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 مورد را سال آتی ورشکستگی و كارانه محافظه حسابداری ميان موجود روابط پژوهش این: چکيده

 از ورشکستگی و گردد می نقد پول و اموال افزایش سبب كاری محافظه كه دهد می قرار بررسی

 حسابداری تئوری اینبنابر كند، می تبعيت ندارد، وجود كافی ميزان به نقد پول آن در كه شرایطی

 مدل از و باسو كاری محافظه مدل از تحقيق این در . است مقوله دو این بين رابطه وجود از حاكی

 رگرسيون مدل از رابطه، این بررسی برای .است شده استفاده آلتمن ورشکستگی بينی پيش

 برای تهران داربها اوراق بورس در شده پذیرفته های شركت مالی اطالعات . و است شده استفاده

 كه داد نشان حاضر پژوهش مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت . نتایج 7831تا  7831  زمانی دوره

 و شودنمی  تایيد سال آتی ورشکستگی  و حسابداری كاری محافظه ميان معنادار رابطه وجود

 سال آتی ورشکستگی كاهش جهت كارانه محافظه حسابداری اعمال شامل ها شركت عمليات

  .نيست

 آلتمن ورشکستگی، مدل حسابداری ، كاری محافظه: كلمات كليدی

 

 مقدمه.  1

 یـم رجاـخ قابتر نهدوگر از و تـشکسور اـه شركت از ریبسيا مالی یهازاربا رـب ابتیـقر عيتـضو نشد حاكم با

 صلا نشد سوخت از ینکها ایبر نناآ و دوـش یـم  ناـینفعذ سایر و سرمایه نصاحبا نیانگر بـموج رـما نـیا  وندـش

 راه از یکی. كنند بينی پيش را مالی یها انبحر هـك تندـهس هایی روش لنباد به كنند یجلوگير دخو رمایهـس عرـف و

 ينـهمچن و اریذـگ رمایهـس یاـه فرصت از مناسب یرـگي هرـبه هـب امدـقا انوـت یـم آن از دهستفاا با كه اییـه

 ارهشد هـئارا اـب الاو هـك بـترتي نـیا هـب ،ستا شکستگیور یـبين يشـپ ، درـك ابعـنم تنـفر ردـه به از یجلوگير

 به ستد ها ارهشد نـیا هـب هـتوج اـب اـه آن تا دكر رهوشيا شکستگیور عوـقو هـب نسبت را شركت انتو می زمال یها

 بمطلو نا یها فرصت از را یارگذ سرمایه بمطلو یها فرصت ارانگذ سرمایه ینکها دوم و بزنند  منطقی تمااقدا

 ینا فهد وینرا از  (.7831)اعتمادی ، دـكنن اریگذ سرمایه مناسب نمکا و ها فرصت در را شانمنابع و هندد تشخيص

 بر آن تاثير عنو  و شکستگیور ادخدر لحتماو ا اـه ركتـش در هـنراكا هـمحافظ راـفتر ينـب طتباار یـسربر قـتحقي

 .باشد می کستگیشور عقوو لحتماا اهشـك
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 بیان مسئله.  2

 سبب ،پاارو در  تاـالمرپا اـت  مریکاآ در مكاورد و وننرا از ن،طح جهاـس در رـخيا الیـم یاـه ییاوـسر عظيم سيل

 را مالی یشگرارگز یندآفر تهـهس مالی یها رتصو. رود نشانه مالی یشگرارگز متـس هـب متهاا نگشتا كه ستا هشد

 ارانگذ سرمایه توجه نكانو در نامهازتر و ناـیز و دوـس رتوـص ها آن راس در و مالی یها تروـص. هندد می تشکيل

 ستا گرفته ارقر نمحققا از ریبسيا توجه ردمو هدـش ارشگز تطالعاا كيفيت مبحث خيرا یها لسا در. رد دا اررـق

 تاـطالعا تـكيفي دـباش ترـشبي ریكا محافظه هرچه هـك معنا انبد ؛ستا ریكا محافظه كيفی یها جنبه از یـیک

 سسترد در نقد هجوو یشافزا شـنق قـطری از تقيمـمس روـط هـب ریكا محافظه (.1003 ،چود ؛1003 ل،با)ستا باالتر

 اـب اریگذ سرمایه از یجلوگير ی،نقد اریذـگ سرمایه كاهش سبب طالعاتیا نقش طریق از تقيمـمس  رـغي رطو به و

 كـیسر اهشـك هـب ازدـنا پس یشافزا و دگیـنماین یاـه هـهزین شتندا نگه پایين ،كم فعلی الصـخ ارزش

 و   ارددـن دوـجو كافی انميز به نقد هجوو آن در هـك تـسا یطیارـش تگیـشکسور ایرز كند می كمك گیـشکتسور

 یناابرــبن (1001 ،ولیــگي)دــباش یــنم افیــك ركتــش اتدـتعه اـب هـمقابل ایرـب ركتـش جیرخا و خلیدا ابعـمن

 ها شركت تگیـشکسور لاـحتما و ریاـك هـمحافظ صخصو به الیـم یشگرارگز كيفی یها یژگیو بين بطهرا سیربر

 :دارد كمحر یا هنگيرا هش چندینوژـپ نـیا  ماـنجا  تـسا هميتا دارای

 توسط تقاضا هـب خـپاس در كه ل هاستسا نهراكا محافظه اریحسابد( 1008) زـتوا و( 7331) وـباس رـنظ طبق . 7

 تاثير شکستگیور كــیسر رــب باــحس ویهــتس و وام تميماــتص هــميندر ز عالـطا جهت نقد لپو نكنندگا همافر

  .اردگذ می

 یسكر هـك امیـهنگ هـنراكا محافظه اریحسابد گرا( 1003)ین روــج و (1003) لزــهرت داــعتقا ابرــبن . 1

 ها آن تتصميما) ارانهامدـس املـش ناـینفعذ هـتوج نانوـك اـغالب دشو لاـعما دارد اررـق پایين سطح در شکستگیور

 و اتدــتولي) نتریاــمش  دتمزـسد تـخداپر  انگرراـك و انمدیر ،(ختداپر)ران اـطلبک ،( یدـنق یها وردستاد و

 و هبخشيد تشد را ممکانيز نـیا الیـم یها انبحر اخيرا دشو می( تماليا) لتدو و ندگاــكنن هــعرض ،(تدماــخ

 یـم هاهدـمش اـه روـكش مالی غير و الیـم یها بخش نميا صنعت در شکستگیور احتمال شترـگس و رواج اتتاثير

 (.1003 ،ینرجو() 1003ل، زـهرت)دوـش

 وطنامشر ریكا محافظه و ستا هشد حمطر وطنامشر و وطمشر ریاــك هــمحافظ ناــمي اییــه ایزــتم ارــخيا . 8

 رـخب تشخيص طریق از موقعيتی ظلحا و وطمشر ریكا محافظه اریحسابد یـتذا لوـصا دبرراـك قـطری از دـناتو یـم

 ینا به جعرا تحقيق ینا یها یـسربر هـنتيج در (1002)رایان ،  رود ركا به بخو یاـه رـخب لـمقاب در دـب یاـه

 ؟شوند می بمحسو كمحرسال آتی  تگیـشکسور اـب بطهرا در ریكا محافظه اـیآ كه ستا عموضو

 

 پیشینه تحقیق.  3

( در تحقيقی با عنوان رابطه محافظه كاری با خطر ورشکستگی در شركت 7830رحيميان ، نظام الدین و همکاران )

به این نتيجه دست یافتند كه محافظه  7833تا  7835های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 

ر همه شركت ها و در همه دوره ها وجود دارد و دوم ، ميزان محافظه كاری در گزارشگری مالی شركت های در كاری د

معرض خطر ورشکستگی ، نسبت به سایر شركت ها كمتر است. به این معنا كه محافظه كاری با نقش اطالعاتی و ایجاد 

 نقدینگی خود به كاهش خطر ورشکستگی می انجامد.
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بررسی نقش حسابداری محافظه كارانه دركاهش خطر ورشکستگی ( به 7837مقامی ) قائم مهدی  حاجيها، زهره و

تحقيق از طبقه بندی محافظه كاری مشروط و نامشروط و از مدل پيش بينی ورشکستگی  در اینپرداختند. شركت 

تفاده شده است. نتایج زاوگين كه طيفی ازاحتمال ورشکستگی را به جای ارائه تنها دو حالت مطرح می نماید، اس

وجود رابطه معنادار ميان محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشکستگی تایيد می شود و كه پژوهش حاضر نشان داد 

عمليات شركت هاشامل اعمال حسابداری محافظه كارانه جهت كاهش ورشکستگی است. نتایج تحقيق با سایر 

 .سازگار است  تحقيقات جهانی

كاری در حسابداری )غيرمشروط و سی رابطه ميان محافظهبرر( به 7838) مجيد ، معتمدی فاضل ،علی  ، ثقفی

(، و 1003در این پژوهش، برای محاسبه ریسك ورشکستگی، از معيار كمبل )پرداختند.  مشروط( و ریسك ورشکستگی

 كاری مشروطو محافظه (UC_BM) كاری غيرمشروطكاری، از دو معيار محافظهبرای در نظر گرفتن محافظه

(CC_CR)  شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و دوره  35استفاده شده است. نمونه پژوهش، شامل

های پژوهش، نشان داد كه ميان است. نتایج حاصل از آزمون فرضيه 7833تا  7831های پژوهش، طی سال

و ریسك ورشکستگی، روابط همزمان و آتی معناداری وجود دارد، این در حالی  (UC_BM) كاری غيرمشروطمحافظه

و ریسك  (CC_CR) كاری مشروطیك از حاالت همزمان و آتی، رابطه معناداری ميان محافظهاست كه در هيچ

 .ورشکستگی وجود ندارد

ررسی تاثير محافظه كاری حسابداری ، جریان نقد عملياتی و اهرم مالی بر ببه ( 7831همکاران )عمویی ، مرضيه و 

ها با استفاده از روش .آزمون فرضيهپرداختند پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ریسك ورشکستگی در شركتهای

شركت  710با استفاده ازاطالعات  7830الی  7834( و برای دوره زمانی  panel dataهای تركيبی ) آماری داده

منتخب به روش نمونه گيرى حذف سيستماتيك، از ميان شركتهاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام 

شده است، نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه وجود رابطه معنادار ميان محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشکستگی 

ركتها شامل اعمال حسابداری محافظه كارانه جهت كاهش ورشکستگی است. همچنين بين شود و عمليات شتایيد می

وجه نقد عملياتی و ریسك ورشکستگی یك رابطه منفی و معنادار و بين اهرم مالی و ریسك ورشکستگی یك رابطه 

ریسك ورشکستگی و مثبت معنادار مشاهده گردید. در واقع حسابداری محافظه كارانه باعث افزایش پول نقد و كاهش 

 هـمحافظ طالعاتیا نقش كه ندداد ننشا  (1003) وـهي گذاران می شود. رسيدن اطالعات بهتر به حسابرسان و سرمایه

 سرمایه و نحسابرسا به بهتر تطالعاا نسيدر و تگیـشکسور كـیسر اهشـك و دـنق لوـپ یشافزا ببـس ریاـك

 .دشو می همافر یرـكمت یاـه هـهزین اـب مالی یها سرمایه و دشو می ارانذـگ

 نتایج ختندداپر شکستگیور یسكو ر ریاــك هــمحافظ ينــب هــبطرا یــسربر هــ( ب1070نش )رااـهمک و لدـبي 

 . دارد دجوو بطه منفیرا شکستگیور یسكر و ریكا محافظه بين كه دبو نـیا از حاكی نهاآ

 

 تحقیق فرضیه.  4

  . وجود دارد معنی داریسال آتی رابطه  ورشکستگی و كاری حسابداری محافظه بين فرضيه:

 

 متغیرها و روش محاسبه آن :.  5

(، بازده مثبت نماینـده اخبـار خـوب و بـازده 7331) در مدل محافظه كاری باسو : محافظه كاری متغير مستقل.  7.  4

از واكنش سود نسبت به اخبار خوب  منفی نماینده اخبار بد است. به نظر او واكنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر

 لگوی مذكور به شرح ذیل است. ا است.
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 كه درآن:

 : سود حسابداری شركت در سال  

 ( .   tسهام شركت در پایان سال ) ابتدای سال  : ارزش بازار حقوق صاحبان 

 د داشته باشد برابر با یك و در غير اینصورت برابر با صفر است . : متغيرمجازی است ، درصورتی كه اخبار بد وجو 

صورت تفاوت قيمت هر سهم شركت در پایـان دوره و قيمـت هـر سـهم در  , كه به t: بازده سهام شركت در سال  

. ( تقسـيم بـر قيمـت ابتدای دوره به عالوه تعدیالت ناشی از عایدات سهام ) شامل سـود تقسـيمی ، سـهام جـایزه ، و...

 هرسهم درابتدای دوره تعریف شده است . 

مخالف صفر و مثبت باشد. نشان دهنده ميزان محافظه كاری اسـت كـه بـرای هـر شـركت  β8در این مدل چنانچه     

 + β1واكنش سود نسبت به اخبار بد می باشد و چـون     (β1 + β8)بصورت جداگانه و در هرسال محاسبه می شود. 

β8> β 1 است. پسβ8 .مثبت و در واقع آن ضریب عدم تقارن زمانی سود است كه معيار محافظه كاری است 

 متغير وابسته: ورشکستگی.  1.  4

 تاس گرفته قرار مورد پژوهش 7320 الس اواخر از ای فزاینده کلش به مالی های ركتش برای تگیورشکس بينی پيش

 به زیادی تمایل خود، منافع به تيابیدس دليل به دارشمدیران  و هامدارانس ان،حسابرس اعتباردهندگان، (7323)آلتمن ،

 (7335 وشاردا، نویلس( دارند ورشکستگی بينی پيش

 این (1078) فاستر .وجود دارد ورشکستگی بينی پيش و مالی بحران احتمال درباره اطالعاتی منبع یا شاخص چندین

 :كند می تقسيم دسته چهار به را ها شاخص

 آینده و جاری دوره برای نقد جریان تحليل و جزیهت. 7

 شركت استراتژی تحليل . 1

 ها شركت مقایسه و مالی های صورت تحليل.  8

 قرضه اوراق رتبه و بازده مانند بيرونی متغيرهای تحليل .  5

 با و هستند مسو نوع شاخص های  از شيراتا و زیمسکی بيور، ، اولسن ، آلتمن مانند ورشکستگی بينی پيش مدلهای

 زیر دالیل به پژوهش این در .كنند می تعيين شركت را ورشکستگی احتمال ها، شركت مقایسه و مالی های صورت تحليل

 :شود می استفاده ها شركت ورشکستگی و مالی بحران درجه كردنمشخص  برای آلتمن شده تعدیل Z امتياز مدل از

 لذا شوند، می استخراج حسابرسی شده مالی های صورت از شاخص این سبهمحا برای الزم های داده كليه كه آنجا از . 7

 .است عينی شده انجام محاسبات

 آن از توانند می ذینفعان وسيعی از طيف بنابراین ندارد، زیادی های داده به نياز و نيست پيچيده شاخص این محاسبه . 1

 .كنند استفاده

 .دارد قبولی قابل بينی پيش دقت م،ك های داده از استفاده و سادگی وجود با . 8
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 ؛  1003اسلزاك ،  فيچ و ؛ 1001 ، زامولت و زارتزكی ؛ 7333 ، دیچو نمونه عنوان به( متعددی های پژوهش در . 5

 ها شركت ورشکستگی برای تعيين (7838؛ نمازی، 7833 ، اكبری و مهد بنی و ؛ 7833 ، همکاران و تیرودپش رهنمای

 .است شده استفاده

 :است زیر شرح به آلتمن شده تعدیل Zفرمول مدل امتياز 

 

X7:. ها دارایی كل به گردش در سرمایه 

X1 :ها دارایی كل به انباشته زیان یا سود 

X8:ها دارایی كل به وماليات بهره از قبل سود 

X5 :ها بدهی كل دفتری ارزش به سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش 

X4 :. ادارایيه كل به فروش كل 

بـه  1,33 از بيشـتر مقـادیر ازای بـه و ورشکسـته به عنـوان Z برای 7,3 از كمتر مقادیر ازای به ها شركت مدل این در

 .دسته بندی خاصی صورت نمی گيرد 1,33و  7,3بين  مقادیر برای و ميشوند دسته بندیعنوان غير ورشکسته 

 آزمون فرضيه.  2

رابطه معنی داری وجود دارد. بيان آماری این فرضيه سال آتی رشکستگی فرضيه بيان می كند بين محافظه كاری و و   

 به شکل ذیل است:

H0.بين محافظه كاری و ورشکستگی سال آتی رابطه معنی داری وجود ندارد = 

H7 .بين محافظه كاری و ورشکستگی سال آتی رابطه معنی داری وجود دارد = 

 

 (تحلیل همبستگی 1جدول )

 حافظه كاریم 'zی مدل نمره  

 051.- 7 ضریب همبستگی پيرسون   التمن zمدل نمره 

Sig. (1-tailed)  .542 

N 143 143 

 7 051.- ضریب همبستگی پيرسون   محافظه كاری

Sig. (1-tailed) .542  

N 143 143 
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تغيـر وابسـته خطـر وم محافظـه كـاریشود كه ضریب همبستگی بين متغير مستقل ( مشاهده می7) جدولبا توجه به 

0داری آن باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسی معنـیمی -051/0ورشکستگی برابر  : 0H    مـی 542/0برابـر-

داری وجود ارتبـاط مثبـت و معنـی %34بنابراین با احتمال  شودتایيد میH0 بزرگتر است پس فرض  04/0باشد كه از 

 د.گيرمورد تایيد قرار نمی

 تحليل مدل رگرسيون:.  7.  2

 ( خالصه مدل آماری2-جدول )

 دوربين  واتسون خطای تخمين ضریب تعيين تعدیل شده ضریب تعيين رگرسيون مدل

7 a051. .001 -.001 .315305 7,333 

a. Predictors: (Constant),  محافظه كاری   

b. Dependent Variable:  ی مدل نمرهz'   

 

 

 ANOVA(تحلیل واریانس 3-جدول )

 ميانگين مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل
آماره 

 فيشر

سطح معنی 

 داری

 .a542 441. 512. 7 512. رگرسيون  7

   344. 142 173,334 باقيمانده 

    141 173,517 جمع  

a. Predictors: (Constant),  محافظه كاری 

b. Dependent Variable:  یمدل نمره z' 

مـی باشـد و بـدین معنـی -001/0( برابر  r1شده مدل )شود كه ضریب تعيين تعدیل( مالحظه می1)جدول با توجه به 

از تغييرات متغير پاسخ )خطر ورشکستگی(به وسيله متغير مستقل )محافظه كاری ( قابل توصـيف  %1/0است كه حدود 

( در (H0د ارتباط خطی بين متغير مستقل و متغير پاسـخ است مقدار احتمال مربوط به فرضيه صفر مبنی بر عدم وجو

-تایيـد مـیH0 این فرضيه آماری %34بزرگتر است بنابراین با اطمينان  04/0می باشد كه از   542/0( برابر  8)جدول 

( مـورد H7شود و بدین ترتيب فرضيه شماره یـك )داری بين دو متغير مشاهده نمیشود. در نتيجه ارتباط خطی معنی

 .گيرد ایيد قرار نمیت
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 tآماره  تحلیل آ 4-جدول 

ضرایب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده مدل 

 شده

سطح معنی  tآماره 

 داری

 بتا انحراف استاندارد بتا

 000. 78,701  778. 7,538 مقدار ثابت 

 542. 152.- 051.- 812. 158.- محافظه كاری

a. Dependent Variable ی مدل نمره

z' 

    

 

باشد و بدین معنی است كـه هـر یـك واحـد افـزایش در می -051/0شود كه ضریب متغير مستقل برابر با  مشاهده می

شـود كـه (مالحظـه مـی5)جدول شود.و نيز با عنایت به واحد كاهش در متغير پاسخ می 051/0متغير مستقل منجر به 

كوچکتر اسـت پـس مقـدار  04/0باشد كه از می000/0برابر   ( مربوط به مقدار ثابت مدل رگرسيونsigمقدار احتمال )

باشـد می542/0( مربوط به ضریب متغير مستقل برابرsigباشد ومقدار احتمال )درصد دارای معنی می34ثابت در سطح 

 باشند .در نهایت مدل برازش شده به شکل ذیل ارائه می شود.دارای معنی نمی %34پس در سطح 

Bankruptcy I,t+7 = 7,538 – 0,051 Conservatism I, t  + ε I,t 

   یگیر نتیجه.  7

 به و نقشی نداشته شکستگیور در پيش بينی هـنراكا هـمحافظ اریابدـحس هـك دـكن یـم راـظها هشوژـپ ینا هداشو

با این كه . دشونمی  جاری یاـه دوره در ریاـك هـمحافظ لعماا باعث آتی دوره در تگیـشکسور رتصو همين

 ارانهامدـس عـنف به فقط نه كه كند كمك شکستگیور رــخط دنرــك مــك هــب دــناتو یــم ریاــك هــافظمح

. د ولی قادر به پيش بينی ورشکستگی نمی باشد گير برمیدر زـني را نالـك طحـس در داـقتصا بلکه ستا تموسسا

 هشوژـپ نتایج به توجه با. ستا رگازاـس زـني( 7838) معتمدی فاضل و ثقفی تحقيق نتایج اـب ينـهمچن قـتحقي نتایج

 یـم توصيه ملی حسابرسی یهااردستاندا مالی یشگرارگز ینظر مبانی ینوتد و تهيه رانكارندا تـسد هـب    ،رـحاض

 یشگرارگز صخا یها یژگیو و ینظر مبانی هجایگا و داده اررـق دنظرـم را ابهـمش تتحقيقا و تحقيق ینا ایجـنت دوـش

 سرمایهزار اـب در دوـموج یطارـش و اریحسابد یهااردستاندا هــب هــتوج اــب را ریاــك هــمحافظ هــجمل از الیــم

 دوــش یــم يهــتوص هشوژــپ نــیا فرضيه ایجـنت به توجه با انگر تحليل و ارانگذ سرمایه به نمایند تعيين ركشو

 هـب الیـم یتهارصو در هشد ئهارا مقارا از دهستفاا ركنا ت،درمد بلند و تمد هكوتا اریگذ سرمایه تتصميما تــجه

 توجه رذكوـم ماـقار توليد در نهركا محافظه اریحسابد یها هيوـش ذاـتخا جمله از ها شركت اریحسابد یشهارو

 .  نمایيد

 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/
http://uijs.ui.ac.ir/far/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
http://uijs.ui.ac.ir/far/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
http://uijs.ui.ac.ir/far/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84
http://uijs.ui.ac.ir/far/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84


 44-11، ص 1931بهشت ،  اردی4، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

09 
 

 منابع.  8 

 ار،حسابد نشریه،"  شکستگیور بينی پيش یها لمد بر وریمر "،(7831)فرج زاده ، حسن ،حسين دیعتماا [7]

 41 - 83 صفحه 4 رهشما

 نسبت و شركت ازهندا ،لتیدو مالکيت اری،حسابد ریكا محافظه ثرا "( 7833) تهمينه باغبانی و بهمن مهد بنی [1]

 .48 -10صص 43 رهحسابرسی شما و اریحسابد یها سیربر نامه فصل ها شركت هید نیاز بر هرمیا

كاری در حسابداری )غيرمشروط و سی رابطه ميان محافظهبرر( ،7838) مجيد معتمدی فاضل وعلی  ، ثقفی [8]

 72 – 7صص  1شماره  7838پژوهش های حسابداری مالی سال ششم تابستان ،  مشروط( و ریسك ورشکستگی

بررسی نقش حسابداری محافظه كارانه دركاهش خطر ورشکستگی ، ( 7837مقامی ) قائم مهدی  حاجيها، زهره و [5]

  74تا  7از  - صفحه،   78شماره  -، سال پنجم 7837تابستان  ،حسابداری مدیریت  :مجله،  شركت

 هشد پذیرفته یها شركت شکستگیور بينی پيش ایبر گينل زاومد دبرركا "( 7831 ) ببنا مهر خوشه یجعفر [4]

 بجنو انتهر حدوا سالمیا ه آزادنشگادا اریحسابد شتهر شدار شناسیركا نامه نپایا "انتهر داربها اوراق رسبو در

 در هشد پذیرفتهی ها شركت شکستگیور بينی پيش ایبر لتمنآ لمد دبرركا سیربر "،(7830)ی،مهد زاده لسور [2]

 .24 ،21 ،80 ، رسبو ماهنامه، "انتهر داربها اوراق رسبو

با خطر ورشکستگی در شركت های پذیرفته شده  ( ، رابطه محافظه كاری7830رحيميان ، نظام الدین و همکاران ) [1]

 74 تا 711 از صفحه 80 شماره - 7830 تابستان : مالی حسابداری تجربی مطالعاتدر بورس اوراق بهادار تهران، 

 فصل " مالی یشگرارگز در ریكا محافظه و طالعاتیا رنتقا معد بين بطهرا"( 7831 هللاعبد آزاد و ادجو زادهضار [3] 

 28-30 صص ،45 رهشما ،حسابرسی و اریحسابدی اه سیربر نامه

 بينی پيش یها لمد دبرركا ییربر " ،(7833) یمهد ریجو انمير،ضيهرا خانی علی ون،فرید پشتیرود یهنمار [3]

 یها سیربر نامه فصل " انتهر داربها اوراق رسبو در هشد پذیرفته یها شركت در فالمر و لتمنآ شکستگیور

 85 صص 4 رهاشم حسابرسی اری وحسابد

 نپایا ،" انیرا یطاشر در شکستگیور هكنند بينی پيش شاخص های سیربر" ،(7837  غالمرضا ، یميرا سليمانی [70]

 130 ص ، انتهر هنشگااری، داحسابد یكترد نامه

 هنشگا، داتحصيلی نامه نپایا ،شکستگیور بينی پيش و مالی ینسبتها بين طتباار ،(7830)ی،مهد م،نر فغانی [77]

 .طباطبایی عالمه

، بررسی تاثير محافظه كاری حسابداری ، جریان نقد 7831عمویی، مرضيه؛ وحيدی اليزه ای و ولی خدادادی،  [71]

دومين كنفرانس پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران،  های عملياتی و اهرم مالی بر ریسك ورشکستگی در شركت
 ، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان، یملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذار

[78] Altman, E. (7323). Financial ratio, discriminant analysis and the prediction of 

corporate bankruptcy. Journal of Finance, 18 (5), 433-270. 

[75] Ball, R., Kothari, S. P. and Nikolaev, V.,(1003). "Econometrics of the Basu 

Asymmetric Timeliness Coefficient and the Accounting Conservatism".Working paper, 

University of Chicago. 

[74] Basu, S., (7331). The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of 

Earnings. Journal of Accounting and Economics ,15,pp. 8-81. 
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