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 چکیده
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 یخطر ورشکستگ ی،مال يهاصورت

 مقدمه
. کنندرا تجربه می هایینشیب و فراز خود عملیاتی عمر طول در اقتصادي هايبنگاه

 این از در خروج سعی ممکن روش هر به شوند،می دچار بحران مالی که هاییشرکت
 عدم دستیابی به این هدف، صورت در دارند. خود مالی بهبود اوضاع وضعیت و

؛ و العطار و 2006لات، پلات و پ( هاستآن انتظار در که است عاقبتی ورشکستگی
هاي بحران هاي احتمالی است که شرکتدستکاري سود یکی از راه ).2008 همکاران،

کردن عملکرد ضعیف خود و به تأخیر انداختن زده مالی ممکن است براي مخفی
). بر اساس فرض قراردادهاي بدهی 2003ورشکستگی از آن استفاده کنند (راوزنر، 

شوند، هاي درمانده که به نقض قراردادهاي بدهی نزدیک مینظریه اثباتی نیز شرکت
هاي حسابداري هاي ناشی از این قراردادها روشبراي گرفتار نشدن در محدودیت

چنین، ممکن ). هم2008کار خواهند گرفت (فلانگان و همکاران، افزاینده سود را به
از تمایل خود براي  هاییمنظور ارائه علامتهاي بحران زده بهاست مدیران شرکت

)، گرفتن 1994آنجلو و همکاران، رسیدگی کردن به مشکلات مالی شرکت (دي
هاي دولتی (گارسیالارا و هاي کارگري و یا به دست آوردن یارانهامتیازاتی از اتحادیه

) مشکلات مالی شرکت را بیشتر نشان دهند. بنابراین، در این مورد 2009همکاران، 
نمایی سود منجر نمایی یا کمد ندارد که بحران مالی به بیشدیدگاه واحدي وجو

نمایی نمایی یا بیششود؛ با این وجود واضح است که هر یک از این دو حالت (کممی
دنبال دارد. هاي درمانده را بههاي مالی شرکتسود) کاهش قابلیت اتکاي گزارش

 سودمند بودن به منجر هستند که کیفی هايویژگی ترینمهم بودن، مربوط و اتکا قابلیت
 اتکاي قابلیت گیري برتصمیم براي مالی هايصورت کنندگاناستفاده. شوندمی اطلاعات
 از سوي دیگر، در). 2003 وینسنت، و شیپر( دارند ویژه تأکید مالی هايگزارش

 قابل طوربه هاشرکت توسط مالی هايموارد تجدید ارائه صورت اخیر هايسال
). 1391 رفیعی، و و نیکبخت ؛1390 ثقفی و همکاران،( است داشته افزایش ايملاحظه
 منتشر مالی هايصورت نادرست یا غیرقابل اتکا بودن بیانگر ارائه، تجدید موارد افزایش

اي از هاي مالی نشانهصورتبه عبارتی، تجدید ارائه . است قبل هايدوره یا دوره شده
عنوان هاي پیشین بهطوري که در پژوهشارائه شده است بهپایین بودن کیفیت اطلاعات 
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کار گرفته شده است (دیچاو و معیار معکوسی از کیفیت اطلاعات حسابداري به
 ).2010همکاران،

هاي مالی کنندگان صورتقابل اتکا نبودن اطلاعات از دو راه باعث زیان استفاده 
ها تجدید د پس از مدتی در آنشود. نخست، در صورت درست نبودن اطلاعات بایمی

گیري گذار براي تصمیمشود بر محاسباتی که سرمایهنظر شود، چنین وضعیتی باعث می
دهد اثر معکوس بگذارد. دوم، چنانچه مدیریت اقدام به ارائه اطلاعات کنونی انجام می

ر گذاران نیز اثهاي سرمایههاي مالی کند این اطلاعات بر تصمیمساختگی در صورت
 که شودمی مطرح پرسش این بر این اساس،). 2003معکوس خواهد گذاشت (اسکات، 

و خطر ورشکستگی بر تجدید ارائه  در بورس اوراق بهادار تهران بحران مالی آیا
 عنوان معیار معکوسی از کیفیت اطلاعات حسابداري، اثرگذار است؟هاي مالی بهصورت
هاي علاوه بر مقایسه شدت تجدید ارائه صورتپژوهش حاضر،  اصلی هدف بنابراین،

شدت  خطر ورشکستگی بارابطه هاي سالم و بحران زده، بررسی مالی میان شرکت
 هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکتهاي مالی صورت تجدید ارائه

 .است

 مبانی نظري پژوهش

 بحران مالی

ال ناتوانایی پرداخت اصل بدهی و هنگامی که کاهش قدرت سودآوري شرکتی، احتم
دهد؛ آن شرکت به بحران مالی دچار شده است هاي مالی اهمیت آن را افزایش میهزینه

). به جز موارد ورشکستگی ناشی از وقوع رویدادهاي ناگهانی و غیر 1971(گوردن، 
منتظره مانند حوادث طبیعی، بحران مالی بر ورشکستگی مقدم است. (پلات و پلات، 

رابطه تنگاتنگی دارند، اما با  ). اگرچه درماندگی یا بحران مالی و ورشکستگی2006
 یکدیگر متفاوتند.

هاي بندي مشکلات اقتصادي تعاریف متعددي از شرکتتاکنون به منظور طبقه 
طور خلاصه، چهار اصطلاح شکست یا واماندگی، ناتوانی در ناموفق ارائه شده است. به
و ورشکستگی در پیشینه مربوط به بحران مالی مورد  صور)پرداخت بدهی، نکول (ق

ها یکی از ). ورشکستگی شرکت2006کیس، اند (آلتمن و هاتچاستفاده قرار گرفته
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چه هاست، به گونه اي که چنانگذاران، اعتباردهندگان و دولتهاي اصلی سرمایهدغدغه
به موقع شناسایی کرد،  هایی که در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند رابتوان شرکت

گیري کرد (مشایخی و گنجی توان از زیان احتمالی ذینفعان تا حد زیادي پیشمی
کنند که یکی از هایی را درمانده تلقی می) شرکت1998). اندرید و کپلن (1393

 ها رخ داده باشد:رویدادهاي زیر در مورد آن
  هاي مالی و استهلاك؛هزینه. بیشتر بودن هزینه بهره از سود پیش از مالیات، 1
 . اعلام تجدید ساختار بدهی به علت ناتوانی در تعهدات مربوط به آن؛2
 . قصور در پرداخت بدهی؛ و3
 . ورشکستگی شرکت.4

 هاي مالیتجدید ارائه صورت

چه بکارگیري رویه حسابداري با چنان 1استاندارد حسابداري شماره  38بر اساس بند 
بندي، اثر بااهمیتی بر تجدید ارائه با تسري به گذشته یا تجدید طبقهتسري به گذشته، 

اطلاعات مندرج در صورت وضعیت مالی در ابتداي دوره قبل، داشته باشد، واحد 
، سومین صورت 37اي مقرر در بند تجاري باید علاوه بر حداقل صورتهاي مالی مقایسه

 42 بند کند. همچنین بر اساسوضعیت مالی را به تاریخ ابتداي دوره قبل ارائه 
هاي مالی بندي اقلام در صورتدر مواردي که نحوه ارائه یا طبقه مزبور، استاندارد

ي اهاي مالی، مبلغ مقایسهاطمینان از قابلیت مقایسه اقلام صورت برايشود، اصلاح می
اهیت، مبلغ م ،چنیننباشد. هم پذیرامکانکه این امر بندي شود مگر اینباید تجدید طبقه

استاندارد  21بر اساس بند  ،افزون بر این شود.بندي باید افشا و دلیل تجدید طبقه
هنگامی که تغییر در رویه حسابداري، با تسري به گذشته بکار  34حسابداري شماره 

شود، واحد تجاري باید مانده ابتداي دوره هر جزء حقوق مالکانه را که تحت گرفته می
اي شده و سایر مبالغ مقایسهاست، براي نخستین دوره قبلی ارائه تأثیر قرار گرفته

که  ايگونههاي قبل را تعدیل کند (ارائه مجدد کند) بهافشاشده براي هر یک از دوره
(کمیته تدوین گویی رویه حسابداري جدید همواره بکار گرفته شده است 

د و سایر اطلاعات مالی تجدید ارائه سوچنین، هم). 1397استانداردهاي حسابداري، 
 هاياهناشی از محاسبات ریاضی، اشتب هاياشتباه به دلیلها هاي گذشته شرکتسال

هاي موجود در تعبیر نادرست واقعیتیا هاي حسابداري و نادیده گرفتن رویه استفاده از
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بر اساس گزارش گروه  ).2003کند (لو، هاي مالی ضرورت پیدا میزمان تهیه صورت
کارگیري قواعد حسابداري، خطاهاي انسانی و سیستمی و مشکلات در به هورن مشاوره

است (نقل از عبدالله و  ترین دلایل اشتباهات حسابداريرفتارهاي متقلبانه اصلی
به سه دسته نیز  هاي مالی هاي تجدید ارائه هدفمند صورتانگیزه).  2010همکاران، 

هایی است که مشکل کم بودن سودآوري و : گروه نخست، انگیزه شرکتشودمیتقسیم 
و  اشتباهات عمديارتکاب ها تمایل بیشتري دارند تا با . این شرکتدارندنقدینگی 

 . گروه دوم، انگیزهبهتر نشان دهندانجام اقدامات متقلبانه، نتایج مالی خود را 
هاي بازار بینیانتظارات و پیشتن براي برآورده ساخهایی است که تمایل دارند شرکت

. گروه سوم، انگیزه ناشی از برخی شوند عمديهاي اشتباه یا انجامتقلب متوسل به 
است قراردادهاي پاداش وابسته به ارزش سهام و عملکرد شرکت  همچون قراردادها

) نیز تمایل مدیریت به حفظ 2008فلانگان و همکاران ( .)2004، پالمرس و شولز(
هاي خطاهاي عنوان یکی از محركرا به یا به دست آوردن تأمین مالی مطلوبکردن 

کنند. البته، اگرچه وجود تجدید هاي مالی معرفی میحسابداري و تجدید ارائه صورت
هاي هاي مالی همواره نشانه وجود تقلب نیست و در طیفی از اصلاح اشتباهارائه صورت

تواند سرپوشی براي سادگی میگیرد، اما بهي میگري مالی متقلبانه جاسهوي تا گزارش
 ).1392زاده، یگانه و تقیرفتارهاي متقلبانه مدیریت باشد (حساس

 هاي مالی و بحران مالیتجدید ارائه صورت

هایی که مشکلات مالی دارند با احتمال بیشتري اقدام به دستکاري سود و انجام شرکت
). چرا که مدیران 2004کنند (پالمرس و شولز، کنندگان میاشتباهات به ضرر استفاده

). به 1994خواهند از شرایط قراردادهاي بدهی تخطی کنند (کارسلو و پالمرس، نمی
بیان دیگر هنگامی که شرکتی در شرایط بحران مالی قرار دارد و با خطر شکستن 
(نقض) قراردادهاي بدهی مواجه است مدیران با احتمال بیشتري ممکن است به 

هاي آتی) مجبور به تجدید ارائه شوند دستکاري سود اقدام کنند و در نهایت (سال
تواند به هاي مالی میجا که تجدید ارائه صورت). از آن2008(فلانگان و همکاران، 

عنوان سرپوشی براي رفتارهاي متقلبانه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد، به اعتقاد ابوت 
هاي ت مالی ضعیف سبب شود که مدیریت در سال یا سال) احتمال دارد وضعی2004(

 ).2004هاي مالی را تجدید ارائه کند (ابوت، آتی صورت
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) نیز تمایل مدیریت به حفظ کردن یا به دست آوردن 2008فلانگان و همکاران ( 
هاي خطاهاي حسابداري و تجدید ارائه عنوان یکی از محركرا به تأمین مالی مطلوب

هاي مالی همواره کنند. البته، وجود تجدید ارائه صورتلی معرفی میهاي ماصورت
گري متقلبانه جاي نشانه تقلب نیست و در طیفی از اصلاح اشتباهات سهوي تا گزارش

کار تواند به عنوان سرپوشی براي رفتارهاي متقلبانه مدیریت بهسادگی میگیرد اما بهمی
 ).1392زاده، یگانه و تقیرود (حساس

 پیشینه پژوهش

 پیشینه داخلی

منظور هاي ورشکسته به) به این نتیجه رسیدند که شرکت1388ها و سیري (حاجی
حفظ خود در بازار سرمایه، در مراحل پنهان ورشکستگی در سطح سود ناویژه، سود 

 کنند.عملیاتی و سود خالص اقدام به هموارسازي واقعی و ساختگی می
) حاکی از آن است که 1388کنگرلویی و همکاران (جبارزادههاي پژوهش یافته 

مدیران واحدهاي تجاري در مراحل مختلف بحران مالی، براي بهتر نشان دادن وضعیت 
 زنند.مالی و عملکردشان و حفظ خود در بازار سرمایه دست به هموارسازي سود می

 مالی گريزارشگ کیفیت که داد ) نشان1391پژوهش خواجوي و همکاران ( نتایج 
 از و ترپایین مالی درمانده هايشرکت با مقایسه در مالی غیردرمانده هايشرکت در

 .است برخوردار تريکم پایداري
هاي درمانده ) بیانگر این است که شرکت1391نتایج پژوهش دستگیر و همکاران ( 

کنند. میمالی سودهاي خود را سه سال قبل از ورشکستگی به شکل افزایشی مدیریت 
هاي کاي مشروط در شرکتچنین، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که محافظههم

هاي سالم است و در نتیجه، از این منظر کیفیت سود در درمانده بیشتر از شرکت
 هاي غیردرمانده مالی است.هاي درمانده بالاتر از شرکتشرکت

ادند که درماندگی مالی در سه ) نشان د1391کنگرلوئی و خدایاریگانه (جبارزاده 
سطح نهفتگی، کسري وجه نقد و عدم قدرت پرداخت دیون مالی و تجاري (ناحیه 

گري مالی درماندگی مالی) و درماندگی مالی کامل اثر معناداري بر کیفیت گزارش
 هاي درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.شرکت
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از دوره  قابل توجهیطور هکیفیت سود بان دادند که ) نش1392آقایی و همکاران ( 
 یافته است. بهبودتحریف تا دوره بعد از تجدید ارائه 

 بحران داراي هايشرکت که داد ) نشان1392پور و همکاران (پژوهش ولی هايیافته 
 و تعهدي اقلام دستکاري هايشیوه با ،141 ماده شمول از قبل سال چهار مدت در مالی

 سود مدیریت به بیشتري میزان به هاشرکت سایر نسبت به واقعی هايفعالیت دستکاري
 دو هر در مشروط کاريمحافظه معیار با شده گیرياندازه سود کیفیت اما. اندپرداخته

 .ندارد تفاوتی و بوده یکسان گروه
ها در مراحل مختلف ) نشان دادند که مدیران شرکت1393احمدپور و شهسواري ( 

درماندگی مالی براي بهتر نشان دادن وضعیت مالی، از طریق اقلام تعهدي اختیاري اقدام 
چنین، با افزایش احتمال درماندگی کنند. همبه دستکاري کاهشی سود حسابداري می

 یابد.وسیله مدیران افزایش میهمالی میزان دستکاري سود حسابداري ب
 در سود مدیریت که است آن از ) حاکی1393پژوهش تاتلی و کردستانی ( شواهد 

 .دارد بودنطلبانه فرصت گرایش به بیشتر سالم، و درمانده ورشکسته، هايشرکت گروه
 و درمانده هايشرکت از بالاتر سالم، هايشرکت در سود کیفیت از سوي دیگر،

 .است ورشکسته
هاي ورشکسته داراي شرکت ) به این نتیجه رسیدند که1393کردستانی و تاتلی ( 

هاي سالم داراي بالاترین سطح کیفیت سود ترین سطح کیفیت سود و شرکتپایین
هاي سالم، هاي درمانده مالی و ورشکسته نیز بیشتر از شرکتشرکتچنین، همهستند. 

 .اندسود خود را دستکاري کرده
بینی گر کیفیت سود در پیش) به بررسی اثر تعدیل1395رفر و همکاران (منصو 

بینی ها نشان دادند که استفاده از کیفیت سود در پیشدرماندگی مالی پرداختند. آن
دهد. بینی درماندگی مالی را افزایش میدرماندگی مالی به طور معناداري دقت پیش

ماندگی مالی از جمله آلتمن، اولسون، بینی درهاي مختلف پیشهمچنین از بین مدل
 بینی درماندگی مالی دارد.وي؛ مدل آلتمن دقت بیشتري در پیشبهارات و شام

) حاکی از آن است که بحران مالی اثر 1396نتایج پژوهش ابراهیمی و همکاران ( 
کاري شرطی دارد، داري بر هموارسازي سود، ارتباط ارزشی سود و محافظهمنفی و معنا

 کاري غیرشرطی یافت نشد.داري بین بحران مالی و محافظها ارتباط معناام
هاي درمانده در مقایسه ) به این نتیجه رسیدند که شرکت1396مهرانی و همکاران ( 
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هاي سالم، ازکیفیت سود پایین تري برخوردارند. همچنین با افزایش با شرکت
مالی کاهش یافته و افزودن هاي کیفیت سود، احتمال مواجهه با درماندگی شاخص
هاي مالی، قدرت هاي کیفیت سود به مدل اولیه مبتنی بر شاخصشاخص

 دهد.کنندگی آن را افزایش میبینیپیش
شرکت و با تحلیل لاجیت،  73با استفاده از اطلاعات ) 1397اعتمادي و همکاران ( 

. کردند ها بررسی هاي مالی سال قبل شرکتنقش حسابرس در تجدیدارائه صورت
الزحمه حسابرس، تخصص براي این منظور، از چهار ویژگی اندازه حسابرس، حق

هاي پژوهش نشان صنعتی حسابرس و دوره تصدي حسابرس استفاده شده است. یافته
ها، احتمال الزحمه آندهد افزایش تعداد شرکاي مؤسسات حسابرسی و حقیم

دهد؛ همچنین ترتیب افزایش وکاهش میهاي مالی سال قبل را بهتجدیدارائه صورت
تأثیر مثبت دوره تصدي حسابرس با احتیاط پذیرفته شده، اما تأثیر تخصص صنعتی 

شود. قبل تأیید نمی هاي مالی سالحسابرس بر احتمال تجدیدارائه صورت
وتحلیل اثرنهایی متغیرهاي پژوهش نیز تأثیر متغیرهاي یادشده بر احتمال تجزیه

 نماید. هاي مالی سال قبل را تأیید میتجدیدارائه صورت
تأثیر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدي و واقعی ) 1398لطیفی و جانشاد ( 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  بر تجدید ارائه صورت هاي مالی در شرکت هاي
یافته هاي تحقیق نشان می دهد که کیفیت حسابرسی  را مورد بررسی قرار دادند.تهران 

بر تجدید ارائه صورت هاي مالی تأثیر منفی دارد در حالی که، مدیریت سود تعهدي و 
توان  واقعی بر تجدید ارائه صورت هاي مالی تأثیر مثبت دارند. به عبارت دیگر می

گفت در صورت بالا بودن کیفیت حسابرسی، احتمال تجدید ارائه صورت هاي مالی 
کاهش و در صورت افزایش مدیریت سود تعهدي و واقعی، احتمال تجدید ارائه 

 .صورت هاي مالی نیز افزایش می یابد
الزحمه افزون بر بررسی تأثیر توانایی مدیران بر حق )1398ثقفی و فامیان ( 

الزحمه حسابرسی نیز تأثیر درماندگی مالی بر اثر توانایی مدیران بر حق حسابرسی،
الزحمه دهد توانایی مدیران تأثیر منفی و معناداري بر حقها نشان مییافتهکردند. بررسی 

عنوان متغیر گذارد و همچنین برخلاف انتظار، درماندگی مالی شرکت بهحسابرسی می
 .کندحمه حسابرسی و توانایی مدیران را تعدیل نمیالزکننده، رابطه بین حقتعدیل

 پیشینه خارجی
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هاي ورشکسته از تغییرات ) به این نتیجه رسیدند که شرکت2001اسمیت و همکاران (
 کنند.کردن سود در سال پیش از ورشکستگی استفاده نمیحسابداري براي متورم

از پنج سال قبل از  هاي درمانده) به این نتیجه رسید که شرکت2003راوزنر ( 
چنین، کنند. همطور پیوسته اقدام به مدیریت سود افزایشی میورشکستگی به

هایی که در سال پیش از ورشکستگی به دلیل معکوس شدن اقلام تعهدي شرکت
هاي حسابرسی عدم تداوم فعالیت اند، گزارشهاي قبل روند کاهش درآمد داشتهسال

 اند.دریافت کرده
هاي با احتمال ) نشان دادند که مدیران شرکت2007aمکاران (چاریتو و ه 

 کنند. جا میورشکستگی بالا، در دوران ورشکستگی درآمدهاي رو به پایین خود را جابه
هاي دهنده رفتار مدیریت سود شرکت) نشان2007bنتایج پژوهش چاریتو و همکاران (

 ورشکسته در سال پیش از ورشکستگی است.
کردن سود ) حاکی از آن است که متورم2010عبدالله و همکاران( نتایج پژوهش 

چنین، میزان تمرکز مالکیت و استقلال باشد. همها میدلیل اصلی ارائه اشتباه حساب
دارد و بدر نتیجه ها باز میکردن حسابها را از اشتباه ارائهکمیته حسابرسی، شرکت

اما با زیاد شدن میزان بدهی، احتمال ارائه  یابد؛احتمال تجدید ارائه در آینده کاهش می
هاي مالی آلتمن و تجدید ارائه صورت Zیابد. از سوي دیگر، بین اشتباه نیز افزایش می

اي مثبت وجود اي منفی و در نتیجه بین خطر ورشکستگی و تجدید ارائه رابطهرابطه
 دارد.

هاي ده نسبت به شرکتهاي درمان) نشان دادند که شرکت2011چاریتو و همکاران ( 
چنین، کنند. همسالم به تعداد دفعات بیشتري اقدام به مدیریت سود افزایشی می

هاي مالی خود هاي درمانده اخبار بد را دیرتر و اخبار خوب را زودتر در گزارششرکت
 کنند.منعکس می

هاي ) نشان داد که مدیریت سود در شرکت2011نتایج پژوهش لی و همکاران ( 
هاي سالم بیشتر از طلبانه است و مدیریت سود در شرکتشکسته از نوع فرصتور

هاي سالم چنین، کیفیت سود شرکتهاي بحران زده به کارایی گرایش دارد. همشرکت
 هاي ورشکسته است.بالاتر از سطح کیفیت سود در شرکت

ازه شرکت ) نشان داد که درماندگی مالی، رشد شرکت، اند2011نتایج پژوهش اوتا ( 
ها تأثیرگذار بینیهاي قبلی مدیریت بر سوگیري مدیریت در پیشیبینیو خطاهاي پیش
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 است. 
بینی درماندگی مالی ) در پژوهشی به بررسی نقش کیفیت سود در پیش2012كِ (

پرداخت. نتایج پژوهش وي حاکی از این است که بین کیفیت سود و درماندگی مالی 
بینی هاي پیشچنین، افزودن کیفیت سود به الگوست. هماي منفی برقرار ارابطه

 دهد.ها را افزایش میبینی آندرماندگی مالی توانایی پیش
هاي ) حاکی از آن است که شرکت2013و همکاران ( گرین-نتایج پژوهش رز 

شوند در سال پیش از درمانده که سرانجام اعلام ورشکستگی کرده و منحل می
 کنند. هدي اختیاري بیشتري استفاده میورشکستگی اقلام تع

) به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداري بین کیفیت سود 2014لی و همکاران ( 
 هاي سالم، درمانده و ورشکسته وجود ندارد.شرکت

) با انجام پژوهشی رابطه بحران مالی و دستکاري سود را 2015بیسونگو و لوکا ( 
منظور بهتر زده بههاي بحرانها نشان داد که شرکتبررسی کردند. نتایج پژوهش آن

 کنند. هاي مالی مینشان دادن عملکرد مالی خود، اقدام به دستکاري صورت
کارگیري هموارسازي سود عملکرد ) نشان دادند که به2017سی و همکاران (هوانگ 

 بخشد.بینی بحران مالی را بهبود میهاي پیشمدل
تاثیر توانایی مدیران بر حق الزحمه حسابرسی و همچنین  )2018گول و همکاران ( 

تاثیر توانایی مدیران بر کیفیت اقلام تعهدي و تجدید راائه صورتهاي مالی در شرکتهاي 
بحران زده و غیر بحران زده را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که 

الزحمه حسابرسی یشتر باشد، حقهاي بحران زده، هرچه توانایی مدیران بدر شرکت
-زده، هرچه توانایی مدیران بیشتر باشد، حقهاي غیر بحرانیابد و در شرکتافزایش می

هاي یابد. همچنین نتایج حاکی از این است که در شرکتالزحمه حسابرسی کاهش می
ل بیشتر زده، توانایی بیشتر مدیران با کیفیت پایین اقلام تعهدي و در نتیجه احتمابحران

 .هاي مالی همراه استتجدید ارائه صورت
گذاران بر رابطه بین تجدید ارائه سود ) اثر تعدیل کننده تمایل سرمایه2019با تسکا ( 

گذاري بورس اوراق بهادار نیویورك را مورد بررسی قرار داد. نتایج بیانگر این و ارزش
رابطه منفی بین تجدید ارائه  گذار بیشتر استهایی که تمایل سرمایهاست که در دوره

سود و واکنش بازار وجود دارد. بعبارت دیگر هرچه تجدید ارائه سود کمتر باشد، 
 گذاري سهام شرکت توسط بازار بیشتر است.قیمت
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 هاي پژوهشفرضیه
هاي رود شرکتبا توجه به مبانی نظري مطرح شده و پیشینه پژوهش انتظار می

هاي آتی با احتمال بیشتري تري داشته باشند و در سالپایینزده کیفیت اطلاعات بحران
 ترجایی که در ایران بیشهاي مالی خود کنند. از آناقدام به تجدید ارائه صورت

اقدام به هاي متمادي در سالهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت
رائه در مقایسه با وقوع ، شدت تجدید اکنندهاي مالی خود مید ارائه صورتیتجد

باشد (خواجوي تري از ضعف کیفیت اطلاعات گزارش شده میتجدید ارائه، نشانه قوي
، در پژوهش ). در نتیجه با در نظر گرفتن مبانی نظري مطرح شده1394و همکاران، 

هاي سالم و هاي مالی میان شرکتضمن مقایسه شدت تجدید ارائه صورتحاضر 
بنابراین، . شودمیشدت تجدید ارائه بررسی  ر ورشکستگی باخطرابطه بحران زده، 

 هاي پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین شده است:فرضیه
داري بیشتر از هاي بحران زده مالی به طور معنیدر شرکتتجدید ارائه شدت : 1فرضیه 
 هاي سالم است.شرکت
 وجوددار بت و معنیمث ايتجدید ارائه رابطه شدتو  خطر ورشکستگی: بین 2فرضیه 

 دارد.

 شناسی پژوهشروش
 اثبات و ساخت علمی از روش در آن کمی است که هايپژوهش نوع از پژوهش این

رویدادها  وقوع از هاي لازم پسکه بررسیشده است. با توجه به این استفاده تجربی
پژوهشی ندارد، پژوهش حاضر  وجود مستقل متغیرهاي دستکاري امکان انجام گرفته و

 هايپژوهش از اياز لحاظ هدف نمونه چنین، این مطالعههم است. رویداديپس
گران گذاران، اعتباردهندگان، تحلیلتواند توسط سرمایهاست و نتایج آن می کاربردي

کننده استانداردهاي حسابداري مورد استفاده گذار و تدوینهاي مقرراتمالی و سازمان
 اطلاعاتی هايآورد نوین، بانکره افزارهاينرم از نیاز مورد طلاعاتا و هاقرار گیرد. داده

 شده ها گردآوريشرکت سالانه مالی هايصورت تهران و بهادار و اوراق بورس سازمان
 Eviewsو  22نسخه   SPSSافزارهاي نرم از استفاده با هاي گردآوري شدهداده. است

 است. تحلیل شده و تجزیه 9نسخه 
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 نمونه آماري پژوهش جامعه و

تهران  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايحاضر شرکت پژوهش آماري جامعه
مورد بررسی  نمونه جامعه، اعضاي میان هاناهماهنگی برخی وجود با توجه به. هستند

 است: شده انتخاب زیر شرایط اساس بر
هاي انتخابی، سال شرکتسازي شرایط سنجی و همسانمنظور افزایش توان هم. به1

ها باید به پایان اسفند ماه هر سال منتهی شود و تغییر سال مالی انجام نشده مالی شرکت
 باشد.

)، شرکت پیش از سال 1389 -1395ي زمانی دسترسی به اطلاعات (. با توجه به دوره3
رست از فه 1395در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و نام آن تا پایان سال  1388

 هاي یاد شده حذف نشده باشد؛ شرکت
 باشد. دسترس گیري متغیرها دربراي اندازه نیاز مورد مالی هاي. داده4
ها و موسسات هاي عملیاتی و تأمین مالی بانکدلیل قابل تفکیک نبودن فعالیت. به5

 ها)،هاي هلدینگ و لیزینگگري مالی، شرکتگذاري و واسطههاي سرمایهمالی (شرکت
 اند.ها از نمونه حذف شدههاي آنها، این شرکتهمچنین متفاوت بودن ماهیت فعالیت

 1395الی  1389دوره قلمرو زمانی این پژوهش محدود به شایان ذکر است اگرچه 
هاي مالی سال ، از صورت1395هاي مربوط به تجدید ارائه سال اما براي داده است
 است. با صورت بالا بیان شدهدودیت دوم بهرو، محاستخراج شده است. از این 1396
 تا 1389 زمانی دوره طی شرکت 107 بالا، هايمحدودیت اعمال و شرایط به توجه
 .شد انتخاب بررسی براي 1395

 متغیرهاي پژوهش 

 متغیر مستقل

اول بحران مالی و در فرضیه دوم خطر ورشکستگی است.  متغیر مستقل در فرضیه
 کرد. وي عرضه را متغیره چند بینیپیش هايالگو که بود فردي ) نخستین1968آلتمن (

 به عنوان مالی هاينسبت از استفاده و تمایزي چندگانه تحلیل روش کارگیريبا به
 معروف خود الگوي بود. وي هابنگاه ورشکستگی بینی پیش متغیرهاي مستقل به دنبال

است.  معروف ورشکستگی بینی پیش در که داد ، ارائهZامتیاز  عنوان الگوي تحت را
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 پس از 
عمومی مطرح  مؤسسات براي الگو این انحصاري کاربردي قابلیت همچون آن انتقاداتی

 الگوي دیگري و شد اولیه الگوي هاياشکال رفع به موفق ها،آن رفع براي که آلتمن شد
آلتمن بار دیگر با هدف کاهش اثر بالقوه  Zارائه کرد. الگوي امتیاز  'Zبا نام امتیاز 

عنوان متغیر تأثیرپذیر از ها بهبار نسبت گردش دارایی صنعت بر الگو تعدیل شد. این
 ارائه شد که به شرح زیر است: ˝Zصنعت حذف و الگوي جدیدي با نام امتیاز 

+ 1XEM Score = Z˝= 3.25 + 6.56 +  36.72X+  23.26X
4 1.05X 

)1( 

Z˝ ،1: امتیاز کلیX2، هادارایی به گردش در سرمایه سبت: نXسبت سود انباشته به : ن
حقوق صاحبان سبت : ن4X، هاسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی: ن3X، هادارایی
شایان ذکر است در این الگو مازاد تجدید ارزیابی و  .هابه ارزش دفتري بدهی سهام

). 2006کیس، ؛ و آلتمن و هاتچ2005شوند (آلتمن، ها به سود انباشته اضافه میاندوخته
 هاي جاري.هاي جاري منهاي بدهیهمچنین، سرمایه در گردش برابر است با دارایی

آلتمن براي بازارهاي نوظهور در پژوهش  ˝Zبا توجه به دقت بالاي الگوي امتیاز  
ها ردن بحران مالی و خطر ورشکستگی شرکتحاضر از این الگو براي مشخص ک

تر بودن به عنوان سنجه معکوسی از خطر ورشکستگی است و کم ˝Zشد. امتیاز استفاده 
 35/4کمتر از  ˝Zبه عبارت دیگر چنانچه  نشانگر بحران مالی است. 35/4میزان آن از 

 شود.و در غیر این صورت ارزش صفر به آن اختصاص داده می 1باشد عدد 

 متغیر وابسته

 وابستهمتغیر  هاي مالیصورتشدت تجدید ارائه هاي مطرح شده، با توجه به فرضیه
هاي خواجوي و همکاران پژوهشپژوهش همچون این . در باشدحاضر می پژوهش

وسیله میزان تجدید شدت تجدید ارائه، به) 1395اردکانی و همکاران () و ناظمی1394(
 . است شده محاسبهارائه سود خالص 

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡−𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡�
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡

   )2( 

RESM؛ سود : شدت تجدید ارائهRESNIسود خالص تجدید ارائه شده؛ : NI سود :
 ها.: کل داراییTA شده اولیه؛خالص گزارش

 متغیرهاي کنترلی
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متغیرهاي  براي کنترل سایر متغیرهایی که ممکن است بر متغیر وابسته اثرگذار باشند،
 هاي پیشین به شرح زیر تعیین شد:کنترلی لازم با توجه به مرور پژوهش

؛ 1987هاي پیشین حاکی از آن است که اندازه شرکت (از جمله موسس، نتایج پژوهش
)، اهرم مالی (از جمله لین و 2006؛ و دساي و همکاران، 2004لین و همکاران، 

؛ نیکبخت و 2010عبدالله و همکاران، ؛ 2006؛ دساي و همکاران، 2004همکاران، 
) و 1394 همکاران، و خواجوي و ؛1394 آرانی،قدیریان و ؛ خواجوي1390رفیعی، 

 و ؛ خواجوي1390؛ نیکبخت و رفیعی، 2006سودآوري (همچون دساي و همکاران، 
هاي اثرگذار بر ترین سازه) از مهم1396؛ مرادي و قدیریان آرانی، 1394 همکاران،
رو، در پژوهش حاضر، اندازه شرکت، هاي مالی هستند. از این رائه صورتتجدید ا

عنوان متغیرهاي کنترلی مد نظر قرار گرفت. اندازه شرکت اهرم مالی و سودآوري به
) و خواجوي و همکاران 1394( بالارستاقیو  صفري گرایلیهاي همچون پژوهش

هاي مهرانی و ون پژوهش) از طریق لگاریتم طبیعی فروش، اهرم مالی همچ1394(
ها ) از طریق نسبت کل بدهی1394( بالارستاقیو  صفري گرایلی) و 1392همکاران (

) از طریق نسبت سود 1391مهد (و سودآوري همچون پژوهش بنی هابه کل دارایی
 ها محاسبه شد.خالص به کل دارایی

 هاهاي آزمون فرضیهالگو

و  هاي تجزیه و تحلیل موجودها و روشبا توجه به نوع داده اول براي آزمون فرضیه
دو  مقایسه میانگینمستقل جهت   tاز آزمون، همچنین با استناد به قضیه حد مرکزي

منظور به زیر رگرسیونی لگويا زده استفاده شده است. همچنینجامعه سالم و بحران
 :تخمین زده شده استآزمون فرضیه دوم 

)3( 0β=  i,t RESM 1+ β i,t EM Score i,t SIZ 2+ β i,t LEV 3+ β 4+ β 
+i,tROA  i, tε 

 
RESMشدت تجدید ارائه؛ : EM Score :؛خطر ورشکستگی SIZ اندازه شرکت؛ :

LEV اهرم مالی؛ :ROA.سودآوري :  

 هاي پژوهشیافته
 ارائه شده است.  )1( جدولمتغیرهاي مورد مطالعه در هاي توصیفی آماره
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 زدههاي سالم و بحرانبه تفکیک شرکت پژوهش ها طی دورههاي توصیفی متغیرهآمار ):1جدول (
 میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار تعداد

بحران متغیر
 زده

سال
 م

-بحران
 زده

 سالم
 زدهبحران

 سالم
 زدهبحران

 سالم
 زدهبحران

 سالم

228 521 1054/
0 

0722/0 0 0 9098/0 
7114/0 

02037/0 
شدت  01722/0

 تجدید ارائه
228 521 

2226/
3 

0732/2 3117/17- 3629/4 3481/4 
0707/20 

01685/2 
خطر  485/7

ورشکستگ
 ي

228 521 9214/
1 

4214/1 8997/8 4649/9 3679/19 
1996/17 

6887/13 
اندازه  5326/13

 شرکت
228 521 3125/

0 
1627/0 3860/0 0964/0 6932/2 

1712/1 
8909/0 

5775/0 
 اهرم مالی

228 521 1288/
0 

1148/0 7897/0- 104/0- 4002/0 6313/0 0414/0- 
14003/0 

 سودآوري

 
هاي سالم کمتر شود میانگین شدت تجدید ارائه در شرکتطور که ملاحظه می همان 

-باشد. همچنین میانگین سودآوري شرکتزده میهاي بحراناز میانگین آن در شرکت
طور میانگین اهرم مالی هاي بحران زده بهشرکت هاي سالم برگتر از بحران زده است و

 بزرگتري دارند.
) نشان داده شده است. همانطور که قبلا نیز 2نتایج آزمون فرضیه اول در جدول ( 

توان ها میبیان شد با توجه به قضیه حد مرکزي و همچنین با توجه به کمی بودن داده
طور که در این همانمستقل جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده کرد.  tاز آزمون 

هاي بحران زده بیشتر از جدول قابل مشاهده است اگرچه شدت تجدید ارائه در شرکت
 05/0داري آزمون لوین بیشتر از هاي سالم است اما از آنجایی که سطح معنیشرکت

هاي سالم و درمانده مالی ه در شرکتاست لذا تفاوت معناداري بین شدت تجدید ارائ
 شود.وجود ندارد. در نتیجه فرضیه اول پژوهش تأیید نمی

 اول فرضیه نتایج آزمون ):2جدول (

 

آماره آزمون 
 لوین

سطح معناداري آماره آزمون 
 لوین

آماره آزمون 
t 

 tآماره آزمون سطح معناداري  درجه آزادي

657/0 418/0 414/0 747 679/0 
هاي سالم: شدت تجدید ارائه در شرکتمیانگین 

01722/0 
هاي بحران زده: میانگین شدت تجدید ارائه در شرکت

02037/0 



 1399پائیز ـ  67ـ شماره  17سال ـ  یمال يحسابدار یمطالعات تجرب علمی فصلنامه  218

 متغیرهاي بین خطیهم وجود عدم رگرسیون مدل برازش هايفرض پیش از یکی 
 از مستقل متغیرهاي بین خطیهم وجود بررسی براي پژوهش این در. باشدمی مستقل
 بین باشد 10 از کمتر متغیرها براي VIF آماره اگر. است شده استفاده VIF آزمون

 در مندرج نتایج به توجه با. داشت نخواهد وجود خطیهم مشکل توضیحی متغیرهاي
 از کمتر هامدل در پژوهش متغیرهاي تمام براي VIF آماره که شد مشخص ،3 جدول

 .ندارد وجود متغیرها بین خطیهم مشکل بنابراین است، 10
 آزمون فرضیه دوم مدل) VIF( خطیهم آزمون نتایج ):3( جدول

 متغیر خطر ورشکستگی اندازه شرکت اهرم مالی سودآوري
 VIFآماره  1411/7 04653/1 8854/3 49303/3

 
 دیگر اخلال، از جملات خودهمبستگی عدم و واریانس ناهمسانی وجود عدم 

 پانل، هايداده در هاواریانس برابري آزمون براي. هستند رگرسیون هايفرضپیش
 همسانی آزمون این صفر فرض. شودمی استفاده) LR( نمایی درست نسبت آزمون

 عدم آزمون براي همچنین،. است استفاده مورد الگوي اخلال جملات واریانس
 این صفر فرض. شودکار گرفته میبه وولدریج آزمون خطا جملات خودهمبستگی

نتایج این . باشدمی استفاده مورد الگوي اخلال جملات خودهمبستگی عدم آزمون
 ) نشان داده شده است.4ها در جدول (آزمون

 
آزمون فرضیه  مدل همسانی واریانس و عدم خودهمبستگی جملات خطاي آزمون نتایج ):4( جدول

 دوم
 معنی داري آماره آزمون

 e2/7 000/0+06/0 همسانی واریانس
 000/0 612/18 خودهمبستگی جملات خطاعدم وجود 

 
 احتمال بودن ترکوچک دلیل به خودهمبستگی، آزمون نتیجه )،4( جدول به توجه با 

 وجود بر مبنی آزمون این صفر فرض پذیرش عدم دهندهنشان  05/0 از آزمون آماره
. شود لحاظ موضوع این باید هامدل نهایی تخمین در که باشدمی خودهمبستگی مشکل
 عدم بر مبنی آزمون این صفر فرض پذیرش عدم بیانگر واریانس ناهمسانی آزمون نتیجه
 این نهایی، مدل برآورد در تا است لازم بنابراین باشد،می واریانس ناهمسانی وجود
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 روش از واریانس، ناهمسانی و خودهمبستگی وجود رفع براي. گردد لحاظ موضوع
FGLS شودمی استفاده مدل نهایی تخمین براي. 

 است لازم رگرسیون معادله برآورد جهت رگرسیون، هايفرض پیش بررسی از پس 
 تابلویی هايداده بین انتخاب براي. شود مشخص الگو تخمین جهت مناسب روش ابتدا

 براي مناسب مدل که آن از پس. شودمی استفاده لیمر F آزمون از ادغامی هايداده و
 اثرات و ثابت اثرات هايروش میان از تا است لازم شد، داده تشخیص پانل تخمین

 آزمون منظور این براي شود؛ مشخص هافرضیه آزمون براي مناسب روش تصادفی،
 05/0 از لیمر کمتر F آمده دست به احتمال مقدار چنانچه. شودمی کار گرفتهبه هاسمن

 تابلویی هايداده وجود فرضیه و رد ادغامی هايداده وجود بر مبنی صفر فرضیه باشد،
 مبنی صفر فرضیه باشد، 05/0 از کمتر هاسمن آماره احتمال چنانچه و شودپذیرفته می

 زده تخمین ثابت اثرات اساس بر مدل بایستی و شودمی رد تصادفی اثرات وجود بر
دوم  و نوع الگوي مناسب براي برازش فرضیه هااز این آزمون نتایج به دست آمده .شود

 ارائه شده است.) 5جدول (در  پژوهش
 دوم  فرضیهبراي آزمون  الگوانتخاب نوع  نتایج حاصل از آزمون ):5جدول (

 نوع آزمون                           
 برازشي مناسب براي الگو

 هاسمن چاو 

 ثابتاثرات 
 25/20 312/1 آماره آزمون
 0004/0 028/0 معناداري

 
در طور که . همانارائه شده است )5در جدول ( پژوهش دوم آزمون فرضیه هايیافته

، بیانگر معنادار بودن آنو سطح معناداري  Fمقدار آماره  شوداین جدول مشاهده می
-آماره دوربینمقدار  است.براي آزمون این فرضیه  ی برازش شدهرگرسیون الگويکلی 

 .است در الگوهاي برازش شدهنبود خطاهاي خودهمبستگی حاکی از واتسون نیز 
دست آمده از تخمین الگوي رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم حاکی از آن هاي بهیافته

هاي مالی رابطه منفی آلتمن و شدت تجدید ارائه صورت ˝Zاست که بین امتیاز 
آلتمن و خطر  ˝Zمعناداري وجود دارد. با در نظر گرفتن رابطه معکوس امتیاز 

شود که بین خطر ورشکستگی و شدت تجدید ارائه گیري میورشکستگی چنین نتیجه
-. از اینهاي مورد بررسی رابطه مثبت و معناداري برقرار استهاي مالی شرکتصورت

اي از پایین جا که شدت تجدید ارائه نشانهشود. از آندوم پژوهش تأیید می رو، فرضیه
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توان )، می1394بودن کیفیت سود گزارش شده است (خواجوي و همکاران، 
گیري کرد که خطر ورشکستگی یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات نتیجه

دید ارائه رابطه مثبت و معنی داري حسابداري است. همچنین سودآوري و شدت تج
دارند. به عبارت دیگر در شرکتهایی که سودآوري بیشتري دارند شدت تجدید ارائه 
بیشتر است. از سایر متغیر کنترلی، اهرم مالی و اندازه شرکت رابطه معنی داري با شدت 

 تجدید ارائه ندارد.
 دوم فرضیه آزموننتایج  )6جدول(

 داريسطح معنی
 tآماره   مقدار

 t آماره 
خطاي 
 استاندارد

ضریب 
 رگرسیون

 متغیر

 ضریب ثابت 06809/0 038850/0 7526/1 0802/0

 خطر ورشکستگی -005256/0 001351/0 -8908/3 0001/0

 اهرم مالی 003444/0 016000/0 21524/0 8297/0

 سودآوري 187025/0 02266/0 25216/8 0000/0

 اندازه شرکت -00355/0 002655/0 -337002/1 1818/0
داري سطح معنی
 Fآماره 
0000/0 

 Fآماره 
09206/21 

خطاي 
 استاندارد
058502/0 

 وندوربین واتس
429/2 

ضریب تعیین تعدیل 
 شده
11909/0 

 گیري بحث و نتیجه
رود خواهند از شرایط قراردادهاي بدهی تخطی کنند، انتظار میجا که مدیران نمیاز آن

مشکلات مالی دارند با احتمال بیشتري به دستکاري سود دست بزنند و هایی که شرکت
هاي آتی شوند. در ایران تجدید ارائه مستقل سرانجام ناچار به تجدید ارائه در سال

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت وجود ندارد، با وجود این بسیاري از
. کنندمیرا تجدید ارائه اي مالی خود هصورتهاي آتی در سال طور پیوستهبهتهران 

هاي بحران زده از تجدید ارائه بنابراین، این احتمال وجود دارد که مدیران شرکت
هاي مالی به عنوان سرپوشی براي رفتارهاي متقلبانه استفاده کنند. پژوهش صورت

رس هاي پذیرفته شده در بوبینی در بین شرکتمنظور بررسی تجربی این پیشحاضر به
رو، علاوه بر مقایسه شدت تجدید ارائه اوراق بهادار تهران انجام گرفت. از این

هاي سالم، رابطه بین خطر هاي بحران زده مالی و شرکتهاي مالی میان شرکتصورت
شرکت  107اي شامل براي نمونه هاي مالیارائه صورت ورشکستگی و شدت تجدید
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 بررسی شد.  1395الی  1389غیرمالی طی بازه زمانی 
هاي پژوهش حاکی از آن است که میان شدت تجدید ارائه نتایج آزمون فرضیه 

هاي سالم تفاوت معناداري وجود زده و شرکتهاي بحرانهاي مالی در شرکتصورت
ندارد. با این وجود، بین خطر ورشکستگی و شدت تجدید ارائه رابطه مثبت وجود 

کی از عوامل مؤثر بر شدت تجدید ارائه است. دارد. به بیان دیگر، خطر ورشکستگی ی
هایی که با خطر ورشکستگی روبرو زده و شرکتهاي بحرانبه عبارت دیگر، شرکت

هستند به احتمال بیشتري با خطر نقض قراردادهاي بدهی مواجه هستند در نتیجه 
 ها با احتمال بیشتري اقدام به دستکاري سود و انجام اشتباهاتمدیران این شرکت

شوند. از هاي بعد مجبور به تجدید ارائه میپردازند که در نهایت در سالعمدي می
تواند به عنوان سرپوشی براي رفتارهاي هاي مالی میجا که تجدید ارائه صورتآن

متقلبانه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد، لذا احتمال دارد وضعیت مالی ضعیف سبب 
این هاي مالی را تجدید ارائه کند. اي آتی صورتهشود که مدیریت در سال یا سال

هاي چاریتو و همکاران هاي پژوهشیافته همراستا با مبانی نظري مطرح شده و یافته
)2007b ،(عبدالله و همکاران )باشد.) می2015) و بیسونگو و لوکا (2010 
تواند هاي مالی میهاي پژوهش حاضر، شدت تجدید ارائه صورتبا توجه به یافته 

گذاران و ها در اختیار سرمایهاي از بالا بودن خطر ورشکستگی شرکتنشانه
شود گذاران و اعتباردهندگان پیشنهاد میرو، به سرمایهاعتباردهندگان قرار دهد. از این

ها هاي مالی آنبه میزان شدت تجدید ارائه صورتها در ارزیابی مالی و ریسک شرکت
خطر ورشکستگی  ثبترابطه موجود با توجه به هاي گذشته توجه داشته باشند. در سال

براي حفظ اعتبار شود به حسابرسان پیشنهاد می  هاي مالیشدت تجدید ارائه صورتبا 
ستگی هاي با خطر ورشکهاي مالی شرکتحرفه حسابرسی، در حسابرسی صورت

هاي منظور جلوگیري از سوء استفادهچنین، بهاي بیشتري داشته باشند. همتردید حرفه
هاي هاي با ریسک ورشکستگی بالا به سازماناحتمالی از تجدید ارائه توسط شرکت

 کنند.  در این حوزه مقرر تريگیرانهسخت مقررات شودمی پیشنهاد گذارمقررات
هاي معاملاتی اند، احتمالاً وقفهه با بحران مالی مواجههایی کشایان ذکر است شرکت 

ها در یک یا چند علت در دسترس نبودن اطلاعات آنبیشتري دارند، به این ترتیب به
استفاده شده براي  الگويدر سال، ممکن است در این پژوهش بررسی نشده باشند. 

هاي همزمان داده، هاي بحران زدهخطر ورشکستگی و تعیین شرکتگیري اندازه
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نرخ تورم بالا بودن  ،هاي مستقل از آن وجود دارد. بنابراینتأثیرپذیر از نرخ تورم و داده
گیري شده توسط اندازه متغیرهايآن در طول دوره پژوهش، احتمالًا بر  هايانو نوس

و ممکن است تعبیر و تفسیر نتایج و قابلیت تعمیم  تأثیرگذار بوده است این الگو
گیري متغیر ش حاضر را با محدودیت مواجه سازد. همچنین دقت الگوي اندازهپژوه

هاي این پژوهش خطر ورشکستگی و اعتبار درونی آن یکی دیگر از محدودیت
گران از هاي آتی، پژوهششود در پژوهششود. بنابراین،  پیشنهاد میمحسوب می

گیري متغیر یراتا جهت اندازهش و فالمر الگوهاي دیگري مانند الگوهاي اولسن، زمسکی،
 جاآن از چنین،زده استفاده کنند. همها به سالم و بحرانورشکستگی و تفکیک شرکت

در تعمیم نتایج این  شد، انجام غیرمالی هايشرکت از اينمونه روي حاضر پژوهش که
 در شودمی پژوهش به کل شرکتهاي بروسی باید احتیاط صورت گیرد. لذا پیشنهاد

 هاي مالیتأثیر بحران مالی و خطر ورشکستگی بر تجدید ارائه صورت آتی هايشپژوه
ها به تفکیک این، در این پژوهش فرضیه بر افزون. شود بررسی مالی هايشرکت در

 صنایع هايشرکت احتمالی هايتفاوت به توجه صنایع بررسی نشده است، لذا با
 صنعت اساس بر شدهتفکیک هاينمونه در حاضر پژوهش شودمی پیشنهاد مختلف

  .شود انجام
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