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 چکيده

های شرکت و  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ویژگی
باشد. این پژوهش  های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران میدرماندگی مالی در میان شرکت

و از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است که جامعه آماری آن شامل  همبستگی  -از نوع توصیفی

  82هایی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است که با اعمال محدودیتتمام شرکت

شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش نرم افزار ره آورد نوین  
های مالی و گزارشات مبنا و سایت  و پایگاه اطالع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورت  3نسخه  

استفاده شد.    Eviwesکدال سازمان بورس بوده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از نرم افزار  

وجود دارد و بین   نتایج نشان داد که بین اهرم مالی و درماندگی مالی شرکت رابطه مثبت و معناداری
اندازه شرکت، توانایی پرداخت بدهی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با درماندگی مالی ارتباط منفی  

داری بین اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی  و معناداری وجود دارد. همچنین رابطه منفی و معنی

 حسابرس با درماندگی مالی وجود داشت.

 های شرکت، درماندگی مالی، بورس.یکیفیت حسابرسی، ویژگ  :يديکل واژگان
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 سهيال جدي 
 .کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم

 

 نام نویسنده مسئول:
 سهيال جدي

 

حسابرسی بر رابطه بين ویژگی هاي  بررسی نقش تعدیل گر کيفيت 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق شرکت و درماندگی مالی در شرکت

 بهادارتهران
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 مقدمه

پذیر نیست. جریان سرمایه  وجود اطالعات معتبر و قابل اتکا امکاناتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع بدون  

فعالیت به سوی  سرازیر میزمانی  برتر  زمینه سرمایههای اقتصادی  که تصمیمات صاحبان سرمایه در  به  شود  گذاری متکی 

باشد. در این فرایند حسابرسی نقش حیاتی تعیین میزان   کند.  اعتبار اطالعات را ایفا میاطالعات به موقع، مربوط و قابل اتکا 

توان گفت که حسابرسی یکی از به عبارت دیگر با توجه به اینکه پاسخگویی مستلزم وجود اطالعات معتبر و قابل اتکا است می
 (.1395ارکان اساسی فرایند پاسخگویی است)اعتمادی و لطفی 

به صورتحسابرسان با گزارش خود  به مقوله جدایی مالکیت از مدیریت، بحث  دههای مالی اعتبار میهای  ند. با توجه 

نفعان، نیاز به رسیدگی  های مطرح شده مرتبط با آن، از قبیل تئوری نمایندگی و تئوری ذیحاکمیت شرکتی و همچنین تئوری
ده مضاعف  های مالی گزارش شده ارزش افزوها کامال ضروری است. حسابرسی برای صورتهای مالی شرکتو حسابرسی صورت

 کند.  فراهم می

محتوای صورت دهد. موسسه حسابرسی با کیفیت، های مالی را گزارش میزیرا حسابرسی مربوط بودن و قابلیت اتکای 
نادرست اقالم صورت تواند به منظور ارائه صحیح آن، بر صاحب کار  های مالی رسیدگی شده است و میقادر به شناخت ارائه 

 (.  1398  ،نسب و کریمید)ابراهیمی، بهرامیگذار باشخود تاثیر

کنندگان و مشتریان  گذاران، طلبکاران، مدیران، کارگران، عرضهها زیان هنگفتی برای سرمایهاز طرفی بحران مالی شرکت
)حمیدیان و  دهدنجات میریزی الزم، شرکت را از مرگ حتمیها را بداند، با برنامهکند. اگر کسی علت انحالل شرکتایجاد می

 (.  1396تقی زاده 

های رکود های اقتصادی، رقابتی شدن بازار و چرخهدر چند دهه اخیر به دلیل توسعه واحدهای تجاری، افزایش فعالیت
یکی از موضوعات بحث برانگیز   و تورم، تعداد درماندگی مالی افزایش یافته است. موضوع ورشکستگی و درماندگی مالی همواره 

دهد. از باشد، 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  آنجایی که درماندگی به وضعیتی گفته می شود که واحد تجاری 

مشکالت مالی گردد. از طرفی درماندگی مالی به احتمال زیاد منجر به ورشکستگی ها دچار عمل نمایند و یا هنگام عمل به آن
بنابراین یافتن روشمی به مرحله ورشکستگی، پیشگردد.  رسیدن  بتواند درماندگی مالی را قبل از  نماید، از هایی که  بینی 

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

 (.  1393بینی نمایند)احمدپور و شهسواری  رسیدن به مرحله ورشکستگی پیش

اینکه به فرصتی جهت سرمایه پروژهمدیران برای  به  گذاری در  یابند، باید قادر  با ارزش فعلی خالص مثبت دست  های 

باشند. به طور کلی درماندگی مالی برای شرکتهای بیهزینه تأمین مالی آن  ها)اعم از کلیه ذینفعان( و در سطح شماری را 

 حسابرسی عملیات اهمیت به توجه باشد.باآورد. لذا توجه به آن از اهمیت باالیی برخوردار میکالن برای کل اقتصاد به بار می

 حسابرسی مؤسسات در مالی، شاغلین هایصورت کنندگاناستفاده به اطمینان بخشی و های مالیصورت به اعتباربخشی در

حسابرسان،   عملکرد در کارایی اثربخشی و سطح باالترین به دستیابی باشند. جهتمی ایحرفه صالحیت از سطح باالیی نیازمند

 را باشند خدمات حسابرسی قادر حسابرسان تا باشدمی اهمیت حایز حسابرسان گیریکیفیت تصمیم بر مؤثر عوامل شناسایی

در شکاف پیشین، یک تحقیقات اینکه، مطالعه به توجه دهند. با ارائه کیفیت باالترین در نقش  اساسی تحقیقاتی،  بررسی 
نشانتعدیلگر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ویژگی  حاضر تحقیق منظور همین دهد، بهمی های شرکت و درماندگی مالی را 

نشان میدر جهت پاسخگویی به   دهد. با توجه به مسائل بیان شده، در این پژوهش، سوال بر  این امر، اهمیت و ضرورت خود را 

بین ویژگیاین است که آیا نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ویژگی های های شرکت و درماندگی مالی تاثیر دارد؟ 
بورس شرکت و درماندگی مالی در شرکت پذیرفته شده در  بین کیفیت های  رابطه معناداری وجود دارد؟  بهادار تهران  اوراق 

بین  های شرکت در شرکتحسابرسی و ویژگی دارد؟  رابطه معناداری وجود  بهادار تهران  بورس اوراق  پذیرفته شده در  های 

بهادار تهران رابطه معنادار کیفیت حسابرسی و درماندگی مالی در شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق   وجود دارد؟ های 
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 مبانی نظري تحقيق

حسابرس  نشان: کيفيت حسابرسی)متغير مستقل(   رسیدگی شده توسط  دقت اطالعات حسابداری  دهنده میزان 

باشد، کیفیت حسابرسی باالتر است. دی باشد. هر چه میزان تحریف اطالعات حسابداری)بعد از  مستقل می حسابرسی( کمتر 
با اهمیت ( معتقد است کیفیت حسابرسی معرف شایستگی و توانایی حسابرس در کشف و گزارش تحریف1981آنجلو) های 

به شایستگی حسابرس و احتمال اینکه این باشد. احتمال اینکه حسابرس تحریفصاحبکار می کشف کند،  با اهمیت را  های 

ها را گزارش کند، به عنوان استقالل حسابرس تعبیر شده است. در این تعریف، کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در زارشگ

بستگی به انگیزه گیری میقالب دانش و توانایی حسابرس اندازه برای افشاگری کند، در حالی که گزارش آن  های حسابرس 
حسابرس مستقل نظیر اندازه موسسه حسابرسی است)عطایی شریف، لشگری های فردی دارد. کیفیت حسابرسی تابعی از ویژگی

پور،   (.  1399و خسروی 

نماید و در ایران، از یکسو، سازمان حسابرسی به عنوان تنها مؤسسه حسابرسی بخش دولتی و در حد بزرگ، فعالیت می
یند. به طور کلی، اعتقاد بر آن است که  نمااز سوی دیگر، مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه در حد متوسط فعالیت می

حسابرسان مستقل قرار میهای مالی سالیانه نه تنها حسابرسی میصـورت بلکه محتوای آن تحت تأثیر  با فرض شود  گیرد. 

و اعتقاد حسابرسان مبنی بر اینکه عملکرد آنان از طریق کیفیت گزارش ها مورد های سالیانه توسط آنوجود چنین تأثیری 

های حسابرسی بزرگ)با وابستگی کمتر به یک یا چند صاحبکار  گیرد احتمال بیشتری وجود دارد که مؤسسهضاوت قرار میق
 های ساالنه صاحبکاران ارائه شود.خود( پیشنهاد کنند که اطالعات بیشتر و با کیفیت تری در گزارش

های حسابرسی بزرگ، بیشتر موافقت  نظرات مؤسسه افزون بر این احتمال بیشتری وجود دارد که صاحبکاران با عقاید و

های افشای اطالعات صاحبکار خود را ندارند و تالش های حسابرسی کوچک، توانایی تأثیرگذاری بر رویهکنند. در مقابل مؤسسه
ایران، ان رسمیکنند تا نیازهای صاحبکاران را به منظور حفظ کار برآورده کنند. در مؤسسات حسابرسی عضـو جامعه حسابدارمی

می روز  چالشی  موضوعات بحث انگیز و  از  حسابرسی  کیفیت  حسابرس و  استقالل  اجرای موضوع  به قانون  با توجه  باشد. 

های دولتی به بخش غیر دولتی و خصوصی سازی صنایع  ها و بنگاهقانون اساسی و واگذاری فعالیت  44های کلی اصل  سیاست

تغییر حسابرس از بخش دولتی به بخش خصوصی، موضوعیت یافته است. در این اریبزرگ و پیچیده قاعدتا در این واگذ ها، 
نظارتی در زمینه انتخاب حسابرس از بخش دولتی یا   زمینه، امور مجامع واحدهای اقتصادی، بازرگانی و خدماتی و نیز مراجع 

بر توانایی و شایستگی حسابرس   خصوصی و ارجاع کار حسابرسی به مسئله استقالل حسابرس و کیفیت حسابرسی مشتمل

توجه جدی دارند. لذا این واحدها، عالوه بر توجه به امتیاز کنترل کیفیت ناظر بر اندازه مؤسسه حسابرسی از جمله تعداد شرکا، 
ای، تعداد کارها، قدمت  تحت استخدام، تعداد کارکنان حرفههایی عمدتا تعداد حسابداران رسمیمؤسسه حسابرسی، به مؤلفه

 (.  1391نمایند)اسدی و دارابی،  مؤسسه و مبلغ درآمد سالیانه مؤسسه نیز توجه جدی می

های در پژوهش حاضر از متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان ویژگی هاي شرکت)متغير مستقل( :ویژگی 

 باشند:  شرکت استفاده خواهد شد. این متغیرها به شرح زیر می

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

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

 باشد چنین نه. اگر یا باشدمی آن از ناشی هایهزینه به نسبت از بدهی ناشی وجوه بیشتر تحصیل به قادر مدیریت آیا اینکه

 (.  1399نیست)حنایی   مطلوب مالی اهرم که گرددمی برآورد وگرنه نمایدمی را تصدیق مالی اهرم مطلوبیت شرکت

اندازه شرکت به عنوان جایگزینی برای ساختارهای نظری متعدد ازجمله ریسک نقدشوندگی یا حتی  :   ب( اندازه شرکت 
در تعیین نوع روابط شرکت در محیط داخل و خارج شرکت نقش مهمی هگیرد. اندازهای سیاسی مورد استفاده قرار میهزینه

گ ارزش بازار بیشتر و ریسک کمتری دارند و به دلیل  های بزرکند. این متغیر به این جهت کنترل شده است که شرکتایفا می

بینی سود دارند)حنایی  شوند انگیزه بیشتری برای اجتناب از اشتباهات زیاد در پیشگران زیادی تعقیب میاین که توسط تحلیل

1399  .) 
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پری1971گوردون):  درماندگی مالی)متغير وابسته( بر روی  بحران  (، در یکی از اولین مطالعات آکادمیک  شانی مالی، 

به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت معرفی کرده است که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را  مالی را 

های های نقدی شرکت از مجموعه هزینهداند که در آن جریان( درماندگی مالی را وضعیتی می1999دهد. ویتاکر)افزایش می

بودن شرکت تعبیر کرد مدت کمتر است. از منظر اقتصادی، درماندگی مالی را  میبهره مربوط به بدهی بلند   به زیان ده  توان 
که در آن شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است)عطایی  

 (.  1399شریف و دیگران، 

بیشتر بودن هزینه بهره از سود   -1ها رخ داده باشد:  رویدادهای زیر در مورد آنهایی درمانده هستند که یکی از شرکت 

قصور   -3اعالم تجدید ساختار بدهی به علت ناتوانی در تعهدات مربوط به آن.   -2های مالی و استهالک. پیش از مالیات، هزینه
 (.  1399رانی، ورشکستگی شرکت)عارف منش، قدیریان آرانی و قدیریان آ  -4در پرداخت بدهی.  

 ( دالیل ورشکستگی را بطور کلی به دو دسته تقسیم کرده است:  1998نیوتن)

  الف( دالیل برون سازمانی 

باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ میویژگی -1  سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت  بپذیرد. ولی  های  دهد 

های عدیالت الزم را درعملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکتها ایجاد کند. بلکه باید تتواند تغییری در آننمی
سازمان هستند. اما شرکت ورشکستگی قرار دارند، چون شرکتبزرگ دارای  بیشتر در معرض خطر  بزرگ  های کوچکتر  های 

 (.  1393بهتر می توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند)کاردگر، سبزی و رحمانی،  

 رقابت: از دالیل دیگر ورشکستگی، رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است.   -2 

بکارگیری روشتغییرات در تجارت و بهبودها و انتقاالت در تقاضای عمومی: اگر شرکت -3  های مدرن و شناخت  ها از 
بموقع خواسته باشند شکست میوسیع و  آیابئی  1393)کاردگر و دیگران  خورندهای مصرف کننده جدید، ناتوان    1به نقل از 

2000  .) 

مصرف، عدم   -4  بین تولید و  ناسازگاری  است که  در میزان نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده  کاهش  استخدام، 
های ورشکسته شده است. به هر حال نبود آرامش موقت عامل زیر بنایی  ها و... باعث افزایش تعداد شرکتفروش، سقوط قیمت

 ورشکستگی شناخته نشده است. 

بانک جهانی برای دوره با استفاده از داده  2تامین مالی: پروفسور ناماکی  -5  ه مشکالت  عنوان کرد ک  1990-1980های 

 شود. های کوچک میمرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی، باعث ورشکستگی شرکت
ها به نام اعمال  تصادفات: برخی از عوامل، بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی. برخی از آن  -6 

 شود. ص اقتصادی، دیده میخداوند معروفند. این گروه در همه جوامع صرف نظر از سیستم خا

( عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می داند که میتوان با برخی اقدامات واحد 1998نیوتن) 
باید مستقیماً متوجه خود  تجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط است و مسئولیت آنها را 

 (.  1393ست)کاردگر و دیگران دان واحدهای تجاری

 ب( دالیل درون سازمانی  

و توسعه بیش از اندازه اعتبار: اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت  ایجاد    -1 

بدهکاران دچار مشکل می هایشان  خت بدهیها در صورت فروش کاال به مصرف کننده قادر به پرداگردد. توزیع کنندهدیون از 

شود. در این حالت یک  هستند، پس اعتبار اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می
شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه حل مناسب زنجیره اعتبار ایجاد می

نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکتعتباری و محدود کردن حتی االمکان فروشهای اافزایش بررسی ها فکر کنند  های 

های نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد. اما تصمیم که از دست دادن حجم فروش

 
1 Aiyabei 

2 Namaki 
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های اعتباری غیر معمول،  الی خود شرکت گرددو این زیانغلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت م

 (.  1393ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید)کاردگر و دیگران  
ای، مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه  -2 

ها به این دالیل  سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیی را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل میواحد تجار

پژوهش تجاری دانشگاه بوده اند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد. ادامه 
ناموفق طی سالکارخانه تولید 10پیترزبرگ مطالعه ای روی     10های ورشکسته با انجام داد. شرکت  1956و   1954های  ی 

ناموفق سوابق ضعیف و رویهها به شرح ذیل بود. شرکتیکدیگر بودند و اختالفات آن شرکت موفق مخالف های نگهداری های 

های ناموفق  کردند، شرکت های موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف میسوابق ضعیف داشتند، شرکت

ورزیدند. نتیجه نهایی این فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می
ها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد)سوء مدیریت(  های مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکتتحقیق نشان داد که ورشکستگی

های های ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس، به یک مدیر بود. آنها مسئولیتاز این مدیریتبود. برخی 

نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که   مختلفی داشتند که فرصت رسیدگی به همه آنها را 
ورشکست    1992انگلیس(، هزار و هفتصد شرکت را که طی سال  می شد از آن اجتناب ورزید. جامعه متخصصان ورشکستگی)

بزرگترین دلیل سقوط شرکت بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت  بازار، شده  به ترتیب  بوده است. بعد از آن  ها 

و تامین مالی بلند مدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند. نیوتن) کرد که   ( عنوان1998فقدان سرمایه گذاری اضافی الزم 

عواملی چون فروش از  نمی تواند  عرصه تجارت  مدیریت ناکارا  بودن باقی ماندن شرکت در  ناکافی  ناکافی)که منجربه  های 
بسیار اندک میمی یا سود  یک قلم  پذیرش زیان روی  نامناسب)که موجب  نادرست از گردد(، قیمت گذاری  شود(، استفاده 

پرداختنیدریافتنی وضع وخیم هستند(،  ها)عدم موفقیت دها و  بدهکارانی که دارای  ر گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت 

های ثابت هستند که  های درازمدت بیش از اندازه)که همه هزینههای سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهیهزینه
به سر می های ثابت و های بیش از اندازه در دارائیه گذاریشوند( سرمایدر مقابل درآمد قرار دارند و باعث باال رفتن نقطه سر 

گردد(، سرمایه در گردش ناکافی و ها)که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات میموجودی

ت(، ساختار  های ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدنقدینگی ضعیف)به خاطر بدهی جاری بیش از حد در نتیجه تحصیل دارائی

سرقت های ناشی از آتش سوزی، ای نامناسب)در مقابل زیانسرمایه غیر موزون)نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه(، پوشش بیمه
نیاز برای شناسایی مشکل و های ثبت نامناسب حسابداری)که باعث دسترسی  و... (، روش نداشتن مدیریت به اطالعات مورد 

گردد. که ممکن است شرکت در کوتاه شد بیش از اندازه)رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد باال میگردد( رپیشگیری از آن می

به آن متحمل هزینه بهره گردد( و محدودیت ریسک)شرکت برای دستیابی  به ایفای آن نباشد و  هایی که مصرف  مدت قادر 
ی یا ورشکستگی  نسیه  صورت سوخت شدن یک فروش  ندارند در  به سرعت ورشکست کنندگان متنوعی  ک مصرف کننده 

 (.  1998ها ممکن است منجر به سقوط شرکت گردد)نیوتن شوند( جلوگیری کند و هر یک از آنمی

پرداخت هزینه  -3  به  قادر  ممکن است  نباشد، شرکت  که سرمایه کافی  ناکافی: در صورتی  عملیاتی و سرمایه  های 

نگردد. با این حال دل ناتوانی در مدیریت اثر تعهدات اعتباری در سر رسید  یل اصلی مشکل، معموالً سرمایه ناکافی نیست و 
 بخش سرمایه، مسئله اصلی است. 

 باشد.  ها با برنامه ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب   میخیانت و تقلب: تعداد اندکی از ورشکستگی -  4 
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 . مروري بر مطالعات پيشين1جدول 

 یافته ها هدف محقق 

عطایی شریف و 

 (1399دیگران)

بررسی اثر تعاملی توانایی  
مدیریت و درماندگی مالی  

بر کیفیت حسابرسی بورس 

بهادار تهران  اوراق 

دارای اثری کاهنده بر اقالم تعهدی است. اما این توانایی مدیریت  

نمی گیرد. به عبارت  ارتباط تحت تاثیر درماندگی مالی شرکت قرار 
دیگر توانایی مدیریت موجب کاهش دستکاری اطالعات  

شود که این موضوع به  کاهش اقالم تعهدی اختیاری( می)حسابداری

العات  های مالی و افزایش کیفیت اطارتقای حسابرسی صورت
 کند.حسابداری کمک می

کاميابی و 

 (1398دیگران)

های بررسی تاثیر فرصت
رشد، محدودیت مالی و 

درماندگی مالی بر سرعت  

تعدیل نگهداشت وجه نقد  
های کوچک و در شرکت

 متوسط

نقد متوسط در تعدیل میزان وجههای کوچک و سرعت شرکت
نگهداری شده برای رسیدن به سطح هدفمند خود تحت تاثیر  

های مالی و درماندگی مالی قرار های رشد، محدودیتفرصت

های شرکت دهد کهگیرد. به عبارت دیگر نتایج پژوهش نشان میمی

های کوچک و متوسط به دالیل نگرانی بابت از دست دادن فرصت
های مربوط به  های مالی و هزینهو همچنین محدودیت رشد،

 کنند.ای سریع وجه نقد خود را تعدیل میدرماندگی مالی به گونه

حيدري و 

 (1397دیگران)

های شرکتی بررسی ویژگی

پذیری سود و تصمیم نوسان

ساختار سرمایه با نقش 

تعدیلگری درماندگی مالی  
توسط رویکرد مدلسازی 

 اریمعادالت ساخت

نوسان پذیری سود بر تصمیمات ساختار سرمایه اثر معکوس و 

بین نوسان پذیری و معنی دار دارد و درماندگی مالی بر ارتباط 

ساختار سرمایه اثر معنی دار دارد. به گونه ای که شدت ارتباط این 

های سالم قوی تر است. به طور کلی تأثیر دو متغیر در گروه شرکت
های سالم  تصمیمات ساختار سرمایه در شرکتنوسان پذیری سود بر 

 باشد.های دارای محدودیت مالی میقوی تر از شرکت

شمس زاده و 

 (1395دیگران)

بررسی رابطه بین  

های مؤسسه ویژگی

حسابرسی و شرکاء 
حسابرسی با کیفیت 

 حسابرسی

و تجربه شرکاء با کیفیت حسابرسی بین تخصص مؤسسه حسابرسی 

رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، همچنین بین اندازه مؤسسه 

حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. در 
این پژوهش رابطه معناداری بین سابقه مؤسسه حسابرسی با کیفیت 

 حسابرسی یافت نشد.

سانتوسا و -واهيو

 (2020)3دیگران

ررسی نقش تعدیل کننده  ب

رابطه کیفیت حسابرسی 

های شرکت و بین ویژگی
درماندگی مالی در بخش  

 معدن اندونزی

ارزش بازار، کیفیت حسابرسی و تولید اهرم مالی، کارایی)فعالیت(،  
بر احتمال درماندگی مالی تأثیر  ناخالص داخلی به طور قابل توجهی 

نمیمی بر درماندگی مالی تأثیر  گذارد.  گذارد. فقط نقدینگی و تورم 

عالوه بر این، تعدیل کیفیت حسابرسی اثر نقدینگی را ضعیف  
بینی و تقویت پیشکند. در غیر این صورت، اهرم و کارایی موجب می

شود. در مورد پیامدهای مدیریتی، این مطالعه  درماندگی مالی می

عوامل خطر  نتیجه می گیرد که عملکرد شرکتی، حاکمیت شرکتی و 

 گذارد.کالن بر احتمال درماندگی مالی تأثیر می
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 (2018)4آنکنزگارد
بررسی درماندگی مالی با 

های تغییرات ریسک  ویژگی
 هااستراتژی و استفاده از

های مشتق شده خود را به طرز مختلفی پشتیبانی  ها سهامشرکت

های  کنند. آنها از دادهکنند که از فرضیه تغییر ریسک حمایت میمی
جمع آوری شده از صنعت نفت و گاز، استفاده کردند و نشان دادند 

اند بیشتر در  هایی که از لحاظ مالی دچار درماندگی شدهکه شرکت

های قرار داده شده)فروش بیمه( مشارکت  تژی فروش گزینهاسترا
پس از افزایش بی رویه احتمال می کنند و استفاده از این استراتژی 

برای تولید جریان نقدی در بینی افزایش میپیش یابد. این استراتژی 

برای سهامداران  ابتدای راه است که باعث حفظ صعودی سهام 

دهد. درحالیکه  ای طلبکاران را افزایش میشود، اما خطر ریسک برمی
 کنند.ها به طور مؤثر ریسک جایگزینی دارایی را بررسی میبانک

گائو و 

 (2017)5شن

بررسی ارتباط جهانی بین  
درماندگی مالی و ویژگی  

 بازده سهام

بین   ها بازده سهام و میزان درماندگی مالی شرکترابطه قوی منفی 
 باشد.می

 (2017)6گارسيا
بررسی رابطه بین ویژگی 

های گذاریمیزان سرمایه

 شرکت و درماندگی مالی

هایی که درگیر آشفتگی مالی هستند، نسبت  به طور متوسط، شرکت

های غیرمستقیم  به رقبایی که دچار ورشکستگی مالی نیستند، هزینه

برای باقی ماندن در بازار رقابتی  را متحمل میبیشتری  شوند و تالش 

 دهند.های اعتباری در صنعت انجام میرا با افزایش هزینه

 

 روش تحقيق

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

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

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

شده است. نمونه آماری شامل   داده قرار آماری نمونة برای انتخاب زیر پژوهش، شرایط نیاز مورد هایداده با ارتباط در جامعه
بورس فعالیت داشته هایی است کهشرکت کلیه برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری، دوره مالی آندر  به پایان  اند،  ها منتهی 

 اسفند ماه باشد.  

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

نیاز شرکت •  ه مورد بررسی در دسترس باشد.  ها، در طی دوراطالعات مورد 

ها( نباشد،  های هلدینگ و لیزینگگذاری، واسطه گری مالی، شرکتهای سرمایهها و موسسات مالی)شرکتجز بانک •

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

باال، تعداد اعضای جامعه آماری این نظر گرفتن شرایط  به تعداد  با در  برای  82پژوهش  شرکت رسید. در این پژوهش، 

سالهای مالی و یادداشتسنجش متغیرها از صورت بازار بورس   هایشرکت  1398تا    1394های های همراه  پذیرفته شده در 

بهادار تهران استفاده شده است.   اوراق 

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

 
4 Jankensgård 
5 Gao, Parsons & Shen 
6 Garcia  
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 (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. اهرم مالی که از تقسیم کل بدهی بر کل حقوق صاحبان سرمایه محاسبه می 

PBV =ت به ارزش دفتریقیم 

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

AQL =های کیفیت حسابرسی است. اندازۀ مؤسسة حسابرسی کیفیت حسابرسی؛ متغیر مستقل در این پژوهش، شاخص

 شده گرفته نظر درموهومی تغیرحسابرسی، م مؤسسة های کیفیت حسابرسی هستند. اندازۀو تداوم انتخاب حسابرس شاخص

 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

 

 یافته هاي تحقيق

 ( 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  نشان می  139/0متغیر اندازه موسسه حسابرسی دارای  مربوط به این متغیر حول  دهد بیشتر دادهاست و  های 

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

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

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

دهد در بین متغیرهای پژوهش، اندازه موسسه حسارسی و نسبت ارزش است که نشان می  631/4بازار به ارزش دفتری برابر با 
به  گی هستند.  ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان پراکندبازار به ارزش دفتری 
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 ( نتایج آزمون لوین، لين و چو2)جدول 

 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 چوطور که در جدول  همان در متغیرهای مستقل، تعدیل کننده و وابسته مالحظه می  نتایج آزمون  شود، 
لوین، لین و چو پژوهش ایستا است که نشان می  05/0تر از  کوچک  سطح معناداری آزمون ریشه واحد  دهد کلیه متغیرهای 

بین سالمی های مختلف ثابت  باشند. این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیر در طول زمان و کوواریانس متغیر 

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

 ( ماتریس همبستگی بين متغيرهاي پژوهش3)جدول 

 نام  متغیر

ی
ی مال

درماندگ
 

ت
اندازه شرک

 

ی
اهرم مال

 

ی
ت بده

ی پرداخ
توانای

ش بازار به  
ت ارز

نسب

ی
ش دفتر

ارز
 

ی
اندازه موسسه حسارس

 

س
ی حسابر

صد
دوره ت

 
       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 دفتری    1 - 061/0 088/0 050/0 635/0 نسبت ارزش 

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

 1 0/ 825 052/0 022/0 008/0 223/0 079/0 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 میعنواندر جهت تفسیر نتایج حاصله؛ به

 توان گفت قدرت همبستگی بین این دو متغیر کم است.بندی کوهن میکه طبق طبقهاست   270/0شرکت برابر  
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 ( نتایج آزمون بروش پاگان گادفري4)جدول 

 سطح معناداری آماره آزمون فرضیه

 000/0 557/12 فرضیه اصلی اول

 فرضیه اصلی دوم

 000/0 099/15 فرضیه فرعی اول

 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 واریانسآمده از    دستنتایج به رد فرض صفر مبنی  بروش پاگان گادفری حاکی از  های ها برای مدلآزمون 

 (.  sig <  05/0های برآورد شده، ناهمسانی واریانس وجود دارد)رگرسیونی است، لذا در مدل

 ( نتایج آزمون توزیع نرمال جمالت خطا5)جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری جارک برا فرضیه

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

 فرضیه اصلی دوم

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

 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

 
پژوهش حاضر کوچکبرا برای مدل-مقدار احتمال آماره جارک صفر باشد، بر همین اساس فرض 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 میعدد باشد و  دادهعبارتی نمونه آماری  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

 (VIF( نتایج آزمون عامل تورم واریانس)6)جدول 

 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  دهد که هم خطی کامل بین متغیرهای مستقل درنتایج آزمون عامل تورم واریانس نشان می

 اول مدل رگرسیون برقرار است. 
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 ( نتایج آزمون چاو7)جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی مقدار آماره فرضیه

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

 فرضیه اصلی دوم

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

 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   بیشتر از  مشاهده میهمان طور که در  فرضیه فرعی چهارم  معناداری این آزمون در  سطح  درصد    5شود 
نتیجه از روش دادهمی استفاده میباشد، در  تلفیقی  به اینکه  شود. در حالی که برای مابقی فرضیههای  با توجه  های پژوهش 

 شود. تابلویی استفاده می  هایباشد، در نتیجه از روش دادهدرصد می  5سطح معناداری آزمون چاو کمتر از  

 هاسمن( نتایج آزمون8)جدول 

 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

 
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

 هاي شرکت  و درماندگی مالی رابطه معناداري وجود دارد. فرضيه اول: بين ویژگی

 ( نتایج حاصل از آزمون فرضيه اصلی اول9)جدول 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد  ضرایب نام متغیرها

 005/0 -833/2 879/0 -493/2 اندازه شرکت

 000/0 457/3 296/0 023/1 اهرم مالی

 000/0 - 812/44 159/0 -131/7 توانایی پرداخت بدهی

بازار به ارزش دفتری  000/0 - 658/25 023/0 -600/0 نسبت ارزش 

 000/0 -563/3 845/0 - 266/17 مقدار ثابت

 897/0 ضریب تعیین

 861/0 شدهضریب تعیین تعدیل

 6/1 دوربین واتسون
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 F 600/24آماره 

 F 000/0معناداری آماره 

 

های شرکت برای آزمون فرضیه اصلی اول، رابطه متغیر وابسته یعنی درماندگی مالی و به همراه متغیرهای مستقل)ویژگی
دفتری می بازار به ارزش  نسبت ارزش  بدهی و  مالی، توانایی پرداخت  بررسی قرار که شامل اندازه شرکت، اهرم  باشد( مورد 

و سطح معناداری مربوط   Fاقل مربعات معمولی نشان داد بر اساس مقدار آماره  گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون حد

است. که    897/0(، مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل ضریب تعیین برابر با 000/0به این آماره)

نتایج  درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مدل ق 90بیانگر این است که تقریباً  بر این،  ابل توضیح است. افزون 
است، بیانگر عدم همبستگی بین   6/1واتسون که برابر  -حاصل از بررسی خودهمبستگی جمالت خطا با استفاده از آماره دوربین

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

به ارزش دفتری کمتر از  مربو بازار  نسبت ارزش  پرداخت بدهی و  به متغیر اندازه شرکت، توانایی  بوده و ضریب آن   05/0ط 
داری بین اندازه شرکت، توانایی پرداخت بدهی  توان گفت رابطه منفی و معنیدرصد می  95باشد بنابراین با اطمینان منفی می

با درما مربوط به متغیر اهرم    tندگی مالی وجود دارد. عالوه بر این، سطح معناداری آماره و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 

داری بین  توان گفت رابطه مثبت و معنیدرصد می  95باشد بنابراین با اطمینان  بوده و ضریب آن مثبت می  05/0مالی کمتر از 

بر این شود. درصد تایید می 95طح اطمینان  اهرم مالی با درماندگی مالی وجود دارد. بنابراین فرضیه اول پژوهش در س افزون 
با درماندگی  است که حاکی از رابطه  05/0مربوط به متغیر اهرم مالی کمتر از   tی سطح معناداری آماره ای مثبت و معناداری 

 مالی است. 

 بين کيفيت حسابرسی و درماندگی مالی رابطه معنادار وجود دارد.آزمون فرضيه دوم:  

 ( نتایج حاصل از آزمون فرضيه اصلی سوم14)جدول 

 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 مقدار ثابت

 725/0 ضریب تعیین

 685/0 شده ضریب تعیین تعدیل

 8/1 دوربین واتسون

 F 071/2آماره 

 F 000/0معناداری آماره 

 
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)و سطح معنادا Fنشان داد مقدار آماره   رگرسیون حداقل مربعات معمولی دهد که  (، نشان می000/0ری مربوط 
است. که بیانگر این است که تقریباً   725/0مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل ضریب تعیین برابر با  

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

با استفاده از آماره دوربین بیانگر عدم همبستگی بین خطاهای مدل است. هم  8/1واتسون که برابر -جمالت خطا  چنین 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  05/0ابرس کمتر از حسابرسی و دوره تصدی حس
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بنابراین فرضیه  رابطه منفی و معنی 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.  های شرکت و درماندگی مالی مینتایج حاصل از فرضیه اصلی اول تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین ویژگی
نشان دادند که توانایی پرداخت بدهی تأثیر منفی و معناداری (  2014)8( و کوماالساری و دیگران2018)7ماسدوپی و دیگران

نتایج تحقیقات آیو و دیگران تحقیقات فوق،  ( نیز نشان داد که توانایی پرداخت 2017)9بر درماندگی مالی دارد. در راستای 

بر درماندگی مالی دارد. هم انایی پرداخت بدهی تأثیر ( بیان کردند که تو2015)10چنین آستوتی و پامودجیبدهی تأثیر منفی 
بر احتمال درماندگی مالی دارد. بنابرین با توجه به نتیجه این پژوهش که بین توانایی پرداخت بدهی و درماندگی مالی   منفی 

نتیجه گرفت که شرکترابطه منفی و معناداری وجود دارد می هایی که نسبت توانایی پرداخت بدهی باالیی دارند، کمتر توان 

(، کوماالساری و  2018)11های ماسدوپی و دیگرانگیرند. نتیجه آزمون این فرضیه با پژوهشدرماندگی مالی قرار میدر معرض  
 ( مطابقت دارد. 2020( و سانتوسا و دیگران)2014)12دیگران

هروانی بر  ( 2017)13کریستانتی و  مثبتی  تأثیر  سهام(  صاحبان  به حقوق  مالی)نسبت بدهی  اهرم  که  داشتند  اظهار 

های بلندمدت خود را به همراه درماندگی مالی دارد زیرا اهرم مالی بیشتر ریسک مالی شرکت را به ویژه توانایی پوشش بدهی

لی و میو چنین  بر درماند2010دریافتند)  14دارد. هم  مثبتی  (  2012)15گی مالی دارد. کاشولی و  کنچل(، اهرم مالی تأثیر 
مالی)پرداخت بدهی( تأثیر مثبت و معناداری بر درماندگی مالی دارد. های مشابهی را پیدا کردند که نشان مییافته دهد اهرم 

ان نتیجه  توبنابرین با توجه به نتیجه این پژوهش که بین اهرم مالی و درماندگی مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد می

یابد  گرفت که، بدهی می تواند ارزش را افزایش داده و درماندگی مالی را کاهش دهد، اما اگر نسبت بدهی)اهرم مالی( افزایش 
(  2019) 17(، سانتوسا 2010)16های بیور و دیگراندهد. نتیجه آزمون این فرضیه با پژوهشریسک درماندگی مالی را افزایش می

 ( مطابقت دارد.  2020و سانتوسا و دیگران)

به نتایج  ( بیان می2017)18آنانتو و دیگران با توجه  منفی و معناداری بر درماندگی مالی دارد.  کنند که سودآوری تأثیر 

بیور و دیگران بر درماندگی مالی  2018( و ماسدوپی و دیگران)2010)19تحقیقات،  ( نتایج مشابهی را پیدا کردند که سودآوری 
منفی دارد. .   به ارزش دفتری و درماندگی مالی رابطه تأثیر  بین نسبت ارزش بازار  پژوهش که  به نتیجه این  بنابرین با توجه 

می دارد  وجود  معناداری  و  سود شرکتمنفی  که کاهش  نتیجه گرفت  پرداخت توان  در  توانایی شرکت  به کاهش  منجر  ها 

باعث ایجاد درماندگی مهای کوتاه مدت و بلند مدت میبدهی با پژوهشالی میشود که  نتیجه آزمون این فرضیه  های شود. 
( مطابقت  2020( و سانتوسا و دیگران)2019)22( آلتمن و دیگران2019)21الدین و دیگران(، کمال2016)20بریگهام و هوستون
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پراسیتوو فاچروروز بر پیش2016)23دارد.  می( دریافتند که نسبت کارایی   رد. نتایج این گذابینی درماندگی مالی تأثیر منفی 

بین اندازه شرکت و 2014)24های هدایت و میرانتومطالعه با یافته به نتیجه این پژوهش که  بنابرین با توجه  ( مطابقت دارد. 
به طور موثر توان نتیجه گرفت که اگر شرکت نتواند از داراییدرماندگی مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد می های خود 

شود. در واقع، کاهش درآمد باعث  فروش( استفاده کند، در این صورت شرکت در رقابت تجاری دچار مشکل میدر ایجاد درآمد)

شوند.  ها تهدید، به از دست دادن وجه نقد یا سود هر سهم منفی میشود و حتی شرکتکاهش سود عملیاتی و سود خالص می
های بریگهام  شود. نتیجه آزمون این فرضیه با پژوهشی مالی میکند و منجر به درماندگاین وضعیت مشکالت مالی را ایجاد می

 ( مطابقت دارد.  2020( و سانتوسا و دیگران)2019)26(، آلتمن و دیگران2016)25و هوستون

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

گذارند.  های شرکت بر درماندگی مالی تأثیر منفی می( دریافتند که ویژگی2017( و آنانتو و دیگران )2012ل،)کاشولی و کنچ
گذاری و مشکالت ها همچنان ادامه دارد و فرصت سرمایههای بعد برای شرکتدر واقع، تأثیر کیفیت حسابرسی پایین در سال

تواند متغیرهای عملکرد مالی را تعدیل کند.  (. لذا، کیفیت حسابرسی می2018کند)دو و الی اقتصادی، را در آینده تقویت می

( کند که از حاکمیت شرکتی به طور ها را وادار میکیفیت کمیته حسابرسی شرکت کنند که( بیان می2015تانیی و اسمیت 
یت حسابرسی و درماندگی مالی  (. بنابرین با توجه به نتیجه این پژوهش که بین کیف2019مطلوب پیروی کنند.)صالح و مارا  

می وجود دارد  و معناداری  عادی  رابطه منفی  باالتر، درماندگی مالی را در شرایط  نتیجه گرفت که، کیفیت حسابرسی  توان 

ها عبارتی، عملکرد شرکتدهد. با این حال، کیفیت حسابرسی پایین منجر به درماندگی مالی شود. بهعملکرد مالی، کاهش می

(، آنانتو  2012های کاشولی و  کنچل،)گذارد. نتیجه آزمون این فرضیه با پژوهشرکتی بر درماندگی مالی تأثیر میو حاکمیت ش
 ( مطابقت دارد. 2020( و سانتوسا و دیگران)2017و دیگران)
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