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Abstract
The objective of this research is to study the relationship between audit quality and financial constraints of the
companies Listed on Tehran Stock Exchange. Financial constraints were calculated by localized index measured
by Tehrani and Hesarzadeh (2009). To measure the audit quality, three criteria were used: the size of auditing
firm, auditor`s tenure and the auditor`s expertise in industry. In order to test the research hypotheses, 100
companies listed on Tehran Stock Exchange, in the period of 2006 – 2013, were selected as samples. Multiple
logistic regression model was used to test the research hypothesis. Data analysis was performed using Eviews
software version 7. The results revealed that there was a significant and positive relationship between auditing
firm size and auditor`s tenure, and financial constraints. Otherwise, there was a significant negative relationship
between auditor`s expertise in industry and financial constraints. In general, the findings of the research
indicated that audit quality affects financial constraints.
Keywords: Audit Firm Size, Auditor Tenure, Auditor`s Expertise in Industry, Audit Quality, Financial
Constraints
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چکیده
. بررسی رابطۀ کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است،هدف این پژوهش
 برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی از.) محاسبه کردند7911( محدودیت در تأمین مالی با استفاده از شاخص بومیشده را تهرانی و حصارزاده
، برای آزمون فرضیههای پژوهش. تداوم انتخاب حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت استفاده شده است،سه معیار اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی
 فرضیههای پژوهش با. بهعنوان نمونه انتخاب شد7919 -7939  شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی722 تعداد
. انجام شد1  نسخۀEviews  تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار.استفاده از الگوی رگرسیون لجستیک چندمتغیره آزمون شده است
 رابطۀ مستقیم و معناداری با محدودیت در تأمین مالی دارد؛،نتایج آزمون فرضیهها نشان داد اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و تداوم انتخاب حسابرس
 نتایج پژوهش نشان داد کیفیت، بهطور کلی. معكوس و معنادار است،ولی رابطۀ تخصص حسابرس در صنعت با محدودیت در تأمین مالی
 این پژوهش با بررسی رابطۀ کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی به مبانی.حسابرسی در محدودیت در تأمین مالی اثرگذار است
.نظری پژوهش میافزاید
 محدودیت در تأمین، کیفیت حسابرسی، تداوم انتخاب حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی:واژههای کلیدی
مالی
* نویسنده مسؤول
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مقدمه.

گزارشگری مالی ضعیف ،عدمتقان اطععاتی بین فعا ن

تواناااایی شااارکت در دساااتیابی باااه منااااب ماااالی
درونسازمانی و بارونساازمانی بارای سارمایهگاذاری و

بازار را افزایش می دهد؛ بنابراین ،کیفیات حسابرسای در
ساختار سرمایۀ شرکت مؤثر است [.]72

اجاارای طاار هااای توسااعهای از عواماال اصاالی رشااد

انجام حسابرسی با کیفیت زیاد ،عااملی حیااتی بارای

سودآوری محسوب میشود .شرکت ها در زمان نیااز باه

شرکت هایی است که قصد افزایش وجوه خود را دارند.

مناب ماالی جدیاد ،باا منااب درونساازمانی شاامل ساود

تقاضااای شاارکت باارای حسابرساای بااا کیفیاات زیاااد ،بااا

انباشته و ذخایر یا با مناب برونسازمانی مانند ایجاد بدهی

نیازهای مالی و اهرم مالی شرکت ،رابطاه دارد [.]72،37

و یا انتشار سهام ،مناب ضروری خود را تاأمین مایکنناد.

بااااا بهبااااود کیفیاااات گزارشااااگری مااااالی شاااارکت،

عامل مهم در تصمیم گیاری شارکت بارای نحاوۀ تاأمین

سرمایهگذاران ،به شرکت ،اعتماد بیشتری میکنناد و آن

مالی ،هزینۀ آن است [.]99

شرکت راحتتار مایتواناد بارای تاأمین نیازهاای ماالی

هزینۀ تأمین ماالی بارای شارکتهاای باا محادودیت

خود ،به تأمین مالی با بازار سهام اقدام کند [ .]99افزایش

تأمین مالی ،7بیشتر است [ .]27،29محدودیت تأمین مالی

کیفیت حسابرسی سب

افزایش اعتماد سرمایهگذاران باه

نیز مانعی برای سرمایهگذاری و رشد شرکت اسات [،39

گزارشگری مالی میشود و احتمال دساتیابی شارکت باه

 .]91شاارکتهااای بااا محاادودیت تااأمین مااالی ،تمایاال

وجوه ضروری افزایش مییابد [.]39

بیشتری به نگهداشت وجه نقد دارند و ساط بیشاتری از

هاادف اصاالی ایاان پااژوهش ،بررساای تااأثیر کیفیاات

ماناادۀ وجااه نقااد را نگهااداری ماایکننااد [ .]29عواماال

حسابرساای در محاادودیت تااأمین مااالی شاارکتهااای

مختلفی باعث ایجااد محادودیت تاأمین ماالی مایشاود.

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .با توجاه

عدمتقاان اطععااتی و مشاكعم نماینادگی ،مهامتارین

به مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ،پرسش اصالی پاژوهش

عواملی اسات کاه در تخصایص منااب ماالی باه شارکت

این است که آیا انجام حسابرسای صاورمهاای ماالی باا

اثرگذار است [ .]99،99،91،92یكی از راههاای کااهش

مؤسسام بازر

حسابرسای باعاث کااهش محادودیت

هزینۀ نمایندگی ،حسابرسای مساتقل صاورمهاای ماالی

تأمین مالی شارکت هاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق

اساات .نتااایج پااژوهشهااای متعاادد نشااان داده اساات

بهادار تهران می شود؟ پرسش دیگار ایان اسات کاه آیاا

حسابرسی و کیفیت مطلوب آن باعث کاهش عدمتقارن

ویژگی های حسابرس مانناد تاداوم انتخااب حساابرس و

اطععااتی باین گاروههاای صااح منااف در شارکتهاا

تخصص حسابرس در صنعت ،تأثیری در محادودیت در

مااایشاااود [ .]39 ،77 ،3 ،3عااادمتقاااان اطععااااتی باااا

تأمین مالی شارکت هاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق

شاااخصهااای کیفیاات حسابرساای ماننااد دورۀ تصاادی

بهادار تهران دارد؟

حسابرس و تخصص حسابرس در صانعت ،رابطاۀ منفای

جنبۀ نوآوری این پژوهش در این اسات کاه اگرچاه

دارد [ .]3کاهش کیفیت حسابرسی به نوباۀ خاود ،ساب

تأثیر عواملی مانند سااختار هیاأم مادیره [ ]31و کیفیات

کاهش شفافیت اطععاتی و کاهش کیفیت گزارشاگری

گزارشااگری مااالی [ ]99در محاادودیت تااأمین مااالی در

ماااالی ساااا نه مااایشاااود [ ]9،22و سااارانجام کیفیااات

پژوهشهایی بررسای شاده اسات ،پژوهشای ،داخلای یاا
خارجی ،مشاهده نشد که تأثیر کیفیات حسابرسای را در
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محدودیت تأمین ماالی بررسای کارده باشاد؛ از ایانرو،

تعریااف فااازاری 3و همكاااران ( )7311اساات .براساااس

اهمیاات ایاان پااژوهش ایاان اساات کااه نشااان ماایدهااد

تعریف آنها ،تمام شرکتها را میتاوان شارکتهاای باا

شاخصهای کیفیت حسابرسی چه تأثیری در محدودیت

محدودیت مالی تلقی کرد؛ اما ساطو محادودیت هاای

تأمین مالی شارکت هاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق

مااالی متفاااوم اساات (نقاال از کنعااانی امیااری.)7919 ،

بهادار تهران دارد.

معیارهای زیادی برای تفكیاک شارکتهاا باه دو دساته

در این پژوهش ،ابتدا مبانی نظری و پیشینۀ پاژوهش،

شرکتهاای باا محادودیت تاأمین ماالی و شارکتهاای

درادامه ،فرضیه ها و روش پژوهش؛ سپس نتاایج آزماون

باااادون محاااادودیت تااااأمین مااااالی وجااااود دارد .در

فرضیههای تادوینشاده براسااس مباانی نظاری و پیشاینۀ

پژوهش های پیشین از معیارهاایی مانناد میازان پرداخات

پااژوهش و در بخااش پایااانی ،خعصااۀ نتااایج پااژوهش و

سااود سااهام [ ،]23نساابت پرداخاات سااود سااهام [،]9،29

پیشنهادهای مربوط ارائه شده است.

نسابت جریاان نقاد [ ]31و لگااریتم طبیعای فاروش []92
برای طبقهبندی شرکتها به شرکتهاای باا محادودیت

مبانی نظری.

تأمین مالی و بدون محدودیت تأمین ماالی اساتفاده شاده

محدودیت تأمین مالی از مبااحیی اسات کاه باهطاور
وسی در مبانی مالی درباارۀ آن بحاث شاده اسات [.]99

است.
محدودیت در تأمین مالی باا عوامال مختلفای ایجااد

محدودیت تأمین مالی به معنای ناتوانی شرکت در تأمین

میشود .از مهمترین عوامل تأثیرگذار در تخصیص مناب

مالی وجوه برای سرمایهگذاریهای مطلوب خود اسات.

مااالی بااه شاارکت ،عاادمتقااارن اطععاااتی و مشااكعم

این ناتوانی در تاأمین وجاوه زم ممكان اسات ناشای از

نمایندگی است [ .]99،99،91با اساتقرار سااز و کارهاای

ناتوانی برای استقراض ،انتشار سهام یاا مشاكل نقدشادن

کاهنادۀ عاادم تقاارن اطععاااتی و مشاكعم نمایناادگی،

داراییها باشد [ .]33شرکتها زمانی با محدودیت تأمین

محدودیت تأمین مالی کمتر میشود .یكی از این سااز و

مالی روبهرو هستند که تأمین مالی برونسازمانی با هزیناۀ

کارها ،حسابرسی مستقل صورمهای مالی است.

زیادی انجام شود [ .]23محدودیت تأمین مالی با تنگناای

نظریۀ تقاضا برای کیفیات حسابرسای از آنجاا ناشای

مالی ،7تنگنای اقتصادی 2و خطار ورشكساتگی 9یكساان

می شود که بین مدیران شرکت و مالكان آن تضاد منااف

نیست؛ هرچند این موارد با محدودیت تأمین مالی رابطاه

وجود دارد .افزایش هزینههاای نماینادگی باهدلیال نباود

دارد [.]33

تمرکااز مالكیاات و نبااود نظااارم مااؤثر مالكااان ،سااب

تعریفهای متعاددی از شارکتهاای باا محادودیت

افاازایش تقاضااا باارای انجااام حسابرساای بااا کیفیاات بهتاار

تأمین مالی مانند شرکتهای با مشاكل نقادینگی بیشاتر،

ماایشااود [ .]9حسابرساای و کیفیاات مطلااوب آن سااب

شرکتهای با محدودیت توزی سود سهام ،شرکتهاای

کاهش عدمتقارن اطععاتی بین گروههای صاح منااف

با دسترسی کمتر باه باازار سارمایه و هزیناۀ تاأمین ماالی

در شرکتها میشود [.]3،72،39 ،3

بیشتر وجود دارد [ .]27کاملترین و صری ترین تعریف،

با وجود تعشهای انجامشده بارای تعریاف کیفیات
حسابرسی ،تعریف جامعی بارای آن وجاود نادارد .ایان

1. Financial Distress
2. Economic Distress
3. Bankruptcy Risk

4. Fazzari

 / 722مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال ششم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )22پاییز 7931

مسااأله ،نشااان ماایدهااد کیفیاات حسابرساای ،تعریااف

بهعنوان معیارهای کیفیات حسابرسای اساتفاده کاردهاناد

پیچیاادهای دارد و برداشااتهااای افااراد مختااف از آن،

[ .]1از معیارهاااای کااااربردی دیگااار بااارای کیفیااات

متفاوم است [ .]93دی آنجلو ( )7317کیفیت حسابرسی

حسابرسی ،می تاوان باه ناو گازارش حسابرسای اشااره

را ارزیااابی و اسااتنباط حسااابرس از احتمااال کشااف و

کرد .پژوهشگرانی مانند هرمانسون 2و همكااران ()2221

گزارش ماوارد تحریاف مهام در صاورمهاای ماالی یاا

و دیلویت )2272( 9از انتشار گزارش غیرمقبول بهعناوان

سیستم حسابداری صاحبكار تعریف می کند [ .]79مطابق

شاخصی برای کیفیت حسابرسای یاا اساتقعل حساابرس

تعریااف دیویدسااان و نئااو ( )7339کیفیاات حسابرساای،

اسااتفاده کااردهانااد .در ایاان پااژوهش از اناادازۀ مؤسسااۀ

توانایی حسابرس در کشف و رف تحریف های با اهمیت

حسابرسی ،تداوم انتخاب حسابرس و تخصص حسابرس

و دستكاری در سود خاالص گازارش شاده اسات [.]79

در صاانعت بااهعنااوان شاااخصهااای کیفیاات حسابرساای

پالمروس ( )7311کیفیت حسابرسای را برحسا

میازان

استفاده شده است.

اعتباردهی حسابرسی تعریف مای کناد؛ بناابراین کیفیات

اناادازۀ مؤسسااۀ حسابرساای :مؤسسااام حسابرساای

حسابرساای بااهعنااوان عاااریبااودن صااورمهااای مااالی

بزر تر ،انگیزۀ بیشتری برای انجام حسابرسی با کیفیات

حسابرسی شده از تحریافهاای مهام تعریاف مایشاود.

بهتر دارند؛ زیرا این مؤسساام باه کسا

شاهرم بیشاتر

قابلیت اطمیناان باه صاورمهاای ماالی حسابرسایشاده،

ععقهمندند و نگران از دستدادن مشاتری خاود هساتند.

کیفیت حسابرسی را نشان میدهد.

گمان میرود چنین مؤسساتی بهدلیل دسترسی به منااب و

امكان اندازهگیری و مشاهدۀ کیفیت حسابرسای قبال

امكانام بیشتر بارای آماوزش حسابرساان خاود و انجاام

از انجام حسابرسی و یا درحین حسابرسی وجاود نادارد؛

آزمونهاای مختلاف ،خادمام حسابرسای را باا کیفیات

بنابراین برای ارزیابی کیفیت حسابرسی ،به شاخصهاایی

بهتری ارائه می کنند [ .]79مؤسسام بازر

حسابرسای،

نیاااز اساات [ .]93اناادازۀ مؤسسااۀ حسابرساای یكاای از

شهرم بیشتری دارند و معمو ً هزیناۀ بیشاتری را صارف

شاخص های مدّنظر برای اندازه گیری کیفیت حسابرسای

آموزش کارکنان خود برای ارائۀ خدمام حسابرسای باا

است که با استفاده از متغیر دو ارزشی سنجیده مایشاود.

کیفیت بهتر میکنند و کنترل کیفی قویتری دارند .ایان

استفاده از متغیر دو ارزشی ممكن است بهخوبی ،تفااوم

مؤسسااام باارای افاازایش کیفیاات حسابرساای خااود،

بین سایر مؤسسام را نشان ندهد یا اینكه اختعف انادازۀ

سرمایهگذاری زیادی انجام میدهند [ .]73نتایج پژوهش

مؤسسام به میزانی نباشد که بتوان باا اطمیناان ،برخای را

حساس یگانه و آذین فار ( )7913نشاان داد باین کیفیات

و برخای دیگار را کوچااک در نظار گرفات؛ بااه

حسابرسی و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی ،رابطاۀ معكاوس و

همین دلیل ،معیار های دیگری برای اندازهگیری کیفیات

معنااادار وجااود دارد [ .]1نتیجااۀ پااژوهش چاان و هسااو

حسابرسی معرفی شده است.

( )2223نشااان داد رابطااۀ میبتاای بااین اناادازۀ حسااابرس و

بازر

باود و ویلكنز )2223( 7از معیار هاای دیگاری شاامل

کیفیت حسابرسی در مؤسسام بزر

حسابرسی نسابت

سهم بازار ،تعداد صااحبكاران ،تعاداد شارکای مؤسساه،

به مؤسساام کوچاک حسابرسای وجاود دارد؛ اماا ایان

مجماو دارایایهاا و ساود عملیااتی مؤسساۀ حسابرسای

تفااوم درباارۀ مؤسساام متوسا حسابرسای نسابت بااه

1. Bauwhede & Willekens

2. Hermanson
3. Deloitte
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مؤسسام کوچک صدق نمی کند [ .]79نتیجاۀ پاژوهش

تااأثیر کیفیاات حسابرساای در هزینااۀ باادهی شاارکتهااای

چوی و همكاران ( )2223بارای شارکتهاای امریكاایی

فنعندی را برای نمونه ای شامل 222ر 29سال  -شارکت

نیز نشان دهندۀ رابطۀ مستقیم اندازۀ مؤسسۀ حسابرسای باا

در بااازه زمااانی  7333-2229بررساای کاارد .معیارهااای

کیفیت حسابرسی و حاق الزحماۀ حسابرسای اسات [.]73

کیفیت حسابرسی شامل انجام حسابرسی با چهار مؤسساۀ

نتیجااۀ پااژوهش فرانساایس و یااو ( )2223نیااز در بررساای

بزر

حسابرسی ،حسابرسی به وسیلۀ حسابرسان خبره و

نموناااهای شاااامل شااارکتهاااای امریكاااایی نشاااان داد

حضور بیشتر از یک حسابدار رسمی در ساختار مؤسساۀ

شاارکتهااای حسابرساایشااده بااا چهااار مؤسسااۀ باازر

حسابرسی بود .نتایج پاژوهش وی نشاان داد در صاورم

حسابرسااای ،کیفیااات حسابرسااای بهتاااری دارناااد [.]21

انجااام حسابرساای شاارکت بااا چهااار مؤسسااۀ باازر

احمدپور و همكاران ( )7913تأثیر حاکمیات شارکتی و

حسابرسی و حسابرسان خبره ،نار بهارۀ بادهی کااهش

کیفیت حسابرسی در هزینۀ تأمین مالی با بادهی را بارای

مییابد .حضور بیشتر از یک حسابدار رسمی در سااختار

نمونهای شامل  773شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق

مؤسسۀ حسابرسی ،تاأثیر معنااداری در نار بهارۀ بادهی

بهادار تهران در بازه زمانی  7912-7911بررسی کردناد.

نداشت [ .]93ایترادیس ( )2272رابطۀ کیفیت حسابرسای

اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی ،شاخص کیفیات حسابرسای در

بااا محافظااهکاااری ،هزینااۀ نمایناادگی و هزینااۀ حقااوق

نظر گرفته شد .نتایج پژوهش آنان نشان داد بین اساتقعل

صاحبان سهام در دو کشور آفریقای جنوبی ،باا مقاررام

اعضاای هیاأم مادیره و هزیناۀ بادهی ،رابطاۀ مسااتقیم و

عرفی و کشور برزیال ،باا قاوانین ضاابطهمناد را در باازه

معنادار وجود دارد؛ اماا رابطاۀ دوگاانگی مادیر عامال و

زمانی  2229-2272بررسی کرد 212 .شارکت آفریقاای

هزینۀ بدهی ،معكوس و معنادار است .وجود ساهامداران

جنوبی و  221شرکت برزیلای باهعناوان نموناۀ پاژوهش

سااهامداران و نظااارم کااارای

انتخاب شد .نتاایج پاژوهش وی نشاان داد شارکتهاای

آنها ،تأثیر معنااداری در کااهش هزیناۀ بادهی دارد؛ اماا

حسابرسیشده با مؤسسام حسابرسی بزر

در آفریقای

کیفیت حسابرسی ،چنین تأثیری نادارد [ .]7کردساتانی و

جنااوبی ،سااود محافظااهکارانااهتااری دارنااد؛ ولاای در

رحیمی ( )7913رابطۀ کیفیت حسابرسی با هزینۀ سارمایۀ

شرکت های برزیلی ،چنین رابطۀ معناداری وجود نادارد.

سااهام عااادی و ماادیریت سااود را باارای  727شاارکت

در هر دو کشور ،شرکتهای حسابرسیشده با مؤسسام

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماانی

حسابرسی بزر  ،اقعم تعهدی اختیاری و هزینۀ حقاوق

 7911-7919بررسی کردند .انادازۀ مؤسساۀ حسابرسای،

صاااحبان سااهام کمتااری دارنااد [ .]93فرضاایۀ اول ایاان

شااااخص کیفیااات حسابرسااای در نظااار گرفتاااه شاااد.

پژوهش بهصورم زیر تدوین میشود:

نهااادی عمااده در ترکیا

شرکتهایی که ساازمان حسابرسای ،آنهاا را حسابرسای

بااین اناادازۀ مؤسسااۀ حسابرساای و محاادودیت تااأمین

کرده است ،شرکتهاای باا کیفیات حسابرسای بهتار در

مالی شرکتهاای پذیرفتاهشاده در باورس اوراق بهاادار

نظاار گرفتااه شااد .نتااایج پااژوهش نشااان داد بااین کیفیاات

تهران ،رابطۀ معناداری وجود دارد.

حسابرسی و هزینۀ سرمایۀ سهام عادی شرکت هاا ،رابطاۀ

تااداوم انتخاااب حسااابرس :بااه عواماال تعیااینکنناادۀ

معناداری وجود ندارد .ارتباط باین کیفیات حسابرسای و

استقعل حسابرس همواره باید توجه شود .مدم تصدی

مدیریت سود نیز معنادار نیست [ .]32کارجالینن ()2277

حسابرس ،یكی از مواردی است که توجه زیادی به آن
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شده است [ .]33تداوم انتخاب حساابرس ممكان اسات

در صااانعت نسااابت باااه حسابرساااانی کاااه در صااانعت

کاهش استقعل و کیفیات حسابرسای شاود []93؛

متخصص نیستند ،خدمام حسابرسی با کیفیات بهتاری

البتااه کمااران  7و همكاااران ( )2229معتقدنااد تااداوم

ارائااه ماایکننااد [ .]97 ،3رابطااۀ میبتاای بااین تخصااص

مایشاود حساابرس باه مارور،

حسابرس در صنعت و معیارهاای مساتقیم و غیرمساتقیم

کند و در نتیجه ،صاعحیت

کیفیت حسابرسی مشاهده شده است [ .]3یوآن و ژنگ

حرفه ای و کیفیت حسابرسی او افزایش یابد [ .]77بل و

( )2273چگونگی تأثیر تخصص حساابرس در صانعت

همكاااران ( )2279تااأثیر تصاادی مؤسسااۀ حسابرساای و

را در رابطۀ دورۀ تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی

خدمام حسابرسی نشده در کیفیت حسابرسای را بارای

بررسی کردند .نتیجۀ پژوهش آنان ،نشاان دهنادۀ رابطاۀ

نمونه ای شامل  299شرکت امریكاایی بررسای کردناد.

غیرخطااای باااین دورۀ تصااادی حساااابرس و کیفیااات

نتیجااۀ پااژوهش آنااان نشااان داد حسابرساای نخسااتین،

حسابرساای بااود؛ البتااه ،در صااورتی کااه دورۀ تصاادی

کیفیاات اناادکی دارد و در سااال هااای بعااد ،کیفیاات

حسااابرس بیشااتر از سااه سااال نباشااد .رابطااۀ مسااتقیم و

حسابرسی ،اندکی افزایش می یابد؛ اما با طاو نی شادن

معناااداری نیااز بااین تخصااص حسااابرس در صاانعت و

زمااان تصاادی حسااابرس ،کاسااته ماای شااود؛ البتااه ،ایاان

کیفیت حسابرسی باه شا رط کمتار باودن دورۀ تصادی

کاهش کیفیت حسابرسی برای صااحبكاران خصوصای

حسابرس از سه سال مشاهده شد .در صورم بیشتربودن

اسااات [ .]1وون و همكااااران ( )2273تاااأثیر چااارخش

این دوره از سه سال ،هیچ رابطاه ای باین ایان دو متغیار

اجباری حسابرسان در کیفیت حسابرسی و حاق الزحماۀ

مشاااهده نشااد [ .]97حاجیهااا و ساابحانی ( )7932رابطااۀ

حسابرسااای را در باااازه زماااانی  2229-2272بااارای

کیفیاات حسابرساای و هزینااۀ ساارمایه باارای 37شاارکت

شرکت های کرۀ جنوبی بررسی کردناد .اقاعم تعهادی

پذیرفته شده در باورس اوراق بهاادار تهاران را در باازه

اختیاری غیرعادی به عنوان شاخص کیفیات حسابرسای

زمانی  7919-7913بررسی کردناد .از نسابت ساود باه

انتخاب شد .نتایج ،نشان دهنادۀ تاأثیر معناادار چارخش

قیمت تعدیل شدۀ صنعت به عنوان شاخصی برای هزیناۀ

اجباری حسابرسان در کیفیت حسابرسی و حاق الزحماۀ

سااارمایه و از معیارهاااای انااادازۀ مؤسساااۀ حسابرسااای،

حسابرسی بود [ .]39فرضیۀ دوم این پژوهش به صاورم

تخصااص صاانعت حسااابرس و دورۀ تصاادی حسااابرس

زیر تدوین میشود:

به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی اساتفاده شاد .نتیجاۀ

سب

انتخاب حسابرس موج
دانش خاص بیشتری کس

بین تداوم انتخاب حساابرس و محادودیت در تاأمین

پااژوهش آنااان نشااان داد اناادازۀ مؤسسااۀ حسابرساای،

مالی شرکتهاای پذیرفتاهشاده در باورس اوراق بهاادار

تخصص صنعت حسابرس و دورۀ تصدی حساابرس باه

تهران ،رابطۀ معناداری وجود دارد.

مدم چهار سال ،هزینۀ سرمایه را کاهش می دهد [.]23

تخصص حسابرس در صنعت :عباارم از آگااهی و
دانش خاص مؤسسۀ حسابرسی در صانعت بارای در

فرضیۀ سوم این پژوهش به صورم زیر تدوین میشود:
بین تخصص حساابرس در صانعت و محادودیت در

بهتر فعالیت صاحبكار و ریسک حسابرسی اسات [.]32

تأمین مالی شارکت هاای پذیرفتاه شاده در باورس اوراق

نتایج پژوهش های پیشین نشان داد حسابرسان متخصص

بهادار تهران ،رابطه معناداری وجود دارد.

1. Cameran

کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی 729 /

متغیر وابسته.

روش پژوهش.
دادههای ضروری شرکتها برای تجزیه و تحلیال از

متغیر وابسته ،محدودیت تاأمین ماالی اسات .در ایان

بانکهای اطععاتی رهآورد نوین و سایت رسمی بورس

پژوهش با توجه به هدف و پرسش پژوهش ،محادودیت

اوراق بهادار ایران گردآوری شده اسات .نموناۀ آمااری

تااأمین مااالی ،متغیاار وابسااته در نظاار گرفتااه شااده اساات.

پژوهش شامل کلیّۀ شرکتهای پذیرفتاهشاده در باورس

دنگماای ( )2277بااا بساا مطالعااۀ کااپلن و زینگااا س

اوراق بهادار تهران است .برای انتخااب نموناۀ پاژوهش،

( ،)7331شاخصاای باارای شناسااایی شاارکتهااای باااا

محدودیتهایی به شر زیر برای همگنباودن نموناه در

محدودیت تأمین ماالی ارائاه کارد .باا توجاه باه تفااوم

نظاار گرفتااه شااده اساات و نمونااه بااه روش نمونااهگیااری

شاارای اقتصااادی و تجاااری ایااران بااا کشااور امریكااا و

آماری هدفمند انتخاب شد:

کشورهای اروپایی ،امكان استفاده از ضرای

شرکتهایی که تا پایاان ساال  13پاذیرش شاده باشاند؛

شاخص با وجاود نادارد .در ایان پاژوهش از شااخص

شرکتهایی که پایان سال مالی آنها  23اسفندماه باشاد؛

بومیشدۀ تهرانی و حصارزاده ( )7911استفاده مایشاود.

جااز بانااکهااا و مؤسسااام مااالی شااامل شاارکتهااای

 KZبومیشده با توجه شارای اقتصاادی ایاران براسااس

سرمایه گذاری ،واسطه گری مالی ،شرکتهای هلادینگ

رابطۀ  7محاسبه میشود:

و لیزینگها نباشد؛ شرکتهایی که دادههای مّدنظر آنها
در دسترس باشد؛ شرکتهایی که در ساالهاای مادّنظر،
تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

حاصال از

KZIR = 17.330 – 37.486C – 15.216Div +
3.394Lev – 1.402MTB

( )7

بااا درنظرگاارفتن محاادودیتهااای بااا  ،تعااداد 722

که در آن KZIR ،محدودیت تأمین مالی بومیشاده،

 77شاارکت از صاانعت خااودرو

 Cموجودی نقد تقسیم بر کل داراییها Div ،سود ساهام

خدمام 73 ،شرکت از صانعت دساتگاه هاای برقای1 ،

پرداختی تقسیم بار کال دارایایهاا Lev ،نسابت اهرمای

شرکت از صنعت کانی غیرفلزی 1 ،شارکت از صانعت

تقسیم بر کل داراییها و  MTBنسبت کیوتوبین است.

شاارکت بااا ترکیاا

فلزام اساسی 71 ،شرکت از صنعت دارویی 1 ،شرکت

روش استفاده از این شاخص به این ترتی

اسات کاه

از صاانعت شاایمیایی 9 ،شاارکت از صاانعت رایانااه79 ،

ابتدا ،مقادیر واقعی در معادلۀ شاخص  KZوارد و مقادار

شرکت از صانعت سایمان 9 ،شارکت از صانعت کاانی

 KZمحاسااابه مااایشاااود .باااا مرتاا کاااردن مقاااادیر از

فلزی 9 ،شرکت از صنعت مواد غذایی بجز قند و شكر

کوچااکتاارین (پنجااک اول) بااه باازر تاارین (پنجااک

و  9شرکت از صنعت فرآورده های نفتای انتخااب شاد.

آخر) ،مطابق جدول ( )7شرکتهای با محدودیت تأمین

بازه زمانی پاژوهش ،ساالهاای  7919-7939اسات .باا

مالی را مایتاوان تعیاین کارد .در ایان پاژوهش از روش

استفاده از نارم افازار اکسال ،دادههاای زم ،محاسابه و

ایجاااد متغیرهااای مصاانوعی (دو ارزشاای) باارای تعیااین

برای تجزیه و تحلیل آمااده مایشاود .تجزیاه و تحلیال

شرکتهای با محدودیت استفاده شده است.

دادهها با نرمافزار  Eviewsنسخۀ  1انجام میشود.
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جدول ( )1روش تمیز شرکتهای محدود در

مؤسساتی در این پژوهش بهعنوان متخصص صانعت

تأمین مالی با استفاده از شاخص KZ

در نظر گرفته میشوند کاه ساهم بازارشاان کاه براسااس

احتمال پنجک پنجک پنجک پنجک پنجک
محدودیت اول دوم سوم چهارم پنجم

رابطاااااۀ باااااا محاسااااابه شاااااده اسااااات ،بیشاااااتر از

در تأمین صفر تا  %22تا  %32تا  %92تا
مالی

%22

%32

%92

%12

 %12تا
%722

شرکتهایی که در این پژوهش
بهعنوان محدود در تأمین مالی

[(×7/2شرکتهای موجود در صنعت  ])7 /باشد [.]29
متغیرهای کنترلی.
اندازۀ شرکت :شرکت هاای کوچاک ،هزیناۀ تاأمین

*

*

در نظر گرفته شدهاند.

متغیر مستقل.
متغیر مستقل در این پاژوهش ،شااخصهاای کیفیات

مالی برون سازمانی بیشتر و محدودیت تأمین ماالی بیشاتر
نساابت بااه شاارکتهااای باازر

و درنتیجااه ،دسترساای

محاادودتری بااه بازارهااای ساارمایه دارنااد [ .]92اناادازۀ
شرکت برابر لگاریتم طبیعی کل داراییها است.

حسابرسی است .اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی ،تداوم انتخاب
حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت ،شااخصهاای

یافتهها.

کیفیاات حسابرساای هسااتند .در ایاان پااژوهش ،مشااابه

برای تجزیاه و تحلیال اولیاۀ دادههاا ،آماار توصایفی

پژوهش علوی طبری و همكاران ( ،)7911نونهاال نهار و

متغیرهای پژوهش شامل میانگین ،میانه ،بیشاینه ،کمیناه و

همكاران ( ،)7913ابراهیمی کردلر و همكااران (،)7932

انحااراف معیااار در جاادول ( )2ارائااه شااده اساات .آمااار

ساااجادی و همكااااران ( )7932و مهااادوی و همكااااران

توصاایفی ،ارقااام مربااوط بااه شاااخصهااای پراکناادگی و

( )2277اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی ،متغیر موهومی در نظار

مرکزی را نشان میدهاد .اصالیتارین شااخص مرکازی

گرفته شده است که در صاورم حسابرسای شارکت باه

میانگین است که نقطۀ تعادل و مرکز ثقل توزی را نشاان

وساایلۀ سااازمان حسابرساای ،عاادد یااک و در غیاار ایاان

می دهد و شاخص مناسبی برای نمایش مرکزیت دادههاا

صااورم ،صاافر بااه آن اختصاااص داده ماایشااود .تااداوم

است .میانگین برای متغیر محدودیت در تأمین مالی برابر

انتخاب حسابرس ،تعداد سالهای متوالی است کاه یاک

 9/12است که نشان میدهد بیشاتر دادههاا پیراماون ایان

حسابرس ،مسئولیت حسابرسی یک شرکت را بار عهاده

نقطه تمرکز یافته اند .میاناه یكای دیگار از شااخصهاای

میگیرد [ .]99 ، 99از صورمهای مالی شرکتها بارای

مرکزی است که وضعیت دادهها را نشان میدهاد .میاناه

تعیین تداوم انتخااب حساابرس اساتفاده مایشاود .بارای

متغیر محادودیت در تاأمین ماالی  9/92اسات کاه نشاان

معیااار تخصااص حسااابرس در صاانعت از رویكاارد سااهم

میدهد نیمی از دادهها کمتر از این مقدار و نیمای دیگار

بااازار بااهعنااوان شاخصاای باارای تخصااص حسااابرس در

بیشااتر از آن هسااتند .انحااراف معیااار یكاای از مهاامتاارین

صنعت استفاده می شود .سهم باازار حسابرساان براسااس

شاااخصهااای پراکناادگی و معیاااری باارای تعیااین میاازان

رابطۀ  2محاسبه میشود:

پراکندگی داده ها از میانگین است .مقادار ایان شااخص

مجمو داراییهای همه صاحبكاران هر مؤسسه حسابرسی خاص در صنعت خاص

مجمو داراییهای همه صاحبكاران در صنعت

( )2

برای متغیر محدودیت در تأمین مالی  9/22است.
باارای آزمااون وجااود رابطااه بااین متغیرهااا از الگااوی
رگرساایونی لجسااتیک اسااتفاده شااده اساات .رگرساایون

کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی 729 /

لجستیک ،زمانی کاربرد دارد که متغیر وابسته بهصاورم

 SIZEi,tلگاریتم طبیعی کال دارایایهاای شارکت  iدر

گسسته بارای میاال دو ارزشای باشاد .در ایان پاژوهش،

سال  tو  ɛ i,tجملۀ خطا برای شرکت  iدر سال  tاست.

متغیاار وابسااته ،پیوسااته نیساات و فقا یكاای از دو ارزش

در فرضیه هاای پاژوهش بیاان شاده اسات کاه رابطاۀ

صفر و یک را دارد؛ بنابراین ،بارای آزماون فرضایه هاای

معنااااداری باااین شااااخصهاااای کیفیااات حسابرسااای و

پااژوهش از الگااوی رگرساایون لجسااتیک چناادمتغیره

محدودیت در تأمین مالی شارکتهاای پذیرفتاهشاده در

استفاده شده است.

بااورس اوراق بهااادار تهااران وجااود دارد .جاادول ()9

رگرساایون لجسااتیک باارخعف رگرساایون حااداقل

خعصااۀ نتااایج تحلیاال رگرساایونی حاصاال از آزمااون

مربعام که فرضیه هایی برای خاود دارد ،از فرضایههاای

فرضاایههااای پااژوهش را نشااان ماایدهااد .براساااس ایاان

خاصاای پیااروی نماایکنااد .مهاامتاارین ویژگاای الگااوی

جدول ،میزان آمارۀ کای دو برابر با  32/932است .سط

رگرسیون لجساتیک ایان اسات کاه نیاازی باه برقاراری

معناداری مربوط به این آماره ،نشان دهندۀ معناداری کال

فااارضهاااای نرماااالباااودن و همساااانی مااااتریسهاااای

الگو است .سط معناداری ارائاه شاده مرباوط باه آماارۀ

کوواریااانس ناادارد؛ بااه عبااارم دیگاار ،در رگرساایون

هاسمر و لمشو که برابر با  2/972اسات ،انطبااق مناسا

لجستیک ،بررسی فرضیههایی مانند واریاانس همساانی و

الگو را با مشاهدام واقعی و نیكویی برازش الگاو نشاان

همبستگی پیاپی ،کاربرد ندارد .در رگرسایون لجساتیک

می دهد .مقدار شاخص  R²ماک فاادان در الگاو 2/329

برای بررسی معناداری کلی الگاوی رگرسایون از آماارۀ

الگو است.

است که نشاندهندۀ قدرم پیشبینی مناس

کای دو یا کای مرب استفاده مای شاود .نیكاویی بارازش

جدول ( )2نتایج آماری حاصل از آزمون

الگوی رگرسیون لجستیک با استفاده از آزمون هاسمر و

فرضیههای پژوهش

لمشو بررسی میشود .از آمارۀ والد که یک توزی کاای
دو است ،بارای آزماون معنااداری هار یاک از ضارای

آمارۀ

سطح

والد

معناداری

2/712

7/131

2/19

2/179

3/723

2/22

تداوم انتخاب حسابرس 7/793

2/972

2/22

متغیرهای پژوهش ضرایب

رگرسیون لجستیک استفاده می شود .بررسی تغییرام در

ضری

متغیاار وابسااته بااهازای تغییاار در متغیرهااای مسااتقل بااا

اندازۀ مؤسسۀ

شاخص هایی نظیر  R²مک فادان و  R²نگلكار

انجاام

میشود [.]31
فرضاایههااای پااژوهش براساااس الگااوی رگرساایون

حسابرسی
تخصص حسابرس در
صنعت

چندمتغیرۀ زیر آزمون میشود:
KZi,t = β0 + β1AdtSizei.t + β2AdTenurei,t +
β3AdtSpeci,t + β4Sizei,t + ɛ i,t

که در آن KZi,t ،شاخص محدودیت در تأمین مالی

ثابت

اندازه
ضری

2/927

7/312

2/73

تعیین مک

2/329

فادان

شرکت  iدر سال  AdtSizei.t ،tنو مؤسساۀ حسابرسای

آمارۀ نسبت

براساس اندازۀ شرکت  iدر سال  AdTenurei,t ،tتاداوم

درستنمایی خی دو

انتخاااب حسااابرس شاارکت  iدر سااال AdtSpeci,t ،t

آمارۀ هاسمر و لمشو

تخصص حسابرس در صنعت برای شارکت  iدر ساال ،t

-7/217

7/211

2/22

32/932
1/792

سط
معناداری
سط
معناداری

2/222
2/372
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در فرضاایۀ اول پااژوهش بیااان شااده اساات کااه اناادازۀ

در فرضیۀ سوم پژوهش بیان شده است کاه تخصاص

مؤسسۀ حسابرسی ،رابطاۀ مساتقیم باا محادودیت در تاأمین

حسااابرس در صاانعت ،رابطااۀ مسااتقیم بااا محاادودیت در

مالی دارد .با توجه به مقدار آمارۀ والد ،ضری

متغیر انادازۀ

تأمین مالی دارد .با توجه به مقادار آماارۀ والاد ،ضاری

مؤسسۀ حسابرسی و سط معناداری ،گفتنی است در ساط

متغیر اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و سط معناداری ،گفتنای

خطای پذیرفتنی  9درصد ،متغیر اندازۀ مؤسساۀ حسابرسای،

است در سط خطای پذیرفتنی  9درصد ،باین تخصاص

تأثیر مستقیم و معناداری در محدودیت در تأمین ماالی دارد.

حسابرس در صنعت و محدودیت در تأمین ماالی ،رابطاۀ

نتیجۀ آزمون فرضیۀ اول نشاان مایدهاد شارکتهاایی کاه

معكوس و معناداری وجود دارد .دلیل آن نیاز تواناایی و

مؤسسههاای حسابرسای بازر  ،آنهاا را حسابرسای کارده

تسل کافی حسابرس متخصاص در شاناخت مخااطرام

است ،محدودیت در تاأمین ماالی بیشاتری دارناد .براسااس

مربوط باه فعالیات شارکت هاای موجاود در آن صانعت

مبااانی نظااری انتظااار ماایرفاات انجااام حسابرساای بااه وساایلۀ

است که به ارائۀ حسابرسی با کیفیتتار منجار مایشاود.

بااهدلیال اعتبااار و وجهااه و

هرچه تخصص حسابرس در یاک صانعت خااص بیشاتر

دسترسی به مناب و امكاناام بیشاتر ،کیفیات بیشاتری داشاته

باشد ،نشاندهندۀ سرمایهگذاری معنادار در آن صنعت از

باشد تا کیفیت گزارشگری و شفافیت اطععااتی افازایش و

سوی مؤسسۀ حسابرسی است که به توسعۀ ساابقه ،فان و

محدودیت در تأمین ماالی کااهش یاباد؛ اماا نتیجاۀ آزماون

تخصص مؤسسۀ حسابرسی در آن صانعت خااص منجار

فرضاایۀ اول بااا ایاان موضااو سااازگاری نداشاات .افاازایش

میشود .این تخصص در صنعت موجا

بهباود کیفیات

کیفیاات حسابرساای در سااایر مؤسسااههااای حسابرساای کااه

مؤسسام خواهد شد.

مؤسساههااای حسابرسای باازر

مؤسسۀ حسابرسی کوچاک در نظار گرفتاه شادند ،ممكان

نتاااایج پاااژوهش درباااارۀ متغیااار کنترلااای انااادازه،

است دلیل این رابطۀ مستقیم بین اندازۀ مؤسسۀ حسابرسای و

نشااندهنادۀ نباود رابطاۀ معنااادار باین انادازۀ شارکت بااا

محدودیت در تأمین مالی باشد.

محدودیت در تأمین مالی شارکتهاای پذیرفتاهشاده در

در فرضیۀ دوم پاژوهش بیاان شاده اسات کاه تاداوم

بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی پژوهش است.

انتخاب حسابرس ،رابطۀ مستقیم با محادودیت در تاأمین
مالی دارد .با توجه به مقادار آماارۀ والاد ،ضاری

متغیار

اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و سط معناداری ،گفتنی اسات

نتیجهگیری و پیشنهادها.
مسااألۀ تااأمین مااالی شاارکتهااا ،یكاای از مهاامتاارین

در سط خطای پذیرفتنی  9درصد ،باین تاداوم انتخااب

مباحث مطر در مبانی نظاری ماالی اسات .تاأمین منااب

حسابرس و محدودیت در تأمین ماالی ،رابطاۀ مساتقیم و

مااالی باارای انجااام ساارمایهگااذاریهااای درازماادم و

معنااااداری وجاااود دارد .باااا افااازایش تاااداوم انتخااااب

کوتاه مدم و ادارۀ امور شارکت هاا ،بخاش عماده ای از

حسابرس ،محدودیت در تاأمین ماالی شارکتهاا بیشاتر

نگراناایهااای ماادیران شاارکتهااا را تشااكیل ماایدهااد.

ماایشااود .هرچااه تااداوم انتخاااب حسااابرس در شاارکت

محدودیت در تأمین مالی ،مانعی برای سارمایهگاذاری و

افزایش یاباد ،ممكان اسات در اساتقعل و کیفیات کاار

رشد شرکت است .بهدلیل اهمیت مسألۀ تأمین مالی برای

حسابرسی تأثیرگذار باشد .این موضو از دید باازار نیاز

شرکت ها ،بررسی عوامل مؤثر در محادودیت در تاأمین

نشانهای منفی برای شرکت تلقی میشود.

مالی ،اهمیت زیادی دارد .یكای از ایان عوامال ،کیفیات
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حسابرسی است .انجام حسابرسی با کیفیت مطلوب برای

محدودیت در تأمین مالی نادارد .نتاایج پاژوهش درباارۀ

شرکتهایی که قصد افزایش وجوه خاود دارناد ،بسایار

متغیر کنترلی اندازه ،نشان دهندۀ نبود رابطاۀ معناادار باین

مهم است .نتاایج پاژوهشهاای پیشاین نشاان داده اسات

اندازۀ شرکت با محدودیت در تأمین مالی شارکت هاای

نیازهای مالی شرکت ،تقاضا برای حسابرسای باا کیفیات

بااورس اساات .ایاان نتیجااه بااا نتیجااۀ پااژوهش سااتایش و

مطلوب را افزایش داده است []39 ،72؛ بنابراین ،در ایان

همكاااران ( )7932سااازگاری ناادارد .یكاای از د یاال

پژوهش ،رابطۀ بین کیفیات حسابرسای و محادودیت در

احتمالی ،ممكن است تفاوم تعریف متغیار انادازه باشاد

تأمین مالی بررسی شد.

که در این پژوهش ،از لگاریتم طبیعی مجمو داراییهاا

نتیجۀ آزماون فرضایۀ اول پاژوهش نشاان داد انادازۀ

اسااتفاده شااده اساات؛ ولاای در پااژوهشهااای مااذکور،

مؤسسااۀ حسابرساای ،رابطااۀ مسااتقیمی بااا محاادودیت در

لگاریتم طبیعی ارزش بازار ساهام باهعناوان معیاار انادازۀ

تااأمین مااالی دارد؛ بااه عبااارم دیگاار ،شاارکتهااای

شرکت به کار رفته است.

حسابرسیشده به وسیلۀ مؤسسههاای حسابرسای بازر ،

بااا توجااه بااه نتااایج حاصاال ،گفتناای اساات کیفیاات

محدودیت بیشتری در تأمین مالی دارند .حساس یگانه و

حسابرسی ،عامل بسایار مهمای در تعیاین محادودیت در

آذینفر ( )7913نیز در پژوهش خود باه رابطاۀ معكاوس

تأمین مالی شرکتها اسات .افازایش کیفیات حسابرسای

بین اندازۀ حساابرس و کیفیات حسابرسای دسات یافتناد

سب

کاهش نبود قطعیات ،نامتقاارنی طععاام و بهباود

[ .]23در پژوهش آنهاا نیاز ساازمان حسابرسای ،مؤسساۀ

کیفیت گزارشگری ماالی مایشاود؛ در نتیجاه ،دساتیابی

در نظر گرفته شده باود .نتیجاۀ آزماون

شاارکت بااه مناااب مااالی راحااتتاار اساات .هاادف اصاالی

فرضیۀ دوم پژوهش نشان داد تاداوم انتخااب حساابرس،

حسابرساای مسااتقل صااورمهااای مااالی ،اعتباربخشاای بااه

رابطۀ مستقیم و معنادار با محدودیت در تأمین مالی دارد.

گاازارشهااای مااالی شاارکت اساات؛ بنااابراین ،هرچااه

دلیل این رابطۀ مستقیم ممكن است تاأثیر تاداوم انتخااب

حسابرسی صورم هاای ماالی باا کیفیات بیشاتری انجاام

حسابرس در اساتقعل حساابرس باشاد .باا افازایش دورۀ

شود ،نگرش و اعتماد بازار به شرکت بهتر و زمیناۀ رشاد

تصدی حسابرس ،ممكن است اساتقعل حساابرس از آن

و توسعه شرکت فراهم میشود.

حسابرسی بزر

متأثر شده باشد .این موضو  ،نشانهای منفای بارای باازار

با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادهایی باه شار زیار

تلقی مایشاود و شارکت در تاأمین منااب ماالی زم ،باا

ارائااه ماایشااود :نتیجااۀ آزمااون فرضاایۀ اول نشااان داد

محدودیت مواجه خواهد شد .نتیجۀ آزمون فرضیۀ ساوم

شرکتهایی که مؤسسههای حسابرسای بازر  ،آنهاا را

پژوهش نشان داد بین تخصاص حساابرس در صانعت باا

حسابرسی کرده اند ،محدودیت بیشاتری در تاأمین ماالی

محدودیت در تأمین مالی ،رابطاۀ معكاوس وجاود دارد.

دارند؛ بنابراین ،به این مؤسسهها توصیه میشاود در ارائاۀ

دلیل آن ،توانایی و تسل کافی حساابرس متخصاص در

خدمام خاود ،دقات بیشاتری کنناد و کیفیات خادمام

صنعت در شاناخت مخااطرام موجاود در فعالیاتهاای

خود را بهبود بخشاند تاا آثاار حسابرسای آنهاا ،تواناایی

شرکت صاحبكار است که باعث میشاود حسابرسای باا

تأمین مالی شرکت ها را بهبود بدهد .نتیجۀ آزمون فرضیۀ

کیفیت بهتری ارائه و درنتیجه ،محدودیت در تأمین مالی

دوم نشان داد تداوم انتخاب حساابرس ،رابطاۀ مساتقیم و

کمتر شود .متغیر کنترلای انادازه نیاز رابطاۀ معنااداری باا

معنادار با محادودیت در تاأمین ماالی دارد؛ بناابراین ،باه
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شرکتهای پذیرفته شده در باورس اوراق بهاادار تهاران

اثر سایر متغیرها مانند عدمتقارن اطععام در محدودیت

توصیه میشود به دورۀ تصادی حساابرس و تاأثیر آن در

در تأمین مالی ،بررسی عوامل ایجادکننادۀ محادویت در

اسااتقعل حسااابرس توجااه کننااد و در صااورم تغییاار

تأمین مالی و ارائۀ راهكار برای برطرفکردن آنها.

حسااابرس ،دلیاال مااوجهی داشااته باشااند .نتیجااۀ آزمااون

این پژوهش با این محدودیتها مواجاه باوده اسات:

فرضیۀ سوم نشان داد بین تخصص حسابرس در صنعت با

در این پژوهش ،طبقهبندی شرکتها به شارکتهاای باا

محدودیت در تأمین مالی ،رابطاۀ معكاوس وجاود دارد؛

محااادودیت در تاااأمین ماااالی و شااارکتهاااای بااادون

بنابراین ،به مؤسسام حسابرسی توصیه میشاود داناش و

محاادودیت در تااأمین مااالی ،براساااس متغیاار دو وجهاای

تخصص خود را در یک صنعت خاص افزایش دهناد تاا

انجام شده است؛ بناابراین ،در تعمایم نتاایج بایاد جانا

شرکتهای حسابرسیشدۀ آنها باا محادودیت در تاأمین

احتیاط را رعایت کرد .جامعۀ آماری این پژوهش شاامل

مااالی کمتااری مواجااه شااوند .بااا توجااه بااه نتیجااۀ کلاای

مؤسسام مالی و بانکها نیست؛ بنابراین ،تعمیم نتایج باه

پااژوهش ،بااه ساارمایهگااذاران در بااورس اوراق بهااادار

صنعت خدمام بانكی و مالی باا اساتفاده از ایان مطالعاه

توصیه میشود هنگام تصمیم گیری برای خرید سهام ،باه

امكانپذیر نیست.

معیارهای کیفیت حسابرسای توجاه کنناد؛ زیارا کیفیات
حسابرسی از عوامل مؤثر در محادودیت در تاأمین ماالی
شرکتهای پذیرفته شده در باورس اوراق بهاادار تهاران
است .به مدیران شرکتهاا توصایه مایشاود بارای ارائاۀ
گزارشهای مالی با کیفیت به بازار ،به معیارهای کیفیات
حسابرساای توجااه کننااد .بااا توجااه بااه وجااود رابطااه بااین
معیارهااای کیفیاات حسابرساای و محاادودیت در تااأمین
مااالی ،بااه ماادیران توصاایه ماایشااود در زمااان انتخاااب
حسابرس بارای حسابرسای صاورمهاای ماالی ،باه ناو
مؤسسااۀ حسابرساای ،تخصااص حسااابرس در صاانعت و
تعداد سالهای تصدی حسابرس ،توجه داشته باشند.
با توجه به اهمیت کیفیت حسابرسی و محدودیت در
تااأمین مااالی ،انجااام پااژوهشهااای بیشااتر در ایاان مااوارد
پیشنهاد می شاود :مطالعاۀ تاأثیر ساایر معیارهاای کیفیات
حسابرساای ماننااد رتبااۀ کیفیاات مؤسسااام حسابرساای،
اناادازهگیااری محاادودیت در تااأمین مااالی بااا اسااتفاده از
معیارهااا و الگوهااای دیگاار ماننااد شاااخص وایتااد و وو
( ،)WWبررساای تااأثیر هزینااۀ نمایناادگی در رابطااۀ بااین
کیفیت حسابرسی و محدودیت در تاأمین ماالی ،بررسای
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