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 چکيده

  یمال   یشرکت و درماندگ  یها یژگیوا  ب  یحسابرس  تیفیک  رابطه  یپژوهش بررس نیهدف از انجام ا

است    یو اهداف از نوع کاربرد  تیو از لحاظ ماه  یهمبستگ-یفیپژوهش از نوع توص  نی. اباشدیم

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با  آن شامل تمام شرکت   یرکه جامعه آما
اطالعات در    یشرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآور 82  هاییتیاعمال محدود

سازمان بورس اوراق بهادار تهران،    یاطالع رسان  گاهیو پا  3نسخه    نیافزار ره آورد نوپژوهش نرم   نیا

 لیو تحل   هیتجز یکدال سازمان بورس بوده است. برا تیو گزارشات مبنا و سا یمال  یهاصورت

بین اهرم مالی و درماندگی    نشان داد که  جی. نتااستفاده شد  Eviwesاز نرم افزار    قیتحق  اتیفرض
و   یپرداخت بده ییاندازه شرکت، توانا  نیبمالی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و  

  نی دارد. همچن   جودوری  و معنادانفی  ارتباط م  یمال  یبا درماندگ   ینسبت ارزش بازار به ارزش دفتر

حسابرس با اندازه شرکت و    یو دوره تصد  یاندازه موسسه حسابرس  نیب  یداریو معن  یرابطه منف

  نی ب   یدار یو معن  ینشان داد رابطه منف  ی امار  لیو تحل   هیحاصل از تجز  جیوجود دارد.نتا  یاهرم مال
اندازه موسسه   نیبو   یپرداخت بده  ییحسابرس با توانا  یو دوره تصد  یاندازه موسسه حسابرس

  نی وجود داشت. همچن   یحسابرس با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتر  یو دوره تصد  یحسابرس

  یمال   یحسابرس با درماندگ  یو دوره تصد  یاندازه موسسه حسابرس   نیب  یداریو معن  یرابطه منف

 وجود داشت.

 .مالی، بورس  شرکت، درماندگی هایحسابرسی، ویژگی کیفیت  :يديکل واژگان
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 جدي سهيال 

 .موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم، کارشناسی ارشد حسابداری
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 یمال یهاي شرکت و درماندگیژگی و با  یحسابرس  تيفيک رابطه  یررسب

 شده در بورس اوراق بهادارتهران رفتهی هاي پذدر شرکت
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 مقدمه

های  باشد. فعالیتهایی برخوردار است که تا اندازه زیادی با نوع و ماهیت آن در ارتباط میمجموعه ویژگیهر شرکت از یک  
بازده، سرمایه، منابع مالی، اهداف عملیاتی، ریسک،  پیچیدگی، چرخۀ  مختلف از  برخوردار و مأموریت  تجاری  متفاوتی  های 

حاکم بر آن    هایمیزان فراوانی متأثر از نوع فعالیت تجاری و ویژگیهستند و بدیهی است که محیط اطالعاتی و گزارشگری به  

موجب بروز اغتشاش    نامتقارن بودن اطالعات بین صاحب سرمایه)ذینفعان( و نماینده)مدیر( .  (1398 مسافی نژاد مقدم)باشدمی
کند بر اساس  هزینه صاحب سرمایه دنبال میآورد که نماینده، منافع شخصی خود را به  شود. و این نگرانی را پدید میذهنی می

هش یابد.  رسند که به نفع هر دو طرف است که اغتشاش ذهنی کاتئوری نمایندگی، صاحب سرمایه و نماینده به این نتیجه می

ناتوان  ،یشرکت  یکه کاهش قدرت سودآور یهنگاماز طرفی،   بده یاحتمال  آن را   تیاهم یمال  یها نهیو هز یپرداخت اصل 

 یدادهایاز وقوع رو  یناش  یدچار شده است. به جز موارد ورشکستگ  یمال  یو درماندگ  یدهد؛ آن شرکت به بحران مالیم شیافزا
غ  یناگهان طب  ریو  مانند حوادث  درماندگ  یبر ورشکستگ  یبحران مال  ،یعیمنتظره  اگرچه  است.  مال  ای  یمقدم  و   یبحران 

برا یتیوضع یمال یمتفاوتند. درماندگ  گریکدیدارند، اما با   یرابطه تنگاتنگ  یورشکستگ   یکسب منابع مال   یاست که شرکت 

عمل یبرا یکاف مواجه شدن با   یشرکت برا تیوضع نی. در اشودیناتوان است و در انجام امور خود دچار زحمت م اتشیادامه 
همچن  دیتعهدات خود در سررس نقد کاف دیشرکت در تول  نیناتوان است؛  ن  یبرا  یوجه  پرداخت شیازهایرفع    به  هاهمچون 

شرکت.  ندارد  یکاف  توانایی  دهندگانوام توسط  شده  باال، اعتبار اطالعات حسابداری تهیه  با کیفیت  بهبود حسابرسی  ها را 

به استفادهمی به خصوص سرمایهبخشد و  بیشتری  گذاران فرصت میکنندگان  با اعتماد  نتایج عملکرد  دهد  وضعیت مالی و 

   (.1395زاده و داودآبادی فراهانی )شمس شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند

بوده است. سهل انگاری و  حسابرسیدر حقیقت جامعه در معنای عام آن همواره خواستار دریافت خدمات با کیفیت  ▪

عنوان افراد حرفه به  با کیفیتی که از آنان  با واکنش ای انتظار میقصور حسابرسان در ارائه خدمات حسابرسی  رود، همواره 

بوده است  (.  2006  1ولک)تنبیهی از سوی جامعه همراه 

ناز سوی دیگر، حرفه حسابرسی هم، مانند سایر حرفه ▪ است.  یازمند کسب اعتماد عمومیها، برای حفظ جایگاه خود 

ای است که تنها آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارش حسابرسی با کیفیت است. این کیفیت، ارزش افزوده

در این  ئل بیان شده،  مسابا توجه به  (.  1395و دیگران   شمس زاده)ها بیفزایدتواند به اطالعات مالی شرکتحرفه حسابرسی می
برژوهشپ بین ویژگینقش تعدیلگر این است که آیا  ، سوال  بر رابطه  شرکت و درماندگی مالی تاثیر   هایکیفیت حسابرسی 

 دارد؟  

های رکود های اقتصادی، رقابتی شدن بازار و چرخهدر چند دهه اخیر به دلیل توسعه واحدهای تجاری، افزایش فعالیت

یکی از موضوعات بحث برانگیز    گیو تورم، تعداد درماند مالی افزایش یافته است. موضوع ورشکستگی و درماندگی مالی همواره 
از .دهدباشد، که به شدت آنها را تحت تاثیر قرار میگذاران، اعتبار دهندگان، مدیران، حسابداران و کارمندان میبرای سرمایه

نتواند به طور کامل تعهدات خود را در قبال اعتباردهندگان  شود که واحد تدرماندگی به وضعیتی گفته می آنجایی که جاری 

ها دچار مشکالت مالی گردد. از طرفی درماندگی مالی به احتمال زیاد منجر به ورشکستگی عمل نمایند و یا هنگام عمل به آن
به مرحله وبنابراین یافتن روش.  گرددمی رسیدن  بتواند درماندگی مالی را قبل از  نماید، از رشکستگی، پیشهایی که  بینی 

بسزایی برخوردار می هایی هستند تا وضعیت مالی شرکت را قبل از گذاران به طور کلی به دنبال روشسرمایه و باشداهمیت 

پیش ورشکستگی  مرحله  به  نمایندرسیدن  شهسواری  )بینی  جهت   (.1393احمدپور و  فرصتی  به  اینکه  برای  مدیران 

به طور کلی درماندگی    های با ارزش فعلی خالص مثبت دست یابند، باید قادر به تأمین مالی آن باشند.ژهگذاری در پروسرمایه
برای شرکتبی هایمالی هزینه لذا توجه  .آوردها)اعم از کلیه ذینفعان( و در سطح کالن برای کل اقتصاد به بار میشماری را 

اطمینان   و مالی هایصورت به اعتباربخشی در حسابرسی عملیات اهمیت به توجه با  باشد.آن از اهمیت باالیی برخوردار می  به

 ایحرفه صالحیت از باالیی  سطح نیازمند حسابرسی مؤسسات در مالی، شاغلین هایصورت کنندگاناستفاده به بخشی

و سطح باالترین به دستیابی جهت  باشند.می کیفیت  بر مؤثر عوامل شناسایی  حسابرسان، عملکرد در کارایی اثربخشی 
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.  دهند  ارائه کیفیت باالترین در را حسابرسی باشند خدمات قادر حسابرسان تا باشدمی اهمیت حایز حسابرسان گیریتصمیم

تعدیلگر کیفیت حسابرسی بر رابطه  نقش بررسی تحقیقاتی، در اساسی شکاف پیشین، یک تحقیقات اینکه، مطالعه به توجه با

بهمی نشان  راهای شرکت و درماندگی مالی بین ویژگی پاسخگویی به این امر،  حاضر تحقیق منظور همین دهد،  در جهت 
 دهد. می  اهمیت و ضرورت خود را نشان

نتایج حاصل ▪ بورس  های فعال، پژوهشگران، تحلیلگران مالی و  برای شرکت  پژوهشاز این   امید است  کارگزاران در 

گذاران، اعتباردهندگان  ها و مراکز آموزش عالی، سهامداران، سرمایهاوراق بهادار، موسسات مستقل حسابرسی، دانشگاه
 ها کاربرد داشته باشد.نفعان در شرکتو سایر ذی

 

 نظري تحقيق مبانی

( ارائه شده  1981ی دی آنجلو)حسابرسی به وسیلهیک تعریف متداول از کیفیت :  متغير مستقل(کيفيت حسابرسی) 

های های با اهمیت در صورتاست. او کیفیت حسابرسی را ارزیابی و استنباط بازار از احتمال توانایی حسابرس در کشف تحریف
یا سیستم حسابداری صاحبکار و گزارش تحریف ه حسابرس  های با اهمیت کشف شده، تعریف کرده است. احتمال اینکمالی و 

های با اهمیت کشف شده را که حسابرس تحریف  های با اهمیت را کشف کند، به شایستگی حسابرس و احتمال اینتحریف

گزارش کند، به عنوان استقالل حسابرس تعبیر شده است. در این تعریف، کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و 
های حسابرس برای افشاگری دارد. با وجود این در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه کند،گیری میتوانایی حسابرس اندازه

ها را نیز در بر گیرد)یگانه  تواند سایر انواع حسابرسیهای مالی مناسب است، اما میکه تعریف دی آنجلو برای حسابرسی صورت

 شود: های زیر استفاده میبرسی از شاخص(. در این تحقیق، به منظور ارزیابی کیفیت حسا1389فر و آذین

 ي حسابرسی موسسه اندازهالف( 

اندازه حسابرسان،  دیدگاه  مؤسسهاز  ویژگیی  از  یکی  حسابرسی  دارد. ی  اثر  حسابرسی  کیفیت  بر  که  است  هایی 

ند  مکنند، زیرا عالقایه میتر، خدمات حسابرسی با کیفیت باالتر ار( معتقد است که مؤسسات حسابرسی بزرگ1981آنجلو)دی
نگران از دست دادن  به دلیل اینکه تعداد مشتریان آنان زیاد است،  به دست آورند و  بازار کار  بهتری در  هستند که شهرت 

آموزش  برای  بیشتر  امکانات  به منابع و  به دلیل دسترسی  مؤسساتی  که چنین  بر این است  نیستند. تصور  مشتریان خود 

باالتری ارایه میجام آزمونحسابرسان خود و ان ؛  1392کنند)سجادی و دیگران های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت 
 (.  1395حاجیها و قانع  

  دوره تصدي حسابرسی()تداوم انتخاب حسابرسب( 

بازار   و  ندارد. اعتماد مردم  هیچ ارزشی  بدون استقالل  و حسابرسی،  حسابرسی است  اساس و روح  سرمایه به  استقالل 
باید همواره مورد بررسی قرار گیرند. در این خصوص   لذا عوامل تهدید کننده استقالل  حسابرس به واسطه استقالل وی است، 

و دیگران    6هایی که طی چند دهه اخیر همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته، مدت تصدی حسابرس است)میرزیکی از زمینه

کند تداوم انتخاب حسابرس سبب کاهش استقالل و کیفیت به سه دلیل استدالل می  (،1389(. سجادی و دیگران)2003
 شود: حسابرسی می

به گونهاول، این مداوم حسابرس با مدیریت واحد مورد رسیدگی را ایجاد  که ماهیت کار حسابرسی  ای است که ارتباط 

بلندکند. رابطهمی نزدیکی بیش از حد حسابرس به مدیریت صاحبکار شده و   مدت حسابرس با صاحبکار ممکن است باعثی 

ی صمیمانه ممکن است موجب شود تا حسابرس از تحریفات کشف ی صمیمانه بین آنها به وجود آورد. این رابطهیک رابطه
باعث تبانی بین حسابرس و مدیریت صاحبکار شپوشی کند و یا حتی در سطحی وسیعشده حین کار حسابرسی چشم ود تر 

 (.  1395و قانع   هادار کرده و باعث کاهش کیفیت حسابرسی شود)حاجیکه این موضوع استقالل حسابرس را خدشه

این حسابرسان میدوم،  برای  شدن کار حسابرسی  یکنواخت و تکراری  موجب  انتخاب حسابرس،  و این که تداوم  شود 
باعث کاهش صالحیت حرفه حسابرس میموضوع  از سویای  تعامل طوالنی  شود.  اثر  با  دیگر، در  مدت مدیریت و کارکنان 
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با سوء توانند دست به تخلف  استفاده از این آشنایی می  حسابرس، آنان با خصوصیات شخصی و کاری حسابرس آشنا شده و 

 بزنند.  

باالزحمهمدت از محل حقکه تمایل به داشتن درآمد در درازسوم، این عث شود تا حسابرس  ی حسابرسی، ممکن است 
بربرای ابقا در سمت خود، رضایت عوامل مؤثر   های خود در نظر گیرد. گیریتصمیم  مندی صاحبکار را به عنوان یکی از 

( اثر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی را از منظر دیگری بررسی نموده است. وی استدالل  2005)2البته کمران

باعث  انتخاب حسابرس موجب میکند تداوم  می شود تا حسابرس به مرور دانش خاص بیشتری را کسب کند، که این موضوع 
تداوم انتخاب  ای حسابرس و افزایش کیفیت حسابرسی میافزایش صالحیت حرفه با تاثیر  شود. در تحقیق حاضر، در ارتباط 

حسابر انتخاب  تداوم  تاثیر  به دلیل  حسابرسی،  کیفیت  بر  شده  حسابرس  تاکید  دیدگاه اول  بر  حسابرس  استقالل  بر  س 

 مطابق. دارد وجود متضاد نظریه (. در مورد دوره تصدی حسابرسی، دو1395؛ حاجیها و قانع 1392است)سجادی و دیگران 

تصدی مؤسسه حسابرسی باعث کاهش تدریجی استقالل حسابرس شده که ادامه این روند در طوالنی مدت   اول، دوره نظریه با

پژوهشیم نماید. برخی از  فراهم  بین رفتن انگیزه و کمرنگ شدن هدف حسابرسان را  صورت گرفته  تواند موجبات از  های 

شده به شواهدی  تأیید میتاکنون منتج  نظریه را  دوره 2007کنند)لی اند که تلویحا این  بر ارتباط منفی  ( به شواهدی دال 

( به این نتیجه رهنمون شد  2010)تیجه کیفیت حسابرسی دست یافت. لیدر ن تصدی حسابرسی و محافظه کاری حسابداری و
ل حسابرس و در نتیجه کیفیت حسابرسی فقط برای الصاحبکار تهدید بیشتری را برای استق-ی مدت حسابرسالنکه روابط طو

مدت  تصدی طوالنیل حسابرس به موازات  الصاحبکاران کوچکتر به همراه دارد. در طیف مقابل، مخالفان ادعای کاهش استق

حسابرسی معتقدند حسابرسان به تناسب افزایش طول دوره تصدی صاحبکاران خود، قادرند دانش و تجربه بهتری را در مورد 
می نوبه خود  تجربه به  نظر زنگین و آنها کسب کنند که این  بنا به  کند.  فراهم  حسابرسی را  بهبود کیفیت  موجبات  تواند 

های راستای کسب توانایی الزم جهت کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین استفاده کنندگان از صورت( حسابرس در  2010)3اوزکان

تری است تا از این مجرا امکان دستیابی به اطالعات بیشتر در مورد شرکت را مهیا کند  مالی و مدیریت نیازمند تصدی طوالنی

 (.  1391و متعاقبا بتواند گزارشگری مالی گمراه کننده را تشخیص دهد)حاجیها و دیگران 
أیید نظریه ( در ت2008)7(، چن و دیگران2007)6(، گول و دیگران2003)5(، مایرز و دیگران2002)4گایگر و راگوناندن

نتایج پژوهش های اولیه تصدی صاحبکار  اند دال بر اینکه امکان شکست گزارش حسابرس در سالهایی را مستند کردهاخیر 

باالتر می بنابراین دوره تصدی  محدودیت کند)جکینز و ولوریبیشتر است.  در انجام مدیریت سود، دچار   8تواند مدیریت را 
 (.  1396؛ علی پور و دیگران  1391ان  ؛ حاجیها و دیگر2010؛ لی  2008

  تخصص حسابرس در صنعتج( 

تخصص حسابرس و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی  بین نوع صنعت مورد  بیانگر این است که  تحقیقات اخیر 
بیشتر در   تخصص دارند به دلیل داشتن توانایی  نظر  به بیان دیگر، حسابرسانی که در صنعت مورد  شناسایی و وجود دارد. 

با مشکالت ویژه آن صنعت می قدر مؤسسهبرخورد  بر این، هر  باالتری انجام دهند. افزون  با کیفیت  حسابرسی را  ی توانند 

حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب کند، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، عالقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی 
پیدا می برتر  هر حسابرسی شده تعریف کیفیت برای زیادی هایتالش طور کلی درگذشتهبه   .کندبا کیفیت   چند است؛ 

چندوجهی است )اسدی  و پیچیده مفهوم یک خاص به طور حسابرسی اند. کیفیتنکرده پیداعمومی آنها مقبولیت از هیچکدام

 (.  1391و دارابی 
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 (1391 امکان درک کيفيت حسابرسی)اسدي و دارابی : 1 شکل

های بااهمیـت  ی را به صـورت احتمال مشـترک اینکه یک حسـابرس معین، تحریف( کیفیـت حسابرس1981آنجلو)دی 

 نماید.  مالی را هم کشـف و هم گزارش کنـد، تعریف می  هایگزارشموجـود در 

  استقالل حسابرسد( 

با استفاده از معیار حق استقالل حسابرس بر مدیریت سود الزحمه حسابرسی به  برخی دیگر از پژوهشگران  بررسی تأثیر 
به حسابرس خارجیپرداخته شرکت  توسط  پرداختی  باالی  الزحمه  با این استدالل که حق  بین  اند  وابستگی اقتصادی  اش 

فیت دار کند که این به نوبه خود منجر به کیتواند استقالل حسابرس را خدشهمی  حسابرس و صاحبکار را افزایش داده و بنابراین

بیشتر می مدیریت سود  دیگرانضعیف حسابرسی و  لین2002 9گردد)فرانکل و  دیگران  2005  10؛ لی و  ؛ صفری گرایلی و 

 (.  1396؛ علی پور و دیگران  2011

   اهميت یا اندازه صاحبکاره( 

شود که اندازه بزرگتر  میهای بحث انگیز کیفیت حسابرسی، اندازه یا اهمیت صاحبکار است. استدالل  یکی دیگر از شاخص

نمایندگی بیشتری است که مؤسسه احتماال تجربه خواهد کرد. افزون بر این، با توجه به این  مؤسسه به معنی انتظار مشکالت 

باالتری   دارند و سود  بیشتری  بزرگ منابع  که مؤسسات  میحقیقت  دیگران)را کسب  پور و  علی  ( خاطرنشان  1396کنند، 
کنند. اثر اهمیت یا اندازه صاحبکار  کنند که با احتمال بیشتری از مدیریت سود به واسطه اقالم تعهدی اختیاری اجتناب میمی

 بر دستکاری سود بحث انگیز است. در این رابطه دو دیدگاه متضاد وجود دارد: 

لنوکس)اولین دیدگاه که  (1) (،  2003(، زی و دیگران)2002(، کلین)2001(، گور و دیگران)1999مدافعانی همچون 
علی) شرکت2006عبدالرحمان و  منفی را توسعه داده است؛  بزرگتر با سیستم( دارد، یک ارتباط  های کنترل  های 

بیشتر، بیشتر قادر به پرهیز از دستکاری س ود هستند. این دیدگاه  داخلی پیچیده، حسابرسان شایسته تر و شهرت 

بنابراین، مدیران با  مؤید این ایده هست که شرکت باال هستند و  های کوچکتر مستعد کنترل کمتر از سوی سطوح 

 (.  1396شوند)علی پور و دیگران های مدیریت سود میاحتمال بیشتری درگیر فعالیت
های بزرگتر با فشار بیشتر بازار  کند؛ شرکتمینگرش مقابل یک ارتباط مثبت را بین اندازه و مدیریت سود پیشنهاد  (2)

 (2013  11کنند)سواستیکاسرمایه و قدرت چانه زنی بیشتر با احتمال بیشتری سود را مدیریت می

یافتهغالب پژوهش نگرش اول دست  تأیید  نتایجی حاکی از  به  و دیگران)2013اند؛ سواستیکا)ها  (، به  2011(، صفری 
بزرگ  وس بین اندازه شرکت و مدیریت سود دست یافتند. این داللت بر این دارد که شرکتنتایجی حاکی از ارتباط معک های 

بیشتر از جانب تحلیلگران مالی و سرمایه (  2007شوند. لی)گذاران با احتمال کمتری درگیر مدیریت سود میبواسطه وارسی 

بین دوره تصدی حسابرسی و محافظه کاری حسابد معکوس  صاحبکاران  دریافت که ارتباط  به اثرگذارترین  اری قابل اطالق 
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هایی اغوا کننده  کند. بزرگترین صاحبکاران انگیزهنیست که این خود در تضاد با تئوری وابستگی اقتصادی است که اشاره می

با گزارشگری مطلوب حفظ نمایند. این یافته با را برای حسابرسان فراهم می این دیدگاه  کنند تا باعث شوند حسابرسان آنها را 

سازگار است که در مورد بزرگترین صاحبکاران، نگرانی حسابرسان از بابت دعاوی قضایی و حفظ شهرت بر اعمال فرصت طلبانه  
 .آیدها فائق میآن

نی  الصاحبکار مورد سنجش قرار داد و به این نتیجه رسید که روابط طو-( اهمیت صاحبکار را در روابط حسابرس2010لی)

برای استق-سحسابرمدت  نتیجه کیفیت حسابرسی فقط در مورد صاحبکاران    اللصاحبکار تهدید بیشتری را  حسابرس و در 
به همراه دارد. رینولدز و فرانسیس) نسبت به صاحبکاران بزرگتر  بر  2000کوچکتر  ارائه کنند، مبنی  ( نتوانستند شواهدی را 

ان برای صاحبکاران بزرگتر گزارشگری مطلوبتری ارائه دهند. اما لنارد  شود حسابرساینکه وابستگی اقتصادی حسابرس باعث می

های حسابداری محافظه کارانه تری را به  ( شواهدی را ارائه کردند، مؤید اینکه صاحبکاران کم اهمیت تر تکنیک2011)12و یو
 (.  1396برند و بنابراین کیفیت سود باالتری دارند)علی پور و دیگران کار می

 

  : (مستقل متغير اي شرکت)هویژگی

های شرکت استفاده خواهد شد. این متغیرها  در پژوهش حاضر از متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان ویژگی

 باشند:  به شرح زیر می

 مالی اهرم واقع رود. درمی شمار به هاشرکت سودآوری اصلی هایشاخص از یکی عنوان به مالی اهرم:   اهرم مالیالف(  

 عبارتست شرکت مالی اهرم از تحلیل کند. هدف مالی تأمین را بهره با استقراض شرکتی که افتدمی اتفاقهنگامی

 باشدمی آن از ناشی هایهزینه به نسبت از بدهی ناشی وجوه بیشتر تحصیل به قادر مدیریت آیا اینکه تعیین از

 مطلوب مالی اهرم که گرددمی برآورد وگرنه نمایدمی را تصدیق مالی اهرم مطلوبیت شرکت باشد چنین نه. اگر یا

 (.  1399نیست)حنایی  
یا حتی   نقدشوندگی ریسک ازجمله  متعدد  نظری ساختارهای برای  جایگزینی به عنوان شرکت زهاندا:  اندازه شرکت  ب(

می  سیاسی مورد  هایزینهه قرار  روابط شرکت در محیط   نوع  تعیین  درمهمی  نقش  شرکت  هگیرد. اندازاستفاده 

می که شرکتداخل و خارج ایفا  بیشتر و کند. این متغیر به این جهت کنترل شده است  بازار  بزرگ ارزش  های 
به دلیل این که توسط تحلیل برای اجتناب از گران زیادی تعقیب میریسک کمتری دارند و  شوند انگیزه بیشتری 

 (.  1399بینی سود دارند)حنایی  اشتباهات زیاد در پیش

 

  :    )متغير وابسته(درماندگی مالی

های بهره های نقدی شرکت از مجموع هزینهدرماندگی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد که در آن جریان  ( 1999)ویتاکر
به زیان ده بودن شرکت تعبیر . مربوط به بدهی بلند مدت کمتر است نقطه نظر اقتصادی، درماندگی مالی را می توان  کرد از 

نرخ هزینه سرمایه   بازدهی شرکت کمتر از  که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع در این حالت نرخ 

دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای  می باشد. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می
بدهی، مانند نگاه داش به قرارداد  یا نسبت ارزش ویژه به کل داراییمربوط  نمیتن نسبت جاری  شود. به این ها طبق قرارداد 

شود. حاالت دیگری از درماندگی مالی عبارتند از زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت  حالت نکول تکنیکی گفته می

بدهی ناکافی باشد و همچنین زمانی که ارزش ویژه شرکت عددی منفی به    1396 گوگردچیان)اسمعیلی و  شود  اصل و فرع 
 (.  1999  13نقل از ویتاکر
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 :  دوره نهفتگی-1

به طور ناگهانی و غیر منتظره منجر به ورشکستگی نمی شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند  وضعیت تجاری 

باشد بدون اینکه فوراً   پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته  به طور  قابل شناسایی باشد، مثالً تغییر در وضعیت نا مطلوب 
در هزینه افزایش  تولید، استمرار  عوامل هستند. اغلب در دوره ... های تولید وهای سربار، منسوخ شدن روشتقاضای  از این 

برای شرکت این است که مشکل در دهد. بازده دارائیمی  نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ ها سقوط می کند. بهترین وضع 

تری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد    ی آسانهان مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه حلهمی
گردد. برطرف   نکته سوم اینکه، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع  بود و 

گردد شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر میبه شرکت میساختن مشکل در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی 

 (.  1393و دیگران کاردگر  )های سودآور شودو شاید شرکت ناچار به رد پروژه
 :  دوره کسری وجه نقد  -2

به وجوه  وقتی شروع می نقد  شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی 

برابر نیازش ممکن است دارائی باشد.  نداشته باشد گرچه چند  باشد و سابقه سود آوری کافی نیز داشته  فیزیکی داشته  های 

 .  (1998)نیوتن به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است  هامسئله اینجاست که دارایی
 : دوره کمبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری  -3

ی مصرف هست. هاود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالکمبدوره  در

دارد مناسب  تجدید ساختار در .  مدیریت ابزارهای  و  اعتبار دهنده  کمیته  یا تجاری،  مالی  ای  حرفه  افراد  از  استفاده  مثالً 
 .  ( 1998)نیوتن  هم می توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کردهنوز  هاهای تامین مالی از طریق این روشتکنیک

 :  دوره نبود قدرت پرداخت دیون کامل-4

های شرکت از ارزش دارائی هادر دوره نبود پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت رو به نابودی رفته است. کل بدهی

 خود اجتناب کند.   تواند از ورشکستگی کاملفزونی دارد و شرکت دیگر نمی
 

 

 
 

 (1393و دیگران کاردگر )مراحل ورشکستگی : 2شکل 

   نمایندگینظریه  
بستانکاران جمله از مختلف هایگروه منافع نمایندگی، تضاد پیدایش نظریه عامل  دیدگاه است. از مدیران و سهامداران، 

 کردن حداکثر با تضاد در می تواند گاهی که کنند؛ منافعیمی تالش منافع خود افزایش جهت هاگروه از یک نظریه، هر این

 ارتباط در های مختلفگروه میان روابط برقراری و نظارت مختلف هایهزینه با نمایندگی نظریه نتیجه باشد؛ در شرکت منافع

 و ورشکستگی خطرات و شود تضمین شرکت شان درسرمایه که امنیت دارند کاران شرکت( انتظارگذاران)طلباست. سرمایه

بیشتر،  نقد نگهدارای وجه قبیل از هاییمحدودیت که است ممکن برسد؛ بنابراین حداقل به سرمایه و فرع اصل رفتن بین از
 (. بر1399کنند)حنایی   تحمیل شرکت بر را ارشد و غیره مدیران انتصاب در مداخله سهام، اعمال سود پرداخت در محدودیت

باشد. در یا مثبت تواندمالی می اهرم و رشد هایفرصت بین نمایندگی، ارتباط نظریه اساس (  1990زمینه، استالز) این منفی 

 کند: می اشاره هارشد شرکت هایفرصت به مربوط هایهزینه از نوع دو به

بیش سرمایه ناشی هایهزینه  -1 ناشیهزینه  -2و     کردن گذاریاز   بین ارتباط کردن که گذاریسرمایه کم از های 

بیشتر   از ناشی هایمثبت)هزینه کردن( یا گذاریسرمایه کمتر از ناشی هایمنفی باشد)هزینه تواندمی بدهی و رشد هایفرصت
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 مرتبط بدهی طریق از مالی تأمین نمایندگی با تعارضات کاهش که رسید نتیجه این به توانمی کردن(. بنابراین گذاریسرمایه

 (.  1399دارد)حنایی  رابطه های نمایندگیهزینه با نیز مالی تأمین هایتصمیم و است

 

 نظریه توازن یا پایدار 

افزایش دار بدهی شرکت بدهی، ارزش مالیاتی مزیت که کندمی بیان پایدار توازن نظریه دیگر،   سوی دهد. ازمی را 

 دهد. لذامی کاهش را شرکت بدهی، ارزش تعهدات موقع به عدم ایفای از ناشی احتمالی ورشکستگی و مالی بحران هایهزینه

 احتمالی و ورشکستگی مالی بحران هایهزینه و مالیاتی هایمزیت بین توازن یمنزله به توانمی را شرکت سرمایه ساختار

 شود. امامنجر می سرمایه ساختار در بدهی از بهینه استفاده به یکدیگر خنثی کننده عامل دو رو، این این نمود. از تلقی

 از:  عبارتند عوامل این از است. برخی طریق بدهی از مالی تأمین هایهزینه و منافع دقیق شناخت مستلزم توازن این برقراری

 دیگری جانبی هایاست، هزینه ( معتقد1986)14نمایندگی. کاستر هایوهزینه مالی مشکالت مالی و مالیات، آشفتگی

 با محدودیت مرتبط هایرفته، هزینه دست از گذاریسرمایه هایفرصت شود؛ مانندمی تحمیل هاشرکت بر ورشکستگی هنگام

نظریه،   این به توجه با دهد. بنابراینمی رخ عدم ثبات علت به که مدیران باالی مزایای و حقوق یا و شرکت توسط وام اخذ در

  (.1392داشت)صمدی و دیگران   انتظار توانمی را و بدهی رشد هایفرصت بین منفی ارتباط یک

 مطالعات پيشين. مروري بر 1 جدول

 یافته ها هدف محقق 

خدری و 

 (1399دیگران)

 ویژگی شرکتی  تأثیربررسی 
نوسانات بازده سهام بر اقالم  

تعهدی سرمایه در گردش با 

در نظر گرفتن اثر  
 کنندۀ درماندگی مالیتعدیل

ده سهام بر سطح نوسانات بازویژگی دهندۀ تأثیر منفی نتایج نشان

. ازسوی دیگر،  بودانتظار اقالم تعهدی سرمایه در گردش   مورد

نوسانات    ویژگی  ها تأثیر منفیمشخص شد درماندگی مالی شرکت
سرمایه در گردش تعهدی را کاهش نداده است. ویژگی بازده بر 

ویژگی  نوسانات بازده سهام بر  همچنین نتایج نشان داد ویژگی

بدهی  دهندۀ سرمایه در گردش تعهدی، تأثیر مثبت و  تشکیلاجزای 
بر اجزای دارایی سرمایه در گردش تعهدی، تأثیر منفی داشته است. 

هرچند در این میان موجودی کاال استثنا بوده و نوسانات بازده بر  

 .سطح موردانتظار موجودی تأثیر مثبتی داشته است

عبدلی و نقویی  

 ( 1398)عالیی

های ویژگیبررسی رابطه 

محتوای  شرکت شامل  

اطالعاتی سود، کیفیت 
 درماندگی مالی  باحسابرسی 

افزایش   مالی بحران دوره طی سود  اعالن  گزارش اطالعاتی محتوای
  دوره  طی سود اعالن گزارش اطالعاتی  محتوای افزایش است  نیافته

حسابرسی، سازمان    که توسط  هایشرکت  میان در مالی  بحران

 موسسات  توسط  که  هایشرکت  با مقایسه بود، در  شده حسابرسی
  اطالعاتی  محتوای افزایش نیست تر  بوده، پایین  حسابرسی دیگری

 که  هاییبرای شرکت  جهانی مالی  بحران طی سود هایاعالمیه

 نیست. کردند، کمترمی  پرداخت بیشتری حسابرسی هایهزینه

حمیدیان و تقی 

 (1396زاده)

بررسی کیفیت حسابرسی، 
گذاران و حمایت از سرمایه

مدیریت سود در درماندگی  

 مالی

گذاران، با کیفیت حسابرسی بین درماندگی مالی و حمایت از سرمایه
گذاران این شرکت رابطه وجود دارد. ضمن اینکه حمایت از سرمایه

گذاران و کند. عالوه بر این حمایت از سرمایهارتباط را تعدیل می

 کیفیت حسابرسی با مدیریت سود رابطه وجود دارد.

 
14 Caster 
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اعتمادی و 

 (1395لطفی)

بینی تغییر حسابرس با  پیش

استفاده از متغیرهای در 

رویکرد داده  با   ماندگی مالی
 کاوی

رابطه معناداری  بین تغییر حسابرس و متغیرهای درماندگی مالی  

  نشان  کاوی  دادههای روش از  حاصل  نتایج  . همچنین وجود دارد

 درست  بینیپیش نرخ و  درصد  89  از  بیش  تشخیص  نرخ که دهدمی
 طور  به. است  درصد  84  از  بیش  مالی درماندگی  دارایی هاشرکت

دهد که متغیرهای درماندگی  ر نشان میحاض  پژوهش  نتایج کلی

 اطالعاتی  بار  دارای شده حسابرسی  مالیهای صورت  از  حاصل  مالی
  بورس در  فعال  هایشرکت  حسابرس تغییر  بینیپیش برای مناسبی

  دادههای تکنیک و  هاآن  از استفاده با و هستند تهران بهادار  اوراق

تغییر   بینیپیش برای مناسب  کارآیی  با  یهایمدل  توانمی کاوی
 ها ایجاد یا ارائه کرد.حسابرس شرکت

ا و سانتوس-ویواه

 ( 2020)15دیگران

  کننده  لینقش تعدبررسی 
  نیب یحسابرس تیفیرابطه ک

های شرکت و یژگیو

در بخش   یمال  درماندگی

 یمعدن اندونز

 دیو تول یحسابرس تیفی(، ارزش بازار، کتیفعالیی)، کارامالیاهرم  

 ریتأث یمال  درماندگیبر احتمال   یبه طور قابل توجه یناخالص داخل

بر    ینگیگذارد. فقط نقدمی گذارد.  نمی  ریتأث یمال  درماندگیو تورم 
  فیرا ضع  ینگیاثر نقد یحسابرس تیفیک  لی، تعدنیعالوه بر ا

و   بینیپیشموجب  ییصورت، اهرم و کارا  نیا ریکند. در غمی

 نی، ایتیریمد  یامدهایدر مورد پشود. می یمال  درماندگی تقویت
و  یشرکت تی، حاکمیکه عملکرد شرکت ردیگجه مییمطالعه نت

 گذارد.می  ریتأث یمال  درماندگیعوامل خطر کالن بر احتمال 

 ( 2018)16گال

بررسی اثر توانایی مدیریت بر  
حق الزحمه حسابرسی و 

نقش تعدیل کننده درماندگی  

 مالی

اوال بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوسی 

کند.  است و ثانیا درماندگی مالی رابطه معکوس فوق را تعدیل می
موجب محدودیت  وی چنین نتیجه گرفت که درماندگی مالی 

پیامدهای مثبت توانایی مدیریت و کاهش کارایی کیفیت حسابرسی 

 شود.می

 (2017)17خرم
بررسی کیفیت حسابرسی در 

های ها و درماندگیطی بحران
 گذارانمالی از دیدگاه سرمایه

افزایش محتوای اطالعاتی هیچ ارتباطی با اندازه حسابرسی و 

بررسی بیشتر نشان داد کاهش در محتوای  استقالل حسابرس ندارد.  

ی کاهش کلی در غنای محتوای  های سود به وسیلهاطالعاتی اعالمیه

شود و تحت تاثیر اطالعات، در دوران درماندگی مالی هدایت نمی
ها و شواهدی قوی از افزایش  نیست. به طور کلی نتایج نشان از یافته

ی مالی و بحران در کیفیت حسابرسی درک شده در طول درماندگ

 های مالی و غیر مالی آمریکایی دارد.جهانی در بین شرکت

 و سیاری

 ( 2016)18مورگان

  مالی هاینسبت بررسی نقش

 محتوای  بیشترین به عنوان را

 تعیین در اطالعاتی

 هایویژگی ای ازمجموعه

 و ها هستندهای شرکتویژگیانعکاس    واقع در  مالی هاینسبت

 متفاوت  مختلف  صنایع میان در  خاص هاینسبت اطالعات محتوای

 بر  صنعت هایویژگی  تأثیر واگرای  بیانگر  هایافته همچنین. است

 
15 Wahyu Santosa  

16 Gul, F. 
17 Khurram  
18 Sayari & Mugan 
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صنعت با استفاده از تحلیل 

 لجستیک

 مالی ورشکستگی هایمدل  ساخت ضرورت  درنتیجه و هاستشرکت

 دارد. وجود صنعت  خاص

 روش تحقيق

و از لحاظ ماهیت و اهداف ، همبستگی از نوع توصیفیتحقیق  این  پژوهش، لحاظ طبقه بندی انواع  با توجه به موضوع، به  

نوع کاربردی است تا    1394های در سال  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت پژوهشاین  آماری جامعۀ. از 
گیری به صورت تصادفی ساده و در دسترس انتخاب شد. همچنین باشد. به دلیل حجم باالی نمونه، با روش نمونهمی  1398

 اعضای میان هابرخی ناهماهنگی وجود همچنین و آن از حاصل خاص هایدشواری و آماری جامعۀ حجم گستردگی دلیل به

ه است. نمونه آماری شامل  شد داده قرار آماری نمونۀ برای انتخاب زیر پژوهش، شرایط نیاز مورد هایداده با ارتباط در جامعه

بورس فعالیت داشته است که  هاییشرکت کلیه به پایان    هابرای رعایت قابلیت مقایسه پذیری، دوره مالی آناند،  در  منتهی 
 باشد.   ماه اسفند

 در طی دوره مورد بررسی توقف فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشد.   •

نیاز شرکت •  در دسترس باشد.  ها، در طی دوره مورد بررسی اطالعات مورد 

ها( نباشد،  های هلدینگ و لیزینگگذاری، واسطه گری مالی، شرکتهای سرمایهو موسسات مالی)شرکت  هاجز بانک •

 ها متفاوت است. و ساختارهای راهبری شرکتی در آنزیرا افشای اطالعات مالی  

به تعداد جامعه آماری  اعضای تعداد باال،   رفتن شرایطگنظر   با در برای رسید. شرکت  82این پژوهش  در این پژوهش، 

سالهای مالی و یادداشتاز صورت متغیرهاسنجش  بازار بورس   هایشرکت  1398تا    1394های های همراه  پذیرفته شده در 

بهادار تهران استفاده شده است.  ها از روش کتابخانه اطالعات مورد نیاز برای مبانی نظری تحقیق و برای گرداوری دادهاوراق 

های برای صورتسوابق و ادبیات تحقیق و همچنین اطالعات مالی مورد نیاز از سایت کدال بورس و همچنین سایر مراجع رسمی
 مالی استفاده شد.  

 گیری متغیرهای تحقیق از مدل زیر استفاده شد: برای اندازه
𝐹𝐷 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐼𝑄𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃𝐵𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 (1-1رابطه)

 
𝐹𝐷 =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝐼𝑄𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃𝐵𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5𝐴𝑄𝐿𝑖𝑡 + 𝛽6(𝐿𝐼𝑄 × 𝐴𝑄𝐿)𝑖𝑡

+ 𝛽7(𝐿𝐸𝑉 × 𝐴𝑄𝐿)𝑖𝑡 + 𝛽8(𝑃𝐵𝑉 × 𝐴𝑄𝐿)𝑖𝑡 + 𝛽9(𝑆𝐼𝑍𝐸 × 𝐴𝑄𝐿)𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  
 (1-2رابطه)

 

FD  =  درماندگی مالی که از طریقZ   شود. آلتمن سنجیده می 

LIQ  = شود.توانایی پرداخت بدهی که از تقسیم دارایی جاری بر بدهی جاری محاسبه می 

LEV= شود. که از تقسیم کل بدهی بر کل حقوق صاحبان سرمایه محاسبه می اهرم مالی 

PBV= قیمت به ارزش دفتری 

SIZE= شود.ها محاسبه میاندازه شرکت؛ از طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی  

AQL=  ی حسابرس  ۀمؤسس ۀاست. انداز  یحسابرس تیفیهای کپژوهش، شاخص نیمستقل در ا  ریمتغکیفیت حسابرسی؛

 شده گرفته نظر درموهومی حسابرسی، متغیر مؤسسۀ . اندازۀهستند یحسابرس کیفیت  هایشاخص  حسابرس  تداوم انتخاب و

 داده اختصاص آن به این صورت، صفر غیر در و یک حسابرسی، عدد سازمان یبه وسیله شرکت حسابرسی صورت در که است

عهده   بر را شرکت یک حسابرسی یک حسابرس، مسئولیت که است متوالی هایسال حسابرس، تعداد شود. تداوم انتخابمی

 استفاده شد. حسابرس انتخاب تداوم تعیین برای هامالی شرکت هایگیرد. از صورتمی
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 یافته ها

 ( آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش1)جدول 

 انحراف معیار  کمینه بیشینه میانه میانگین  نام متغیر

 343/4 2/ 903 284/24 8/ 884 602/9 درماندگی مالی

 434/0 5/ 485 631/7 289/6 326/6 اندازه شرکت

 135/0 0/ 289 826/0 0/ 593 586/0 اهرم مالی

 380/0 620/0 385/2 1/ 324 345/1 توانایی پرداخت بدهی

بازار به ارزش دفتری  631/4 961/0 726/6 3/ 807 497/5 نسبت ارزش 

 347/0 0 1 0 139/0 اندازه موسسه حسارسی

 069/3 1 15 2 454/3 دوره تصدی حسابرس

 

میانگین    حول  متغیر این به مربوط  هایداده بیشتر دهدمی نشان  است و  139/0متغیر اندازه موسسه حسابرسی دارای 

یافته این دهد که نشان می  536/0شود، میانه متغیر اهرم مالی برابر با  مشاهده می  1گونه که در جدول اند. هماننقطه تمرکز 

نیمیاز دادهنیمی و  کمتر از این مقدار  هستند. بهها  برای دیگر بیشتر از این مقدار  پراکندگی معیاری  پارامترهای  طور کلی، 
پراکندگی داده پراکندگی آن  هاتعیین میزان  یکدیگر یا میزان  از جمله مهمبا  به میانگین است.  نسبت  پارامترهای ها  ترین 

برابر  و برای متغیر نسبت ارزش   347/0پراکندگی، انحراف معیار است مقدار این پارامتر برای متغیر اندازه موسسه حسارسی 

متغیرهای پژوهش، اندازه موسسه حسارسی و نسبت ارزش دهد در بین  است که نشان می  631/4بازار به ارزش دفتری برابر با 
به   ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان پراکندگی هستند. بازار به ارزش دفتری 

 نتایج آزمون لوین، لين و چو( 2جدول )

 سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 000/0 -527/15 درماندگی مالی

 000/0 -264/28 اندازه شرکت

 000/0 -849/48 اهرم مالی

 000/0 -275/31 توانایی پرداخت بدهی

بازار به ارزش دفتری  000/0 -516/30 نسبت ارزش 

 002/0 -793/2 اندازه موسسه حسارسی

 000/0 -223/24 دوره تصدی حسابرس

 

لوین، لین و چوجدول    طور که درهمان در متغیرهای مستقل، تعدیل کننده و وابسته مالحظه می  نتایج آزمون  شود، 

لوین، لین و چو کوچک پژوهش ایستا است که نشان می  05/0تر از  سطح معناداری آزمون ریشه واحد  دهد کلیه متغیرهای 
بین سالمی ی مختلف ثابت  هاباشند. این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیر در طول زمان و کوواریانس متغیر 

از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن  است. در نتیجه، شرکت بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده  های مورد 

 شود. رگرسیون کاذب نمی
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 ماتریس همبستگی بين متغيرهاي پژوهش( 3جدول )

 نام  متغیر
درماندگی  

 مالی

اندازه 

 شرکت

اهرم  

 مالی

توانایی 

پرداخت 
 بدهی

نسبت ارزش  

بازار به ارزش 
 دفتری

اندازه 

موسسه 
 حسارسی

دوره 

تصدی 
 حسابرس

       1 درماندگی مالی

      1 023/0 اندازه شرکت

     1 061/0 -480/0 اهرم مالی

    1 -491/0 -095/0 534/0 توانایی پرداخت بدهی

بازار به ارزش  نسبت ارزش 
 دفتری

635/0 050/0 088/0 061/0- 1   

  1 -075/0 077/0 -026/0 270/0 013/0 اندازه موسسه حسابرسی

 1 825/0 052/0 022/0 008/0 223/0 079/0 دوره تصدی حسابرس

 
دهنده عدم وجود همبستگی بین متغیرهای تحقیق است. ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق منطقی است که نشان

توان گفت که ضریب همبستگی بین دو متغیر اندازه موسسه حسابرسی و اندازه مثال میعنوانبهدر جهت تفسیر نتایج حاصله؛  

 توان گفت قدرت همبستگی بین این دو متغیر کم است.بندی کوهن میاست که طبق طبقه  270/0شرکت برابر  

 نتایج آزمون بروش پاگان گادفري (4جدول )

 سطح معناداری آماره آزمون فرضیه

 000/0 557/12 فرضیه اصلی اول

 000/0 099/15 فرضیه فرعی اول فرضیه اصلی دوم

 000/0 659/12 فرضیه فرعی دوم

 000/0 169/13 فرضیه فرعی سوم

 000/0 524/14 فرضیه فرعی چهارم

 000/0 265/13 فرضیه اصلی سوم

 

بر همسانی واریانس  دستنتایج به رد فرض صفر مبنی  بروش پاگان گادفری حاکی از  های ها برای مدلآمده از آزمون 
 (.  sig <  05/0های برآورد شده، ناهمسانی واریانس وجود دارد)رگرسیونی است، لذا در مدل

 نتایج آزمون توزیع نرمال جمالت خطا( 5جدول )

 نتیجه آزمون معناداریسطح  جارک برا فرضیه

 توزیع غیر نرمال  000/0 233/172 فرضیه اصلی اول

 توزیع غیر نرمال  000/0 678/21 فرضیه فرعی اول فرضیه اصلی دوم

 توزیع غیر نرمال  000/0 382/27 فرضیه فرعی دوم

 توزیع غیر نرمال  000/0 157/77 فرضیه فرعی سوم

 توزیع غیر نرمال  000/0 262/76 فرضیه فرعی چهارم

 توزیع غیر نرمال  000/0 826/46 فرضیه اصلی سوم

http://www.joas.ir/


 87 -106 ، ص1400 زمستان، 24های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره پژوهش 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

پژوهش حاضر کوچکبرا برای مدل-مقدار احتمال آماره جارک باشد، بر همین اساس فرض صفر درصد می  5تر از  های 

نرمال باقیمانده براساس قضیهها رد میی مدلها برای همهمبنی بر توزیع  ی حد مرکزی اگر تعداد مشاهدات آماری شود، اما 

یا به 30بیش از بزرگ باشد، فرض میعبارتی نمونه آمارعدد باشد و  دادهی  به انجام این آزمون شود  نیازی  نرمال بوده و  ها 
( فرض بر این است که توزیع آماری 410(. بنابراین با توجه به تعداد مشاهدات در پژوهش حاضر)121:  1394نیست.)افالطونی،  

 باشد.  متغیرهای پژوهش نرمال می

 (VIFواریانس)نتایج آزمون عامل تورم ( 6جدول )

 نتیجه آزمون VIF نام متغیر

 عدم هم خطی 1/ 052 اندازه شرکت

 عدم هم خطی 1/ 278 اهرم مالی

 عدم هم خطی 1/ 044 توانایی پرداخت بدهی

بازار به ارزش دفتری  عدم هم خطی 1/ 290 نسبت ارزش 

 

مدل وجود نداشته و فرض  متغیرهای مستقل دردهد که هم خطی کامل بین نشان میآزمون عامل تورم واریانس نتایج  

 اول مدل رگرسیون برقرار است. 

 نتایج آزمون چاو( 7جدول )

 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی مقدار آماره فرضیه

 روش تابلویی  000/0 210/71 126/2 فرضیه اصلی اول

 تابلویی روش  000/0 291/75 221/246 فرضیه فرعی اول فرضیه اصلی دوم

 روش تابلویی  000/0 286/80 816/8 فرضیه فرعی دوم

 روش تابلویی  000/0 286/80 779/8 فرضیه فرعی سوم

 روش تلفیقی 355/0 285/81 061/1 فرضیه فرعی چهارم

 روش تابلویی  000/0 286/80 091/2 فرضیه اصلی سوم

 

آزمون چاو مشاهده می سطح  همان طور که در  بیشتر از    این  معناداریشود  فرضیه فرعی چهارم  درصد    5آزمون در 

نتیجه از روش دادهمی استفاده میباشد، در  تلفیقی  به اینکه  شود. در حالی که برای مابقی فرضیههای  با توجه  های پژوهش 
 شود. یهای تابلویی استفاده مباشد، در نتیجه از روش دادهدرصد می  5سطح معناداری آزمون چاو کمتر از  

 هاسمننتایج آزمون( 8جدول )

 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی مقدار آماره فرضیه

 اثرات ثابت 001/0 4 650/17 فرضیه اصلی اول

 فرضیه اصلی دوم

 اثرات ثابت 000/0 4 040/17 فرضیه فرعی اول

 اثرات تصادفی 538/0 2 239/1 فرضیه فرعی دوم

 اثرات تصادفی 087/0 2 870/4 فرضیه فرعی سوم

 اثرات ثابت 001/0 2 575/13 فرضیه فرعی چهارم

 اثرات ثابت 001/0 2 555/13 فرضیه اصلی سوم
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باشد، در نتیجه از روش درصد می 5شود سطح معناداری آزمون چاو کمتر از  همان طور که در آزمون چاو مشاهده می

میداده تابلویی استفاده  کمتر از  شود. همهای  معناداری آن  سطح  نتایج جدول آزمون هاسمن،  به  با توجه  درصد    5چنین 

بیشتر از هایی که سطح معناداری آزمونچنین برای مدلشود و همرو از روش اثرات ثابت استفاده میباشد، از اینمی هاسمن 
 گردد. باشد، از روش اثرات تصادفی استفاده میدرصد می  5

 

 .دارد ي وجودمعنادار رابطهشرکت  يهایژگیو و یحسابرس تيف: بين کياصلی اول  فرضيه

 نتایج حاصل از آزمون فرضيه فرعی اول( 9جدول )

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب متغیرهانام 

 000/0 -178/12 027/0 - 331/0 اندازه موسسه حسابرسی

 000/0 -468/16 002/0 - 033/0 دوره تصدی حسابرس

 000/0 967/1026 006/0 258/6 ثابت مقدار

 887/0 ضریب تعیین

 784/0 شده ضریب تعیین تعدیل

 7/1 دوربین واتسون

 F 624/304آماره 

 F 000/0معناداری آماره 

 

ویژگی یعنی  وابسته  متغیر  رابطه  فرعی اول،  فرضیه  آزمون  متغیر کیفیت برای  همراه  به  شرکت)اندازه شرکت(  های 

گیری شده است( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج  حسابرسی)با دو معیار اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس اندازه
(،  0/ 000و سطح معناداری مربوط به این آماره)  Fنشان داد مقدار آماره  حاصل از برآورد مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی  

است. که بیانگر    887/0دهد که مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل ضریب تعیین برابر با  نشان می

بر این، نتایج حاصل از درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مدل قابل    89این است که تقریباً  توضیح است. افزون 
خطاهای   بین است، بیانگر عدم همبستگی  7/1واتسون که برابر  -بررسی خودهمبستگی جمالت خطا با استفاده از آماره دوربین

با توجه به نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرها مالحظه میمدل است. هم   مربوط به  tشود که سطح معناداری آماره چنین 

  95باشد بنابراین با اطمینان  بوده و ضریب آن منفی می  05/0متغیر اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس کمتر از 

بین اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس با اندازه شرکت وجود توان گفت رابطه منفی و معنیدرصد می داری 
 شود. درصد تایید می  95ح اطمینان دارد. بنابراین فرضیه فرعی اول پژوهش در سط 

 نتایج حاصل از آزمون فرضيه فرعی دوم( 10 جدول)

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد  ضرایب نام متغیرها

 000/0 - 759/3 123/0 - 500/0 اندازه موسسه حسابرسی

 000/0 -186/4 012/0 - 052/0 دوره تصدی حسابرس

 000/0 653/38 037/0 442/1 ثابت مقدار

 789/0 ضریب تعیین

 629/0 شده ضریب تعیین تعدیل

 8/1 دوربین واتسون

 F 855/7آماره 
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 F 000/0معناداری آماره 

 

ویژگی یعنی  وابسته  متغیر  رابطه  دوم،  فرعی  فرضیه  آزمون  کیفیت برای  متغیر  همراه  به  مالی(  شرکت)اهرم  های 

گیری شده است( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج  حسابرسی)با دو معیار اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس اندازه
(،  0/ 000و سطح معناداری مربوط به این آماره)  Fمقدار آماره  ان داد حاصل از برآورد مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی نش

است. که بیانگر    789/0دهد که مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل ضریب تعیین برابر با  نشان می

بر این، نتایج حاصل از درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مدل قابل توضیح است  79این است که تقریباً  . افزون 
خطاهای   بین است، بیانگر عدم همبستگی  8/1واتسون که برابر  -بررسی خودهمبستگی جمالت خطا با استفاده از آماره دوربین

با توجه به نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرها مالحظه میمدل است. هم مربوط به    tشود که سطح معناداری آماره چنین 

  95باشد بنابراین با اطمینان  بوده و ضریب آن منفی می  05/0دازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس کمتر از متغیر ان

بین اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس با اهرم مالی وجود دارد. توان گفت رابطه منفی و معنیدرصد می داری 
 شود. درصد تایید می  95بنابراین فرضیه فرعی دوم پژوهش در سطح اطمینان  

 نتایج حاصل از آزمون فرضيه فرعی سوم( 11جدول )

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد  ضرایب نام متغیرها

 006/0 - 755/2 102/0 - 282/0 اندازه موسسه حسابرسی

 002/0 - 211/2 128/0 - 321/0 دوره تصدی حسابرس

 000/0 860/45 029/0 356/1 ثابت مقدار

 711/0 ضریب تعیین

 629/0 شده ضریب تعیین تعدیل

 6/1 دوربین واتسون

 F 620/8آماره 

 F 000/0معناداری آماره 

 

یعنی ویژگی رابطه متغیر وابسته  آزمون فرضیه فرعی سوم،  متغیر  برای  بدهی( به همراه  های شرکت)توانایی پرداخت 

 گیری شده است( مورد بررسی قرار گرفت.  کیفیت حسابرسی)با دو معیار اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس اندازه

برآورد مدل رگرسیون حداقل مربعا به این  Fمقدار آماره ت معمولی نشان داد  نتایج حاصل از  و سطح معناداری مربوط 
  0/ 711دهد که مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل ضریب تعیین برابر با (، نشان می000/0آماره)

 است. 

بر  درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای م  71بیانگر این است که تقریباً  این امر دل قابل توضیح است. افزون 
از آماره دوربین با استفاده  بررسی خودهمبستگی جمالت خطا  نتایج حاصل از  برابر -این،  بیانگر عدم    6/1واتسون که  است، 

 خطاهای مدل است. بین همبستگی

بررسی ضرایب متغیرها مالحظه میهم مربوط به متغیر   t آمارهشود که سطح معناداری چنین با توجه به نتایج حاصل از 

درصد    95باشد بنابراین با اطمینان  بوده و ضریب آن منفی می  05/0اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس کمتر از 
داری بین اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس با توانایی پرداخت بدهی وجود توان گفت رابطه منفی و معنیمی

  شود. درصد تایید می  95ضیه فرعی سوم پژوهش در سطح اطمینان  دارد. بنابراین فر
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 نتایج حاصل از آزمون فرضيه فرعی چهارم (12جدول )

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب نام متغیرها

 000/0 - 545/2 122/0 - 361/0 اندازه موسسه حسابرسی

 000/0 - 393/2 139/0 - 155/0 دوره تصدی حسابرس

 000/0 343/4 908/0 396/3 ثابت مقدار

 895/0 ضریب تعیین

 789/0 شده ضریب تعیین تعدیل

 8/1 دوربین واتسون

 F 752/8آماره 

 F 000/0معناداری آماره 

 
رابطه متغیر وابسته یعنی ویژگی به ارزش دفتریبرای آزمون فرضیه فرعی چهارم،  بازار  به  های شرکت)نسبت ارزش   )

دوره تصدی حسابرس اندازه متغیر کیفیت حسابرسی)با دو معیار اندازه موسسه حسابرسی و  گیری شده است( مورد همراه 

برآورد مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی نشان داد   و سطح معناداری  Fمقدار آماره بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از 
 دهد که مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. (، نشان می000/0مربوط به این آماره)

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط   89است. که بیانگر این است که تقریباً   895/0در این مدل ضریب تعیین برابر با  

- ج حاصل از بررسی خودهمبستگی جمالت خطا با استفاده از آماره دوربینمتغیرهای مدل قابل توضیح است. افزون بر این، نتای

 خطاهای مدل است  بین  است، بیانگر عدم همبستگی  8/1واتسون که برابر 
مربوط به متغیر   tشود که سطح معناداری آماره  چنین با توجه به نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرها مالحظه می. هم

 .باشدبوده و ضریب آن منفی می  05/0و دوره تصدی حسابرس کمتر از  اندازه موسسه حسابرسی 

معنیدرصد می 95بنابراین با اطمینان    منفی و  رابطه  گفت  دوره تصدی توان  حسابرسی و  بین اندازه موسسه  داری 
پژوهش در سطح اطمی بازار به ارزش دفتری وجود دارد. بنابراین فرضیه فرعی چهارم  درصد   95نان  حسابرس با نسبت ارزش 

 شود. تایید می

 

 .داردوجود معنادار  رابطه یمال یدرماندگ و یحسابرس تيفبين کي: دومنتایج آزمون فرضيه اصلی 

 نتایج حاصل از آزمون فرضيه اصلی سوم( 13جدول )

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد  ضرایب نام متغیرها

 005/0 -809/2 872/3 - 881/10 اندازه موسسه حسابرسی

 043/0 -030/2 302/0 -613/0 دوره تصدی حسابرس

 000/0 909/11 746/0 892/8 ثابت مقدار

 725/0 ضریب تعیین

 685/0 شده ضریب تعیین تعدیل

 8/1 دوربین واتسون

 F 071/2آماره 

 F 000/0معناداری آماره 
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یعنی   درماندگی مالی به همراه متغیر کیفیت حسابرسی)با دو معیار  برای آزمون فرضیه اصلی سوم، رابطه متغیر وابسته 

بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل  اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری شده است( مورد 

به این آماره) Fنشان داد مقدار آماره   رگرسیون حداقل مربعات معمولی دهد که  نشان می  (،000/0و سطح معناداری مربوط 
است. که بیانگر این است که تقریباً   725/0مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل ضریب تعیین برابر با  

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مدل قابل توضیح است. افزون بر این، نتایج حاصل از بررسی خودهمبستگی   72

با اس بیانگر عدم همبستگی  8/1واتسون که برابر -تفاده از آماره دوربینجمالت خطا  چنین خطاهای مدل است. هم بین است، 
به نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرها مالحظه می به متغیر اندازه موسسه  tشود که سطح معناداری آماره با توجه  مربوط 

توان گفت درصد می  95باشد بنابراین با اطمینان  بوده و ضریب آن منفی می  05/0حسابرسی و دوره تصدی حسابرس کمتر از 

بنابراین فرضیه  معنیرابطه منفی و  بین اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس با درماندگی مالی وجود دارد.  داری 
 شود. درصد تایید می  95اصلی سوم پژوهش در سطح اطمینان 

 

 نتایج

باشد.  می  های شرکتویژگیکیفیت حسابرسی و    بین معنادار  رابطه وجود  بر  مبنی  تحقیق اول  فرضیه اصلی  از  حاصل  نتایج

 تی، اهمیتعداد موارد کالهبردار شیدارد. با افزا تیریکنترل و نظارت مد یبر عملکردها  یقابل توجه ریتأث یحسابرس تیفیک

لذاشودیدرک م  یاندهیطور فزاخوب به  یشرکت  تیحاکم یسازادهیپ عامل  بر یحسابرس  تیفیک .  ، های شرکتویژگی  چهار 

تاثیر دارد. نتیجه آزمون این فرضیه    نسبت ارزش بازار به ارزش دفتریو   اندازه شرکت، اهرم مالی، توانایی پرداخت بدهی  یعنی
پامودجی)با پژوهش  ( مطابقت دارد.  2020( و سانتوسا و دیگران)2012، )( کاشولی و  کنچل2015های استوتی و 

باشد.  می  کیفیت حسابرسی و درماندگی مالی بین معنادار رابطه وجود بر مبنی تحقیق  دوم فرضیه اصلی  از  حاصل  نتایج

گذارند.  یم  یمنف ریتأث  یمال  درماندگیبر    شرکت  هایویژگیکه    ندافتی( در2017)19و دیگرانآنانتو  ( و  2012، )کاشولی و کنچل
و مشکالت  یگذارهیدارد و فرصت سرماها همچنان ادامه  شرکت یبعد برا یهادر سال  نییپا یحسابرس تیفیک  ری، تأثدر واقع

تعد  یعملکرد مال  یرهایتواند متغیم یحسابرس  تیفیکلذا، (.  2018  20دو و الیکند)یم  تیتقو ندهیآ  را در،  یاقتصاد   لی را 

به   یشرکت  تیکند که از حاکمیرا وادار مها شرکت یحسابرس  تهیکم  تیفیکنند که کیم  انی( ب2015)21تیو اسم  ییکند. تان
بنابرین با توجه به نتیجه این پژوهش که بین کیفیت حسابرسی و درماندگی  (.  2019  22صالح و ماراد.)نکن یرویطور مطلوب پ

ی  عاد  طیرا در شرا  یمال  ، درماندگیباالتر  یحسابرس تیفیکه، کتوان نتیجه گرفت  مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد می

 هاعملکرد شرکتعبارتی،  . بهشود  یمال  درماندگیمنجر به    نییپا یحسابرس تیفیحال، ک  نیا بادهد.  یکاهش می، عملکرد مال

نتیجه آزمون این فرضیه با پژوهشگذاردیم  ریتأث یمال درماندگیبر   یشرکت  تیحاکم  و کاشولی و  کنچل.  ،  ( 2012، )های 
 ( مطابقت دارد.2020و سانتوسا و دیگران)  ( 2017)و دیگرانآنانتو  
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20 Du & Lai 
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