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 چکیده
اطالعات  یلک یفیتاعتبار و ک ینان،اطم یتقابل یراز کند،یم یفاا یمال یدر گزارشگر ینقش اساس یحسابرس یندفرا

شرکت  هاییبازپرداخت بده ییاعتباردهندگان از توانا یابیارز یبرا یگزارش مال ین،. بنابرادهدیم یشرا افزا یحسابدار
 یهرما، اعتماد ارائه دهندگان س دهدیباال شک را کاهش م یفیتبا ک ی، حسابرس ین. بنابرااستار برخورد اییهاول یتاز اهم

 یرغ هایینههز ین،. عالوه بر اگذاردمی یرتأث یها به منابع مالشرکت یو بر دسترس کندیجلب م یمال یهارا به صورت
 یک یحسابدار ستمیس یباال یفیتاست و ک یشترب یحسابدار یفیتدانش، نشان دهنده ک یزاثرات سرر یلبه دل یحسابرس

ر ب یحسابرس یرعادیو غ یعاد هایینههز یاموضوع است که آ ینا یبررس یقتحق ینرو هدف ا اینشرکت است از 
تا  1390های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالجامعه آماری شرکت دارد؟ یرتاث یمال یتمحدود
شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج  118ستفاده از اطالعات و با ا 1399

رد. یعنی به عبارتی هزینه دا محدودیت مالیرابطه معنادار با  هزینه عادی و غیرعادی حسابرسیمتغیر آزمون نشان داد 
  .دارد یمعنادار یرتأث محدودیت مالیبر عادی و غیرعادی حسابرسی 

 هزینه عادی حسابرسی، هزینه غیرعادی حسابرسی، محدودیت مالی ه:ژکلیدوا

 

 مقدمه
 یتئور ی،یندگنما یتئور یلخصوص از قب ینمطرح شده در ا هاییو تئور یتاز مالک یریتمد ییبا توجه به موضوع جدا 
است.  یالً الزم و ضرورها کامشرکت یمال یهاصورت یو حسابرس یدگیبه رس یازن ها،یتئور یگرنفعان و د یذ

و  یفیتنسبت به ک یدو ترد ینگران یک یشههم ها،رکتسهامداران ش الخصوصیعل یمال یهاکنندگان از صورتاستفاده
و  یدگیها، مورد رسشرکت یمال یهاصورت یستیرفع آن با یدارند و برا یمال یهااعتبار اطالعات ارائه شده در صورت

 بوطمر یبررس یجنتا یراز کند،یگزارش شده ارزش افزوده فراهم م یمال یهاصورت یبرا ی،. حسابرسیردقرار گ یحسابرس
حسابرس از  ینه(. هز1398و همکاران،  ی)غالم دهدیرا گزارش م یمال یهاصورت یمحتوا یاتکا یتبودن و قابل

رد. مذاکره ک یآن به روشن درباره یدکند و با یاست که ذهن صاحبکار و حسابرس را به خود مشغول م یموضوعات مهم
به  یاست. اما در نظر گرفتن حسابرس یحسابرس وسساتاز م یبرخ ینرخ شکن ی،حرفه حسابرس یاز مناقشات اصل یکی

. ازداندیرا به خطر م یخدمات حسابرس یفیتآن، استقالل و ک یررقابتیغ یگذار یمتهمگن و ق یکاال یکعنوان 
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 یمال یتبر محدود یحسابرس یرعادیو غ یعاد ینههز یرتاث

  
 منیژه قنبرزاده

 ، ایران. بستان آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، بستان آبادکارشناسی ارشد حسابداری، واحد 
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 ییو پاسخگو هیاعتماد مردم به بازار سرما ی،اقتصاد یتفاف یهمستقل پا یه حسابرسنکته توجه کرد ک ینبه ا یدبا ینهمچن
 (.1396و همکاران،  یبا آن برخورد شود )خداداد یهمانند کاال و خدمات معمول یدبه مردم است لذا نبا لتدو
 یابر یزها نشرکت است و یدر حال رشد و رقابت یطمح کنند،یم یتها در آن فعالکه شرکت یطیزمان حاضر، مح در
 ینأمبه ت یدجد هایگذارییهدارند. سرما یازن یدجد گذارییهسرما یقخود از طر هاییتو رشد، به توسعه فعال یشرفتپ

رو است. بحث روبه هایییتمنابع معموالً با محدود ینا ینتأم راما شرکت د یازمندند،و وجوه نقد الزم ن یمنابع مال
و  گذارییهمربوط به سرما یماتها است. تصمتمام شرکت یرو یشپ یعات مهم و اساساز موضو یکی یمال یتمحدود

و رشد  شزبا هدف حداکثر کردن ار یدبوده است و با یکنون یایرقابت و تداوم بقا در دن یازجمله عوامل اصل یمال ینتأم
 یواز س یمال ینتأم هاییاستراتژبه اتخاذ  گذارییهسرما یهاعمده به پروژه یشرکت اتخاذ شود. اختصاص منابع مال

 ینتأم ایهیاستفاده از استراتژ ینکهمؤثر خواهد بود. نکته مهم ا یهساختار مطلوب سرما یاست که رو یازمندها نشرکت
 یمال تیاند و محدودمحدود در ارتباط یخصوص با منابع مال ینها در است و شرکتین یرپذامکان یسادگبه یشههم ی،مال

ست و از ا ینهپرهز یخارج یمال ینتأم ینکها یلبه دل یست،مطلوب ن یبه منابع داخل گذارییهسرما یبستگدارند. وا
 یعضب ی،داخل ینقد هایریاننوسان در ج یلها به دلممکن است شرکت ین،کامل فاصله دارد. همچن یبازارها هاییتئور

اند دهش یمال یتدچار محدود یصورت، به نوع ینکه در ا یاندارندب یقبه تعو یارا رد کنند  گذارییهسرما یهااز فرصت
 (.1398 ی،)اخگر و کران

 

 بیان مساله
 حجم اب بزرگ هایشرکت در است ممکن اگرچه. است توجه درخور رقمی حسابرسی هزینه کاران،صاحب از بسیاری برای

 هایشرکت کثرا ولی باشد، میسر راحتیهب هزینه این پرداخت توانایی دولتی، هایشرکت برخی یا باال نقدینگی و فروش
 سنگین و بااهمیت بسیار تواندمی هزینه رقم نیستند، برخوردار مناسبی مالی وضعیت از که هاییآن یا کوچک تجاری
 الزحمهحق میزان بر مؤثر عوام شناخت با کار،صاحب منظر از درنتیجه،. کنند پرداخت را آن ناگزیرند که ایهزینه باشد؛
 کاهش موجبات توانمی سازمان، داخل در عوامل این کنترل با هم و هاآن سر بر زنیچانه و مذاکره با هم رسی،حساب
 اطالعات از زیادی افراد امروزه (.1398برندک و رضوانی، ) نمود ترآسان را آن تحمل و آورد فراهم را ایهزینه چنین

 اطالعات این اتکای قابلیت از باید این منظور برای و کنندمی استفاده خود هایگیریتصمیم جهت مالی هایصورت

 کنندگاناستفاده از پشتیبانی و های مالیصورت به اعتباربخشی و گواهی برای حسابرس کنند. نظر حاصل اطمینان

 انجام در مالی گزارشگری بر کیفیت تواندمی حسابرسی هایالزحمهحق مانند عوامل از برخی گردد؛می ارائه اطالعات

 مهم حسابرس برای هم و کاربرای صاحب هم حسابرسی الزحمهحق تعیین نحوه از باشد. آگاهی تأثیرگذار حسابرسی

 چه بگذارد: هر اثر کار حسابرسی کیفیت بر تواندمی طریق دو از حسابرس به پرداختی الزحمهحق میزان است

 ولی بردمی باال را کار و کیفیت گرددمی بیشتر نیز وی تالش شود، گرفته نظر در حسابرس برای بیشتری الزحمهحق

 شودمی آنان استقالل دست رفتن از موجب و شوندمی وابسته خود مشتریان به مالی ازنظر حسابرسان صورت این در

 که ندهند انجام مناسبی شکل به را حسابرسی هایروش است ممکن کار دادن دست از نگرانی خاطر به درنتیجه و

 (.1981، 1)دی آنجلو باشد داشته همراه به آنان برای بدی مالی عواقب بعدها تواندمی کار این البته
 الزحمهحق زمان همان در کهدرحالی است، مشتریان مالی هایصورت عینی بررسی برای حسابرسان توانایی اصلی، نگرانی
 ضادت تواندمی غیر حسابرسی و حسابرسی انزمهم خدمات. کنندمی دریافت کارانصاحب از نیز را حسابرسی خدمات

                                            
1 DeAngelo 
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. بینجامد گرفتن استقالل قرار المصالحهوجه به حسابرس با کارصاحب ارتباط و کند ایجاد سهوی یا عمدی ایبالقوه منافع
 سابرسح کاهش استقالل لذا،. دارد بستگی حسابرس استقالل ویژهبه متعددی عوامل به حسابرسی کیفیت طرفی از
 توجه ایرفهح دلیل، مجامع همین به. گذاردمی مستقیم تأثیر وی اظهارنظر و حسابرسی فرایند کیفیت بر ستقیمم طوربه

 الیم هایاعتبار صورت به چیزی نظرش نباشد، مستقل کارصاحب از حسابرس اگر. دارند استقالل هایآفت به جدی
 گذارانسرمایه تکاا پشتیبانی از حسابرسی استقالل هدف. ستا معنابی کاری حسابرسی بدون استقالل، درواقع،. افزایدنمی

 بر کنندگانادهاستف زیرا وقتی است، سرمایه بازار کارایی افزایش و مالی گزارشگری فرآیند بر کنندگان،استفاده دیگر و
 ترتیباینبه ذال و کرد گذاری خواهندسرمایه مناسبی جای در را خود دارایی کنند، گیریتصمیم صحیح اطالعات اساس

 ،(2010 همکاران، و چوی) پیشین (. تحقیقات1398 همکاران، و شد )برندک خواهد جلوگیری منابع بهینه غیر تخصیص از
 یمتقس غیرعادی و عادی سطح دو به را های حسابرسیشرکت توسط شده مطالبه حسابرسی غیرعادی هایالزحمهحق

 ی،پیچیدگ شرکت، اندازه مانند مشتریان بین در رایج عوامل به اساساً یحسابرس هایالزحمهحق عادی سطح. اندکرده
 فیاضا وجه همان که حسابرسی هایالزحمهحق غیرعادی سطح کهدرحالی. است شدهداده نسبت تنوع و ریسک ساختار

 تریانشانمش و حسابرسی هایشرکت بین ارتباط به بستگی است عادی الزحمهحق از جدا مشتریان، توسط شدهپرداخت
ارای های دالزحمه پرداختی توسط شرکتتواند حقهای غیرعادی باال میکند که هزینهادبیات نظری استدالل می. دارد

، 1ریسک به حسابرسان درازای تالش اضافی که حسابرسان اعمال خواهند کرد را تحت تأثیر قرار دهد )دانته و همکاران
2013.) 
گذاری خود نیاز به وجه نقد دارند. تأمین وجه نقد مورد نیاز مستلزم ی عملیاتی و سرمایههاها جهت انجام فعالیتشرکت
های مالی یاد میها با عنوان محدودیتشوند، از آنهایی مواجه میهای تأمین مالی می باشد که گاه با محدودیتفعالیت

گذارها منابع تأمین وجوه مالی برای سرمایه. همچنین دهندها را تحت تأثیر قرار میشود و در نهایت عملکرد شرکت
گذاری، ممکن است ناشی از شرایط بد اعتباری و عدم همواره مورد توجه است. عدم توانایی در تأمین وجوه برای سرمایه

تواند مترادف با میهای غیر نقد شونده باشد. به هر حال محدودیت مالی نتوانایی در انتشار سهام جدید یا وجود دارایی
ها، آن وقت تغییرات در شدت آن مت مشخصه ارزش شرکت باشد،الفشار مالی باشد. اگر محدودیت مالی، به عنوان ع

انتخاب بهترین روش تأمین مالی، منجر به ارتقای سودآوری یک شرکت پس از . باید در عملکرد شرکت منعکس گردد
تر را به همراه خواهد داشت. یکی از اهداف مهم الشود و کارآمدی عملیاتی بایها و مالیات بر درآمد ماحتساب کل هزینه

ها به منظور حداکثر کردن باشد. مدیران شرکتها برای سودآوری بیشتر میگذاری در شرکتتأمین مالی انجام سرمایه
 (.2019، 2)روزف باشند گذاری سودآور میارزش شرکت به دنبال اجرای سرمایه

 کرده است. مسئله مهم ریناپذاجتناببا محدودیت مالی را  هاشرکتی موجود در بازار سرمایه ایران، رویارویی هایینارسا
بیشتر  در اقتصاد کشور، هاشرکت. به این امر با توجه به وظیفه اصلی هاستشرکتی ریگمیتصمدر این شرایط، نحوه 

ی هایگذارهیسرماکه مانع تأمین همه وجوه الزم برای  ییهاتیمحدود. محدودیت مالی عبارت است از شودیمتوجه 
ی در گذارهیسرمای داخلی و خارجی وجوه هانهیهز(. وقتی تفاوت بین 1398)اخگر و کرانی،  شودیم هاشرکتمطلوب 

ی و ی داخلهانهیهزمالی، محدودیت بیشتری دارد. اگر هنگام تخصیص بودجه  ازنظریک شرکت زیاد است، آن شرکت 
ی بازار، مشکلی در رابطه با همین عرضه سرمایه ایجاد کند، شرکت دچار محدودیت هااصطکاکجی برای شرکت، خار

 (2017، 3)دنگ و همکاران شودیممالی 

                                            
1 Dontoh et al 
2 Rosef 
3 Deng, K. Zeng H, Y Zhu. 
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نیز برای  هاشرکت، محیط در حال رشد و رقابتی است و کنندیمدر آن فعالیت  هاشرکتدر زمان حاضر، محیطی که 
 نیتأمی جدید به هایگذارهیسرمای جدید نیاز دارند. گذارهیسرمای خود از طریق هاتیعالفپیشرفت و رشد، به توسعه 

است. بحث  روروبهیی هاتیمحدودبا  معموالًاین منابع  نیتأممنابع مالی و وجوه نقد الزم نیازمندند، اما شرکت در 
و  یگذارهیسرمابه  مربوطتصمیمات است.  هاشرکتمحدودیت مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام 

بقا در دنیای کنونی بوده است و باید با هدف حداکثر کردن ارزش و رشد  تداومعوامل اصلی رقابت و  جمله ازمالی  نیتأم
مالی از سوی  نیتأمی هایاستراتژی به اتخاذ گذارهیسرمای هاپروژهشرکت اتخاذ شود. اختصاص منابع مالی عمده به 

 نیتأمی هایاستراتژخواهد بود. نکته مهم اینکه استفاده از  مؤثرازمند است که روی ساختار مطلوب سرمایه نی هاشرکت
مالی  و محدودیت دنارتباطدر این خصوص با منابع مالی محدود در  هاشرکتنیست و  ریپذامکانی سادگبهمالی، همیشه 

یتئورز مالی خارجی پرهزینه است و ا نیتأمت، به دلیل اینکه ی به منابع داخلی مطلوب نیسگذارهیسرمادارند. وابستگی 
ی نقدی داخلی، بعضی از هاانیجربه دلیل نوسان در  هاشرکتی بازارهای کامل فاصله دارد. همچنین، ممکن است ها

)اخگر  اندشدهی را رد کنند یا به تعویق بیاندارند که در این صورت، به نوعی دچار محدودیت مالی گذارهیسرمای هافرصت
 (.1398و کرانی، 

اطالعات  یکل تیفی، اعتبار و کنانیاطم تیقابل رایکند، زیم فایا یمال یدر گزارشگر ینقش اساس یحسابرس ندیفرا
 بازپرداخت ییاعتباردهندگان از توانا یابیارز یبرا ی، گزارش مالنی(. بنابرا2018، 1یدهد )الزوبیم شیرا افزا یحسابدار

، نیبنابرا (.2005، 3و همکاران سی؛ فرانس2002، 2، رامش و وبریتیاست )ب اربرخورد یاهیاول تیکت از اهمشر یهایبده
 کندیجلب م یمال یهارا به صورت هی، اعتماد ارائه دهندگان سرمادهدیباال شک را کاهش م تیفیبا ک یحسابرس

و  سینیم)گذارد یم ریتأث یها به منابع مالرکتش یو بر دسترس( 2013، 5؛ ایاتریدیس2012، 4)سیپوریدو و اسپاتیس
دانش، نشان  زیاثرات سرر لیبه دل یحسابرس ریغ یهانهی، هزنیعالوه بر ا(. 2017، 7؛ ونسترالن و شلمن2017، 6شروف

( و کیفیت باالی سیستم حسابداری 2006، 9؛ آنتل و همکاران1984، 8)سیمونیک است شتریب یحسابدار تیفیدهنده ک
های عادی و از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا هزینه .(2015، 10ت است )چوی و لییک شرک

 غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی تاثیر دارد؟
 

 پیشینه پژوهش
و  یوجه نقد مازاد با نقدشوندگ نیبر رابطه ب یمال تیمحدود ریتأث( در تحقیقی به بررسی 1400بهاروند و همکاران )

 1398تا  1389 یشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمان رفتهیپذ یهاشرکت نیدر ب استمرار معامالت سهام
در بورس اوراق بهادار تهران بود که با استفاده از روش  شدهرفتهیپذ یهاپژوهش، شرکت نیا یجامعه آمار .پرداختند

 یهاچندگانه و داده ونیاز روش رگرس ها،هیآزمون فرض یراآزمون انتخاب شد. ب یشرکت برا 147مند، حذف سامان
 دییسهام و استمرار معامالت سهام را تأ یوجه نقد مازاد بر نقدشوندگ یمنف ریپژوهش، تأث یهاافتهی .استفاده شد یبیترک
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رار معامله ام و استمسه یوجه نقد مازاد با نقدشوندگ نیرابطه ب ،یمال تیپژوهش نشان داد که محدود یهاافتهی ریکرد. سا
 .کندیم فیرا تضع

شده  فتهریپذ یهاشرکت( در بررسی ارزیابی تأثیر احکام پول شویی بر هزینه های حسابرسی 1400سعیدی و همکاران )
 ی. با استفاده از روش غربالگرپداختند 1396 یال 1390پژوهش از سال  یدر بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمان

 لیلو تح هیتجز یبرا وزیویافزار او نرم رهیچند متغ یخط ونینوان نمونه انتخاب شد. و از روش رگرسعشرکت به172
 جیانجام شد؛ که نتا زین یاضاف لیو تحل PSMآزمون  ،ییزاآزمون درون نیناستفاده شد. همچ هاهیها و آزمون فرضداده

 یرعادیغ یهانهیبر هز ییشودارد. پول یمعنادار ریتأث یحسابرس یعاد یهانهیبر هز ییشوپژوهش نشان داد پول
 یهانهیو هز ییشوولپ نیرابطه ب تواندینم ییزانشان داد که درون جینتا نیدارد؛ و همچن یمعنادار ریتأث یحسابرس
 دهد. حیرا توض یحسابرس

 یهاتشرک یعتبار تجاربر ا یمال تیو محدود یمال یشانیپر ریتأث یبررس( در تحقیقی به 1400فرنودی و قجربیگی )
شرکت منتخب از بورس اوراق بهادار تهران  150شامل  یمونه آمارپرداختند ن شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ
ها جهت آن ازیمورد ن یمال یهامشاهده به دست آمده که داده 1200 بیترت نیاست. بد 1398تا  1391 یهاسال یط

با  یصیتشخ یهاپس از انجام آزمون قیتحق یآمار یهاشد. مدل یها گردآورشرکت یالم یهااز صورت ل،یوتحلهیتجز
نشان داد  هاهیآزمون فرض جیبرآورد شدند. نتا وز،یویافزار ااثرات ثابت و با استفاده از نرم ونیرگرس یاقتصادسنج کردیرو

دارد.  یافتنیدر یهابر حساب یو معنادار یمنف ریو تاث یپرداختن یهابر حساب یمثبت و معنادار ریتاث یمال یشانیکه پر
 یرگذاریر تاثب یمبن یشواهد محکم جیدارد؛ اما نتا یافتنیدر یهابر حساب یو معنادار مثبت ریتاث یمال تیمحدود نیهمچن

طور ها و به شرکت یمال تیکه وضع کندیم دییمطالعه تأ نیا جینشان نداد. نتا یپرداختن یهابر حساب یمال تیمحدود
 دارند. یاعتبارات تجار نیتأم و یمال نیتأم یهااستیدر س ینقش مهم یمال تیو محدود یمال یشانیپر ژهیو

زحمه الو حق رهیمد ئتیاستقالل ه نیب ۀبر رابط ینهاد تیتمرکز مالک ریتأث ی( به بررس1399) یو حسن یبرخوردار
ق مشخص شود. طب یخدمات حسابرس یر عرضه و تقاضاب یمبتن یهادگاهید گاهیاند تا جاپرداخته یخدمات حسابرس

نشانگر  جینتا نیوجود دارد و همچن یمثبت و معنادار ابطهر یالزحمه حسابرسو حق رهیمد ئتیاستقالل ه نیها بآن افتهی
وابط در ر نیاست. که ا یالزحمه حسابرسو حق رهیمد ئتیبا استقالل ه ینهاد تیتمرکز مالک نیب یوجود رابطه منف

 شدند. دییتأ تیتمرکز مالک یو سطوح باال رهیمد ئتیاستقالل ه یطوح باالس
های شرکت در طی سال 230در  ( پژوهشی را با عنوان بررسی اثر محدودیت های مالی بر ارزش شرکت1399تقی نژاد )

 دادان نش ویمطالعه . نتایج های تابلویی انجام دادبا استفاده از روش رگرسیون چند متغیره به روش داده 1397-1391
 .رابطه معناداری وجود داردهای مالی و ارزش شرکت محدودیتکه بین 

بر  یو اندازه شرکت حسابرس یحسابرس یرعادیغ نهیهز ریتأث یبررس( در تحقیقی با عنوان 1398برندک و همکاران )
. انجام دادندشرکت  120مشتمل بر و با نمونه  1397تا  1390 یدر بازه زمان بازار از نگهداشت وجه نقد یارزش گذار

استفاده  لیوتحلهیتجز یبرا یبیترک یهاارائه و از داده رهیچند متغ یونیپژوهش مدل رگرس یهاهیجهت آزمون فرض
 یو معنادار بتو ارزش بازار نگهداشت وجه نقد رابطه مث یحسابرس یرعادیغ نهیهز نیب داد کهنشان  ی آنهاهاافتهی. دیگرد

 .وجود ندارد یاو ارزش بازار از نگهداشت وجه نقد رابطه یاندازه شرکت حسابرس نیما بوجود دارد ا
 سود تعهدی مدیریت با حسابرسی غیرعادی الزحمهحق بین رابطه ( در پژوهشی به بررسی1398عمادالدینی و سعیدی )

 معنادار و مثبت رابطه از حاکی هافرضیه آزمون واقعی پرداختند که به این نتیجه دست یافتند که نتایج سود مدیریت و

 .باشدمی واقعی سود مدیریت و تعهدی سود مدیریت با حسابرسی غیرعادی الزحمهحق بین
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 یهاشرکتهای حسابرسی ( در بررسی تحقیقی با عنوان خوانایی گزارشگری مالی و هزینه1398برندک و رضوانی )
 ونیاز رگرس هیآزمون فرض ی. براانجام دادند 1397تا  1390 یهاسال نیشده در بورس اوراق بهادار تهران ب رفتهیپذ

رابطه  یمال یگزارشگر یینشان داد که خوانا هیآزمون فرض جی. نتابوداستفاده شده  یبیترک یهاو داده ریچند متغ یخط
 یهانهیتر باشد هزباال یمال یگزارشگر ییهر چقدر خوانا گریدارد. به عبارت د یحسابرس یهانهیبا هز یمعنادار و معکوس

 .گرددیم یحسابرس نهیهز شیباعث افزا یمال یکمتر گزارشگر ییکمتر خواهد بود، و خوانا یحسابرس
های عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی ( در تحقیقی به بررسی تأثیر هزینه2021الرشیدی و همکاران )

های از رگرسیون خطی چند متغیره پرداختند که نتایج یافتهبا استفاده  2017تا  2002های های هندی بین سالشرکت
های عادی و غیرعادی حسابرسی با محدودیت مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. این آنها نشان داد که بین هزینه

 یاز حسابرس یارا نشانه یحسابرس ی عادی و غیرعادیهانهیهز یکه ارائه دهندگان امور مالدهنده آن است ها نشان افتهی
 یها به منابع مالشرکت یدهد و به نوبه خود بر دسترسیم شیرا افزا یمال یهادانند که اعتبار صورتیباال م تیفیبا ک
 .گذاردیمثبت م ریتأث

سال  یبه بحران مال ییدر پاسخگو یحسابرس یهاینههز یرتأث یبررس ( در پژوهشی به2019) 1چن، هوآ، لیو و ژانگ
های افتهی .کردند یرا بررس یدر بحران مال یسکر یابیدرک شده حسابرسان و نحوه ارز ریسک یبررس ینچنهم و 2008

 ینمچنهیابد. های حسابرسی در نتیجه ریسک سیستماتیک کالن در بحران مالی افزایش میها نشان داد که هزینهآن
جود دارد که به عنوان و یداریمعنمستقیم و بطه را تجدیدارائهو  یحسابرس یهاینههز ینکه ب دهدها نشان مییافته

نشان  یجنتا حال، ینبا ای وجود دارد. حسابرس یفیتو ک یمال یگزارشگر یفضع یفیتمربوط به ک یسکعوامل موثر در ر
 وجود ندارد. تجدید ارائهها و ینهدر رابطه هز یداریمعن ییرتغ یدهد که در دوره بحران مالیم

 ینارتباط ب های حسابرسی به بررسی( در پژوهشی با عنوان مشکل مدیران و هزینه2019) 2انبهاییان، حبیب و رحم
پرداختند. چون ها شرکت هزینه حسابرسیو  یحسابرس یهایتهشرکت و کم مدیرههیئتدر دار مشکل یرانحضور مد

ی های گذشته و ناسازگارتای از شکسهای حسابرسی، نشانهدار در هیئت مدیره شرکت و کمیتهحضور مدیران مشکل
د های حسابرسی بیشتری را داشته باشکند. چنین نقاط ضعف در هیئت مدیره ممکن است نیاز به روشها را بیان میآن

سابرسی های حدار در کمیتههای حسابرسی شود. نتایج یافته نشان داد که حضور مدیران مشکلکه باعث افزایش هزینه
اران، گذهای حسابرسی ارتباط مستقیم و معناداری دارد که این مسئله برای سرمایههزینهو هیئت مدیره در واقع با 
 گذارد.گذران تأثیر میحسابرسان، مدیران و قانون

های حسابرسی های حسابرسی به فشار بر روی هزینه( در بررسی اینکه چگونه شرکت2019) 3اریک، دنیس و توماس
ات غیرحسابرسی و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار دادند. نتایج دهند؟ شواهدی را بر خدمپاسخ می

دهد. در مجموع، شواهد های حسابرسی بزرگ رخ میها نشان داد که کاهش کیفیت حسابرسی در شرکتهای آنیافته
ی تأثیر برای بررس دهد ارائه خدمات غیرحسابرسی اضافی در حضور فشار بر روی هزینه حسابرسی، یک بعد مهمنشان می

 کاهش حسابرسی برای کیفیت حسابرسی است.
از  یشواهد یمال یهاتیشرکت و محدود ی، سودآوریاعتبار تجار( در تحقیقی با عنوان 2019) 4هوانگ و همکاران

و با نمونه مشتمل  2016تا  2010طی دوره زمانی  آرام انوسیو اق ایذکر شده در شرق آس های کوچک و متوسطشرکت
 یجارو اعتبار ت یتجار یافتنیکه اعتبار درهای ترکیبی به این نتایج دست یافتند و رگرسیون خطی و داده 1509ر ب
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سطح اعتبار  کیوجود  ی، که به معنادارند های کوچک و متوسطشرکت یرابطه معکوس با سودآور یدارا یپرداختن
 قتحقی نی، انیعالوه بر ا د تا حداکثر آنها را به دست آورد.ها و سودها تعادل برقرار کننهیهز نیمناسب است که ب یتجار

حساس است. به  های کوچک و متوسطشرکت یمال یهاتیبه محدود تجاریدهد که سطح اعتبار ینشان م نیهمچن
 .کمتر است یمال تیمحدود یدارا یهاکمتر از شرکت یمال تیمحدود یدارا یهاطور خاص، سطح مطلوب شرکت

شرکت در طی  320( پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه بین محدودیت مالی و ارزش شرکت در 2019) 1ماس و استین

در شرکت اندونزی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته  2011 – 2007های سال
دودیت مالی بین محکه انگر این مطلب بود ها بیبه بررسی رابطه بین محدودیت مالی و ارزش شرکت پرداختند. نتایج آن

 و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 مدیریت و تعهدی سود مدیریت و حسابرسی غیرعادی الزحمهحق بین رابطه بررسی به ایمطالعه ( در2018) 2الهادب

. پرداختند 2015 تا 2006 هایمهروموم طی انگلستان هایشرکت سالیانه مشاهده 1505 از متشکل اینمونه با واقعی سود
 و تمثب رابطه تعهدی سود مدیریت و حسابرسی غیرعادی الزحمهحق بین که دهدمی نشان حاضر های تحقیقیافته

 هایالزحمهحق. دارد وجود معنادار و منفی رابطه واقعی سود مدیریت و حسابرسی غیرعادی الزحمهحق بین و معنادار
 اختیاری تعهدی اقالم با حسابرسی غیرعادی هایالزحمهحق. است مرتبط کمتری سود واقعی مدیریت با غیرعادی
 با وافقت در نتیجه این. دارد منفی ارتباط واقعی، سود مدیریت کلی گیریاندازه و غیرعادی تولید هایهزینه غیرعادی،

 دگیرسی هایرویه با حسابرسی هایرکتش به شدهپرداخته اضافی وجه که هر کندمی اشاره که باشدمی مولد تئوری
 این از که شودیم مشتریان عملیاتی سیستم وریبهره و آیی کار به افزایش منجر طورکلیبه که است ارتباط در بیشتری

 .شودمی سخت مدیران خیلی توسط شدهگزارش سود کاریدست طریق
 شهرت و حسابرسی غیرعادی الزحمهحق و ابرسحس تصدی بین رابطه تأثیر ( به2018) 3سانتوسو رانی و هاپسورو

 حسابرسی کیفیت میانجیگری نقش به توجه با فعالیت تداوم عدم بر تأکید بند با حسابرس اظهارنظر ارائه در حسابرس

 کهدرحالی .دارند حسابرسی کیفیت بر مثبتی اثر حسابرس شهرت و حسابرس تصدی یدهندهنتایج نشان .پرداختند

 وضعیت دهدمی نشان نتایج همچنین .گذاردمی حسابرسی کیفیت بر منفی اثر دارای عادی حسابرسیغیر الزحمهحق

 .دهدنمی کاهش را فعالیت تداوم عدم بر تأکید بند با حسابرس اظهارنظر بر کیفیت حسابرسی تأثیر شرکت مالی
 

 فرضیه پژوهش
 اثیر معناداری دارد.هزینه عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی ت :اصلی فرضیه

 

 روش پژوهش
پژوشه از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است، زیرا از یک 
طرف وضع موجود را بررسی  می کند و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین 

ر این در حوزه مطالعات پس رویدادی قرار می گیرد و مبتنی بر اطالعات واقعی صورت های مالی می نماید. عالوه ب
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر اطالعات واقعی است که با روش استقرایی به کل جامعه 

و از منابع مختلفی  هاشرکتی مالی هاصورتز ی متغیرهای پژوهش اهادادهی آورجمعآماری قابل تعمیم خواهد بود. برای 

                                            
1 Moss and Stein 
2 Alhadab 
3 Hapsoro and Rani Santoso 
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نوین و سایت اینترنتی متعلق به مرکز مدیریت پژوهش و مطالعات اسالمی سازمان بورس اوراق  آوردره افزارنرمهمچون 
 است. 1399تا  1390زمانی این پژوهش از سال  قلمروبهادار تهران و سایت کدال استفاده شده است. 

 

 جامعه آماری پژوهش
شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. نمونه آماری به روش حذفی و با یرفتهپذی هاشرکتجامعه آماری این پژوهش 

 اعمال شرایط زیر تعیین شد:
 .دباشاسفندماه هرسال  پایان به منتهیها شرکت مالی سالها، آن پذیری مقایسه قابلیت رعایت برای .1
 .باشند نداده تغییر را خود مالی دوره و نداشته فعالیت توقف ،پژوهش زمانی قلمرو طی .2
 .باشد دسترس در پژوهش برایها شرکت از یازموردن اطالعات کلیه .3
 .ندنباش( بیمه و ها لیزینگ، هلدینگ یها، شرکتگذارییهسرما یها)شرکت مالیمؤسسات  وها بانک جزء .5
 باشند. شدهیرفتهپذ بورس در 1390سال  از قبلها شرکت .6

 نمونه پژوهش انتخاب شدند. عنوانبهشرکت  118های باال تعداد یتمحدودبا مد نظر دادن 
 

 متغیر وابسته: محدودیت مالی
گروه تقسیم کردند، مالک آنان برای  5های مالی به ها را از نظر محدودیتکاپالن و زینگالس شرکت 1997در سال 

المونت، پالک و رکویجو این  2001های داخلی و خارجی شرکت بود. در سال ف بین هزینهتقسیم بندی، میزان شکا
یک الگوی رگرسیونی است که در آن محدودیت مالی تابعی  KZنامگذاری نمودند. شاخص  KZشاخص را بنام شاخص 

بق این شاخص، شرکتباشد. بر طاز جریان نقدی، سود تقسیمی، مانده وجه نقد، نسبت اهرمی و شاخص کیوتوبین می
ها به حقوق صاحبان سهام بیشتر است. باالتری داشته باشند، نشان دهنده این مطلب بود که وابستگی آن KZهایی که 

کند که شرکتی که در محدودیت مالی قرار دارد برای بدست آوردن به بیانی دیگر شاخص باالتر، این مطلب را بیان می
آورد. اش پر شده است( و رو به انتشار سهام میاز وام و اعتبارات را ندارد )ظرفیت بدهی منابع مالی خارجی توان استفاده

های ( در ایران بومی سازی شده و ضرایب آن با توجه به شرایط شرکت1388توسط تهرانی و حصارزاده ) KZشاخص 
محققین برای سنجش محدودیت مالی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است. شاخصی که این 

 باشد.در ایران ارائه نموده اند بصورت ذیل می

𝐾𝑍𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 17.33 − 37.486
𝐶𝑖𝑡

𝐴𝑡−1
− 15.216

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑡

𝐴𝑡−1
+ 3.394𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡 − 1.402𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 

 
ها، هرچه باالتر باشد، نشان دهنده محدودیت مالی بیشتری است. در این تحقیق با محاسبه شده برای شرکت KZمقدار 

های نمونه آماری مورد مطالعه محاسبه خواهد شد. )تهرانی و برای کلیه شرکت KZاستفاده از الگوی فوق، شاخص 
 (.1388حصارزاده، 

 

 متغیر مستقل: هزینه عادی و غیرعادی حسابرسی

متغیر مستقل در این تحقیق هزینه های غیرعادی حسابرسی (: ABAFEEرسی )های غیرعادی حسابهزینه

 (2012است که با استفاده از باقیمانده مدل زیر محاسه می شود: )آلن و همکاران، 
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LAFi,t                              ( 1مدل  = β0 +  β1 LTAit + β2CRit + β3CA/TAit +  β4ARINVi,t +

 β5ROAi,t + β6LOSSit + β7FOREIGNit + β8LEVit + β9INTANGit + β10OPINIONit + εi,t 
 

: 𝐶𝑅𝑖𝑡های پایان سال است. برابر با لگاریتم دارایی: LTAitبرابر لگاریتم حق الزحمه حسابرسی است. : LAFi,tکه در آن: 
های جاری تقسیم بر جمع کل برابر با دارایی :CA/TAitهای جاری است. ی تقسیم بر بدهیهای جاربرابر با دارایی
: برابر ROAi,tها تقسیم بر جمع کل دارایی است. های دریافتنی و موجودیبرابر با جمع حساب :ARINVi,tدارایی است. 

هایی که زیان خالص داشته باشند برابر با شرکت :LOSSitها است. با سود بعد از کسر مالیات تقسیم بر جمع کل دارایی
هایی که سود برابر با شرکت :FOREIGNitشود. برابر یک و در غیر این صورت مقدار صفر برای آن در نظر گرفته می

بر با جمع کل برا :LEVitشود. عملیاتی داشته باشند برابر یک و در غیر این صورت مقدار صفر برای آن در نظر گرفته می
ها های نامشهود تقسیم بر جمع کل داراییبرابر با نسبت دارایی: INTANGitها است. ها تقسیم بر جمع کل داراییبدهی
های مالی شرکت از نوع مقبول باشد عدد یک و در غیر این اگر اظهار نظر حسابرس درباره صورت :OPINIONitاست. 

: باقیمانده مدل است که در آزمون فرضیه به عنوان متغیر مستقل 𝜀𝑖,𝑡شود. ر گرفته میصورت مقدار صفر برای آن در نظ
 (.1398)برندک و همکاران،  شود و هزینه غیرعادی حسابرسی استاز آن استفاده می

 هزینه عادی حسابرسی
LAFبرس مستقل شرکتهای پرداختنی به حساهای حسابرسی که برابر است با هزینه: لگاریتم طبیعی هزینه i  در سال

t  ،(1398)برندک و رضوانی. 
 

 متغیرهای کنترلی
Sizeآیدمی دست به هادارایی کل طبیعی لگاریتم طریق ازباشد که : اندازه شرکت می. 

LEVآیدمی دست به باشد که از نسبت کل بدهی به کل دارایی: اهرم مالی شرکت می. 
ROAآید.ها منهای وجه نقد به دست میلص بر مجموع دارایی: بازده دارایی که از تقسیم سود خ 

 

 یافته ها

 یرهامتغ یفیتوص آمار
 رهایمتغ یفیتوص یهاشاخص :(1)جدول 

 متغیرها
هزینه عادی 

 حسابرسی
هزینه غیرعادی 

 حسابرسی
 اهرم مالی اندازه شرکت بازده دارایی محدودیت مالی

 0.61 14.62 0.12 13/5 02/0 14/6 میانگین

 0.60 14.38 0.11 68/3 01/0 05/6 نهمیا

 1.80 19.21 0.60 32/36 79/1 51/9 بیشترین

 0.10 11.25 -0.78 -31/8 -99/1 56/2 کمترین

 0.23 1.32 0.15 09/6 005/0 94/0 انحراف معیار

 چه مقدارو هر توان دریافت که میانگین و میانه عمده متغیرها فاصله چندانی باهم ندارند ( می1با نگاهی به جدول )
رمال، میانگین تر است که در توزیع نی آن نزدیک باشد، توزیع آن متغیر به توزیع نرمال نزدیکیانهممیانگین یک متغیر به 

هزینه ( دارای بیشترین میانگین و 62/14و میانه بر یکدیگر منطبق هستند. که در بین متغیرها، اندازه شرکت با مقدار )
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ه این ی ببررس مورد. با مقایسه انحراف معیار متغیرهای است( دارای کمترین میانگین 02/0قدار )با مغیرعادی حسابرسی 
( نسبت به سایر متغیرها دارای کمترین پراکندگی 005/0با مقدار ) هزینه غیرعادی حسابرسیرسیم که متغیر نتیجه می

کندگی است و این بدان معناست که این متغیر ( دارای بیشترین پرا09/6با مقدار ) شرکت محدودیت مالیاست و متغیر 
  .استنوسانات شدیدتری دارای

 

 آزمون نرمال بودن
ک های پارامتری، شرط اولیه انجام کلیه آزمونهای رگرسیونی(خصوص متغیر وابسته در مدل)به نرمال بودن متغیرها

 باشد.می
 برا -: آزمون جارک(2)جدول 

 نتیجه سطح معناداری نام متغیر

 ندارد نرمال توزیع 0.00000 محدودیت مالی

 ندارد نرمال توزیع 0.00000 هزینه عادی حسابرسی

 ندارد نرمال توزیع 0.00000 هزینه غیرعادی حسابرسی

 ندارد نرمال توزیع 0.00000 اهرم مالی

 ندارد نرمال توزیع 0.00000 اندازه شرکت

 ندارد نرمال توزیع 0.00000 بازده دارایی

نشان  2نتایج حاصل در جدول  شده است.برا استفاده -ظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون جارکمنبه
ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند. با باشد. لذا دادهدرصد می 5داری متغیرهای پژوهش کمتر از که سطح معنیدهد می

اشد نرمال بودن الزامی نیست و خللی در مدل رگرسیونی ایجاد توجه به قضیه حد مرکزی وقتی تعداد مشاهدات بیشتر ب
 نمیکند.

 

 آزمون مانایی
 با یونرگرس مدل اجرای. باشد داشته موردمطالعه مدل بر همچنین و متغیر آن توزیع بر اساسی تأثیر نامایی یا مانایی

ی یشهرمانایی متغیرها معموالً از آزمون برای شناسایی . کند ارائه کاذب نتایج است ممکن مانا غیر هایسری و متغیرها
امل رود شهای ترکیبی برای مانایی متغیرها به کار میهایی که در ساختار دادهین آزمونترمهمشود. استفاده می 1واحد

در پژوهش حاضر از آزمون لوین، لین و چیو برای بررسی  ؛ کهاست 3و آزمون ایم، پسران و شین 2آزمون لوین، لین و چیو
 شدهارائه( 3یرهای تحقیق در جدول )متغدر ارتباط با مانایی  شدهانجاماست. نتایج آزمون  شدهاستفادهمانایی متغیرها 

 است.
 
 
 
 

                                            
1 Unit Root Test 

2 Levin, Lin and Chu 

3 Im, Pesaran and Shin 
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 چیو و لین لوین، آزمون-واحد یریشه آزمون نتایج خالصه (:3)جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون متغیرها

 مانا 00/0 -21/6 محدودیت مالی

 مانا 00/0 -48/8 نه عادی حسابرسیهزی

 مانا 00/0 -12/7 هزینه غیرعادی حسابرسی

 مانا 00/0 -78/5 بازده دارایی

 مانا 00/0 -65/6 اهرم مالی

 مانا 00/0 -33/16 اندازه شرکت

 

 هاخود هم انباشتگی داده
ی ی تأمین کرد، اما کار خاصی براتوان از طریق تفاضل گیرشرط مانایی متغیرهای یک رابطه رگرسیونی را می هرچند

آید تا توان انجام داد. اینجاست که هم انباشتگی به کمک ما میدر رابطه با سطح متغیرها نمی بلندمدتحفظ اطالعات 
وقتی پیش  یهم انباشتگبتوان رگرسیونی را بدون هراس از کاذب بودن بر اساس سطح متغیرها برآورد کرد. به زبان ساده 

توانند دور از هم حرکت کنند و برای آزمون نمی بلندمدتحرکت کنند و در  موجطولو سری زمانی روی یک آید که دمی
هم ند. در حقیقت شوی استفاده میهم انباشتگبین دو متغیر یا چند متغیر، از تجزیه و تحلیل  بلندمدتوجود رابطه تعادلی 

رسی ی بین این متغیرها است. برای برتصادف یرغو معنادار و  دتبلندمای بودن چند متغیر به معنای وجود رابطه انباشته
در تحقیق  که ؛هستند اجراقابلشده( یلتعدهای ترکیبی، سه آزمون پدرونی، کائو و فیشر )ژوهانسون ی در دادههم انباشتگ

 ی به شرح زیر است:هم انباشتگهای آماری آزمون است. فرض شدهاستفادهحاضر از آزمون کائو 
 ی نیست.هم انباشتگدارای  بلندمدت(: رابطه خطی بین متغیرها در H0صفر ) یهفرض

 ی است.هم انباشتگدارای  بلندمدت(: رابطه خطی بین متغیرها در H1مقابل ) یهفرض
 

 یانباشتگ هم آزمون جینتا :(4) جدول

 نتیجه آزمون Prob آماره آزمون وش آزمونر

 شودضیه صفر رد میفر 00/0 -21/31 مدل اول (Kaoکائو )

هم ارای ی دبررس موردشود که فرض صفر آزمون رد شده و ترکیب خطی متغیرهای با توجه به نتایج آزمون کائو، مشاهده می
ر مقادی سطحرا در  نظر موردتوان با اطمینان از عدم ایجاد رگرسیون کاذب مدل بنابراین، می؛ (Prob<5%ی است )انباشتگ

 برآورد کرد.
 

 ناهمسانی واریانسآزمون 
اره، داری مقدار آمدهد که سطح معنیبررسی نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس که با آزمون وایت انجام شد، نشان می

مبنی بر  H0یگر فرضیه دعبارتبهدار است، یمعنو  05/0از  ترکوچکدرصد،  5برای مدل تحقیق در سطح خطای کمتر از 
 (.5باشند )جدول مسانی برخوردار نمیشود، یعنی جمالت خطا از واریانس هت خطا رد میهمسانی واریانس جمال
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 انسیوار یهمسان آزمون :(5)جدول 

 دارییمعن سطح مقدار آماره آزمون وایت

 00/0 11/4 مدل اول

                            

وتی وجود دارد. با لحاظ کردن فروض کالسیک، روش حداقل مربعات معمولی های متفابرای تخمین الگوهای اقتصادی، روش
(OLSبر اساس قضیه گاوس )- اما در صورت وجود ناهمسانی واریانس ؛ مارکف بهترین تخمین زننده خطی بدون تورش است

 Cross-section) رو با وزن دادنینازایست که ن( روش مناسبی برای تخمین OLSدیگر روش حداقل مربعات معمولی )

weightsیافتهیمتعمها روش حداقل مربعات ( به رفع آن پرداخته و مدل مناسب برای تخمین آزمون فرضیه (GLS خواهد )
 .بود

 

 آزمون هم خطی
 ،یباشد. در صورت وجود هم خط یموجود در مدل م یمستقل و کنترل یرهایمتغ ینب یدوجود رابطه شد یبه معنا یهم خط

دار  یعنم یرهایشود که تعداد متغ یمسأله باعث م ینا یجهخواهد بود و در نت ییباال یارمع یخطا یگو داراال یبرآورد یبضرا
 ی( استفاده شد. وقتVIF) یانسعامل تورم وار یاراز مع یعدم وجود هم خط بررسی یمعادله برا ین. در ایابددر معادله کاهش 

با توجه به آزمون معیار تورم واریانس، باشد. یم یه عدم وجود هم خطباشد، نشان دهند 10کمتر از  یانسکه شاخص تورم وار
 10کمتر از  شدهارائهدهد که مقادیر عامل تورم واریانس برای هریک از متغیرهای توضیحی مدل تحقیق نتایج نشان می

 .ی در مدل وجود نداردهم خطبنابراین، مشکل ؛ باشندمی
 

 نانتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیو
ایی هها شامل روششود. این مدلها استفاده میهای مختلفی برای آزمون فرضیههای ترکیبی از مدلدر استفاده از داده

یی هازمونآهای تلفیقی است. همچنین، نامرتبط و مدل داده ظاهربهمانند مدل اثر ثابت، مدل اثر تصادفی، مدل رگرسیون 
(، هاسمن و بروش پاگان وجود دارد. برای انتخاب Fای تحقیق، مانند آزمون چاو )هبرای تعیین نوع مدل متناسب با داده

مقید )چاو(  Fهای ترکیبی، از آزمون های زمانی مختلف دادههای مزبور در مقاطع و دورهروش مناسب برای تخمین مدل
 آزمون چاو به شرح زیر است: های مربوط به. فرضاست شدهدادهنشان  6خروجی آزمون در جدول  ؛ کهاست شدهاستفاده

 (.Poolبرابرند )ساختار  باهمدر مدل  مبدأهای عرض از همه(: H0) صفر یهفرض

 (.Panelبا بقیه متفاوت است )ساختار  مبدأها(: حداقل یکی از عرض از H1) مقابل یهفرض
 

 تحقیق اتیفرض مدل یبررس در( دیمق F) چاو آزمون جینتا :(6)جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون چاو F p-valueره آما زمون چاوآ

 شودرد می H0 00/0 11/89 اصلیمدل 
 ی ترکیبیهاداده

Panel date 

 
یکه سطح معناداری طوربه)چاو( استفاده شد  Fبرای انتخاب از میان طرح پنل یا رگرسیون تجمیع شده )تلفیقی( از آزمون 

نمائید فرضیه صفر مشاهده می Fکه در خروجی آزمون همانطورشود. اب میدرصد باشد، پنل انتخ 5اگر کمتر از  Fآزمون 
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کنیم. در صورتی های پنل از آزمون هاسمن استفاده میبرای انتخاب از میان روش شود.مدل رد شده و پنل انتخاب می
اری آزمون هاسمن که سطح معنادیدرصورتدرصد باشد، مدل اثرات تصادفی و  5سطح معناداری آزمون هاسمن بیشتر از 

  باشد.یم 7خروجی آزمون هاسمن به شرح جدول ؛ شوددرصد باشد، مدل اثرات ثابت انتخاب می 5کمتر از 
 

 تحقیق اتیفرض مدل یبررس در هاسمن آزمون جینتا :(7)جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون هاسمن p-value آماره زمون هاسمنآ

 ات ثابتاثر شودرد می H0 00/0 54/13 اصلیمدل 

 

 های پژوهشبررسی آزمون فرضیه
 هزینه عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی تاثیر معناداری دارد. :اصلی فرضیه

 
 تحقیق فرضیه نیتخم جینتا :(8) جدول

 سطح معناداری t آماره انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 0.0203 2.327639- 0.033777 0.078621- هزینه عادی حسابرسی

 0.0000 5.225128 9.499347 49.63530 هزینه غیرعادی حسابرسی

 0.0195 2.341750- 0.004637 0.010859- بازده دارایی

 0.0000 5.672892 1.968821 11.16891 اندازه شرکت

 0.1290 1.520356- 0.330441 0.502388- اهرم مالی

 0.0478 1.983223 0.921792 1.828119 عرض از مبدا

 0.55 ریب تعیینض

 (0.000) 236.61 آنآماره اف و سطح معناداری

 1.65 دوربین واتسون

 
( لذا مدل 00/0) است ترکوچکدرصد  1از  Fی آماره معنادارینکه سطح ادار بودن کل مدل با توجه به در بررسی معنی

شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن درصد پذیرفته می 99 در سطح اطمینان Fآزمون  H1دار بوده و فرضیه یمعن
رسی بر منظوربهگردد. عالوه بر این ، توسط متغیر توضیحی تبیین میمحدودیت مالیدرصد متغیر  55/0است که 

بین بازه قابل قبول قرار  65/1توجه نمود. چون مقدار آن  واتسونهمبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره دوربین 
 یهزینه عادی و غیرعادی حسابرسشود. با توجه به نتایج آزمون فرضیه، متغیر دارد، فرض همبستگی جمالت خطا رد می

است. یعنی  محدودیت مالیدهنده رابطه معنادار با  درصد است، که نشان 5با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از 
نان لذا فرضیه تحقیق در سطح اطمی دارد. یمعنادار یرتأث ودیت مالیهزینه عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدبه عبارتی 

 5با توجه به سطح معناداری کمتر از  بازده دارایی و اندازه شرکتشود. همچنین متغیرهای کنترلی درصد تایید می 95
 5عناداری بزرگتر از دارند. اما اهرم مالی به سطح م محدودیت مالیدرصد رابطه معناداری با  95درصد در سطح اطمینان 
 ندارد. محدودیت مالیدرصد رابطه معناداری با 
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 گیریبحث و نتیجه
نیز برای  هاشرکت، محیط در حال رشد و رقابتی است و کنندیمدر آن فعالیت  هاشرکتدر زمان حاضر، محیطی که 
 نیتأمی جدید به هایگذارهیسرما. ی جدید نیاز دارندگذارهیسرمای خود از طریق هاتیفعالپیشرفت و رشد، به توسعه 

است. بحث  روروبهیی هاتیمحدودبا  معموالًاین منابع  نیتأممنابع مالی و وجوه نقد الزم نیازمندند، اما شرکت در 
ی و ارگذهیسرمابه  مربوطاست. تصمیمات  هاشرکتمحدودیت مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام 

بقا در دنیای کنونی بوده است و باید با هدف حداکثر کردن ارزش و رشد  تداومعوامل اصلی رقابت و  ازجملهمالی  نیتأم
مالی از سوی  نیتأمی هایاستراتژی به اتخاذ گذارهیسرمای هاپروژهشرکت اتخاذ شود. اختصاص منابع مالی عمده به 

 نیتأمی هایاستراتژ. نکته مهم اینکه استفاده از خواهد بود مؤثرنیازمند است که روی ساختار مطلوب سرمایه  هاشرکت
ت مالی و محدودی اندارتباطدر این خصوص با منابع مالی محدود در  هاشرکتنیست و  ریپذامکانی سادگبهمالی، همیشه 

یتئورز ا مالی خارجی پرهزینه است و نیتأمی به منابع داخلی مطلوب نیست، به دلیل اینکه گذارهیسرمادارند. وابستگی 
ی نقدی داخلی، بعضی از هاانیجربه دلیل نوسان در  هاشرکتی بازارهای کامل فاصله دارد. همچنین، ممکن است ها

 از  اندهشدی را رد کنند یا به تعویق بیاندارند که در این صورت، به نوعی دچار محدودیت مالی گذارهیسرمای هافرصت
دارد  یراثت هزینه عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی یااست که آموضوع  ینا یبررس یقتحق ینرو هدف ا ینا

و با استفاده از  1399تا  1390 یهاسال ینشده در بورس اوراق بهادار تهران ب یرفتهپذ یهاشرکت ینه؟ جامعه آمار یا
 یه،رضآزمون ف یجبه نتابا توجه . پرداخته شد یهبه آزمون فرض یرهمتغ چند یخط یونشرکت و روش رگرس 118اطالعات 

درصد است، که نشان دهنده  5آن کمتر از  یسطح معنادار ینکهبا توجه به ا یحسابرس یرعادیو غ یعاد ینههز یرمتغ
 یرتأث یمال یتبر محدود یحسابرس یرعادیو غ یعاد ینههز یبه عبارت یعنیاست.  یمال یترابطه معنادار با محدود

و  ییبازده دارا یکنترل یرهایمتغ ین. همچنشودیم ییددرصد تا 95 یناندر سطح اطم یقه تحقیدارد. لذا فرض یمعنادار
 یمال یتبا محدود یدرصد رابطه معنادار 95 یناندرصد در سطح اطم 5کمتر از  یاندازه شرکت با توجه به سطح معنادار

 ندارد. یمال یتدبا محدو یدرصد رابطه معنادار 5بزرگتر از  یبه سطح معنادار یدارند. اما اهرم مال
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