهل افلزاگغ ی" اگزغ گزؼاعف دـابغؿزکیزه ضاع " فاث ىع با ىیهـ ًض. ا ها یهغقبم با بضه
"هاغ"   هىع  غیغ ایى صع باكض و یاد ماه یثىقاش هض  و بلًضهض  و بضه یها یهغقبم با بضه

 ؿت.ا

كاهل هغگىيزه   هىعص هلاه ه فاث ىع ىی: ؿىه RESULT_PERIOصوعش( جی)ي ا عمل غص صوعش. >
 ی. بغااكضب هیصوعش(  اویو صعآهضها و ؿىص و ػ ها هًیصوعش )هؼ جیي ا یها هؤهاه هغقبم بااظهاعيرغ 

صعآهزضها  یباال بغا یگظاع اعػف  ها هًیهؼ یبغا ىییپا یهايًض  اعػف گظاع ییضاصهایهرال  ها عو
 بیًزی پیق ایزصوعش و اظهزاع يرزغ  اویزػ اا ق هضا   هغگىيه اظهاعيرغ صع هىعص عمل غص سوىه و

صعآهضها اعػف  ی. ها بغاگیغین صع يرغ هیعا  یبا قىجه به عمل غص جاع ًضشیدـابغؽ اػ عمل غص آ
 ف دـابغؿی به آو اكاعش كضشثه صع گؼاع هغقبم عا یها هل ىک با طغف یصعآهضها باال  یگظاع

هزغقبم  افلاكاهل هغ يىع  ی" اگغ گؼاعف دـابغؿکیبا ه ضاع "فاث ىع  ىی. انیآوع یبه دـاب ه
 "هاغ" اؿت.  هىع  ىیا غیصوعش باكض و صع غ جیي ا یها هؤهاهبا 
هغ  فاث ىع ىی  ها قذت افاث ىع هىعص هلاه ه ىیچهاعه (:ACCUM LOSSES) ايباك ه اویػ. =

صع ايباك ه اػ ؿال قبل عا  اویػ ىیههن صع طىل ؿال قبل و همچً یها وایصع هىعص ػ یلاگغيىع اف
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 ایزايباك ه كزغثت  اویصع هىعص ػ ی"اگغ گؼاعف دـابغؿکیبا ه ضاع " فاث ىع ىیایغین. گ هیيرغ 
 "هاغ" اؿت.  هىع  ىیا غیثًض و صع غ یقبل اطالع عؿاي یها لؿا اویػ

  فزاث ىع هزىعص هلاه زه ىی(: پًجمزSUBSQ_EVENTSغاػياهزه)ق زیب ض اػ قاع یضاصهایعو. <
قغاػياهه و  زیقاع ىیاؿت ثه ب یهللىب و ياهللىب یضاصهایقغاػياهه  عو زیب ض اػ قاع یضاصهایعو
ب زض  یلیق ض غیو غ یلیق ض یضاصهایبه عوفاث ىع  ىی. اصهض یعر ه یهاه یها  هىع ضییقث زیقاع

   قغاػياهزه زیب زض اػ قزاع ید زىق یصعىا کیجمله دل و فول اػ  ؛اكاعش صاعص ههقغاػيا زیاػ قاع
باكزض   یهلز غ کی یاػ وعك ـ   یىايض ياكق هیثه  یاف ًیصع یها هغبى  به دـاب ال یق ض

 غیقغاػياهزه و ؿزا زیوض  كضش ب ض اػ قاع ا یو هاه یاقیصع يغر هاه غا ییؿىص ؿهام  قغ بیقوى
بزا ه زضاع  فزاث ىع ىیكىص. ا اویيض قىؿم دـابغؽ بىاق هیثه  یلیق ض غیو غ یلیق ض یضاصهایعو

قغاػياهزه  زیب زض اػ قزاع یهزا ضاصیصع هىعص عو گىيه افلاهغ  یداو ی" اگغ گؼاعف دـابغؿکی"
 "هاغ" اؿت.  هىع  ىیا غیباكض و صع غ

 هیؿزغها ایز یجزاع هی  ؿزغهافاث ىع هىعص هلاه ه ىی(: كلمNEGAT_WC) یجاع هیؿغها. ?
و  ضیزآ یصؿت هزه ب یجاع یو بضه یجاع یها ییصاعا ىیثه اػ اس الف ب اكضب هی یصعگغصف هًا

 هیكضو ؿغها یؿاػهاو اؿت. با هًا کیبه ي ض  کیيؼص ایي ض  یها ییصاعا یواق  ؼاویصهًضش ه يلاو
 ىیاهزا چًز ؛بزه ثزاع سزىص اصاهزه صهزض ىیه ز یثـب و ثاع قا هضق کیصع گغصف  هم ى اؿت 

 ی" اگزغ گزؼاعف دـابغؿزکیزبا ه زضاع "فاث ىع  ىیض بىص. ايشىاه ضاعیصع بلًض هض  پا ی یوض 
"هزاغ"   هزىع  ىیزا غیزكغثت باكض و صع غ یهًا یجاع هیصع هىعص ؿغها یهغ يىع يرغ یداو

 اؿت.

ابهام   هىعص هلاه ه فاث ىع ىی(: ها مGOING CONCERN) تیهغگىيه ابهام صع قضاوم ف اه. 01
اؿت. هغگىيه ابهزام بزا  یهاه یها  هىع هیصع قه یاصیاهل بً کیاكض ثه ب هی تیصع قضاوم ف اه

اػ  تیغیهزض یابیزافلا كزىص. اعػ تیغیقىؿم هض یـ یبا تیقضاوم ف اه ییيـبت به قىايا تیاهم
 یاؿت ثه به طىع طاق یلیكغا ای ضاصهایعو یآق یاهضهایهىعص پ عهـ لؼم قالاو  ص تیقضاوم ف اه
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  ثًض جاصیا تیعمضش صعباعش قضاوم ف اه یضیقغص ىايضق هیثه  یلیاػ كغا ییها هاكض. يمىيب هیهبهن 
اػ  قیب ی  اق اها ییبغ ثل صاعا ها یثل بضه ی)هرل فؼوي یهاه یها هيلايهىاعص طیل اؿت: كاهل 

صع  یيزاقىاي  یاقیعمضش عمل یها وایػ بـ اي اعاو اػ طغف  یهاه تیدض بغ اؿ  غاى  قل  دما
اػ صؿت صاصو بزاػاع   یضیثل غاویػ صؿت صاصو هض)ا یاقیعمل یها هيلاي ؛..(.و ها یپغصاست بضه

گىيزه  ىیزا ییدـابغؽ كًاؿا تیثه هـئىه ها هيلاي غی..( و ؿا.و هیعمضش فغوف  ثمبىص هىاص اوه
" کیزبزا ه زضاع "فاث ىع  ىیاكض. اب هی یهاه یها  بغ هىع ضاصهایعو ىیايغ ا یابیو اعػ ضاصهایعو

كزغثت  تیزم با ابهاها  صع هزىعص قزضاوم ف اههغقبهغ گىيه افلای كاهل  یاگغ گؼاعف دـابغؿ
 "هاغ" اؿت.  هىع  ىیا غیباكض  و صع غ

هل میى فاث ىع هىعص هلاه ه  صع واق  همزاو  (:REGUL_ENVIRON)یلیهذ یعهافاث ى. 00
اكض ثه به عًىاو ؿزىهیى ه غیزغ هـز  ل يیزؼ هزىعص ب هیعىاهل ساعجی افلا كضش صع ایى قذ یق 

 ؛كزغثت هغبزى  هـز ًض یغويزیًض ثه به عىاهل بث هیاكاعش  ییضاصهایبه عوبغعؿی قغاع گغف ه و 
گظاع بغ كغثت  هزغ  قثيیغ یاق واص میكغا غیير یلیهذ یكاهل اظهاع يرغ صع عابله با فاث ىعها

ثزه  یصع ه زغعا  دـزابضاع غییزقغو ه غعا  صع هً ت هغبى   هزغ يزىع  ىیقىاي غا ییگىيه قغ
بزاػاع و  یهزا  يراع  قىؿز ه سزاعجی  صاكز ه باكزًض یيایكزا قزثيیغىايًض بغ ثـب و ثزاع ق هی

ثه  یهًا یها امیپ ىیكغثت و همچً هیعل یو گمغک  پغويضش ؿاػ ها  ایهىضىعا  هغقبم با هاه
 یههزا یها وبذغا غیكضش اؿت ير اویقىؿم دـابغؽ صع عابله با اطالعا  ؿلخ اق واص ثالو ب

 یهًاز قزثيیغىايض بغ ثـب و ثزاع ق هیثه  هذوىال  كغثت یبغا ىییپا یق اضا ایقىعم   یجهاي
 یلزیهذ یكزاهل اظهزاع يرغهزا ی" اگغ گؼاعف دـابغؿزکیبا ه ضاع " فاث ىع ىیصاك ه باكض. ا

 "هاغ" اؿت.  هىع  صع غیغ ایى باكض و

 متغیرهای کنترلي

 اكض ثه به قغقیب عباع  اؿت اػ:ب هیی ثً غهی ایى پژوهق كاهل چهاع هىعص غهاه غی
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كغثت صع باػاع بىعؽ  ايزضاػش  کیؿهام هً لغ كضش  یاهی(: اعػف ثل عSIZE) ايضاػش كغثت. 0
 ؛ضیزآ یصؿزت هزه عوػ هغ ؿهن بز متیضغب ق ضاص ؿهام بغ ق قیثه اػ طغ ىص.ك هیكغثت گا ه 

هً ام هذاؿبا    قغ بىصش اؿت بؼعگ اعیبـ غهایه غ غیجا ثه ايضاػش كغثت به يـبت ؿا اػ آو یوه
قغ كىص. ثزه  کیاػ هذاظ ايضاػش يؼص غهایه غ غیىص قا با ؿاك هیگغف ه   نیؿهام ه اع عاػ اعػف باػا

گازت  ضیزبا ؼیزايضاػش كغثت ي غیىص. اػ يرغ ه غك هیاؿ ااصش  ها ثتكغ ـهیه ا یبغا اعیه  ىیاػ ا
قغ صع باػاع  ثىچک یها ثتبا كغ ـهیصع ه ا یثم غ یاع باع یها تیبؼعگ اػ هذضوص یها ثتكغ
 ىیزیصع ق  یعو ايضاػش كغثت عاهل ههم ىی(. اػ ا???0 )هًىثؾ  جه هـ ًضهىا یهاه قثهیى یبغا

( 8100و هم اعاو  تی)اؿم هلاه ا  گظك ه  ىیىص. عالوش بغ اك هیعمل غص كغثت هذـىب 
وعك ـز ه  یها ثتيـبت به كغ یقغ وعك ـ ه اػ ايضاػش بؼعگ غیغ یها ثتهًض ثه كغص هیيلاو 

 بغسىعصاعيض.

 یاهغهز یها تيـزبت جزؼو يـزب ىیز( : اEOA) هزا ییهام بزه صاعايـبت د ىق هادباو ؿز. 8
هزض   اویزق هضا  بلًض هزض  و ه یاغجكغثت صع ا ییثًًضش قىايا ىص ثه هً  ؾك هیهذـىب 
ًض. ث هی یو د ىق هادباو ؿهام عا بغعؿ ها یبضه هیقـى یكغثت بغا یهًاب  هاه ؼاویاؿت و ه

كزغثت قىؿزم ؿزهاهضاعاو آو  یهزا ییش صاعاه ًاؿت ثه بشق عمض ىیيـبت به ا ىیباال بىصو ا
 كضش اؿت. قثهیى

  = ُب ییىسبت حقٌق صبحببه سِبم  َ  ادا

 ایاػ هذل وجىش اؿ  غاى  ً هیهغف يرغ اػ ا ها یی(: صاعاROA)ها  ییبت ؿىص به ثل صاعايـ. 9
هللزىب  یىهغبى  به سزىص عا بزه يذز فیكضش باكًض  وظا قثهیى یهادباو اهل یگظاع ؿغهایه
صعآهض  جاصیكغثت صع جهت ا یها ییاػ صاعا یغی  يذىش به ثاعگها ییهًض. باػصش ثل صاعاص هیايجام 

بزاػصش بزاالقغ باكزض   ىیهض. هغچه اص هیقغاع  یابیعا هىعص ؿًجق و اعػ تیغیهض ؿمو فغوف قى
 و هًاب  به غ اؿت. ها ییاػ صاعا یغیثاعگه كغثت صع ب ییثاعا



08  های نوین فصلنامه علمی ـ تخصصی حسابداری و فناوری 

  = ُب یی با ٍ مجنٌع  ادا

 یابیجهت اعػ یهًاؿب اعیيـبت ه  ىی(: اEOD)ها یيـبت د ىق هادباو ؿهام به ثل بضه .:
صهًزضش  يلاو  یيـبت هىعص بغعؿ د ىق هادباو ؿهام و اع باعصهًضگاو به كغثت اؿت. یاصعا

بىصو باال ثغصش اؿت. افتیاؿت ثه كغثت صع یوػو د ىق هادباو ؿهام به ثل واهها و اع باعاق
يـبت به اع باعصهًضگاو كغثت اؿزت. اػ  یؿهاهضاعاو اهل ل غیب ىقصهًضش د  يـبت يلاو ىیا

كزغثت عا يـزبت بزه  یغیپزظ بی  آؿزها ید ىق هادباو ؿهام به ثل بضه قیافؼا  غیص ییؿى
 هض.ص هیثاهق  یو هشاطغا  اق واص یوعك ـ  

  = ُب یُىسبت حقٌق صبحببه سِبم  َ کل  د

 تغیر وابستهم

. صع صپظیغ هی يغا اوی غاػ ص ثه ؿتا ه غیززغی وؿت ا له لى وهما بـ هوا ه غیزغ: بـ هوا ه غیزغ
 ك ـ  یوع هقوپژ یىای  بـ هوا ه غیززغ. يباكض له لى ثه اعصيض صجىوی ا شپضیض ق یوا وجها
 .باكض هی

ؽ اوعاق ی پظیغف زه كزضش صع بزىعها ثتوعك ـ  ی كزغ بیًی پیقه غیغ وابـ ه ایى قذ یق  
 یوعك ـزز   یًززیب قیبززغ اؿززاؽ هززضل پاكززض. ه یززاع ق یززیى وعك ـزز  ی ب هیبهززاصاع قهززغاو 

بغای ىص ك هی( صع يرغ گغف ه ی)هجاػیهوًىع غیه غ کی غیه غ ىیا. ىصك هی كًاس ه اؿپغیً یت
 یًزیب قیبزغ اؿزاؽ هزضل پ یچًايچزه كزغث  :گازت گىيزه ىیا قىاو یه یبه ػباو آهاع غیه غ ىیا

 غیززو صع غ "ک"یزآو كزغثت عززضص  یبززغا  كززًاس ه كزىص وعك ـز هغیً یت  اؿززپ یوعك ـز  
 هین. ص هی"هاغ" عا اس وام  آو كغثت عضص یبغا  هىع  ىیا

 1 =غوعك ـ هیو كغثت غ 0=كغثت وعك ـ ه
 هالک وعك ـ  ی بغ اؿاؽ هضل اؿپغیً یت.
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 های پژوهص . یافته4

 هی پغصاػین.هق وپژهای  ضیهفغ ؿیعبغ به هجـ یک وگغؿیىع وهىاػ آػ صشؿ ااا با بشق یىصع ا
 یاعص  هاغ فغضیه ؿلخ یىا به قىجه با ثهباكض هیهض صع ;ی عهاآ وهىآػ یىصع ای صاعه ًا ؿلخ

 ها آوعصش كضش اؿت. صع ایى جضول ي ایج آػهىو فغضیه .كض هضاسى پظیغف ه

 . خالصه وتایج برآورد مدل لىجستیک1جدول

 

 متغیر
ضریب 

(B) 
خطای 

 استاودارد
 Zه آمار 

سطح 
 داري معىي

 0.0230 2.284326 4.612536 10.53654 عرض از مبدأ
X1 0.893222 0.401412 2.225200 0.0268 
X2 0.587561 0.166378 3.531482 0.000 
X3 0.380804 0.149004 2.555657 0.0208 

Size 1.480564 0.733839 2.017560 0.0445 
EOA 1.052862 0.277769 3.790425 0.000 
ROA -0.482651 0.145377 -3.319974 0.000 
EOD 0.095947 0.019217 4.992877 0.000 

 0.000 سطح معىاداری LR 45.264  مقدار آماره
 0.588 فادن ضریب تعییه مک

Y ,ك ـت كغثت :X1یافلا صع گؼاعف دـابغؿ ی: فاث ىع ثل ,X2صع گزؼاعف  یعىاهل صاسل ی: فاث ىع افلا

: يـزبت EOA: ايزضاػش كزغثت, SIZE, یصع گزؼاعف دـابغؿز یعىاهل ساعج یع افلا: فاث ىX3, یدـابغؿ

د زىق  بت: يـزEOD(, یزی)بزاػصش صاعا یزی: يـبت ؿىص به ثزل صاعاROA, یید ىق هادباو ؿهام به ثل صاعا

 .یهادباو ؿهام به ثل بضه

 ی آهاعش یصع قاهب ؿلخ ه ًاصاع ق یهضل قذ  یبغآوعص ثل جیي ا zه غیزغ ه ؿت ثا آو یای  گى
 یًزیب قیهزضل پ جیصعهزض بزا ي زا ; یصع ؿلخ سلزا یاطالعا  گؼاعف دـابغؿ یافلا یثل

  اؿت. یعابله هربت و ه ًاصاع ی)ك ـت كغثت( صاعا تیً یاؿپغ یوعك ـ  
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 ی آهاعش یصع قاهب ؿلخ ه ًاصاع ق یهضل قذ  یبغآوعص ثل جیي ا zه غیزغ ؿت ثها آو یای  گى 
اطالعزا   صع  اكضب هی یسام دـابضاع یهغقبم با اجؼاثه  یق صع ایى قذ ی افلاعىاهل صاسل

 تیً یاؿزپغ یوعك ـز   یًزیب قیهضل پ جیصعهض با ي ا ; یصع ؿلخ سلا یگؼاعف دـابغؿ
  صعهض اؿت. ?; باا یعابله ق غ ىیاؿت. كض  ا یعابله هربت و ه ًاصاع ی)ك ـت كغثت( صاعا

 ی آهاعش یصاعصع قاهب ؿلخ ه ًا ق یهضل قذ  یبغآوعص ثل جیي ا zه غیزغؿت ثه ا آو یای  گى 
 یگؼاعف دـابغؿز صع اكضب هیبغ كغثت  هؤيغ یلیعىاهل هذ هماو ثه يیؼ ی افلاعىاهل ساعج

)ك ـزت كزغثت(  تیً یاؿزپغ یوعك ـ   یًیب قیهضل پ جیصعهض با ي ا ; یصع ؿلخ سلا
  ؿت آهضش اؿت.صه صعهض ب <9 باا یعابله ق غ ىیاؿت. كض  ا یعابله هربت و ه ًاصاع یصاعا

 ؛گزغصص یواقز  هز غفیهىعص پظ قیقذ ی ها هیص ثه فغضثغاصعا  قىاو یه جیي ا ىیبه ا تیبا عًا
)چه عىاهل صاسلی و سزاعجی هزىعص هلاه زه یاطالعا  گؼاعف دـابغؿ یفاث ىع افلا ىیهظا ب

 ربزت و)ك ـزت كزغثت(  عابلزه ه تیً یاؿزپغ یوعك ـز   یًیب قیهضل پ جیو ي ا قذ یق(
صع و عىاهل صاسلزی و سزاعجی افلزا  افلاثلی  ؼاویهغ چه ه  جیبغقغاع اؿت. بًابغ ي ا یه ًاصاع
و  كزىص یهز هضل بیل غ یوعك ـ   قىعوبیًی  پیقباكض  اد مال  ل غیب یدـابغؿ های گؼاعف

. همچًیى با قىجه به ضغیب عگغؿیىو هجـ یک كض  عابله با قىجه به ایى هزضل بزغای باه  ؾ
صعهزض  <9و  ?;هض و بغای عىاهل صاسلی و ساعجی افلزا  بزه قغقیزب صع ?<ه غیغ ثلی افلا 

بیًی وعك ـ  ی يـبت به  بضؿت آهضش اؿت. ثه يلايضهًضش اعقبا  بیل غ عىاهل صاسلی صع پیق
 باكض. عىاهل ساعجی هی

 وتیجه گیری و پیطىهادات کاربردی. 5

 بحث و تفسیر. 5-1

 یهزاه یها  و اؿز ااصش ثًًزضگاو اػ هزىعدـزابغؽ  ىیاعقبا  ب لهیقًها وؿ یگؼاعف دـابغؿ 
پزژوهق  ىیزًض. هزضف اث هیآو هً  ؾ  قیعا اػ طغ یدـابغؿ ًضیفغآ جیاؿت ثه دـابغؽ ي ا
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وعك ـ ه اػ بىعؽ اوعاق بهاصاع قهغاو اؿت قا هلزشن  یها تكغث یگؼاعف دـابغؿ یابیاعػ
گززاهق هی یگززؼاعف دـابغؿزز ایززكززىص ثززه آ عا يـززبت بززه او و ؿززهاهضاعاو گظاع ؿززغهایه یىايززض آ
پژوهق داضغ   غ یصهض. به عباع  ص قیاػ بىعؽ اوعاق بهاصاع قهغاو افؼا ها تكغث یوعك ـ  

پزغصاػص و گزؼاعف  یگزؼاعف دـزابغؽ هز تیو وضز  یگزؼاعف دـابغؿز یهذ زىا یبه بغعؿ
گاه یاعیدـابغؽ عا ه  قزغاع  ها توعك ـ ه كضو كغث اػاو و ؿهاهضاعاو گظاع ؿغهایه یجهت آ
گزؼاعف  یهذ زىا و افلزاگغ ىیپژوهق وجىص عابله ه ًزاصاع بز ىیهض داهل اػ اصاصش اؿت. كىا

ی صع ايجام كضش قبلز یپژوهق ها جیثًض. ي ا یه ضییعا قث ها تو وعك ـ ه كضو كغث یدـابغؿ
هربزت  هعابلز ها تكغ  گزؼاعف و دزظف كزضو كزغث یق ضاص بًضها ىیهض ثه بص هیيلاو  ایغاو

يىع اظهاعيرغ دـزابغؽ)ه بىل  هلزغو  هغصوص(و  ىیب ( و>?09 ی یوجىص صاعص)وص یه ًاصاع
ایزى  .(:?09يزژاص  یًیدـز غػایزه)وجزىص صاعص یعابله هربت و ه ًزاصاع ها ثتكغ یوعك ـ  

قذ یق  هلاه ا  قبلی عا با بغعؿی هذ ىای گؼاعف دـابغؿی و قغثیزب فاث ىعهزای صاسلزی و 
ًزض ثزضام يزىع ث هیض و هلشن هص هیوعك ـ  ی  قىؿ ه  بیًی پیقساعجی افلا صع اعقبا  با 

ی عهزاوعك ـ  ی هاهی ثمک كزایايی ثزغصش اؿزت. صع دزاهی ثزه فاث ى بیًی پیقصع  ها تعل
صاسلی ثه هغقبم با اجؼای سام دـابضاعی اؿت  ه غف فاث ىعهایی هـ ًض ثه وعك ـز  ی 

بغ  هؤيغی ایى فاث ىعها همغاش با فاث ىعهای بیغويی يریغ كغایم اق واص  هضص هیعا صقی  غ قىضیخ 
كغثت به طىع چلم یغی به كًاؿایی ثـب و ثاعی ثه صع آؿ ايه وعك ـ  ی قغاع صاعص  ثمک 

ک یبه عًىاو  یاؿت ثه گؼاعف دـابغؿ ىیپژوهق ها يلاو صهًضش ا ىیا جیع واق  ي ا. صًضث هی
 یاػ بىعؽ اوعاق بهزاصاع صاعا ها تكغث یاعػكمًض  يـبت به دظف و وعك ـ   یهًب  اطالعاق

  اؿت. یاطالعاق باع

او و ؿهام صاعاو صع بزىعؽ اوعاق گظاع ؿغهایهبه   داهل اػ پژوهق داضغ جیبا قىجه به ي ا 
گاه قیىص ثه جهت افؼاك هی هیبهاصاع قهغاو قىه اػ  ی یاػ گؼاعف دـابغؽ به عًىاو   سىص یآ

 .اؿ ااصش ثًًض ها تكغث یوعك ـ   بیًی پیق صهًضش صع هىعص هًاب  هلضاع
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قزضاوم ی صع اطزالع عؿزايی كایـز ه و سبزغش ي زق ههمز یاػ آيجا ثه دـابغؿاو به عًىاو افغاص
اؿزز ااصش ثًًززضگاو اػ سززىص صاعيززض  هززظا ی ضگیهززىعص عؿزز یها تكززغثی و وعك ـزز   تیززف اه

دـابغؿزاو  ىايًض اػ هذ ىای گزؼاعفق هی  كغثت غوویقايىو گظاعاو و افغاص ب ی هاهی ها  هىع
بهزغش   كزغثتی هزاه تیوض ی صع هىعص يذىش ثاع و چ ىي ی هؤيغی هلضاعهابه عًىاو  هـ  ل
 ببغيض.

ی ها تكغثی آقی وعك ـ  ی بیً پیق قلشین وی پیلًهاص هی غصص بغا ها تكغث غاویبه هض
 بیًی پیقی ها لصع ثًاع اؿ ااصش اػ هض اهلالح عالج واق ه قبل اػ صعهاو  به قذت ثً غل سىص و

 .ًضیيما اؿ ااصشي ایج ایى قذ یق يیؼ اػ  ی هاهی ها شی بغ صاصوعك ـ  ی هب ً

ىص ثزه بزا كز هی لًهاصیًًض  پث میثه اػ سضها  دـابغؿاو هـ  ل اؿ ااصش ي ییها ثتكغ به
 .قغاع صهًض یابیو اعػ یسىص عا هىعص بغعؿ یهاهی ها  هىع تیوض  ییها هضل ىیاؿ ااصش اػ چً

 



 منابع   

 بیًززی پیقصع  یدـابغؿزز یهززا اؽیززه  یبغعؿزز".(:?09)اص ادززضی  هیززغػا دـززیًی يززژ. 0
 یاهمللز ىیثًازغايؾ بز؛ "كضش صع بزىعؽ اوعاق بهزاصاع قهزغاو غف هیپظ یها ثتكغ یوعك ـ  

   ه ل اهمپیک قهغاو.و قجاع  یاق واص ثاعبغص

و  غاقایبزا هزضل كز یوعك ـز   بیًزی پیق جیي ا ی یقلب یابیاعػ".(0?09) ض یؿ   یآكىع. 8 
اعكزض   یثاعكًاؿز ياهه اوپای  "قهغاو بىعؽ صع ها شصاص یپىكل لقذلی هضل با ها ثتكغ ییثاعا

 وادض ثاكاو.  یصايل اش آػاص اؿاله

 یصع آك اعؿزاػ کیوياپاعاه غ کیپاعاه غ یها وآػهى ـهیه ا"(  8?09)یجاهض  یافالطىي. 9 
 هغاو.ق ضاع یپا ی یو هًاب  طب یثلاوعػ یؿغاؿغ قیهما ىیاوه  "یمیاقل غا ییقغ

 یقززايىي یـزز مهایؿزز ى  كززغثت  علززل و هغادززل آو  هلاه ززه ؿ "( :<09)هززایداج. : 
 .?9-?> هن?8كماعش   ی  فولًاهه دـابغؿ"و جهاو غاویصع ا یوعك ـ  

چزا    یو فغهً ز یاي لزاعا  علمز  "ی فلـزاه دـابغؿز ".0?09 ییذی  ايه یدـاؽ . ; 
 .011-980پًجن  هن

دـابغؿزاو و اؿز ااصش ثًًزضگاو اػ ي زق  ىیبز یه اي رزاعاقفاهل "( 9<09)  ايه یدـاؽ . > 
 .0 كماعش 00صوعش   یو دـابغؿ یدـابضاع یها ی  بغعؿ"دـابغؿاو هـ  ل یاع باعصه

قهزغاو  اي لزاعا    "ی ـزیياهزه يى اویزبزه پا ی زغصیبا عو قیعوف قذ "(  ><09) یساث. = 
 باػقاب  چا  ؿىم.

 یپژوهق  هضل بًض  یغیؿًجق و ايضاػش گ یها کیعوف ها و ق ً  یهباي"(  0<09صالوع). < 
 قهغاو.  یعلىم عف اع  ا ی  هغثؼ قذ "و علىم وابـ ه یعوايلًاؿ یها شصاص لیو قذل

 یها تبزا اؿز ااصش اػ يـزب ها ثتكزغ یهزاه یصعهايضگ بیًی پیق" (=<09فالح پىع)  یعاع. ? 
 .:  كماعش ;0صوعش   یو دـابغؿ یدـابضاع یها یبغعؿ  "یهاه
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 كزماعش <ؿزال   "یو دـابغؿز یهزاه یدـزابضاع یپژوهق ها" (>?09) یصاعاب ا یعو. 01 
 .=09-?00هن98

صع بزىعؽ  ها ثتكزغ یبذغاو هاه بیًی پیقو  یهاه یها تيـب "( 8<09) یغیاه  یمايیؿل. 00 
 .;0  فولًاهه بىعؽ اوعاق بهاصاع قهغاو  كماعش"اوعاق بهاصاع قهغاو

 یها تبززا فغهزز ای شصوع اویززه یگؼاعكزز غ ىیعابلززه بزز یابیززاعػ"(  1?09) یكززجاع. 08 
 یصايلز اش آػاص اؿزاله  یاعكض دـابضاع یياهه ثاعكًاؿ اوی پا"صع بىعؽ قهغاو یگظاع ؿغهایه
 ثاكاو.

 هاهيی غهايه غو  هـ  ل ودـابغؿا يرغ عظهاای ه ايـه " (1?09ػيزضش صل)  یكىعوعػ .09
 .<=قا  9>م ;>كماعش  یدـابغؿو  یدـابضاع یها یبغعؿ "،ككـ  يوع ًييقبيپصع 

ی هزاهی و ه یزاؽ هزای دـابغؿزی صع ها تبغعؿی قااو  بزیى يـزب"( 8?09غیايی يیا). :0 
؛ ثًاغايؾ بزیى اهمللزی دماؿزه ؿیاؿزی و "ی غیغوعك ـ هها ثتی وعك ـ ه و كغها ثتكغ

 دماؿه اق واصی.

بزاػاع صع  ؿىصهًضی اطالعا  دـابضاعی يـزبت بزه اطالعزا "( >?09دـیًی) ثغهی . ;0 
 .01صايق دـابضاعی ؿال ؿىم  كماعش  "،وعك ـ  ی بیًی پیق

 بیًزی پیقاعػیزابی ثزاعایی ه غییغهزای هزاهی و غیغهزاهی صع  ،"(>?09و هم زاعاو) ىیه . >0 
؛ صوهیى ثًازغايؾ ؿزااليه "ی پظیغف ه كضش صع بىعؽ اوعاق بهاصاع قهغاوها ثتوععك ـ  ی كغ

 اق واص  هضیغیت و دـابضاعی.

دـابغؿزاو  ضگاشیزهـز  ل اػ ص یدـابغؿز تیزایبزغ ث هؤيغعىاهل "( 9<09هج هضػاصش). =0 
 .9;->= هن <9كماعش   یو دـابغؿ یدـابضاع یها یبغعؿ "،هـ  ل و اؿ ااصش ثًًضگاو

  =و>كماعش   "یو دـابغؿ یدـابضاع یها یبغعؿ ت یقضاوم ف اه"( 8=09)یآباص خیهـ. =0 
 .8<-<>هن
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 ىیزیقايىو و آ ی یقايىو قجاع  همغاش با قايىو قجاع  اه  غوي"( 1?09)غیهًوىع  جهاي  .<0
 چا  هضم. ضاع ی  قهغاو  يلغ ص"...چک هوىب و ضیقايىو جض ییياهه هباعػش با پىهلى

ی ها ی؛ بغعؿز"ی هاهیها  ؿىصهًضی دـابغؿی هـ  ل هىع"( 8<09ياهخ  ؿجاصی). ?0 
 .99كماعش 8<09دـابضاعی و دـابغؿی

صع  یصاسلز یاعق زاء دـابغؿز یهزا عوفعىاهزل عزضم قىؿز ه و "( >=09 )صآػا  شىاشیي. 81 
 .0  كماعش >صوعش   یغؿیو دـا یدـابضاع یها یهجله بغعؿ  "غاویا

هً شزب بزىعؽ اوعاق بهزاصاع   یصع هًا یوعك ـ   ـکیع بیًی پیق" (8?09يژاص) کیي .80
 .یق واصصايل ضش علىم ا -و بلىچـ او ـ اویياهه صايل اش ؿ اوی؛ پا"قهغاو

  22. Ajona,L,A, Lizarraraga-Dallo,(2008).”.Discretionary Accruals. and 

Auditor Behaviour in Code-Law Contexts”: An Application to Failing Spanish 

Firms, European Accounting Review, 17,Pages 641-666. 

23. Allen D. Blay, Marshall A. Geiger, David S. North (2011). “The Auditor's 

Going-Concern Opinion as a Communication of Risk. AUDITING”: A Journal 

of Practice & Theory: May 2011, Vol. 30, No. 2, pp. 77-102. 

24. Altman, E,L,& Sabato, G,(2007).”Modelling Credit Risk for SMEs”: 

Evidence from the U.S. Market,43,332-343. 

25. Altman E,L, Iwanice- Drozdowska, M, Laitanin E,K& Suvas,A (2007).” 

Financial Distress Prediction in an International Context”: AReview and 

Empirical Analysis of Altman's Z‐ Score Model, 28,131-138 

26. Altman, E,L,Sabato G& Welson,N,)2010(.” The value of non-financial 

information in small and medium- sized enterprise risk management”, Jornal of 

credit risk 2,95127. 

27. Argenti, J,Corporate Collapse:” the causes and symptoms” 

(HolstedPress,McGraw-Hill, London(. 



16  های نوین فصلنامه علمی ـ تخصصی حسابداری و فناوری 

28. Amankwah-Amoah, J,(2016).” An integrative process model of 

organizational failure”, Journal of business research,69,3388-3397. 

29. Beaver W.H, “Alternative accounting measures as Predictors of Failure, 

Empriical Reseach in Accounting”:selected stuise, supplement to the Jornal of 

Accounting Research vol.4. 

30. Castrella, J.R,Lewis,B,L(2000).”Modeling the audit opinions issued to 

bankrupt componies”:a two stage empirical analysis.Dicision Sciences,31.2. 

31. Chen,Y., Gupta, A., Senteney, D.L(2004),” Predicting impending 

bankruptcy using audit firm changes”, Journal of American Academy of 

BusinessVolume 4, Issue 1-2, Pages 423-433. 

 32. Dopuch, N, Holthausen, R.W,(1987).” Predicting Audit Qualifications with 

Financial Market Variables”,The Acuuonting Review, 62, Pages 431-454. 

33. Gaynor,L,Kelton,A.(2016).”Understanding the Relation between Financial 

Reporting Quality and Audit Quality.Auditing”: A Jornsl of practice and Theore, 

35, 1-22. 

34. Hopwood w, Mckeown & Mutchler,(1989). “A test of the inceremental 

explanatory power of opinions qualified for consistency and uncertainly”.the 

accounting review,64, 28-48. 

35. Korol, T.(2013).”Early warning models against bankruptcy risk for gentral 

European and latein American enterprises”.Econemic Modelling, 31,22-30. 

36. Lennox, G,C.(1999).” the accuracy and inceremental information content of 

audit reports in predicting bankruptcy”. Journal of business fainance and 

accounting,26,757-778. 

37. Lukason,O, Characteristics of firm failure processes in an international 

context, PhD dissertstion Estonia: Tartu Uneversety. 



  22منابع

38. lopes-corales&Aurea Pedrosa(2017).”Audit reporting for going concern in 

Spain during the global financial crisis”,Economic Research-Ekonomska 

Istraživanja 30:1, 154-183. 

 39. Makee,T,E.(2003). “rough sets bankruptcy prediction models vessus 

auditor signaling rates”, Journal of forecasting.22,569-586. 

40. Modigliani, F., & Miller, M. (1963). “The cost of capital, corporation 

finance and theory of investment”. American Economic Review, 48, 261–297. 

41. Newton,W.Grant,(1998),” ankruptcy and Insolveny Accounting,practice and 

procedure”؛ New Yorc: the Ronald Press Company. 

42. Nora Munoz- Izquierdo, Maria-del-M (2019). Is the external audit report 

useful for bankruptcy prediction? Evidence using artificial intelligence. Peer-

reviewed version available at Int. J. Financial Stud, 20.  

43.  Nora Munoz- Izquierdo, Maria-del-M (2018). Explaining the causes of 

business failure using audit report disclosures, Journal of Business Research.  

44. Raghunandan, K. R. Subramanyam. )2003(.” Market Information and 

Predictive Accuracy of the going concern opinion”. 

45. Schwartz, K.B., Menon, K,(1984) “Auditor switches by failing firms”, The 

Accounting Review, 60, 2, Pages 248-261. 

46. Van peursem, k.&Chan, Y.G,(2014). “Foricasting New Zealand,corporate 

failures 2001-10”,Australian Accounting Review,24 ,276-288. 

 


