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چکـیده
شکستهای عمده شرکتها و سایر فروپاشیهایی از این قبیل که در سراسر جهان رخ داده است ،نگرانیهایی را در مورد
اطمینان از شیوههای گزارشدهی مالی توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس را ایجاد کرده است .این امر تعدادی از
نهادهای نظارتی و حرفه ای در جهان را برانگیخت تا به فکر اصالحاتی باشند که گزارشگری مالی را شفاف تر می کنند و
در نتیجه عملکرد و کیفیت حسابرسی را افزایش می دهند .بنابراین ،این مطالعه مُهر تاییدی است بر تأثیر مستقیم کیفیت
حسابرسی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .مطالعه حاضر  10شرکت از بورس اوراق
بهادار تهران را با  050نمونه برای یک دوره نه ساله از سال  1932تا  1044بر اساس رویکرد داده های پانلی (ترکیبی) به
کار می گیرد .عالوه بر این ،در مطالعه فعلی از رویکرد ثانویه برای بازیابی دادهها از سایت های کدال (سامانه جامع اطالع
رسانی ناشران) ،شرکت های داده کاوی همچون بورس ویو و صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس استفاده
شده است .این مطالعه از رگرسیون چندگانه برای بررسی مدل استفاده می کند .نتایج نشان می دهد که حق الزحمه
حسابرسی رابطه مثبت و غیرمعناداری با بازده دارایی ها ( )ROAدارد .این بدان معناست که اگر مبلغ پرداختی به
حسابرسان بابت انجام خدمات حسابرسی کاهش یابد ،عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
افزایش می یابد .مطابق با تئوری نمایندگی ،اندازه حسابرس رابطه مثبت معناداری با  ROAنشان می دهد .استقالل
حسابرس نیز رابطه مثبت و معناداری با  ROAدارد .در نهایت ،مشخص شد که استقالل حسابرس در عملکرد مالی
قدرتمندتر از اندازه حسابرس است .نتیجه این تحقیق به مدیران ارشد و همچنین مدیران اجرایی شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران کمک می کند تا تالش بیشتری برای استقالل حسابرس انجام دهند.

واژگـان کلـیدی :کیفیت حسابرسی ،عملکرد مالی ،بورس اوراق بهادار تهران ،بازده حقوق صاحبان سهام

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه ارومیه (نویسنده مسئول) mehrdadkhakzad11@gmail.com

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه تهران
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)22پاییز 1041

کیفیت حسابرسی به عنوان یک عنصر اساسی در حفظ عملکرد مالی شرکت ها عمل می کند؛ حسابرسی کیفی_عینی مبنای
اطمینان از یکپارچگی و اعتبار گزارشهای مالی می باشد که برای بازارهای کارآمد و همچنین بهبود عملکرد مالی بسیار مهم است.
با این حال ،حسابرسیهای خارجی در کنار رعایت اصول حسابرسی ،میتوانند کاربرد اصول حسابداری توسط واحدهای مربوطه را
تقویت کرده و به اطمینان از اثربخشی ،شفافیت و اعتماد به گزارشهای مالی آنها کمک کنند .حسابرسی مستقل به تقویت
مکانیزم کنترل داخلی قوی ،مدیریت ریسک و قوانین حاکمیت شرکتی در شرکت ها کمک می کند و در نتیجه عملکرد مالی را
بهبود می بخشد (حسن و فاروک.)2410 ،
گفته میشود حسابرسی صورتهای مالی یک مکانیزم کنترلی است که برای حفاظت از منافع سهامداران و کاهش عدم تقارن
اطالعاتی و با هدف تضمین حسابرسی گزارشهای مالی عاری از تحریف ایجاد شده است (ایرونگو .)2419 ،عالوه بر این،
حسابرسان با تضمین تهیه گزارشهای مالی مطابق با اصول ذکر شده می توانند احتمال درگیر شدن در تحریفهای بااهمیت را به
حداقل برسانند .خطرات کمتر مواجه شدن با تحریف ها باعث ایجاد اعتماد در بازارهای سرمایه می شود که در نهایت هزینه سرمایه
را برای شرکت ها کاهش می دهد (هوتی ،اسمجلی ،احمدی و درماکو.)2412 ،
گزارش مالی که توسط یک حسابرس معتبر حسابرسی می شود ،به شخص حاضر در بازار هشدار می دهد که گزارش های
مالی آنها معتبرتر و قابل اعتمادتر از گزارش های حسابرسی شده توسط حسابرسان غیرقابل اعتماد هستند .کیفیت کار حسابرسان
مستقل و اندازه آنها در بازار حسابرسی نسبت به پاداش های پرداخت شده به آنها از سوی شرکت هایی با افزایش یا کاهش قیمت
سهام بسیار بیشتر است .حسابرسی مستقل و همچنین کیفیت حسابرسی نقش مهمی در حفظ یک بازار با عملکرد خوب ایفا می
کند زیرا سبب ایجاد اعتماد به صحت و اعتبار گزارش های مالی مورد نیاز برای یک بازار کارآمد می شود (اوگوانتا ،اوگوانیا و نگوا،
 .)2411تأثیر مستقیم ویژگیهای کیفیت حسابرسی بر عملکرد مالی شرکتها مورد توجه محققان قرار گرفته است .در مطالعه
حاضر ،ویژگیهای کیفیت حسابرسی بر اساس سه مولفه اصلی حقالزحمه حسابرسی ،اندازه شرکت حسابرسی و استقالل حسابرسی
و بازده دارایی ( )ROAکه همان اندازهگیری بازده دارایی ها و تشخیص عملکرد مالی شرکت است ،اندازهگیری میشود.
در این راستا ،هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران است .هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان ارتباط بین عوامل تعیین کننده کیفیت حسابرسی با عملکرد مالی است.
یکی از دالیل انجام چنین مطالعه ای ،نگرانیهای اخیر در مورد وضعیت فعلی عملکرد کیفیت حسابرسی توسط شرکتها در بورس
اوراق بهادار تهران است ،جایی که بسیاری از شرکتها به دلیل نبود معیارهای مناسب حسابرسی کارآمد در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس همانند شرکت های خودرویی مانند ایران خودرو و سایپا زیان ده شدند .با این حال ،بدیهی است که این موضوع
نگرانی بزرگی برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران بوده است.

 -2مروری بر ادبیات و بیان فرضیه
عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس نقش عمده ای در بازار سرمایه ایفا می کند و همچنین به عنوان بستری
برای جذب سرمایه و نیز کاهش هزینه سرمایه شرکت ها تلقی می شود .شرکتی که عملکرد مالی بسیار باالیی دارد قطعا جایگاه
خوبی در نزد سرمایه گذاران پیدا خواهد کرد .در عین حال ،بازار سرمایه ،مدیران و همچنین سرمایهگذاران برای تصمیمگیری در
مورد کارایی تجاری شرکتها به گزارشهای مالی حسابرسیشده متکی هستند( .تو و همکاران .)2424 ،بنابراین کیفیت باالتر
گزارش های مالی تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت خواهد داشت .گفته می شود که عملکرد مالی یک مفهوم چند وجهی است
(سانتوس و بریتو .)2412 ،رویکردهای بسیاری برای سنجش عملکرد مالی توسط بسیاری از محققان اتخاذ شده است .در این
تحقیق عملکرد مالی با توجه به سودآوری شرکت سنجیده خواهد شد .سودآوری همیشه به عنوان نسبت درآمد قبل از مالیات به
حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود (چن و چن .)2411 ،سودآوری به روشهای مختلفی اندازهگیری میشود از جمله بازده
داراییها ( ،)ROAنسبت قیمت به درآمد و همچنین بازده سهام ( .)ROEاین مطالعه  ROAرا به عنوان معیار اصلی عملکرد مالی
اتخاذ کرد.
بخش مهمی از ادبیات وجود دارد که به درک موضوع هزینه حسابرسی اختصاص دارد .در سال  ،1314سیمونیک یک مدل
نمایشی از فرآیندی ارائه داد که در آن حقالزحمههای پرداختی برای خدمات حسابرسی مشخص شده است و از آن زمان چندین
محقق بطور پیوسته نتایج مشاهدهشدهای را بررسی کردند که عوامل تخصیص مناسب حقالزحمه حسابرسی را نشان میدادند
(موتینیو .)2412 ،به طور فرضی ،مبلغی که مشتری برای خدمات حسابرسی به مؤسسه حسابرسی پرداخت می کند به تقلید از مقدار
هزینه ای است که خدمات حسابرسی را در حلقه حسابرسی تعیین می کند .استنلی ( )2411رابطه بین سودآوری و پاداش مشاهده
شده حسابرس را با استفاده از داده های جمع آوری شده از شرکت های سهامی عام ایاالت متحده به مدت هفت سال بررسی می
کند .نتیجه آن ارتباط بین حق الزحمه شرکت حسابرسی و عملکرد کاری مشتریان را نشان می دهد در حالی که کیفیت حسابرسی
در دراز مدت به خطر می افتد .هر چه مبلغ پرداختی به عنوان حق الزحمه حسابرسی بیشتر باشد نشان می دهد که حسابرسان
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خدمات حسابرسی حرفه ای تری را در قبال دریافت مبلغ کمتری برای حق الزحمه حسابرسی به مشتریان ارائه می دهند .با این
حال ،چندین مطالعه از حق الزحمه حسابرسی به عنوان عاملی برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده می کنند زیرا کیفیت
حسابرسی امری ناملموس است (بلیس ،گال و مجید .)2411 ،در نهایت ،حق الزحمه حسابرسی کارکنان در این مطالعه به عنوان
یکی از معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده است که با تحقیقات انجام شده توسط (بلیس و همکاران2411 ،؛
اس .یو .حسن و فاروک2410 ،؛ موتینو 2412؛ مصطفی ،موحد رشید ،لطیف و بال 2413؛ استنلی  )2411نیز مطابقت دارد.
در مطالعات پیشین در حوزه کیفیت حسابرسی ،اندازه شرکت حسابرسی معموال به عنوان معیار اندازهگیری کیفیت حسابرسی
استفاده میشود .این معیار نیز در زمینه های مختلف مطالعاتی مورد بحث قرار گرفت (رشید ،نور ،مستوکی ،و بردایی .)2415 ،با
توجه به این واقعیت که شرکت های حسابرسی بزرگتر در مقایسه با شرکت های حسابرسی کوچکتر از شهرت بهتری برخوردارند و
به این دلیل که حسابرسان بزرگ در صورت اغراق مشتریانشان ضرر بیشتری خواهند داشت ،حسابرسان بزرگ زمینه بیشتری برای
انتشار گزارش های پاک دارند (دی آنجلو .)1311 ،به محض اینکه شرکت به یک شرکت حسابرسی بزرگ تری تغییر پیدا کند بازار
سرمایه واکنش مثبت تری نشان می دهد .مطالعات پیشین شواهدی از ضریب واکنش سود باالتر برای مشتریان موسسات
حسابرسی بزرگ در مقایسه با مشتریان موسسات حسابرسی کوچک ارائه میدهند (مولیک و بپری .)2410 ،تعدادی از مطالعات به
بررسی این موضوع پرداخته اند که آیا نام تجاری شرکت حسابرسی به عنوان یک نماینده با توجه به اندازه شرکت حسابرسی
(بزرگ  )0/5/0با عملکرد مالی آن مرتبط است (بال ،امران ،و شعاری .)2411 ،با این حال ،دی آنجلو ( )1311ادعا میکند که 0
شرکت بزرگ حسابرسی سعی میکنند حسابرسی با کیفیت تری نسبت به شرکت های غیربزرگ حسابرسی ارائه دهند که توسط
گروهی از تحقیقات تجربی جامع پشتیبانی میشود .کامپرکس و هوانگ ( )2415بررسی می کنند که آیا  0شرکت بزرگ حسابرسی
از نظر اندازه حسابرس می توانند حسابرسی با کیفیت تری ارائه دهند یا خیر .آنها دریافتند که  0شرکت غیربزرگ حسابرسی با
احتمال کمتری می توانند استفاده محتاطانه مدیران از اقالم تعهدی اختیاری را محدود کنند.
حسابرسان در طول انجام تکالیف حسابرسی خود در تمامی عواقب آن مسئولیت مستقلی دارند .این امر برای اطمینان از امنیت
منافع ذینفعان اهمیت دارد (دخلله ،رشید ،وان عبداهلل و آل شهاب .)2424 ،عینیت شرکت حسابرسی حرفه ای تضمین کننده انصاف
آن است و اطمینان و اعتماد را به استفاده کنندگان نهایی از گزارش های مالی تحمیل می کند .دی آنجلو ( )1311استقالل شرکت
حسابرسی را به عنوان احتمالی توصیف میکند که در آن حسابرس منصوب ممکن است در معرض هرگونه تحریف عمده در
گزارشهای مالی قرار گیرد ،مشروط بر اینکه این تحریف عمده قبال مشخص شده باشد .چیا-آه و کارلسون ( )2414اظهار داشتند
که ترس از عینیت در غالب موارد بسیار مهم است و بنابراین اثربخشی حسابرسان در اجرای خدمات حسابرسی بی طرفانه را به
چالش می کشد .زوریگات ( )2411تأثیر ساختار مالی در میان شرکتهای اردنی را بر کیفیت حسابرسی مورد مطالعه قرار داد .در
مطالعه ای متشکل از نمونه ای از  131شرکت و با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک ،نتایج حاصل از این مطالعه ارتباط مثبت و
معناداری را بین ساختار مالی و ویژگیهای کیفیت حسابرسی نشان میدهد .همچنین حسن و فاروک ( )2410به بررسی تأثیر
کیفیت حسابرسی و عملکرد مالی شرکت های سیمانی پذیرفته شده در بورس نیجریه می پردازند .نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان
داد که استقالل حسابرس تأثیرات عمده ای بر عملکرد شرکت های سیمانی پذیرفته شده در بورس نیجریه دارد .با توجه به موارد
فوق ،فرضیه های زیر مطرح می شود
فرضیه :1بین حق الزحمه حسابرسی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد.
فرضیه :2بین اندازه شرکت حسابرسی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد.
فرضیه :3بین استقالل شرکت حسابرسی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد.

 -3روش شناسی
مطالعه حاضر  10شرکت از بورس اوراق بهادار تهران را با  050نمونه برای یک دوره نه ساله از سال  1933تا  1044بر اساس
رویکرد داده های پانلی (ترکیبی) به کار گرفته است .برخی از نمونه های هدف این مطالعه بنابه دالیلی من جمله عدم افشای
اطالعات کامل ،و  ...از این نمونه ها حذف گردیدند .انتخاب این دوره به دلیل برخی مسائل مالی بوده است که طی آن بسیاری از
شرکت ها نرخ رشد بازده دارایی باالتری ثبت کردند .مطالعه حاضر از دادههای ثانویه برای تولید دادههایی از صورتهای مالی
ساالنه شرکتهایی استفاده میکند که در زمان انجام این مطالعه محدود به صورت های مالی استخراج شده شرکت ها از
شرکتهای داده کاوی و سایت کدال می باشد.
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 -1-3مشخصات مدل و اندازه گیری متغیر
نتیجه تحلیل رگرسیون داده های تابلویی ،معادله ای را نشان می دهد که یک متغیر وابسته خاص را از گروهی از متغیرهای
مستقل به بهترین شکل و بطور انحصاری پیش بینی می کند .این رویکرد در شرایطی در نظر گرفته میشود که متغیرهای مستقل
با یکدیگر و همچنین با متغیر وابسته مرتبط باشند .معادله حاصل از تحلیل رگرسیون به صورت زیر پیش بینی می شود:

که در اینجا = ROA :عملکرد مالی = α 0 ،ثابت = AUDTF ،حق الزحمه حسابرسی = AUDSZ ،اندازه شرکت
حسابرسی = AUDIN ،استقالل حسابرس = FMGRH ،رشد شرکت = FMAGE ،سن شرکت ،و  =εعبارت خطا است.

ردیف

متغیرها

1

عملکرد مالی

1

حق الزحمه
حسابرسی

2

اندازه حسابرس

9

استقالل حسابرس

جدول :1خالصه ای از اندازه گیری متغیر
نماینده ها
اندازه گیری ها
متغیرهای وابسته:
به عنوان نسبت بازده داراییها عملکرد مالی شرکت
را اندازه گیری می کند.

ROA

منابع

)(Chen & Chen, 2011

متغیرهای مستقل:
کیفیت حسابرسی:
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تبدیل لگاریتمی ارزش ریالی متعلق به حسابرس
برای خدمات حسابرسی

AUDTF

& (Hanlon, Krishnan,
)Mills, 2012

AUDSZ

& (Inaam, Khmoussi,
)Fatma, 2012

AUDIN

)Gerayli et al., (2011

1

رشد شرکت

به عنوان تغییر در فروش تقسیم شده با فروش قبلی اندازه
گیری می شود

FMGRH

& (Collins, Pungaliya,
& Vijh, 2017; Huang, Lao,
)McPhee, 2017

2

سن شرکت

به عنوان تعداد سالهای مشاهده منهای سالهای
فهرست اندازهگیری میشود

FMAGE

;(Gao & Huang, 2016
)Kouaib & Jarboui, 2017

متغیری ساختگی است که شرکت بزرگ با  1و
شرکت غیربزرگ حسابرسی با صفر نمایان می
گردند.
گزارش طبیعی حق الزحمه حسابرسی به عنوان
معیار معکوس حسابرسی مستقل استفاده می شود.
مقدار باالتر (کم) حق الزحمه حسابرسی مستلزم
استقالل حسابرس ضعیف (خوب) است
متغیرهای کنترلی

 -4نتایج و بحث
 -1-4آمار توصیفی
جدول  2در زیر نتیجه آمار توصیفی بدست آمده از متغیرهای بررسی شده در مدل ما را نشان می دهد .جدول  2نشان می دهد
که مقدار میانگین  ROAدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عدد  45450و حداقل و همچنین حداکثر
 ROAبه ترتیب  -45040و  45520است که نشان دهنده عملکرد مثبت شرکت هاست .همچنین نشان می دهد که  AUDTFبا
مقدار میانگین  925409و حداقل و همچنین حداکثر مقادیر  45232برای خدمات حسابرسی توسط شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخت شده است .همچنین AUDSZ ،دارای مقدار میانگین کل  45510با حداقل و حداکثر مقادیر  4و
 1است.
 .1این نشان می دهد که  ٪54از شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران از خدمات ارائه شده توسط  0شرکت
بزرگ حسابرسی حمایت می کنند.
 AUDINدارای مقدار میانگین کل  25420با حداقل و حداکثر مقادیر  45443و  05200است FMGRH .دارای مقدار
میانگین کل  45154با حداقل و حداکثر مقادیر  -45132و  15122است .در نهایت FMAGE ،با مقدار میانگین تخمینی  22سال با
حداقل و حداکثر مقادیر  2تا  59سال است.
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جدول  :2آمار توصیفی

 -2-4ماتریس همبستگی

جدول :3آمار همبستگی

توجه =ROA :سود دارایی =AUDTF .حق الزحمه حسابرسی =AUDSZ .اندازه شرکت حسابرسی =AUDIN .استقالل
حسابرس =FMGRH .رشد شرکت = FMAGE .سن شرکت
** .همبستگی در سطح  2( 4541دنباله ای) معنادار است.
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پاالنت ( )2411اظهار داشت که تحلیل همبستگی در به تصویر کشیدن جهت و قدرت ارتباط انحرافی در بین متغیرهای مورد
مطالعه بسیار مهم است .جوزف ( )2414نیز پیشنهاد کرد که مقدار همبستگی صفر نشان دهنده هیچ رابطه ای نیست در حالی که
همبستگی  154بر یک رابطه عالی داللت دارد .این با نتیجه مطالعه هر ،بلک ،بابین ،اندرسون و تاتام ( )2414مطابقت دارد که بر
این باور بودند که ماتریس همبستگی نباید از  4504تجاوز کند تا تضمین کند که مشکل همخطی چندگانه در این مطالعه وجود
ندارد .تجزیه و تحلیل همبستگی در جدول  9نشان می دهد که  AUDINدارای همبستگی مثبت و معنادار آماری با  ROAدر
سطح  ٪1معنی دار است .بنابراین ،سیگنالی را در مورد سیر ارتباط بین  AUDINو همچنین  ROAدر مدل رگرسیون ارائه می
دهد .همچنین مشخص شد که  AUDTFو  AUDSZبه طور مثبت و معناداری با  ROAدر سطح  ٪1معنادار هستند .جدول 9
نشان می دهد که  FMGRHارتباط منفی و معناداری با  ROAدر سطح معناداری  ٪5دارد .در نهایت FMAGE ،نیز ارتباط
مثبت و معناداری با  ROAدر سطح  ٪5دارد.

* .همبستگی در سطح  2( 4545دنباله ای) معنا دار است.

VIF
1.90
1.62
1.15
1.14
1.00
1.36

جدول  :4تشخیص هم خطی چندگانه
آمار خطی
تحمل
0.526
0.618
0.867
0.879
0.996

متغیرها
AUDTF
AUDSZ
AUDIN
FMAGE
FMGRH
Mean VIF

جدول  0نتیجه مسئله هم خطی چندگانه را نشان می دهد که مقادیر تحمل و عامل تورم واریانس ( )VIFبرای همه
متغیرهای مستقل کمتر از  1و کمتر از  14است و نشان می دهد که متغیرهای مستقل در این مطالعه در محدوده نرمال قرار دارند.
بر این اساس فرض می شود که مطالعه حاضر عاری از هم خطی چندگانه است.

 -3-4نتایج رگرسیون
در این مطالعه ،تحلیل رگرسیون خطی به عنوان یک روش آماری انتخاب شد تا روابط بین یک متغیر وابسته خاص و یک
متغیر از گروهی متشکل از سه متغیر مستقل شامل حق الزحمه حسابرسی ،اندازه شرکت حسابرسی ،استقالل حسابرس و دو متغیر
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از گروه کنترل شامل رشد شرکت و سن شرکت برای  10شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مشخص کند .جدول
 5در زیر تجزیه و تحلیل نتایج را برای مدل رگرسیون خطی نشان می دهد.
جدول  :5رابطه بین بازده دارایی و کیفیت حسابرسی
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همانطور که در جدول  5نشان داده شده است  R2در مدل رگرسیون برابر با  45101است .این مقدار نشان می دهد که این
مدل می تواند  10510درصد از تفاوت در عملکرد مالی اندازه گیری شده با  ROAرا توضیح دهد .با این حال ،به عنوان یک نتیجه
رضایت بخش در نظر گرفته می شود .نرم افزار ( STATAنسخه  )10مقدار  R2تنظیم شده را در جدول باال نشان می دهد .در
شرایطی که نمونه کوچک باشد مقدار  R2یک تخمین نسبتا خوش بینانه از ارزش واقعی جمعیت را بیان می کند (تاباچنیک و
فیدل .)2440 ،مقدار  R2نشان می دهد که  45101درصد از تفاوت موجود در متغیر وابسته به دلیل تفاوت در متغیرهای مستقل
موجود در مطالعه رخ می دهد .عالوه بر این ،نشان می دهد که انحراف در عملکرد مالی اندازه گیری شده با  ROAاز نظر آماری با
معادله رگرسیون قابل توجیه است .نتایج جدول  5نیز نشان می دهد که این مدل از نظر آماری معنادار است ( )p<0.0lکه قدرت
مدل به کار رفته را حکایت می کند.
به طور کلی ،نتایج جدول  5نشان داد که چهار متغیر این مطالعه با متغیر پیشبینیکننده عملکرد مالی (که با استفاده از ROA
اندازهگیری میشوند) از نظر آماری معنادار هستند AUDTF .یک رابطه مثبت اما غیرمعناداری با  ROAنشان می دهد .این امر را
می توان در جدول  5مشاهده کرد که در آن ضریب رگرسیون و همچنین مقدار  β< 000/0و  4/209را نشان می دهد .این امر
نشان می دهد که  AUDTFارتباط مثبت و غیرمعناداری با  ROAدارد .این رقم مثبت بیانگر آن است که با کاهش درصد مبلغ
پرداختی به حسابرسان در قبال خدمات حسابرسی ،امکان افزایش عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در شرکت های بورسی
نیز وجود دارد .این نتیجه مشابه با نتیجه مطالعه انجام شده توسط موتینیو ( )2412است که تأثیر حق الزحمه حسابرسی و عملکرد
شرکت را مورد بررسی قرار داد .آنها رابطه مثبت و غیرمعناداری بین حق الزحمه حسابرسی و  ROAکشف کردند.
 AUDSZبا داشتن ضریب رگرسیون و  p-valueبه ترتیب  β> 45410و  45409یک رابطه آماری معنادار و مثبت با ROA
نشان میدهد .با این حال ،این امر به وضوح نشان می دهد که  AUDSZرابطه مثبت و معناداری با  ROAدر  ٪1دارد .رقم
مثبت مستلزم آن است که با افزایش درصد شرکتهایی که توسط شرکت های حسابرسی بزرگ حسابرسی میشوند عملکرد مالی
( )ROAنیز به همان مقدار افزایش مییابد .این یافته مطابق با نتایجی است که حسن و فاروک ( )2410کشف کردند .آنها تأثیر
کیفیت حسابرسی و عملکرد مالی شرکت های سیمانی پذیرفته شده در بورس نیجریه را بررسی کردند .جدول  5نشان می دهد که
 AUDINرابطه مثبت و معناداری با  ROAدارد .این امر مؤید یافته های حسن و فاروک ( )2410است FMGRH .و
 FMAGEنیز رابطه معکوسی را نشان دادند یعنی رابطه آماری معناداری با  ROAنشان دادند .این حالت بیانگر آن است که
 FMGRHو  FMAGEهیچ رابطه معناداری با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارند.

 -5نتیجه گیری
هدف اصلی این مطالعه ،بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران است .در این مطالعه ارتباط بین سه متغیر مستقل (حق الزحمه حسابرسی ،اندازه شرکت حسابرسی و استقالل حسابرس) با
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 دو، بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل داده های تابلویی متوازن.) است بررسی شدROA( یک متغیر وابسته خاص که بازده دارایی
متغیر مورد مطالعه یعنی اندازه شرکت حسابرسی و استقالل حسابرس ارتباط مثبت و معناداری با عملکرد مالی دارد که با استفاده از
 یافتههای ما. داردROA  ارتباط مثبت و غیرمعناداری باAUDTF  متغیر دیگر یعنی.) اندازه گیری می شودROA( بازده دارایی
با نظریه نمایندگی مطابقت دارند که نشان میدهد هر چه تعداد شرکتهایی که توسط شرکت های حسابرسی بزرگ حسابرسی
 ممکن است تحت تأثیر قرار دادن قضاوت شرکت های حسابرسی بزرگ در.شوند بیشتر باشد عملکرد مالی آن شرکتها بهتر است
.مغایرت با قوانین تثبیت شده رویه های حسابرسی عمال امری دشوار باشد فقط به این بهانه که شهرت الزم برای حمایت را دارند
 یک رابطه مثبت بین استقالل شرکت حسابرسی و عملکرد مالی یافت شد و مستلزم آن است که خدمات،عالوه بر این
حسابرسی بسته به مبلغ پرداختی به عنوان حقالزحمه حسابرسی افزایش مییابد و همچنین باعث نظارت و تعهد بیشتر حسابرسان
میشود که این امر باعث کاهش تمایل یک کسب و کار به پذیرش ضرر بیش از حد به شیوه بر باد دادن سرمایه های مدیریتی و
 حق الزحمه حسابرسی به هیچ وجه عینیت حسابرس را تضعیف نمی کند و.شکست استانداردهای حسابداری تعیین شده می شود
معموال به گونه ای به نظر می رسد که اراده حسابرس را برای برهم زدن تالش های مدیریتی در جهت بهره مندی کامل از بی
 یافتهها حاکی از آن است که حقالزحمهای که برای، از سوی دیگر.نظمی های اطالعاتی در روابط اصلی نماینده کاهش می دهد
 حس تعهد و قطعیت دیگری را برای حسابرسان به وجود میآورد تا اطمینان،خدمات حسابرسی به حسابرسان پرداخت میشود
 با توجه به. پول خود را در ازای کیفیت ارائه شده دریافت میکند،حاصل کنند که شرکت با ارائه خدمات حسابرسی بهینه به شرکت
 این مطالعه دانش عمیقی را در مورد اهمیت کیفیت حسابرسی در جهت افزایش عملکرد مالی به قانون گذاران و،یافته های فوق
.سیاست گذاران ارائه می دهد
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