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  بررسی تاثیر حق الزحمه حسابرسی و غیرحسابرسی بر توانایی تامین مالی

 تهرانشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

 1معصومه ابراهیمی مرمتی

 10/03/1401تاریخ پذیرش                         02/02/1401 تاریخ دریافت:

 چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر حق الزحمه پرداختی بابت خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی بر 

ده است. تحقیق حاضر به لحاظ روش تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآم

قی کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکتهای فعال در همبستگی و به لحاظ هدف تحقی

شرکت فعال در  117های مذکور، بورس اوراق بهادار تهران هستند و برای اخذ نمونه آماری از میان شرکت

ی  تحقیق با استفاده از الگوی انتخاب شده تا فرضیه هابه روش حذف سیستماتیک  1395-99خالل سالهای 

های تابلویی و روش رگرسیون چندمتغیره در نرم افزار ایویوز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج به داده 

دست آمده نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری بر تامین مالی دارد. در عین حال 

 بر تامین مالی دست نیافته است. ق به وجود شواهدی مبنی بر تاثیر حق الزحمه خدمات غیرحسابرسیاین تحقی

 حق الزحمه خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی، تامین مالی، بورس اوراق بهادار :کلیدی لماتک

 
 کارشناس ارشد حسابرسی دانشگاه سارویه شهرستان ساری  1
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 مقدمه -1

ستقراض یکی از گزینه های مطلوب برای مدیران است اما آنچه اعتباردهندگان در ا

وام  طای اعتبار برایشان دارای اهمیت است، توان پرداخت اصل و بهره وام توسطخصوص اع

گیرنده است. بدین منظور اعتباردهندگان برای ارزیابی توان مالی شرکتها صورتهای مالی و به 

ویژه رقم سود آنها را مورد بررسی قرار می دهند. اما آنچه موجب نگرانی آنها در این زمینه می 

مداخله نادرست مدیریت در محاسبه سود است که باعث کاهش کیفیت سود شود، امکان 

 (.1391شده می شود )فروغی و محمدی،  گزارش

جویی مالیاتی ونرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده سهامداران، راه تامین مالی از طریق صرفه

دگان در خصوص حل مطلوب تری برای تامین مالی محسوب می شود. اما آنچه برای اعتباردهن

شرکت است )ابراهیمی و  اعطای وام و اعتبار دارای اهمیت است، توان مالی و سوددهی

 (.1396همکاران، 

عموماً یکی از راه هایی که اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به 

ود قبل از آن توجه می کنند صورتهای مالی و خصوصاَ صورت سود و زیان و به ویژه رقم س

ده از سود حسابداری شده بهره است. اما آنچه موجب دغدغه خاطر اعتباردهندگان در استفا

است، محاسبه این رقم با استفاده ز رویکرد تعهدی است. بر اساس این رویکرد، با تحقق 

درآمدها و وقوع هزینه ها و بدون توجه به مبادله وجه نقد، سود شناسایی می شود. لذا در 

ود توسط ه سود از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گرددکه این امر دستکاری سمحاسب

مدیریت را امکان پذیر ساخته و کیفیت سود گزارش شده یعنی توانایی سود در پیش بینی 

 (. 1398جریان های نقدی آتی را مورد تردید قرار می دهد )شاکری، 

دقیق تر پیش بینی نماید، اعتبار دهندگان اگر سود، جریان های نقدی آتی را به گونه ای 

می توانند ریسک قدرت پرداخت دیون را به گونه ای دقیق  ک کمتری خواهند داشت؛ زیراریس

تر برآورد نموده و احتمال متضرر شدن خود را در اعطای نادرست اعتبار کاهش دهند. بنابراین 

یت و به دور از هرگونه دستکاری را اعتباردهندگان اطالعات با کیفیت تر به ویژه سود با کیف

  (.1391قاضا می کنند )فروغی و محمدی، برای ارزیابی اعتبار وام گیرندگان ت
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آنچه از این مبحث بر می آید این است که تامین مالی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای 

ه شرکتها گذاری هر شرکت در پروژه های سودآور است اما بدیهی است کالزم برای سرمایه

و چه از طریق اخذ وام و  برای تامین مالی مناسب چه از جانب سهامداران و سرمایه گذاران

ایجاد بدهی نیاز به آن دارند که گزارشات مالی مطلوبی از وضعیت عملکرد و سودآوری 

 شرکت ارائه دهند. 

 بدیهی است که چنانچه شرکت از وضعیت عملکردی مناسبی خصوصا در حوزه سودآوری

ین ترتیب وضعیت برخوردار نباشد مبادرت به تهیه گزارشات مالی غیرواقعی می نماید تا بد

شرکت را برای منتفعین مطلوب جلوه و از این طریق با فریب سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، 

اقدام به تامین مالی الزم نماید. درست به همین دلیل می توان دریافت که حسابرسان مستقل 

 (.2013می در این زمینه بر عهده دارند )بانهام، نقش مه

وجود نشان می دهد که خدمات حسابرسی بهتر حق الزحمه باالتری با وجود آنکه ادبیات م

را میطلبد با این وجود الزما نمی توان برداشت کرد که خق الزحمه باالتر حتما به گزارشات 

تر است. در ت غیرحسابرسی نامشخصمالی بهتری منجر خواهد شد. این مسئله در مورد خدما

تواند خدمات غیرحسابرسی به جهت انکه میواقع ارائه خدمات مشاوره ای به عنوان 

حسابرسان را به منافع جداگانه ای نسبت به کار اصلی خود برساند می تواند زمینه ساز ارتباط 

بطه باعث چشم مطلوب و صمیمانه حسابرسان و مدیران گردد. بدین ترتیب احتماال این را

 ( 1398د حجتی و سعیدی، پوشی حسابرسان از انحرافات احتمالی گزارشات مالی خواهد ش

با وجود مطالب بیان شده در مطالعات داخلی هرگز به تاثیر حق الزحمه خدمات حسابرسی 

و خصوصاً خدمات غیرحسابرسی بر تامین مالی شرکتها پرداخته نشده است و از این رو مسئله 

ین تحقیق آن است که حق الزحمه حسابرسی و همینطور حق الزحمه خدمات اصلی ا

سابرسی چه تاثیری بر تامین مالی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران خواهد غیرخ

 داشت؟

 تحقیق یمبانی نظر -2

 حسابرسی؛ تعاریف و شاخص های موثر1-2- 
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 متولد زمانی از ابرسیاست. حسطوالنی  های سابقه دارای کلمه اعم معنای در حسابرسی

شد.  احساس دولتی وجوه خصوص مالی به مختلف عملیات به نسبت کنترل به نیاز گشت که

 لذا شد. بیشتر کتاب و حساب به داشتن نیاز جهانی تجارت توسعه و رنسانس دوره از پس

 هایارخانه صنعتی ک انقالب شد. متولد ایتالیا در میالدی 15 قرن در دو طرفه دفترداری اصول

 بزرگ سرمایه های آنها، اشتراك و سرمایه های کوچک تشکل از و آورد وجود به را بزرگ

شد )سازمان حسابرسی،  بهادار اوراق بازار و بورس ایجاد به منجر و نهایتاً گردیده ایجاد

1388.) 

 مالی عاتاطال ارائه حسابداری، از جمله لزوم به ای تازه بُعد بهادار، اوراق و بورس سازمان

 سنجش کارایی و عملکرد ارزیابی سرمایه ها، اداره برای چگونگی سایرین و سهامداران به

 افراد را سازمانی حسابداری برون (. گزارشهای1388بخشید )سازمان حسابرسی،   ...و مدیران

 رابطه وجود زیرا دهند ارایه بی عیب و کامل به طور تنهایی نمی توانستند به حرفه در شاغل

 تهیه در واحدهای اقتصادی مدیران نظرات پذیرش به ناگزیر را آنها استخدامی مستقیم،

استفاده کننده  مختلف های گروه باید نیاز مالی های آنکه صورت حال می کرد. مالی صورتهای

 خبره و مستقل حسابرس کار انتخاب این می نمود. لذا چاره برآورده را مالی صورتهای از

 که کافی تخصص و دارای ورزیده حسابداران تجمع بود. سهام صاحبان یعموم توسط مجامع

 الزم شرط حرفه ای رفتار رعایت به الزام که در انجمن هایی دادند می انجام را مذکور عملیات

 خبره حسابداران انجمن نمونه آن آورد. نخستین پدید را حسابرسی حرفه نظام آن بود،

 (.1388گرفت )سازمان حسابرسی،  قرار الگو نیز دیگر در کشورهای که بود انگلستان

 حسابرسی الزحمهحق2-2-

 خود به را حسابرس و صاحبکار ذهن که است مهمی موضوعات از حسابرسی الزحمهحق

 الزحمهحق بر تواندمی مختلفی عوامل کرد مذاکره روشنی به آن باید درباره و کندمی مشغول

 کرد اشاره حسابرسی گزارش کیفیت به توانمیمل عوا این جمله از باشد موثر حسابرسی

 اهمیت حایز حسابرسی،بر کیفیت آن تاثیر نظر از حسابرسی الزحمهحق بر موثر عوامل مطالعه.

 مالی کار حسابرسی باکیفیت و مناسب اجرای و ریزیبرنامه در حسابرسی الزحمهحق است.
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 مالی هایصورت کنندگانتفادهسا اعتماد کاهش موجب حسابرسی پایین کیفیت است. موثر

 موجب بلکه شود،می حسابرسی اهداف به یابیدست از ناکامی به منجر تنها نه امراین و شودمی

 در سرمایه بهینه تخصیص از مانع و شد خواهد کالن ابعاد در فرایند حسابرسی اعتبار کاهش

 (.1388ود)رجبی، شمالی می تامین سرمایه و هزینه افزایش و بهاداراوراق بازار

 حسابرسی خدمات غیر3-2- 

دامنه خدمات غیرحسابرسی ارائه شده به وسیله موسسه های حسابرسی به صاحبکاران خود 

در حال توسعه بوده تا اینکه آیین فتار حرفه ای حسابدارن رسمی ایران که در  1382تا سال 

 مات چگونه است.ن خدل ایالزم االجرا شد بیان کرد که دامنه و شمو 1382اواخر سال 

 پیشینه تحقیق4-2- 

های حسابرسی و غیر حسابرسی بر به بررسی تاثیر هزینه( 2021آلراشدی و همکاران)

ها های سرمایه آنها در دسترسی به امور مالی از طریق کاهش محدودیتتوانایی شرکت

قرار  افته مورد بررسییتصادهای توسعهپردازد. برخالف مطالعات قبلی، که این پدیده را در اقمی

کند: هند. هند ترین، البته در حال توسعه، در جهان تمرکز میدادند، این مقاله بر یکی از بزرگ

های عمده در مورد کیفیت خدمات حسابرسی یک محیط تجربی جالب به دلیل نگرانی

 ریه توجه محدود،شرکت حسابداری بزرگ است. با پیروی از نظ 4شده، حتی توسط ارائه

محدود است، ارائه دهندگان  Big 4 م که در چنین شرایطی که اثر برچسبکنیاستدالل می

برای تالش تر اطمینانشده به عنوان یک نماینده قابلهای پرداختسرمایه توجه خود را به هزینه

شده غیر های فهرستهای شرکتحسابرسی معطوف خواهند کرد. با استفاده از مجموعه داده

های دهیم که هم هزینه، ما فرضیه و به طور تجربی نشان می2017تا  2002از  مالی هندی

ها در های مالی شرکتحسابرسی به طور منفی با محدودیتهای غیر حسابرسی و هم هزینه

های حسابرسی و غیر دهند که تامین کنندگان مالی، هزینهها نشان میتند. یافتهارتباط هس

های بینند که اعتبار صورتهای با کیفیت باال میهایی از حسابرسیهحسابرسی را به عنوان نشان

ها به امور مالی ود تاثیر مثبتی بر دسترسی شرکتدهند و به نوبه خمالی را افزایش می

 .های استحکام بدون تغییر باقی ماندیج پس از یک باطری از آزمونگذارند. نتامی
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قرارداد بین حسابرس و غنوان»ارتباطات مدیر و  (، در تحقیقی با2020باندری و همکاران )

شرکت«، با مقایسه گرایش سیاسی مدیران آمریکایی به این نتیجه دست یافتند که مدیران عامل 

جمهوریخواه با ریسک ذاتی و ریسک کنترل کمتری در ارتباط هستند، در حالی که همتایان 

رات( با عامل جمهوری خواه )دموک دموکرات آنها ریسک باالتری دارند. در نتیجه، مدیران

هزینه های حسابرسی پایین تر )باالتر( همراه هستند. آنها همچنین نشان دادند که تغییرات در 

ایدئولوژی سیاسی با تغییر در ریسک حسابرسی و هزینه های آن مرتبط است. در مجموع، 

ه عنوان یک عامل مهم شواهد نشان می دهد که حسابرسان ایدئولوژی سیاسی مدیران عامل را ب

دانند که ممکن است پیامدهای مهمی در سیاست افشای اطالعات داشته ین کننده ریسک میتعی

 باشد.

در تحقیق خود به بررسی تخصص حسابرس در صنعت بر  (،2018لی و همکاران )

چندوچون افشای اطالعات و تقارن اطالعاتی در کشور تایوان و چین پرداختند. نتایج مطالعه 

فی رتبه شرکتها در نظام رتبه بندی کیفیت افشای اطالعات بر عدم آنها ضمن تایید تاثیر من

تقارن اطالعاتی، به این نتیجه رسیدند که حسابرسان متخصص با افزایش کیفیت افشای 

 گردند. اطالعات باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی شرکتها می

 تحقیقات داخلی

تاثیر ویژگیهای حاکمیت شرکتی  تحقیقی با عنوان »بررسی (،1398علیزاده مزرعه و محسنی)

ی برافشای اطالعات مالی«، صورت دادند. هدف این پژوهش بررسی رابطه

ها است. در این پژوهش افشای داوطلبانه و میزان افشای داوطلبانه شرکت شرکتی حاکمیت بین

است. گیری شده اند، اندازههکاررفتشاخص که در مطالعات قبلی هم به 59شرکت با استفاده از 

 -های توصیفیشناسی از نوع تحقیقپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش

شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران  106های موردنیاز از همبستگی است. بدین منظور داده

اسفند  29به مدیره مربوط به سال مالی منتهی های هیئتهای مالی و گزارش فعالیتکه صورت

ها، شر کرده بودند، انتخاب شد. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیهرا منت 1391

شرکتی، با میزان افشای  حاکمیت باشد. نتایج تحقیق نشان داد کهرگرسیون چندمتغیره می
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ها از اطالعات عمومی و استراتژیک، اطالعات مالی و بازار سرمایه، ی شرکتداوطلبانه

 .داری داردی مثبت و معنیعات راهبردی رابطهعات مدیران ارشد و اطالاطال

 خدمات افشای کیفیت (، در پژوهش خود تحت عنوان » تأثیر1396جهانگیرنیا و همکاران)

ساله شرکتهای بورس  14اطالعاتی«، با بررسی یک دوره  تقارن عدم بر حسابداری انتقادی

 هایرویه افشای کیفیت بین عنادارو م منفی سیدند که رابطهاوراق بهادار تهران، به این نتیجه ر

 سطح کیفیت افزایش دیگر، عبارتی بهتقارن اطالعاتی وجود دارد.  عدم و انتقادی حسابداری

 اطالعاتی تقارن عدم کاهش به منجر های مالیگزارش در انتقادی حسابداری هایرویه افشای

 .گردد ها میشرکت

تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته  ( در تحقیقی به بررسی1395) جامعی و همکاران

شرکت  95حسابرسی بر ویژگی های سود پیش بینی شده پرداختند. در این پژوهش داده های 

پذیرفته شده در بورس تهران که کمیته حسابرسی دارند، جمع آوری شد و فرضیه ها با استفاده 

لی اعضای نشان می دهد، تخصص مازمون شده اند. شواهد از تحلیل ضرایب رگرسیون، آ

کمیته حسابرسی با صحت پیش بینی سود رابطه مثبت دارد. به بیان دیگر می توان گفت وجود 

اعضایی با تخصص مالی در کمیته حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد و 

قت بیشتری و پیش بینی سود با د اطالعات قابل اتکاتری در اختیار مدیریت قرار می گیرد

شود. همچنین نتایج نشان داد که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با برآورد می 

 .پراکندگی پیش بینی های سود ارتباطی منفی دارد

 بل بیان است:پژوهش بصورت زیر قابنابراین فرضیه های 

حق الزحمه حسابرسی بر توانایی تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در فرضیه اول:  

 دارد.تهران تاثیرمعناداری بورس اوراق بهادار 

حق الزحمه خدمات غیرحسابرسی بر توانایی تامین مالی شرکت های پذیرفته فرضیه دوم: 

 شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرمعناداری دارد.

 روش تحقیق -3

 ای است تحقیقی کتابخانهاز لحاظ مکان تحقیقی کاربردی است  از لحاظ هدف تحقیق
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رویدادی ) از طریق اطالعات گذشته( یکرد پسز نوع نیمه تجربی و با استفاده از رواو  

شود که محقق پس از وقوع رویدادها به بررسی زمانی استفاده می است. از روش پس رویدادی

پردازد. افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد )نمازی، ع میموضو

یک یا چند متغیر مستقل مدنظر  در مواردی که بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با (.1379

های تاریخی، پارامتر این ارتباط و با استفاده از داده باشد و هدف محقق این است که بر اساس

یی( برای متغیر )متغیرهای( مستقل بر آورد و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی نماید، )پارامترها

 تواند باشد:ع مختلف میها و متغیرهای موجود در یک مدل معموال در سه نوداده

اط متوالی در زمان، اندازه چند متغیر( را در نق: مقادیر یک متغیر )1های سری زمانیداده -

، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته تواند ساالنه کند. این توالی میگیری می

 باشد.

: مقادیر یک متغیر )چند متغیر( را در زمان معین و روی واحدهای متعدد 2های مقطعیداده -

های مختلف واحدهای تولیدی، صنایع و یا شرکت تواندکند، این واحدها میاندازه گیری می

 باشد.

های مقطعی در طی زمان است، یا به عبارت کننده داده: در واقع بیان 3های ترکیبیداده -

 باشد.های سری زمانی و مقطعی میها حاصل ترکیب دو دسته دادهدیگر این داده

  ی ترکیبی استفاده شده است.هاباتوجه به ادبیات تحقیق موجود، در این پژوهش از داده

 جامعه و نمونه آماری -3-1

جامعه آماری این پژوهش تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می 

ه به این علت مورد آزمون قرار می گیرند. این جامع 1399تا  1395باشد که در بازه زمانی 

ای موجود در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته انتخاب شده است که امکان دسترسی به داده ه

 وجود دارد.شده در بورس 
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در این پژوهش، نمونه از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری، انتخاب خواهد 

آماری است که حائز  های موجود در جامعهشد. به این ترتیب که نمونه، متشکل از کلیه شرکت

 معیارهای زیر باشند:

 ها را در کنار یکدیگر قرار داد.هر سال ختم شود، تا بتوان داده 29/12ها به ندوره مالی آ -1

در طول دوره پژوهش تغییر در دوره مالی نداشته باشند، تا نتایج عملکرد مالی، قابل  -2

 مقایسه باشند.

گذاری، های سرمایههای مالی، از جمله شرکتهای فعال در حوزه فعالیتجزء شرکت -3

ها و موسسات مالی نباشند. بدلیل اینکه این موسسات از لحاظ ماهیت فعالیت بیمهها، بانک

گذاری بوده و وابسته به فعالیت سایر ها حاصل از سرمایهوت بوده و درآمد اصلی آنمتفا

باشند، لذا از پژوهش حذف خواهند ها متفاوت میها است، لذا ماهیتاً با سایر شرکتشرکت

 شد.

 1399الی  1395رهای پژوهش در طول دوره زمانی د نیاز جهت متغیهای مورداده -4

 امکان بتوان محاسبات را بدون نقص انجام داد.موجود باشند، تا درحد

 ها و ابزار گردآوری اطالعاتروش -3-2

 اطالعات مورد نیاز تحقیق بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی جمع آوری شده اند.

بع کتابخانه ای مانند کتب و ت تحقیق و مباحث تئوریک از منا. اطالعات مورد نیاز به ادبیا1

 سایت های اینترنتی جمع اوری شده اند. نشریات فارسی و التین و

. اطالعات مربوط به شرکت ها به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. 2

رت های مالی شرکت های خام و اولیه الزم برای آزمون فرضیات از سوی صواطالعات و داده

ره آورد نوین و اطالعات  های چذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود در نرم افزار

موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. در صورت ناقص بودن داده 

مان های موجود در این بانک های اطالعاتی، به آرشیو های دستی موجود در کتابخانه ساز

ی اکسل و بورس اوراق بهادار مراجعه شده است. همچنین برای تحلیل داده ها از نرم افزارها

 اس پی اس اس و ایویوز مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی استفاده شده است.
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 مدل و نحوه اندازه گیری متغیرها: -4-1

یک مدل مفهومی  برای بررسی روابط بین متغیرها در وهله نخست نیاز به در اختیار داشتن

 ل زیر استفاده شده است:استفاده از مدو کمی مناسب است. برای این منظور و در این تحقیق با 

 
 پژوهش؛ مدل مفهومی 1شکل 

 در همین راستا مدلهای کمی تحقیق به قرار زیر هستند:

 اول فرضیه مدل

Fin I,t = α + β 1 AF I,t + β 2 Size I,t+ β 3 Lev I,t+ β 4 Grw I,t + ε I,t 
 

 دوم فرضیه مدل

Fin I,t = α + β 1 NAF I,t + β 2 Size I,t+ β 3 Lev I,t+ β 4 Grw I,t + ε I,t 

 

 تجزیه و تحلیل آماری : -5

 آمار توصیفی -5-1

توصیفی متغیرهای تحقیق است. اولین گام در تجزیه و تحلیل آماری یک پژوهش، گزارش 

یم بندی می بدین منظور از شاخص های گوناگونی که در دو دسته مرکزی و پراکندگی تقس

 شوند استفاده می شود. جدول زیر به بررسی این موضوع پرداخته است.
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 (: شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق1جدول)

 

دراین جدول شاخصهای مرکزی از جمله میانگین و شاخصهای پراکندگی از جمله انحراف 

مشاهده برای متغیرهای مختلف محاسبه شده است. در  585رای معیار، کشیدگی و چولگی ب

هم است که دراین موارد توزیع متغیرها متقارن اکثر موارد، مقادیر میانگین و میانه نزدیک به 

 است. 

 استنباطیآمار -5-2

های الزم و تایید آزمونهای میزان اعتبار مدل های برآورد شده به میزان برقراری پیش فرض

ها که در این پژوهش استفاده شده اند برآورد مدل است. مهمترین این پیش فرضنیکویی  برای 

 عبارتند از:

 همسانی واریانس )به وسیله آزمون آرچ( -1

 ها )به وسیله آزمون دوربین واتسون(عدم خود همبستگی باقیمانده -2

 عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل )به وسیله آزمون وایف( -3

 له آزمون فیشر(کفایت کلی مدل )به وسی -4

 بیشترین مقدار مقدارکمترین  انحراف معیار میانگین تعداد 

 36/0 09/0 11/0 12/0 585 تامین مالی

 63/3 2 09/1 75/2 585 حق الزحمه حسابرسی

 86/1 50/0 29/0 79/0 585 الزحمه غیرحسابرسی قح

 15/8 39/4 29/1 20/6 585 اندازه شرکت

 92/0 019/0 28/0 59/0 585 اهرم مالی

 32/4 -81/0 29/1 39/0 585 نرخ رشد فروش
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د، گواه مناسب آینتایج به دست آمده برای هر یک از موارد فوق به شرحی که در ادامه می

بودن برازش صورت گرفته است. الزم به یادآوری است که کلیه نتایج به طور دقیق در پیوست 

 پژوهش گزارش شده است.

 همسانی واریانس

گرفته است. در این آزمون نیز برای  این خصوصیت توسط آزمون آرچ مورد سنجش قرار

ه است که نشان دهنده عدم وجود به دست آمد 05/0مدل، سطح معناداری باالتر از هر دو 

 ناهمسانی واریانس است.

 هاعدم خود همبستگی باقیمانده

این خصوصیت توسط آزمون دوربین واتسون مورد سنجش قرار گرفته است. محدوده مورد 

است که با توجه به اینکه آماره به دست آمده برای این  5/2تا  5/1قبول این آماره بین اعداد  

شده است بنابراین مشکل  96/1و در مدل دوم برابر با  95/1خست برابر با آزمون در مدل ن

 اپی نیز وجود ندارد.خودهمبستگی پی

 همخطی

این خصوصیت توسط آزمون وایف مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج گزاش شده در 

 دهد که به علت آنکه آماره این آزمون برای کلیه متغیرها حدود یک است،پیوست نشان می

 بنابراین مشکل همخطی نیز وجود ندارد.

 کفایت کلی مدل

رد سنجش قرار گرفته است. سطح معناداری این این خصوصیت توسط آزمون فیشر مو

بوده که با توجه به رد فرض صفر این آزمون، کفایت  000/0آزمون در در هر دو مدل برابر با 

 کلی هر دو مدل مورد تایید قرار می گیرد.

 ن چندگانهمدل رگرسیو  

نی استفاده برای بررسی ارتباط بین متغیر )های( مستقل و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیو

شده است الزم به ذکر است که در این تحلیل ابتدا معناداری مدل با جدول تحلیل واریانس به 

شد با 05/0اگر کمتر از  Fعنوان مهمترین سوال بررسی و پاسخ داده شده است ) مقدار احتمال 
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 مدل معنادار است( سپس با استفاده از معیار ضریب تعیین شدت همبستگی مدل بررسی شده

های بورسی انتظار ضریب تعیین باال است گرچه میزان ضریب تعیین مهم است اما عمال در داده

نمیرود. در مرحله سوم و در صورت معنادار بودن مدل، پارامترها برآورد شده اند این بخش با 

 امکانپذیر شده است.  tه از جدول ضرایب و آماره استفاد

گرسیون به طریقی که بیان شد، مفروضات مهم یادآور میشود که انجام برای انجام ر

اطمینان از وجود شرایط مقتضی رگرسیون های خطی چندگانه مورد بررسی قرار گرفت و با 

 نسبت به تفسیر فرضیه ها از روی نتایج رگرسیون اقدام می شود.

 در ادامه دو فرضیه مورد نظر این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

 تحلیل فرضیه اول تجزیه و

تاثیر نوسانات سود بر تاخیر در ارائه گزارشات مالی می پردازد  این فرضیه که به بررسی 

 برای بررسی آن از مدل زیر استفاده گردیده است:

Fin I,t =α  +β1 AF I,t +∑ Control I,t +ε I,t 
انجام با توجه به آنکه نوع داده ها به صورت ترکیبی است، نیاز است تا پیش از 

برای این کار نیاز به اجرای دو آزمون لیمر و هاسمن  رگرسیون،شیوه انجام آن  تعیین شود.

 است.
 (: نتیجه آزمون لیمر2جدول)

 سطح معناداری آماره آزمون

11/3 000/0 

 

داده ها از نوع تلفیقی هستند و نیاز به انجام آزمون هاسمن می با توجه به نتیجه این آزمون 

 باشد.
 (: نتیجه آزمون هاسمن3ل)جدو

 سطح معناداری آماره آزمون

95/21 0026/0 
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ها از نوع تلفیقی اثرات ثابت هستند. شود که دادهنتیجه گرفته میبا توجه به رد فرض صفر 

ترتیب، در مرحله بعد می توان با اطمینان خاطر از حصول شرایط الزم و ضروری، نسبت بدین

 ، گزارش شده است.4فرضیه ها اقدام نمود. این نتایج در جدول به تفسیر روابط و بررسی 
 ن مدل اول پژوهش(: نتیجه رگرسیو4جدول)

 سطح معناداری آماره آزمون ضریب متغیر

 3503/0 -12/1 -06/0 عدد ثابت

 0087/0 83/2 30/0 حق الزحمه خدمات حسابرسی

 3889/0 02/1 02/0 اندازه شرکت

 0021/0 -05/3 -37/0 اهرم مالی

 0441/0 78/1 11/0 نرخ رشد فروش

  48/0  ضریب تعیین تعدیل شده
 

با توجه به نتایج به دست آمده می توان دید که حق الزحمه خدمات حسابرسی تاثیر مثبت 

که  0087/0اری و معناداری بر متغیر وابسته یعنی تامین مالی دارد. این نتیجه را از سطح معناد

نمود.  بنابراین با استفاده  می توان نتیجه گیری  30/0است و همچنین ضریب  05/0پایین تر از 

 شود.از این نتیجه، فرضیه اول تحقیق تایید می

عالوه بر این از میان سه متغیر کنترلی، اهرم مالی تاثیر منفی و معنادار و نرخ رشد فروش، 

 امین مالی دارد.تاثیر مثبت و معناداری بر ت

ل و کنترلی توانسته اند نیز نشان می دهد که متغیرهای مستق48/0ضریب تعیین تعدیل شده 

 به خوبی رفتار متغیر وابسته را تبیین نمایند.

 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم

برای  فرضیه دوم نیز به بررسی تاثیر نوسات سود بر حق الزحمه حسابرسی می پردازد.

 از مدل زیر استفاده شد. بررسی این فرضیه
Fin I,t =α  +β1 NAF I,t +∑ Control I,t +ε I,t 

در این مورد نیز با توجه به آنکه نوع داده ها به صورت ترکیبی است، نیاز است تا پیش از 

انجام رگرسیون،شیوه انجام آن  تعیین شود. برای این کار نیاز به اجرای دو آزمون لیمر و 

 هاسمن است.
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 : نتیجه آزمون لیمر(5جدول)

 سطح معناداری آماره آزمون

19/3 0001/0 

 

با توجه به نتیجه این آزمون داده ها از نوع تلفیقی هستند و نیاز به انجام آزمون هاسمن می 

 باشد.
 (: نتیجه آزمون هاسمن6جدول)

 سطح معناداری آماره آزمون

26/10 0035/0 
 

ها از نوع تلفیقی اثرات ثابت هستند. شود که دادهینتیجه گرفته مبا توجه به رد فرض صفر 

ترتیب، در مرحله بعد می توان با اطمینان خاطر از حصول شرایط الزم و ضروری، نسبت بدین

 ، گزارش شده است. 7-4به تفسیر روابط و بررسی فرضیه ها اقدام نمود. این نتایج در جدول 
 ل دوم پژوهش(: نتیجه رگرسیون مد7جدول)

 سطح معناداری آماره آزمون ضریب متغیر

 0489/0 -53/1 -09/0 عدد ثابت

 3209/0 05/1 05/0 حق الزحمه خدمات حسابرسی

 2912/0 11/1 03/0 اندازه شرکت

 0036/0 -88/2 -32/0 اهرم مالی

 0356/0 84/1 12/0 نرخ رشد فروش

  56/0  ضریب تعیین تعدیل شده

 

توجه به نتایج به دست آمده می توان دید که حق الزحمه خدمات غیرحسابرسی فاقد با 

که  3209/0این نتیجه را از سطح معناداری تاثیر معنادار بر متغیر وابسته یعنی تامین مالی است. 

می توان نتیجه گیری نمود.  بنابراین با استفاده از   05/0است و همچنین ضریب  05/0باالتر از 

 شود.تیجه، فرضیه دوم تحقیق رد میاین ن
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عالوه بر این از میان سه متغیر کنترلی همچنان، اهرم مالی تاثیر منفی و معنادار و نرخ رشد 

 تاثیر مثبت و معناداری بر تامین مالی دارد. فروش،

نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل و کنترلی توانسته اند 56/0ضریب تعیین تعدیل شده 

 فتار متغیر وابسته را تبیین نمایند.به خوبی ر

 نتیجه گیری -6

در فرضیه اول پژوهشگر بدنبال این مسئله است که آیا حق الزحمه خدمات حسابرسی بر 

 ؟تامین مالی تاثیر معناداری خواهد داشت یا خیر

ر احتمال برای برای بررسی فرضیه فوق از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده که مقدا

لذا رابطه بین این متغیر با می باشد  05/0متغیر حق الزحمه خدمات حسابرسی کوچکتر از 

آماری رد شده و الزاما فرضیه  0Hاست.  با توجه به این آزمون، فرض متغیر وابسته معنی دار 

حمه گردد، بنابراین افزایش حق الزمقابل آن که هم راستا با فرضیه محقق است، تأئید می

 خدمات حسابرسی منجر به افزایش امکان تامین مالی کم هزینه می شود.

آنچنان که ادبیات موضوع نشان میدهد کیفیت پایین حسابرسی موجب کاهش اعتماد 

استفاده کنندگان صورت های مالی می شود و این امر نه تنها موجب کاهش اعتبار فرآیند 

ع از تخصیص بهینه سرمایه در اوراق بهادار و حسابرسی در ابعاد کالن خواهد شد بلکه مان

(. با این اوصاف می توان اینگونه نتیجه 1383یز می شود.)رجبی،افزایش هزینه تامین مالی ن

گرفت که خدمات حسابرسی باکیفیت باالتر می تواند با جلب اعتماد سرمایه گذاران و 

آورد. بنابراین، می توان اینگونه  سهامداران، امکان تامین هزینه ارزانتر را برای شرکت فراهم

تامین مالی ارزانتر، نیازمند خدمات حسابرسی با کیفیت برداشت کرد که شرکتها برای وصول به 

باالتر هستند و بر همین اساس ناگزیر خواهند بود که حق الزحمه باالتری برای خدمات 

زمینه صرف کنند. این  حسابرسی به حسابرسان مستقل پرداخت کرده و هزینه باالتری در این

در برنامه ریزی و اجرای مناسب  و  موضوع خالصه این تعبیر است که حق الزحمه حسابرسی

 باکیفیت کار حسابرسی مالی موثر است.
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( که اعتقاد دارند تامین 2021نتایج این بخش از پژوهش با یافته های آلراشدی و همکاران)

های با کیفیت باال هایی از حسابرسینوان نشانههای حسابرسی را به عکنندگان مالی، هزینه

دهند و به نوبه خود تاثیر مثبتی بر دسترسی های مالی را افزایش میتبینند که اعتبار صورمی

 گذارند.ها به تامین مالی میشرکت

در فرضیه دوم پژوهشگر بدنبال این مسئله است که آیا حق الزحمه خدمات غیرحسابرسی 

 ؟اثیر معناداری خواهد داشت یا خیربر تامین مالی ت

رگرسیون چند متغیره استفاده شده که مقدار احتمال برای بررسی فرضیه فوق نیز از آزمون 

می باشد لذا رابطه بین این متغیر  05/0برای متغیر حق الزحمه خدمات غیرحسابرسی بزرگتر از 

آماری رد شده و الزاما  1H نیست.  با توجه به این آزمون، فرضبا متغیر وابسته معنی دار 

گردد، بنابراین افزایش حق الزحمه ، تأئید میفرضیه مقابل آن که مخالف با فرضیه محقق است

 خدمات غیرحسابرسی تاثیر معناداری بر امکان تامین مالی کم هزینه ندارد.

برخالف مورد قبل نتایج تحلیل آماری این بخش نشان میدهد که با حق الزحمه خدمات 

می توان گفت به  حسابرسی تاثیر معناداری بر تامین مالی ندارد. آنچه در تفسیر این یافتهغیر

عبارتی در راستای همان مفهوم فرضیه قبل است. در واقع این نتیجه گویای آن است که  هر 

چقد سرمایه گذاران هزینه پرداختی بابت خدمات حسابرسی را عاملی برای بهبود کیفیت 

دی یت اطالعات م یدانند و تبعا از آن بهره مند می شوند، اعتقادی به کارکرگزارشگری و شفاف

مشابه برای خدمات غیرحسابرسی قائل نیستند. این مسئله می تواند به دالیل مختلفی باشد. 

منجمله آنکه هزینه خدمات غیرحسابرسی اساساً رقم قابل توجهی نیست که بر سیاست های 

ذارد. از سویی عمدتاً هزینه های پرداختی بابت خدمات کلی شفافیت شرکتها تاثیر بگ

کند و به نوعی هزینه همسویی مدیران نفی نزد سرمایه گذاران ایجاد میحسابرسی دیدگاهی م

شرکت با حسابرسان تلقی می شود. از این رو نمی توان آن را عاملی در جهت بهبود تامین 

 مالی کم هزینه تلقی کرد. 

ه که مطالعات بسیار کمی در این زمینه وجود دارند اما نتیجه این در مقام مقایسه اگرچ

( دانست. چراکه این 2021آلراشدی و همکاران)توان مغایر با نتایج تحقیق را میتحقیق 

محققان، هزینه خدمات غیرحسابرسی را نیز همپا و هم ارزش با خدمات حسابرسی شاخصی 
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رچه به لحاظ تایید همسویی مدیران با حسابرسان به موثر در تامین مالی کم هزینه می دانند. اگ

مه های خدمات غیرحسابرسی، به نوعی نتایج به دست آمده همسو با واسطه پرداخت حق الزح

 ( تلقی می شود.1393سلطانیان) ( و2020باندری و همکاران )یافته مطالعات 

 منابع -7

،جلد دوم، تحلیل آماری، در مدیریت (، آمار وکاربرد آن 1383آذر، عادل و منصور مومنی )

 انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی )سمت(، تهران

 تخصص تعدیلی اثر (، بررسی1394احمدپور، احمد؛ توکل نیا، اسماعیل، معصومی، تکتم )

 :هدیتع اقالم بر مبتنی مدیریت سود و مدیره هیئت راهبری بین ارتباط بر صنعت در حسابرس

پژوهشی  علمی تهران، فصلنامه بهادار اوراق بورس شده در پذیرفته شرکتهای از تجربی شواهد

 93 – 105، صص 5 شماره چهارم، مدیریت، سال حسابرسی و حسابداری دانش

، نقش کمیته حسابرسی در کیفیت 1393رضا؛ فرزاد نعمتی و زهرا دانشورعالی، اعطایی زاده, 

، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز 21بین المللی مدیریت در قرن  کنفرانس گزارشگری مالی،

 .پایتخت

اتحلیل)متاآنالیز(استقالل فر"(1394بذرافشان.آمنه،حجازی.رضوان،رحمانی.علی،باستانی.سوسن)

فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت،  "کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

 سال هشتم، شماره بیست و پنجم.

»اثرقراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های (، 1383پورحیدری، احمد و همتی، داوود )

حسابداری و حسابرسی دانشکده  پاداش و مالکیت بر مدیریت سود«، فصل نامه بررسی

 .47-64، ص 36مدیریت دانشگاه تهران، سال یازدهم، شماره 

 های نقدی آزاد و محدودیت در تامین(، » تاثیر جریان1388تهرانی، رضا و حصارزاده، رامین )

گذاری«، فصلنامه تحقیقات حسابداری، سال اول، گذاری و کم سرمایهسرمایهمالی بر بیش

 .50-67ص  شماره سوم.

(، » نظریه مدیریت سود«، فصل نامه تحقیقات حسابداری، 1389ثقفی،علی و پوریا نسب، آرمین)

 .60سال دوم،شماره ششم، ص 

 بازار واکنش و سود کیفیت بین رابطه تبیین و (، »بررسی1383) کردستانی غالمرضا و علی ، ثقفی

 112-101، ص37 ش حسابرسی، و حسابداری  ی بررسیها نقدی«، فصلنامه سود تغییرات به
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های  ویژگی بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص (. تاثیر1395جامعی، رضا، رستمیان، آزاده )

-1، صص 29، شماره8شده. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال بینی پیش سود

17. 

کیفیت حسابرسی (. رابطه بین 1397حساس یگانه، یحیی؛ صدیقی، روح اهلل و حسن زاده، فاطمه )

مستقل و کمیته حسابرسی با مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی، دانش حسابداری و 

  13-24، صص 22حسابرسی، شماره 

(، بررسی تاثیر تغییرات اظهار نظر 1394خدادادی، ولی؛ ویسی، سجاد و نیک کار، جواد )

اوراق بهادار تهران،  حسابرس بر به موقع بودن افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 87-70، صص 30تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 

 هدف با سود مدیریت و حسابرسی یتبین کیف (، رابطۀ1394میمند، مهدی ) خواجوی، شکراهلل،

 29 – 56، صص 2حسابداری، سال ششم، شماره  دانش سود، مجله هایدستیابی به آستانه

 تهران، اجتماعی،  و انسانی علوم در پژوهشی و علمی و نظری مبانی (،1380) علی، دالور،

 انتشارات رشد

ارزش  و سود کیفیت سود، هموارسازی بین (، »بررسی رابطه1390)دیگران  و داریوش دموری،

اوراق بهادار تهران«، پژوهش های حسابداری  بورس در شده پذیرفته های شرکت در شرکت

 99-87مالی، سال سوم، شماره اول، ص 

(، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته 1394کری، مصطفی )ذا

بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، موسسه شده در 

 آموزش عالی سمنگان آمل

تجدید  های کمیتۀ حسابرسی و(، ویژگی1396رضازاده، جواد؛ عبدی، مصطفی و کاظمی، مهدی )

  1-16، صص 3، شماره 9های مالی، پژوهش های حسابداری مالی، دورهارائۀ صورت

بررسی تأثیر ویژگی های کمیته ی حسابرسی بر  "( 1394رویایی. رمضانعلی، ابراهیمی.محمد )

 25فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی،سال هفتم،شماره  "سطح افشای داوطلبانه اخالق

 .71-88،صص 

اثر ویژگی های حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، مجله بررسی های (، 1395علیرضا) زارعی,

 های(، سرمایه1392مهدی ) محمد زاده،مومن64-43، صص 12، شماره 2حسابداری، دوره 

 42-53، صص 109ماهنامه بورس، شماره  .حسابرسی کمیته و فکری
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ری و حسابرسی ات تخصصی حسابدا(، »تئوری حسابداری« ، مرکز تحقیق1387شباهنگ،رضا )

 سازمان حسابرسی.

 ویژگیهای اثر (، بررسی1394فخاری، حسسین؛ محمدی، جواد و حسن نتاج کردی، محسن )

واقعی، مطالعات تجربی حسابداری مالی،  اقالم طریق سود از مدیریت بر حسابرسی کمیته

 123-146، صص 46شماره 

یت سود و واکنش بازار به تغییرات ن رابطه بین کیف(، بررسی و تبیی1383کردستانی، غالمرضا )

 سود، پایان نامه دکتری دانشگاه تهران

(، »تاثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر 1387کمالی، احمد ) 

نامه کارشناسی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران«، پایانمدیریت سود شرکت

 گاه اصفهان.ارشد، دانش
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