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 چکیده 

های پذيرفته شده در بورس شرکت ورشکستگی بر حسابرسی یکمیته تأثیردر اين پژوهش 

ی حسابرسی به عنوان متغیر مستقل، مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر کمیته اوراق بهادار تهران

ی هیئت مديره، سال )عمر( شرکت،، نقدينگی، ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته و دارايی، اندازه

به منظور فراهم آوردن  نترل در نظر گرفته شده است.ی شرکت و اهرم به عنوان متغیرهای کاندازه

( 1391-1395ساله ) 5ی زمانی شرکت در بازه 85ی موضوع مورد نظر شواهد تجربی درباره

شرکت مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.. برای تجزيه و تحلیل از رگرسیون -سال 425مشتمل بر 

سیون لجستیک است و تحلیل انجام شده با چندمتغیره انجام شده است. روش آماری نیز روش رگر

 ی منفی وجود دارد. ی حسابرسی و ورشکستگی رابطهدهد بین کمیتهاستفاده از اين روش نشان می

 

 اوراق بورس در شده پذيرفته هایشرکت ورشکستگی، حسابرسی، یکمیته  کلمات کلیدی؛

 تهران بهادار
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 قدمهم .1

گذاران ضريب دسترسی به اطالعات گیری سرمايهتصمیمهای مهم در يکی از مؤلفه

ای که اين مؤلفه به عنوان يک دارايی با ارزش برای عامالن اقتصادی باشد. به گونهمی

ی ی تجاری به دنبال آن هستند که دايرهشود و تمامی بازيگران در عرصهشناخته می

ازار بورس اوراق بهادار تهران دسترسی به اطالعات خود را افزايش دهند. اين مسأله در ب

گذاران و بسیار حائز اهمیت است. زيرا عدم تقارن اطالعات در اين بازار میان سرمايه

های کنند که با آنالیز صورتسهامداران وجود دارد و بازيگران اين عرصه همواره تالش می

کاهش دهند. مالی و تحلیل بنیادی و تکنیکی، ضريب عدم تقارن حاکم در اين بازار را 

ها دسترسی به اطالعات مربوط به وضعیت مالی، درماندگی مالی و يا ورشکستگی شرکت

گذاران و سهامداران به آن عالقمند هستند و اطالع از اين از جمله مواردی است که سرمايه

گذاران کاهش تواند عدم تقارن اطالعاتی را میان مديران و سهامداران و سرمايهموارد می

 (1392مانیان و همکاران، دهد)ز

های علمی و واقعی های مالی در مورد يک مؤسسه، يکی از شاخصگیریدر تصمیم

(. 2002، 5ها است)ادنان و همايونمناسب ارزيابی درست احتمال ورشکستگی شرکت

ها از لحاظ درمانده بودن و يا ورشکستگی يکی از فنون و اطالع از وضعیت مالی شرکت

ها است که احتمال وقوع ورشکستگی را با ترکیب ینی وضعیت آتی شرکتبابزارهای پیش

زنند. اطالع از ورشکستگی مالی و تجاری هم از های مالی تخمین میگروهی از نسبت

ی آشکاری از گذار خصوصی و هم از ديدگاه اجتماعی، از آنجا که نشانهديدگاه سرمايه

د. هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، باشتخصیص نادرست منابع است، حائز اهمیت می

های سازد تا دست به اقدام پیشگیرانه بزنند و فرصتگذاران را قادر میمديريت و  سرمايه

 (2004، 6های نامطلوب تشخیص دهند)دلی و همکارانگذاری را از فرصتمطلوب سرمايه

رکتی، ابزاری ئی از ساختار حاکمیت شی حسابرسی به عنوان جزعالوه بر اين کمیته

ای نظارتی جهت اثربخشی در بهبود های نمايندگی و همچنین وسیلهبرای کاهش هزينه

 7(. همچنین سان و همکاران1393شود)سلیمانی و مقدسی، روابط نمايندگی تلقی می

ی حسابرسی عالوه بر ارتقاء سطح کیفی مکانیزم حاکمیت ( معتقدند وجود کمیته2014)

                                                           
2-Adnan and Humayon 

3-Delli et al 

3-Sun et al 
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ی کوهن و افزايش کیفیت گزارشگری مالی شود. به عقیده تواند باعثشرکتی می

تواند عدم تقارن اطالعاتی بین مديران و ی حسابرسی می( وجود کمیته2008)8زاروين

سهامداران را کاهش دهد اما اين موضوع از شرکتی به شرکتی متفاوت است و ممکن است 

 در شرکتی نیز وجود نداشته باشد.

مديريت، کنترل و نظارت بر امور  یارهای اساسی در زمینهکی از مالحظات و سازوکي

اين کمیته طی قرن بیستم به  های حسابرسی است.های سهامی عام، برپايی کمیتهشرکت

هفتاد  یغم پیشینهرکه به  منظور ايجاد ارتباط بین مديريت و حسابرس مستقل تشکیل شد

وند تشکیل آن در ايران کند بوده ر ،حسابرسی در کشورهای توسعه يافته یکمیته یساله

حسابرسی در  یثر کمیتهؤاين زمینه به نقش م است. با بررسی مطالعات مختلف در

حسابرسی کمک زيادی به افزايش  یهای سهامی عام پی برده و اينکه وجود کمیتهشرکت

میزان در  تواندحسابرسی می ینمايد و در نهايت اينکه کمیتههای مالی میکیفیت صورت

حسابرسی  یما، بکارگیری اختیاری کمیته باشد. اما در کشور حسابرسی موثر یالزحمهحق

ها از يک طرف و عدم وجود الزامات قانونی از طرف نهادهايی مثل بورس توسط شرکت

با الزام به رعايت  است. ها گرديدهگیری آنها در شرکتاوراق بهادار، باعث روند کند شکل

های حسابرسی داخلی از طرف سازمان بورس حسابرسی و منشور فعالیت یمنشور کمیته

حسابرسی دانا،  یتر کردن نقش کمیته، امید است با پررنگ1391اوراق بهادار در سال 

های حسابرسی در سال یمستقل و فعال بتوان انتظار داشت که ايجاد و بکارگیری کمیته

میته بتواند نقش بسزايی در کمک به حسابرسی آينده، روندی افزايشی داشته باشد و اين ک

 .و افزايش کیفیت صورتهای مالی ايفا نمايد

با توجه به مطالب يبان شده و با توجه به اين موضوع که تا زمان نگارش اين پژوهش، 

و ورشکستگی را مورد بررسی قرار نداده است،  کمیته حسابرسیی بین تحقیقی که رابطه

های و ورشکستگی شرکتکمیته حسابرسی ی بین کند رابطهیلذا پژوهش حاضر تالش م

 پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار دهد.

 

 مبانی نظری و توسعه فرضیه ها. 2

 کمیته حسابرسی. 2.1

                                                           
4-Cohen and Zarowin 
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شرکاء و ای مورد عالقه و توجه مدت زمانی است که حسابرسی به طور قابل مالحظه

مؤسسات حسابرسی موجب  . در اين میانکنندگان مقررات و دانشگاهیان استتدوين

گذاران شده و ريسک اطالعاتی آنان را کاهش و اطمینان بخشی به اعتبار دهندگان و سرمايه

 .(1389دهد )احمد پور، ی بهره شرکت را تحت تأثیر قرار میهزينه

، به سطح باالتر یحسابرس از سطح ییرتغ يا یفیت،با ک یانتخاب مؤسسات حسابرس

اطالعات قابل  انجام شود و در نتیجهانجام حسابرسی مالی با کیفیت برتر  شودباعث می

گیرندگان برای اتخاذ تصمیمات کنندگان قرار گیرد. تصمیماتکاتری در اختیار استفاده

. اطالعات حسابداری در صورتی دصحیح و دقیق نیازمند اطالعات مفید و سودمند هستن

که از کیفیت بااليی مفید است که اطالعاتی با قابلیت اتکا باال باشد. حسابرسی در صورتی

تواند قابلیت اتکای اطالعات انجام شود می یفیتدار باشد و توسط مؤسسات با کبرخور

ای و مجرب و مؤسسات حسابرسی بزرگ درک حسابرسان حرفه مالی را افزايش دهد.

ی صورتهای مالی حسابرسی شده دارند که اين باالتری از اشتباهات مرتکب شده در تهیه

 (.9،1990ا افزايش دهد)لیبی و فردريکتواند کیفیت تصمیمات حسابرسی رامر می

 یفیتانتخاب مؤسسات با ک یفیت، مستلزمبا ک یلزوم انجام خدمات حسابرس 

 یفیتبا ک یانجام حسابرس که خواهانِ يیهاکه بعضاً شرکت یااست. به گونه ی باالحسابرس

 ها و واحدهای تجاری حسابرسکنند. اين که شرکتیم يضهستند، حسابرس خود را تعو

تواند داشته باشد. يکی از عوامل خود را از کوچک به بزرگ تغییر دهند داليل بسیاری می

توانند بر اين های حسابرسی میتغییر حسابرسان از کوچک به بزرگ، تأثیری است که کمیته

موضوع داشته باشند. پیچیدگی سازمانی و گسترش معامالت تجاری در اغلب کشورها 

ن واحدهای تجاری با توجه به مسئولیت خود و در راستای موجب شده است که مديرا

ی منابع، ی کلیهدستیابی به اهداف سازمانی و به منظور کسب اطمینان از هدايت بهینه

ی حسابرسی به های کمیتهی فعالیتی حسابرسی تشکیل دهند. دامنهای به نام کمیتهکمیته

های اين سازو کارهای ايفای مسئولیت مراتب بیش از پیش گسترش يافته است. از مهمترين

های داخلی و به تبع آن حسابرسی داخلی اشاره نمود. توان به پاسخگويی، کنترلکمیته می

های کنترل داخلی اعم از مالی و غیرمالی، استقرار ی حسابرسی در تدوين روشکمیته

شنهادهای سازنده ی پیسیستم کنترل داخلی، بررسی و ارزيابی سیستم کنترل داخلی، ارائه

                                                           
1-Libby and Frederick 
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برای بهبود اين سیستم و ارزيابی اثربخشی و کارايی استفاده از منابع بنگاه، نقشی اساسی و 

های های مالی، مديريتی و عملیاتی و همچنین رسیدگیکلیدی دارد و دراين راستا، سیستم

 یها و وظايف کمیتهها، روشی فعالیتی کار خود دارد. محدودهويژه را در دامنه

های ذيصالح دائماً حسابرسی در سازمان بايد به روشنی مشخص باشد و افراد و گروه

ی های کمیتهی حسابرسی را ارزيابی نمايند. مديران نیز بايد از نتايج فعالیتعملکرد کمیته

ی حسابرسی حسابرسی در جهت بهبود سازمان و اصالح عملکردها استفاده نمايند. کمیته

دهد که برای ايجاد ارزش و ای را با اهداف مشخص انجام میشاورهفعالیتی مستقل و م

ی حسابرسی به شرکت کمک خواهد کرد تا با بهبود عملکرد، طراحی شده است. کمیته

ی اثربخشی مديريت ريسک، رويکردی ساختارمند به اهداف خود برسد که در نتیجه

بخشد )انجمن حسابرسان بود میکند و بههای حاکمیتی را ارزيابی میها و فعالیتکنترل

 (.2000، 10داخلی

 ورشکستگی شرکتها. 2.2

 هاواژه اين از برخی. دارد وجود ورشکستگی برای متفاوتی هایواژه مالی ادبیات در

 پرداخت قدرت عدم تجاری، واحد موفقیت عدم شکست، مالی، نامطلوب وضع از عبارتند

 کفايت عدم»: است شده تعريف چنین شکست وبستر، فرهنگ در. درماندگی مالی و ديون

 ريزیبرنامه موفقیت، به دستیابی برای تجاری واحدهای یهمه البته. «مدت کوتاه در وجوه

 از برخی اما. کنندمی هدايت خود راهبردی هایبرنامه سمت به را خود عملیات و کنندمی

 به که زنندمی خطرناکی و آور ريسک عملیات به دست هدف اين به دستیابی برای هاآن

 بودن منتظره غیر یجنبه اين. شودمی منتهی ورشکستگی به نهايت در و مالی درماندگی

 یهمه حال هر به. سازدمی خطرناک را آن که است ورشکستگی و مالی درماندگی

 شوند،نمی تلقی ورشکسته يا و مالی یدرمانده ندارند فعالیت تداوم که تجاری واحدهای

 علیخانی،. )انديافته دست خود اهداف به فعالیت تداوم عدم وجود با آنهات از برخی زيرا

1385) 

 سهام صاحبان حقوق و است هادارايی روز ارزش از بیشتر هابدهی ورشکستگی در

 (1378 زاده،... عبدا و مدرس) باشدنمی هابدهی پرداخت به قادر شرکت و منفی

                                                           
1-Institute of Internal Auditors (IIA) 
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 گوردون. است شده ارائه ورشکستگی از مختلفی تعاريف مالی ادبیات در کلی طور به

 کاهش عنوان به را آن ورشکستگی، ینظريه روی بر خود هایمطالعه اولین از يکی در

 اصل و بهره پرداخت توانايی عدم احتمال که است کرده تعريف شرکت سودآوری قدرت

 کاری مالی مشکالت و ورشکستگی دقیق داليل يا دلیل تعیین. دهدمی افزايش را بدهی

 .شودمی منجر ورشکستگی یپديده به هم با متعدد داليلی موراد اغلب در. نیست آسان

 در. دانندمی اقتصادی و مالی مشکالت را ورشکستگی اصل در باداستريت و دان

 مديريت سوء هاسازمان ورشکستگی دلیل ترينمهم و نخستین است معتقد گیتمن حالیکه

 هاشرکت ورشکستگی عامل بهترين انگلستان در آمده عمل به تحقیقات در. است هاآن

 .است شده ذکر نقدی منابع فقدان

 ورشکستگی دلیل مهمترين. شودمی ورشکستگی بروز باعث مختلفی داليل عمدتاً

 ضعیف، مالی فعالیت باال، هایهزينه مديريتی، خطاهای ها،سازمان مديريت سوء ها،شرکت

 هایفعالیت همچنین. است شده ذکر باال تولید یهزينه و فروش هایفعالیت بودن اثر بی

 نرخ تغییرات اقتصادی، رکود. باشد ورشکستگی داليل از ديگر يکی تواندمی اقتصادی

 داليل از المللی بین اقتصادی شرايط و اولیه مواد قیمت نوسانات تورم، رفتن باال بهره،

 دولت، تصمیمات به توانمی اقتصادی داليل ديگر از. است هاسازمان ورشکستگی اقتصادی

 .کرد اشاره نیز هاسازمان عمر یمرحله و ناخواسته پیشامدهای

 پیشینه پژوهش. 2.3

 پیش و نقد جريان اجزای ترکیب» عنوان با تحقیقی ( در1392منصورفر و همکاران )

 صورت اجزای از جزء سه ترکیب «تهران بهادار اوراق بورس در مالی درماندگی بینی

 بوده اينگونه تحقیق نتیجه .دادند قرار آزمون مورد هامالی شرکت درماندگی با را نقد جريان

 برای مناسبی ابزار مالی تأمین و گذاریسرمايه عملیاتی، نقد جريان خالص ترکیب که است

 و عالئم شواهد درماندگی، از قبل سال دو از و بوده ها شرکت  مالی درماندگی بینی پیش

 .دهندمی ارائه خصوص اين در را مناسبی

ی یتهکم یهایويژگ یرتأث یبررس»تحت عنوان  یبه پژوهش (1394) یمیو ابراه یرؤياي

 مطالعه شامل مورد یهایويژگ پرداختند «اخالق یداوطلبانه یبر سطح افشا حسابرسی

 یوناست. در اين پژوهش از رگرس یتهکم یهتخصص، تعداد جلسات و انداز استقالل،
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دهد یاستفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان م ینمايبا حداکثر درست لوجیت یمقطع

 یداوطلبانه یبر افشا یتهکم یو تخصص اعضا یحسابرس ییتهکم استقالل یکه دو ويژگ

 گذارد. یم یراخالق تأث

بررسی تاثیر هزينه نمايندگی بر ( در پژوهشی تحت عنوان 1394رمضانعلی و همکارن )

نمايندگی بر  یثیر هزينهأهدف بررسی تبا  ،درماندگی مالی بر اساس اندازه شرکت ها

نمايندگی بردرماندگی مالی بر  یثیر هزينهأشرکت ها، ت یدرماندگی مالی بر اساس اندازه

ک ومتوسط ودرحضور متغیر کنترل نسبت بدهی، با استفاده از کوچ اساس شرکتهای بزرگ،

 دربورس اوراق بهادارتهران 1392الی  1388ساله  5زمانی  یفاصله شرکت در 98های داده

فرضیات را و با بهره گیری از روش تجزيه و تحلیل رگرسیون خطی  اندرا بررسی کرده

 یهای هزينهست که بین شاخصا ها حاکی ازآن. نتايج آزمونتجزيه و تحلیل نمودند

معناداری وجود دارد،  یهای کوچک وبزرگ رابطهنمايندگی و درماندگی مالی در شرکت

اماوجود رابطه معنادار بین هزينه نمايندگی و درماندگی مالی در شرکتهای متوسط پذيرفته 

 ه است.نشد

ی های کمیتهگیبررسی اثر ويژ»( با پژوهشی که با عنوان 1394فخاری و همکاران )

های پذيرفته شرکت 112انجام دادند، « حسابرسی بر مديريت سود از طريق اقالم واقعی

ها را بررسی کردند. نتايج پژوهش آن 1392شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 

ی حسابرسی و مديريت سود از های کمیتهداری بین ويژگیی معنینشان داد که رابطه

 واقعی وجود  دارد.طريق اقالم 

ريسک  یهوتحلیل رابطتجزيه»( در پژوهشی تحت عنوان 1394فدائی نژاد و همکاران )

سیستماتیک يا غیرسیستماتیک بازده  یهبررسی رابطم، با هدف درماندگی مالی و بازده سها

 بهادار تهران شده در بورس اوراقهای پذيرفتهسهام و ريسک درماندگی مالی شرکت

سنتی  یيهنشان داد تحوالت اخیر در بازار سهام، مستلزم بازنگری در نظرپرداخت و 

ه شد وتحلیلبندی تجزيهکمک روش چندپرتفوی است. در اين پژوهش اطالعات ماهانه به

های درمانده بهادار تهران، بازده سهام شرکتنشان داد در بورس اوراق  آنها . نتايجاست

گذاری گذاران برای سرمايههای سالم است؛ بنابراين سرمايهوضوح کمتر از بازده شرکتبه

لحاظ کنند. همچنین مشخص شد بههای درمانده پاداش دريافت نمیدر سهام شرکت
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های به ريسک درماندگی ارتباطی ندارد، اما اثر نوسان B/M آماری، اندازه و

 د.توان در ريسک درماندگی مالی مشاهده کرغیرسیستماتیک را می

ی حاکمیت شرکتی با بررسی رابطه»( در پژوهشی تحت عنوان 1394مشکی و هاشمی )

، با «تهرانهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت

ی بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع هدف بررسی رابطه

پرداخت و نشان  های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ورشکستگی در شرکت

که از پنج مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی، مکانیزم نوع گزارش حسابرسی، میزان داد 

الکیت نهادی و استقالل هیئت مديره با احتما وقوع پاداش هیئت مديره، نسبت م

ی باشد. با اين وجود هیچ گونه رابطهی منفی و معنادار میورشکستگی دارای رابطه

 معناداری بین متغیر اندازه و هیئت مديره با احتمال وقوع ورشکستگی وجود ندارد.

ختار حاکمیت ارتباط بین سا»( در پژوهشی تحت عنوان 1395عباسی و خطیبی فر )

هدف بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و با  ،«شرکتی و درماندگی مالی

نشان داد که ارتباطی  آنها بررسی ینتیجهپرداخت و  ،احتمال درماندگی مالی شرکتها

رئیس هیئت مديره و  یمعنادار بین متغیرهای استقالل هیئت مديره و دوگانگی وظیفه

وجود های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دگی مالی شرکتمديرعامل با درمان

 ندارد.

ی حسابرسی و تأثیر وجود کمیته»( در پژوهشی تحت عنوان 1395صالحی و همکاران )

ساله مورد  6ی زمانی شرکت را طی دوره 54، «عای آن بر تأخیر گزارش حسابرسیويژگی

ی ی معناداری بین وجود کمیتهکه رابطه بررسی قرار دادندو به اين نتیجه رسیدند

ی زمانی بعد از حسابداری و تأخیر گزارش حسابرسی وجود ندارد. همچنین در بازه

ی تصويب دستورالعمل کنترل داخلی، نتايج بیانگر اين است که بین تخصص مالی و تجربه

 ارد.ی منفی معناداری وجود دی حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطهکمیته

بررسی تأثیر معیارهای حاکمیت »(، پژوهشی با عنوان 2012) 11الکشان و همکاران

انجام دادند. آنها از تحلیل رگرسیون لجستیک  برای آزمون « شرکتی بر احتمال ورشکستگی

ی های آنان نشان داد مالکیت نهادی، حضور کمیتههای تحقیق استفاده کردند. يافتهفرضیه

                                                           
2-Lakshan et al 
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ی ی منفی با ورشکستگی و دوگانگی وظیفهئت مديره دارای رابطهحسابرسی و پاداش هی

 باشد.ی مثبت با احتمال ورشکستگی میمديرعامل دارای رابطه

 یبر افشا یحسابرس ییتهکم یهایويژگ یرتأث» یبه بررس (2014) 12وهمکاران یشامه

 «یپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مالز یهاشرکت از شرکت 146 یداوطلبانه

تعداد  ی،حسابرس ییتهآن شامل استقالل کم یمطالعه مورد یحیتوض متغیرهای .پرداختند

دهد که یها نشان مبود. نتايج پژوهش آن یحسابرس یکمیته یاندازه یته،جلسات کم

دارند اما تعداد جلسات  یممستق یرابطه داوطلبانه یبا افشا یتهکم یو اندازه یتهاستقالل کم

 .ندارند تأثیری داوطلبانه یبر افشا یتهکم یو تخصص اعضا یتهکم

 و تحصیالت ، مديران جنسیتی ( در تحقیق خود با عنوان تنوع2021چو و همکاران )

 با شرکتهايی ، مديران سطح چین نشان دادند که در از شواهدی: شرکت ورشکستگی خطر

 خطر به کمتری تمايل ، کمتر جنسیتی تنوع با شرکتهايی با مقايسه در بیشتر جنسیتی تنوع

 منفی رابطه اين عالی تحصیالت سطح که دريافتیم ما ، مهمتر همه از. دارند ورشکستگی

 .کند می تقويت را ورشکستگی و جنسیتی تنوع بین

 حفظ اصلی های برنامه ( در تحقیق خود با عنوان جايگزينی2021) 13ويذرا و ايورن 

 ها PIP های انگیزه ورشکستگی نشان داد که کاهش در تشويقی های طرح با کارکنان

. آورد ارمغان به دوباره ، بود آن حذف دنبال به اصالحات که را اجاره برداشت است ممکن

 چنین به بدهکاران واکنش بايد ورشکستگی در پاداش مقررات که گیريم می نتیجه

های پژوهش ، فرضیه ه مدل مفهومیبنابراين با توجه ب .بگیرد نظر در را اصالحاتی

 :بیان استصورت زير قابلبه

 :بیان استصورت زير قابلبههای پژوهش ، فرضیه ه مدل مفهومیبنابراين با توجه ب

1H : ،ی حسابرسی و ای منفی بین کمیتهرابطهبا فرض ثابت بودن ساير عوامل

 ها وجود دارد.ورشکستگی شرکت

 . روش پژوهش3

تواند در تدوين قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار ازآنجا که نتايج اين پژوهش می

توان گفت پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندی پژوهش بنابراين می مورد استفاده قرار گیرد

                                                           
3-Hisham et al 
13 Vedran and Evren 
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ها، بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است. پژوهش کاربردی پژوهشی است که نظريه

گیرد. هدف ها، اصول و فنون را برای حل مسائل اجرايی و واقعی به کار میمندیقانون

ی خاص است و همچنین ی دانش کاربردی دريک زمینهتحقیقات کاربردی، توسعه

همچنین با توجه به اينکه اين  تواند در جريان استفاده از اطالعات کاربرد داشته باشد.می

از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیقات  پژوهش در پی يافتن ارتباط بین چندين متغیر است

رويدادی همبستگی است که برای کشف همبستگی بین متغیرها به روش پس -توصیفی

 خواهد شد.  عمل

های مورد نیاز منابع متعددی را در اين پژوهش نیز جهت گردآوری اطالعات و داده

آوری اطالعات، ابتدا منابع مربوط به ادبیات مورد استفاده قرار خواهیم داد. برای جمع

ی منابع يک بخش عمده از روش علمی است گیرد. مطالعهموضوع مورد بررسی قرار می

اطالعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از  شود.ها به کار برده میپژوهشی که در کلیه

آوری جهت جمع آوری خواهد شد.کتب و مقاالت التین و همچنین مقاالت فارسی جمع

 شود.ای نیز استفاده میها و اطالعات، از روش کتابخانهداده

اق بهادرا تهران های پذيرفته شده در بورس اوری آماری شرکتدر اين پژوهش جامعه

های پذيرفته شده در بورس ی آماری شرکتهمانطور که قبالً نیز ذکر شد، جامعهباشد. می

های های آماری به تعريف شرکتی انتخاب نمونهاوراق بهادار خواهد بود. در مورد نحوه

شود. بنابراين ردد. و در فصل سوم بیشتر تشريح میگخانوادگی توجه خاصی مبذول می

ی مورد مطالعه، شرايط های خانوادگی و غیر خانوادگی و تعیین نمونهی بررسی شرکتبرا

 ها، در نظر گرفته خواهد شد:زير برای انتخاب شرکت

 در بورس فعالیت داشته باشند؛ 1395تا  1391طی سالهای  -1

 اسفند ماه باشد ؛ 29به منظور افزايش قابلیت مقايسه، سال مالی آنها  -2

 کامل و در دسترس باشد؛ 1395تا  1391ها از سال بانک اطالعاتی آن -3

 ها نباشند.های بیمه و همچنین بانکجزء شرکت -4

 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 3.1

ها را بیان کنیم، ابتدا روش ی تجزيه و تحلیل دادهقبل از اينکه روش آماری نحوه

 ایکتابخانه صورت به اطالعات آوریجمع روشها را بیان خواهیم کرد. آوری دادهجمع

 .شد خواهد استفاده روش اين از پژوهش یپیشینه و ادبیات یزمینه در که باشدمی
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گردد. اطالعات مربوط به مبانی آوری میاطالعات مورد نیاز پژوهش از منابع مختلفی جمع

 گردد. آوری مینظری پژوهش از کتب و مقاالت التین و همچنین مقاالت فارسی جمع

 دسترس در اطالعات وجود تحقیقی هر انجام برای الزم شرط اينکه به توجه با

 آزمون برای نیاز مورد اطالعات آوری جمع و شپژوه انجام جهت نتیجه در باشد،می

 اطالعات از کنونی وضعیت در نتیجه در. شد خواهد استفاده اسنادکاوی روش از فرضیات

 بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هایشرکت همراه هایيادداشت و مالی هایصورت

 در موجود هایداده از اين بر عالوه. شد خواهد استفاده کدال سايت در موجود تهران

 .شد خواهد گرفته بهره نیز پرداز تدبیر و آوردنوين ره افزارهای،نرم

اطالعات در دو مرحله صورت  یآمار لیو تحل هيو تجز یحاضر بررس قیدر تحق

 : باشدیم رياطالعات به شرح ز یآمار لیو تحل هيو تجز یبررس ی. چگونگردیگیم

 یآمار یداده ها لیو تحل هياول: تجز مرحله

که  حاصله از مرحله اول جيبر اساس نتا ق،یتحق اتیفرض لیو تحل هيدوم: تجز مرحله

 خود دارای دو مرحله است:

 اول: مرحله

 یو داده ها هيو تجز یبه منظور بررس  اکسلمرحله با استفاده از نرم افزار  نيا در

 شود.یآورده م رهایمربوط به روند هر کدام از متغ ینمودارها ،یآمار

 دوم : مرحله

در  یاقتصاد سنج یو انجام روش ها قیتحق اتیفرض یهالیو تحل هيانجام تجز یبرا

مدل ها با  یرهایمتغ بيبرآورد ضرا یشود. برایاستفاده مايويوز از نرم افزار  یبررس نيا

رگرسیون لجستیک استفاده خواهد شد پژوهش حاضر از روش مدل  اتیتوجه به خصوص

 که در ادامه توضیح داده شده است.

ها، معموالً بهترين و کارآمدترين روش که سريعتر هم جهت آزمون نرمال بودن داده

های توزيع نرمال خصوصاً ضرايب شود، آزمون نرمال بودن به کمک شاخصانجام می

با تکیه بر همین دو خاصیت توزيع  ی مناسب کهباشد. يک آمارهمی 15و کشیدگی 14چولگی

است که در سال  16برا -، آزمون جارکونرمال يعنی ضرايب چولگی و کشیدگی وجود دارد

                                                           
1-Skewness 

2-Kurtosis 

3-Jarque Bera 
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 2دو( و با درجه ی آزادی  -معرفی شده است. توزيع اين آماره کای مربع )خی 1981

. اين آماره خصوصاً در مورد است که در همان سال توسط جارکو و برا به دست آمد

( می تواند از کارايی خوبی نسبت به بعضی از روشهای 50های با حجم باال )بیشتر از آماره

(. بنابراين در اين پژوهش جهت بررسی اينکه آيا 1385ديگر برخوردار  باشد)صیدخانی، 

برا استفاده شد  -متغیرهای وابسته از توزيع نرمال برخوردار هستند يا خیر، از آزمون جارکو

 که داده ها نرمال می باشند. و نشان داد

 يافته های پژوهش:. 4

 آمار توصیفی. 4.1

ها پرداخته سازی دادهها و مراحل آمادههای دادهدر آمار توصیفی به توصیف ويژگی

ی های است که از نمونهی آمار توصیفی، ويژگیهای به وجود آورندهشود. ويژگیمی

ها جهت درک داده، سازی دادهفیلدها، رکوردها و آمادهشود و شامل آماری حاصل می

 باشد.ها میپااليش، کاهش و يا افزايش داده

ی باشد و نشان دهندهدرصد می 68.70است که معادل  0.687059میانگین ورشکستگی 

برند و بر درصد در مرز ورشکستگی به سر می 68.70های نمونه اين است که از شرکت

توان شناسان سازمان بورس اوراق بهادار تهران دلیل اين وضعیت را میی کاراساس گفته

های تولید و های وضع شده بر اقتصاد کشور دانست. عالوه بر اين، افزايش هزينهتحريم

 ها شده است.کاهش تقاضا باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی بر شرکت

ی کمیته و میته، اندازهويژگی تخصص مالی اعضاء ک 3ی حسابرسی با همچنین کمیته 

است و  0.308235استقالل کمیته مورد بررسی قرار گرفته شده است. میانگین اين متغیر 

های مورد بررسی قرار گرفته شده تنها ی اين مطلب است که از کل شرکتدهندهنشان

اند. به عبارت ديگر ی حسابرسی شدهدرصد حائز تمامی امتیازات مربوط به کمیته 30.82

ی استاندارد و هم ها هم دارای تخصص مالی، هم دارای اندازهدرصد از شرکت 30.82نها ت

های انجام شده اند.به صورت جداگانه و با توجه به بررسیهدارای استقالل در اعضاء بود

درصد  65.53ی حسابرسی تخصص مالی اعضاء کمیته اينگونه مشاهده شد که میانگین

ی حسابرسی واحدهای تجاری است که از کل اعضای کمیته ی ايندهندهاست و نشان

 مالی تخصص بین یفاصله اند. اگرچهها دارای تخصص مالی بودهدرصد از آن 65.53

 در تخصص پراکندگی نوع بیانگر دارد نوسان 1 تا 0.25 از که حسابرسی یکمیته اعضای
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 مالی در تخصص میانه و میانگین کم یفاصله اما باشد،می حسابرسی یکمیته اعضای

 توزيع نرمال بیانگر است همراه کم چولگی ضريب با که حسابرسی یکمیته اعضای

از  بعضی در مالی تخصص کم بودن همچنین. است حسابرسی یکمیته اعضای تخصص

وجود  بر تأکید که حسابرسی یکمیته منشور رعايت عدم یدهنده نشان نمونه هایشرکت

 باشد.می است کمیته اعضای یبین همه در مالی دانش حداقل

ی یتهی حسابرسی به عنوان دومین ويژگی کمکمیته یدر پژوهش حاضر اندازه

 5 تا 3 بین معموالً ايرانی هایشرکت در که حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته شده است

 از هاشرکت بیشتر که است مطلب اين یدهنده نشان 4 به میانگین نزديک با که باشدمی نفر

 .اندتشکیل شده نفره 4 کمیته اعضای

 دو عضو يا يک از حداقل بايد حسابرسی یکمیته منشور طبق که کمیته اعضای استقالل

 که دهدمی نشان باشد شده تشکیل نفره 5 و نفره 3 هایترکیب در مديره هیئت موظف غیر

 استقالل از هاشرکت درصد 50بیش از  و شده رعايت استقالل نمونه هایشرکت در

 است. مدعا اين بر مؤيد نیز درصد 52 به نزديک میانگین که اندبرخوردار بوده

ها دارای تخصص مالی، شود که با اينکه اکثر شرکتاما باز تأکید بر اين مطلب می

ها تمامی اين درصد از آن 30.82اند، اما تنها ی استاندارد و استقالل در اعضاء بودهاندازه

اند. به عنوان مثال شرکت صنعتی قطعات اتومیبل هها را به صورت کامل دارا بودويژگی

ی مناسب و استقالل در اعضاء بوده، اما دارای تخصص مالی ايران، با اينکه دارای اندازه

 باشد.نمی

 تحلیل آزمون فرضیات. 4.2

 هایشرکت ها درشرکت ورشکستگی بر حسابرسی یکمیته پژوهش حاضر تأثیر

تهران را مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار داده  بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته

فرضیه در نظر گرفته شده است. اين فرضیه به  1است. جهت بررسی موضوع مورد مطالعه، 

 شرح زير هستند:

حسابرسی و ی ای منفی بین کمیتهبا فرض ثابت بودن سایر عوامل، رابطه

 ها وجود دارد.ورشکستگی شرکت

 .دهدمی قرار بررسی مورد را حسابرسی و ورشکستگی یدوم رابطه بین کمیته یفرضیه
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ی دوم نشان داده شده نمايی فرضیهی درستضريب تعیین مک فادن و آماره ،1 جدول

 است:
 ی دومی درست نمایی فرضیه، نتایج آزمون مک فادن و آماره1جدول

 0.309374 ضریب تعیین مک فادن

ی درست آماره

 نمایی
 0.00000 میزان احتمال 163.4170

توان ادعا کرد با توجه به ضريب تعیین مک فادن مدل برازش شده، می 1در جدول 

درصد از تغییرات حاصل توسط متغیرهای مدل توضیح داده شده است. عالوه بر  30.93

نمايی انجام شده ی نسبت درستی رگرسیون با استفاده از آمارهدار بودن معادلهاين معنی

ی اول درصد معنادار است. همانطور که در فرضیه 5در سطح کمتر از  LRی است که آماره

ی معناداری کلی مدل رگرسیونی برازش شده در سطح نیز بیان شد، اين نشان دهنده

 درصد است. 95اطمینان 

 
 احتمال Zی آماره انحراف معیار ضریب متغیر

C 11.45867 4.878637 2.348744 0.0188 

AUDCOM 0.440294- 0.295899 1.487984- 0.1368 

FINANCE 0.677470 0.269456 2.514208 0.0119 

BOARD 1.598130 5.193680 0.307707 0.7583 

AGE 0.801975- 0.565814 1.417384- 0.1564 

LIQUIDITY 0.003875 0.137485 0.028188 0.9775 

SIZE 0.497172- 0.297539 1.670947- 0.0947 

LEV 7.630929- 0.890853 8.565864- 0.0000 

 «« ی نهایی فرضیهنتیجه: »»2جدول 

ی دوم ارائه شده است. در اين جدول، ضريب نتايج نهايی تخمین فرضیه 2در جدول 

است. اين  -0.442094ی حسابرسی  نیز منفی است و مقدار آن برابر با متغیر کمیته

ی منفی ی حسابرسی و ورشکستگی رابطهی اين است که بین کمیتهموضوع نشان دهنده

ی آن است که هر ن موضوع نشان دهندهاي ی دارد.وجود دارد و حکايت از تأيید فرضیه

چه میزان تخصص، اندازه و استقالل اعضا افزايش يابد، احتمال ورشکستگی کاهش خواهد 

 يافت.
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 دهد:را نشان می بینی فرضیهآزمون درصد صحت پیش 3شکل 

 ی دومبینی فرضیه. نتایج آزمون درصد صحت پیش3جدول 
 77.41 بینیدرصد صحت پیش

ی درصد است که نتیجه 77.41ی دوم بینی برای فرضیهدرصد صحت پیشآزمون 

لمشو و اندروز -توسط آزمون هاسمر ، نیکويی برازش فرضیه4مطلوبی است. در جدول 

 نشان داده شده است:

 ی دومنتایج آزمون نیکویی برازش فرضیه ،4جدول
 0.7080 میزان احتمال 5.4551 لمشو-هاسمر

 0.3051 میزان احتمال 45.1797 اندروز

 5لمشو بیشتر از -ی آزمون هاسمرشود میزان احتمال آمارههمانطور که مشاهده می

ی اندروز برای اين فرضیه نیز بیشتر از (. همچنین میزان احتمال آماره0.7080درصد است )

در مورد ها، مناسب بودن تبیین مدل (. با توجه به اين احتمال0.3051درصد است ) 5

 رسد.ی دوم به اثبات میفرضیه

 بحث و نیجه گیری و پیشنهادات. 5

گیری نقش موضوعی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته است، بررسی و اندازه

 برای متفاوتی هایواژه مالی ادبیات ها است. دری حسابرسی بر ورشکستکی شرکتکمیته

 آمده عمل به ورشکستگی از مختلفی تعاريف علمی متون در .دارد وجود ورشکستگی

 سهام صاحبان حقوق و است هادارايی روز ارزش از بیشتر هابدهی ورشکستگی است. در

 بروز باعث مختلفی داليل باشد. عمدتاًنمی هابدهی پرداخت به قادر شرکت و منفی

 ها،سازمان مديريت سوء ها،شرکت ورشکستگی دلیل مهمترين. شودمی ورشکستگی

 و فروش هایفعالیت بودن اثر بی ضعیف، مالی فعالیت باال، هایهزينه مديريتی، خطاهای

 .است شده ذکر باال تولید یهزينه

 مالی هایصورت در شده منعکس اطالعات به بخشی اعتبار حسابرسی اصلی یفلسفه

 سهامداران، نظیر مختلفی هایگروه هایگیریتصمیم مبنای مزبور اطالعات زيرا،. است

 مختلف هایبخش استفاده .گیردمی قرار دولت و اعتباردهندگان بالقوه، گذارانسرمايه

 جانبه، همه هایتالش که رسید خواهد حداکثر به شرايطی در حسابرسی خدمات از جامعه

 تضاد ازجمله شرايطی وجود. کند مشخص روشنی به جامعه در را مستقل حسابرس نقش



   1401، تابستان 2، شماره 2جلد فصلنامه کنکاش مديريت و حسابداری،  

 

56 
 

 در اطالعات، به مستقیم دسترسی عدم و پیچیدگی اهمیت، با اقتصادی پیامدهای منافع،

 را کنندگاناستفاده یوسیله به اطالعات مستقیم ارزيابی امکان گزارشگری فرآيند محیط

از عواملی . سازدمی ضروری امری را اطالعات کیفیت غیرمستقیم ارزيابی و دشوار بسیار

ی توانست بر تصمیمات اخذ شده توسط واحدهای تجاری اثر بگذار، نظر کمیتهکه خواهد 

 3 معموالً از متشکل است ایکمیته حسابرسی، یحسابرسی بر اين موضوعات است. کمیته

 انتصاب و انتخاب با و هستند مالی تخصص دارای و مستقل هاآن اکثريت که نفر 5 تا

 مالی هایفعالیت یکلیه بر نظارت نهايی کمیته، مسئولیت. گرددمی تشکیل مديره هیئت

 استقالل،: از عبارتند حسابرسی یکمیته هایويژگی ابعاد ترينمهم. دارد عهده بر را شرکت

 مدير انتخاب ینحوه اعضا، از يک هر عضويت زمان مدت و ترکیب اندازه، مالی، تخصص

. کمیته هایجلسه صورت نگهداری و حفظ و افشاء گزارشگری، جلسات، برگزاری کمیته،

 عملکرد بر که نظارتی کار راه يک عنوان به هايشويژگی به توجه با حسابرسی یکمیته

 عامل عنوان به همچنین و داشته نظارت مستقل حسابرسان و داخلی حسابرسان مديريت،

 .است عنصر 3 اين میان ارتباط برقرارکننده

 بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هایشرکت تمام حاضر یمطالعه آماری یجامعه

ای نمونه با و آوری شدهجمع پانلی صورت به هاداده. است 1395 تا 1391 سال از تهران

 به. است شده گرفته قرار وتحلیل تجزيه مورد شرکت -سال مشاهده 425 مشتمل بر

 جهت دارد،( يک يا صفر) موهومی حالت حاضر پژوهش یوابسته متغیر کهآن یواسطه

 متغیر. است شده استفاده لجستیک رگرسیون از فرضیات آزمون و هاداده وتحلیل تجزيه

 ی حسابرسیحسابرسی است. کمیته یکمیته مستقل متغیر و ورشکستگی پژوهش یوابسته

 یکمیته استقالل و اندازه اعضاء، مالی تخصص) کمیته یبالقوه ويژگی 3 اساس بر

با توجه به مبانی نظری موضوع که به طور خالصه بیان   .است محاسبه شده( حسابرسی

  زير است: فرضیهشد، اين پژوهش در صدد پاسخگويی به 

 ورشکستگی و موظف غیر مديران بین منفی ایرابطه عوامل، ساير بودن ثابت فرض با

 دارد. وجود هاشرکت

 کالل کاری گرفته شده توسط ی گرفته شده در مورد اين  فرضیه، با نتیجهنتیجه

ی کمیته( همسو و برابر است. او در پژوهش خود عالوه بر بررسی رابطه بین 2017)

ی حسابرسی و و تغییر الزحمهو حق ی حسابرسیکمیته، رابطه بین حسابرسی
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ی کمیتهحسابرسان را نیز مورد بررسی قرار داد و به اين نتیجه رسید که بین 

 دارد. ی منفی وجود حسابرسی نیز رابطه یالزحمهو حق حسابرسی

ی حسابرسی و ی معکوس میان کمیتهمبنی بر رابطه ی فرضیهبا توجه به نتیجه

ی حسابرسی، تعداد هاشود واحدهای تجاری به نقش کمیتهورشکستگی، پیشنهاد می

داشتن اعضای کمیته از حیث علمی و ها، استقالل اين کمیته و به روز نگهجلسات آن

ی مذکور توانايی شرايط اقتصاد بازار اهمیت بیشتری دهند تا به اين واسطه کمیته

 شناسايی شرايط بحرانی و درماندگی مالی را قبل از ورشکستگی داشته باشد.

گرفته، يکی از عوامل اثرگذار بر اثربخشی ورت با توجه به مطالعات ص -1

باشد که به ی حسابرسی طی سال میی حسابرسی تعداد جلسات کمیتهکمیته

های مورد بررسی در تحقیق که اطالعات مزبور توسط برخی از شرکتدلیل اين

 ارائه نگرديده است، اثراين متغیر در پژوهش جاضر در نظر گرفته نشده است.

اند. با های مالی، از بابت تورم تعديل نشدهستخرج از صورتهای مداده -2

که مورد بررسی، در صورتی هایتوجه به متفاوت بودن نرخ تورم در سال

شدند، ممکن بود نتايج، متفاوت از های مورد استفاده از اين بابت تعديل میداده

 فعلی باشد. نتايج

 مراجع. 6

بررسی تأثیر مديران »(، 1388اسفنديار و کردتبار، حسین )احمدپور، احمد و ملکیان، 

، تحقیقات حسابداری، «گذاران نهادی در رفتار مديريت سودغیرموظف و سرمايه

 63-87، صص 3ی ، شماره1یدوره

بررسی تاثیر »،(1394)غالمعلی حاجی،  حمیدرضا و ، شماخی و رمضانعلی. نرجس

چهارمین کنفرانس  ،«ر اساس اندازه شرکت هانمايندگی بر درماندگی مالی ب یهزينه

 ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مديريت، تهران

بر  حسابرسیی یتهکم یهایويژگ یرأث»(، 1394علی و ابراهیمی، محمد )رويايی، رمضان

، صص 25ی ، شماره7ی ، حسابداری مالی، دوره«اخالق یداوطلبانه یسطح افشا

88-71 
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سنجش »(، 1392ن، غالمرضا و نبی شهیکی تاش، محمد و نیک نژاد، محمد )زمانیا

های بورس اوراق بهادار تهران)با استفاده از ضريب احتمال ورشکستگی شرکت

، 22ی های مديريت عمومی، سال ششم، شماره، پژوهش«مدل اوهلسون(:

 71-85صص

ای داخلی، حسابرسی نقش کنترله»(،1393سلیمانی، غالمرضا و مقدسی نیکچه، مینا )

ی ، فصلنامه«داخلی و کمیته حسابرسی در بهبود نظام راهبری )حاکمیت( شرکتی

 63-77، صص 4ی ، شماره3ی پژوهش حسابداری، دوره

بررسی »(، 1388جوری، مهدی )خانی، راضیه و رهنمای رودپشتی، فريدون و مرانعلی

های پذيرفته شده ر شرکتبینی ورشکستگی آلتمن و فالمر دهای پیشکاربرد مدل

های حسابداری و حسابرسی، ی بررسی، فصلنامه«در بورس اوراق بهادار تهران

 2ی ، شماره16ی دوره

بررسی اثر »(، 1394فخاری، حسین و محمدی، جواد و حسن نتاج کردی، محسن )

ی ، فصلنامه«ی حسابرسی بر مديريت سود از طريق اقالم واقعیهای کمیتهويژگی

 123-146، صص 46، شماره 12ی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری، سال علم

وتحلیل تجزيه»(، 1394فدائی نژاد، محمد اسماعیل و شهرياری، سارا و سلیم، فرشاد )

های حسابداری و ی بررسی، فصلنامه«رابطۀ ريسک درماندگی مالی و بازده سهام

 243-262، صص 2ی ، شماره22ی حسابرسی، دوره

، چاپ اول،  جلد دوم، «یمديريت مال( »1378) مدرس، احمد و عبداله زاده، فرهاد
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