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 چکيده
 یندگیو تالش حسابرس، مساله نما سکیجبران ر یبرا یبر حق الزحمه حسابرس رگذاریتاث یفاکتورها نیاز مهمتر یکی

دارند،  ییآنها باال است، و چشم انداز رشد باال ینگیکه سطح نگهداشت نقد هایی نگهداشت وجه نقد است. شرکت یبرا
به  یعالقه چندان هیسرما یکه بازارها شود یکه باعث م ند،کن یم گذاری هیرمارشد خود را در داخل شرکت س ییتوانا

آنها باال  ینگیکه سطح نگهداشت نقد یینداشته باشند. عالوه بر آن، در شرکتها هایی شرکت نیدر چن گذاری هیسرما
 نیهدف ا نیبنابرا .شود یاز جانب حسابرسان احساس م یشتریبه تالش ب ازیدارند، ن خوبی رشد انداز است و چشم
شده در  رفتهیپذ یوجوه نقد و تالش حسابرس در شرکتها ینگهدار رعامل،یمد یها یژگیو نیرابطه ب یپژوهش بررس

 یتجرب مهیو از لحاظ طرح پژوهش از نوع ن یپژوهش از لحاظ هدف کاربرد نیباشد. ا یبورس اوراق بهادار تهران م
دستکاری نکرده  )غیرآزمایشی( محقق روابط بین متغیرهایی که خود آنها را چراکه در روش تحقیق نیمه تجربی  باشد یم

نظر مورد مشاهده قرار  اند مورد بررسی و مطالعه و تاثیر آنها را بر متغیرهای مورد  ای در گذشته اتفاق افتاده است، و بگونه
 231و  نیتدو هیرضپژوهش، سه ف نیم اانجا ری. در مسرود یبه شمار م یفیو روش از نوع توص تیدهد و از لحاظ ماه می

تا  2330 نیساله ب 0 یدوره زمان یبرا کیستماتیبه روش حذف س یرینمونه گ قیسال شرکت( از طر 665) شرکت
و آزمون  یاثرات ثابت، بررس کردیبا رو یقیتلف یها پژوهش با استفاده از روش داده یونیرگرس یانتخاب شد. الگو 2333

نگهداشت وجه نقد  نینشان داد ب قیبدست آمده از تحق جیشده استنتا نیتدو رهیچند متغ یونیروش رگرس نیشد. همچن
و  یرابطه منف یو حق الزحمه حسابرس تیریتجربه مد نیوجود دارد. ب یدار یرابطه مثبت و معن یو حق الزحمه حسابرس

 وجود داشت. یدار یو معن یرابطه منف یو حق الزحمه حسابرس تیریمد ییتوانا نیب نیشد. عالوه برا افتی یدار یمعن

 .یحق الزحمه حسابرس ت،یریمد ییتوانا ت،یرینگهداشت وجه نقد، تجربه مد کليدی: واژگان

 

 مقدمه
های اقتصادی از یک سو و نیز لزوم فراهم آوردن اطالعات دقیق و سریع از طریق  اینده و پیچیدگی فعالیتزگسترش ف

های نوین حسابداری در چند دهه اخیر شده است.  حل ها و راه منجر به تدوین روش های حوزه مالی از سوی دیگر، سیستم
در این راستا با توجه به اهمیت موضوعاتی نظیر کنترل نقدینگی و مدیریت وجوه نقد، ضروری است مطالعات الزم درباره 

جوانب و  با آگاهی از تمامیهای مختلف صورت گیرد تا  های گوناگون و با ویژگی سطح نگهداشت وجوه نقد در شرکت
 .گیری منطقی درباره سطح بهینه نگهداشت وجوه نقد، انجام شود ، نتیجهی مدیریتها گیری آگاهی از آثار تصمیم

این توانایی مدیریتی سازمان ها نقش با اهمیتی در میزان نگهداری وجوه نقد و نحوه مصرف آن دارد. تصمیم های بنابر
های گذاری ارد شرکت چه میزان از وجوه نقد را برای مصارف مشخص و استفاده از سرمایهد مدیریت است که بیان می
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 وجوه نقد و تالش حسابرس ینگهدار رعامل،یمد یها یژگیو نيرابطه ب
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گذاری زیادتر، برای انباشت بیشتر وجه نقد تقاضا ایجاد های سرمایهمناسب احتمالی باید حفظ نماید. چراکه فرصت
سودآور خود را از دست بدهد، مگر گذاری های سرمایهکند، کمبود وجه نقد منجر به این خواهد شد که شرکت فرصت می

گذاری و نگهداری وجه های سرمایهمالی پرهزینه خارجی دست یابد. بنابراین، رابطه ای مثبت بین فرصتاینکه به تأمین
 (.2333رود )رسائیان و همکاران، نقد انتظار می

های  دهد خصوصیت ن مطالعه نشان میتوانایی مدیریت یکی از جنبه های مهم و قابل تامل در حسابداری ومالی است. ای
( سازگار است. با 2330)2گذارد که با نظریه مدیریت عالی همبریک و میسون فردی مدیر بر ارزش وجه نقد تاثیر می

شود. با نمادهای مختلف برای  رابطه بین توانایی مدیریت و ارزش وجه نقد سنجیده می تر و مستقیمیاستفاده از معیار دقیق
(، پیش 1525، 1)چانگ و همکاران یر، تحقیقات قبلی نشان داده اند که مدیران بهتر با عملکرد بهتر شرکتتوانایی مد

؛ 1553، 0)فرانسیس و همکاران ( و کیفیت باالتر اطالعات حسابداری1522، 3)بیک و همکاران بینی مداوم مدیریت
تواند به این سلسله از ادبیات اضافه شود که  یق می( همراه هستند. نتایج حاصل از این تحق1523، 0دمیرجیان و همکاران

با نشان دادن استعداد مدیریت به طور مثبت بر ارزش وجه نقد اثر داشته باشد که دالیلی برای درک بهتر نقش عوامل 
مل در )به عنوان مثال، توانایی مدیریتی( در افزایش ارزش سرمایه داخلی دارد. وجه نقد به طور عمده بر عوا فردی مدیر

، 6)جنسن گذاری و محیط سرمایه های خارجی سطح شرکت متمرکز است، مانند فرصت های رشد، گزینه های سرمایه
(. به عنوان 1556، 25؛ ریچاردسون1556، 3؛ فالکندر و وانگ2330، 3؛ مایرز و مجلوف2333، 7؛ فازاری و همکاران2336

گذارد. این  قد در دسترس، به طور مستقیم بر ارزش شرکت اثر میکنترل کننده وجه نقد شرکت، استفاده از مدیر از وجه ن
کند،  تحقیق دیدگاه جدیدی برای نشان دادن اینکه وجه نقد اگر توسط مدیر تواناتر، مدیریت شود ارزش بیشتری ایجاد می

گیرند.  دیر را در نظر میکنند، توانایی م که وجه نقد را ارزیابی می بدین ترتیب استدالل بر این است که سهامداران هنگامی
های تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت، مستلزم درک ماهیت  ها و مخاطرات فعالیت به طور کلی، ارزیابی فرصت

های تجاری از جمله نحوه ایجاد و مصرف وجوه نقد توسط واحد تجاری است. در واقع، اطالعات مربوط به  فعالیت
های نقدینگی به  بت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانتواند در قضاوت نس های نقدینگی می جریان

گر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان  های مالی کمک کند. اطالعات مزبور بیان کنندگان صورت استفاده
گیری درباره  م تصمیمگذاران در هنگا که بسیاری از سرمایه آن جهت ایجاد وجه نقد است. در این راستا، با توجه به این

کنند، ضروری است این موضوع بررسی شود  ها توجه زیادی می های نقدینگی شرکت هایی مانند نسبت ها به نسبت شرکت
داری وجه  ها و به عبارتی سیاست اتخاذ شده شرکت درباره میزان نگه داری شده توسط شرکت که آیا میزان وجه نقد نگه

گذاری خدمات حسابرسی، یکی از عناوین جذاب برای قیمتهمچنین کند یا خیر.  می نقد، به افزایش ارزش شرکت کمک
باشد. اگرچه روش تحقیق استفاده شده در این تحقیق کمی متفاوت است، اما بسیاری از بسیاری از محققان حسابرسی می

باشد. آشنایی با می تحقیقات به دنبال یک هدف هستند و آن شناسایی فاکتورهای موثر در حق الزحمه حسابرسی
تواند فواید متعددی برای کارکنان و حسابرس داشته باشد. حق الزحمه حسابرسی از نظر بسیاری از شرکت ها فاکتورها می

و کارکنان آنها بسیار گزاف است. اگرچه شاید شرکت های بزرگ که نقدینگی زیادی دارند و یا حجم فروش آنها باال 
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های دولتی پرداخت این مبالغ حق الزحمه حسابرسی را پرداخت کنند، اما برای برخی از شرکت است، بتوانند به آسانی این
تری دارند، پرداخت این هایی که وضعیت مالی ضعیفهای تجاری یا شرکتبسیار سخت است، و برای بسیاری از شرکت

کتورهای موثر بر میزان حق الزحمه مبالغ حسابرسی بسیار سخت است. بنابراین، از دیدگاه کارکنان، با شناسایی فا
ها را توان این هزینهحسابرسی، چه از طریق مذاکره و چه از طریق معامله و یا با کنترل  این فاکتورها در سازمان، می

-تر قیمتتوانند خدمات خود را بسیار مناسبکاهش داده و قابل پرداخت کرد. حسابرسان با آگاهی از این فاکتورها می

های اخیر و پس از تاسیس کمیته حسابرسان رسمی (. اهمیت این مساله به ویژه در سال2331، 2ند )گیستگذاری کن
ایران، روز به روز در حال افزایش است. پس از تشکیل این کمیته، انحصار بازار کار شکسته شد و رقابت شدیدی در بین 

یافته روی داده بود. حسابرسی یک حسابرس با  ها پیش در کشورهای توسعهحسابرسان ایجاد شد، رویدادی که مدت
های واحد تحت شود که بتواند بهترین برآورد را از حق الزحمه خود در رابطه با ویژگیای نامیده میصالحیت و حرفه

 تحلیل داشته باشد. 
ا کمترین هزینه ها باعث خواهد شد که وی بتواند کیفیت پروژه را حفظ کرده و آن را بآگاهی حسابرس از این ویژگی

-های دارایی جاری در هر شرکتی محسوب میدهنده(. نقدینگی، یکی از مهمترین تشکیل1525، 1اجرایی کند )وایسوچی

های سودآور دارد. از این رو، یکی از مهمترین وظایف ها و واحدشود که نقش مهمی در فرایندهای عملیاتی شرکت
ی ورود و خروجی شرکت است. به عبارت دیگر، مدیریت نقدینگی، یکی از های نقدینگبینی جریانمدیران مالی، پیش

تواند مشکالتی را در برآوردهای کارکردهای اصلی مدیریت مالی است، بدین معنی که، در یک طرح نبود نقدینگی می
برای شرکت شود. با تواند باعث ایجاد هزینه فرصت روزانه ایجاد کند، و از طرف دیگر، داشتن نقدینگی باال در شرکت می

ها از نشده و ضروریات روزانه، بسیاری از شرکتبینیهای پیشپذیری در پاسخگویی به وضعیتاین وجود، به دلیل انعطاف
 (. 1553، 3تیرول و همکاران-)گارسیا داشتن نقدینگی باال در شرکت و یا حفط نقدینگی در سطح باال، اکراه دارند

هایی که جریان نقدینگی باالیی های آزاد نقدینگی نشان داده است که در شرکتجریانتحقیقات انجام شده در مورد 
)گریفین و  های نمایندگی خواهد شددارند، حق الزحمه حسابرسی افزایش خواهد یافت که منجر به ایجاد هزینه

های مشترکی دارند، اما (. باید ذکر شود که اگرچه جریان نقدینگی آزاد و نگهداشت نقدینگی ویژگی1525، 0همکاران
ای بین این دو وجود دارد. جریان نقدینگی آزاد، یک مقیاس ساالنه و از سود ساالنه تعدیل شده های قابل مالحظهتفاوت

تواند بیش از آید. در طرف دیگر، نگهداشت وجه نقد شاخص تراز نقدینگی تجمعی در ترازنامه است و میبه دست می
های مالی دارند، سودآوری کمتری نسبت به بازارهای مالی به دست هایی که محدودیتد. شرکتجریان نقدینگی آزاد باش

، 0)چان و همکاران گذاری حال و آینده سودمند باشدتواند برای رفع نیازهای سرمایهآورند، لذا نگهداشت نقدینگی میمی
1523.) 

 

 مبانی نظری و پيشينه تحقيق
زیادی است که مطرح شده اما توجه محققان در سه دهه اخیر را بیش از گذشته به های  ها مدت موضوع راهبری شرکت

میالدی، موضوع حاکمیت شرکتی  35ی و اوایل دهه 35ی  در اواخر دهه 6(1522خود جلب کرده است. به گفته اکپارا )
ر به دو دلیل صورت گرفته بصورت آکادمیک مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفت. باور ما بر این است که این تغیی
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های محیطی و  ها به دالیلی همچون جهانی شدن، رقابت، فناوری جدید و نگرانی ، تغییر و تحول در شرکتاست: اوالً
توان در تضاد منافع  های بزرگ که این رسوایی را می های بزرگ مالی در تعدادی از شرکت اجتماعی. ثانیا، به دلیل رسوایی

ها سعی کردند تا راهکارهایی را برای منظم  مالکان جستجو کرد و با وجود این تضاد منافع، شرکتذاتی بین مدیران و 
ای  های کارکنان ارائه نماید. تمرکز بر روی کمیته حسابرسی به دلیل آن است که کمیته مزبور بطور فزاینده نمودن فعالیت

ها را تقویت  ده و با فعالیت موثر خود راهبری شرکتهای راهبردی بو جزء جدایی ناپذیر ساختارهای کنترلی و خط مشی
 گردد که کیفیت سود حسابداری افزایش یابد. نموده و این امر منجر به این می

 و حسابرسان سمت به تا حدودی اتهام انگشت اخیر، دهه دو طی مالی بحرانهای ها و شرکت مالی های رسوایی دنبال به
 شکست ادعای کارشناسان ، برخی2335 تقلب بانکی کشف از پس نیز ایران است. در رفته نشانه حسابرسی کیفیت

 گذاران قانون  طرف، یک از این رویدادها، به پاسخ (. در2332)حساس یگانه و همکاران،  کردند مطرح را حسابرسی

 های نظمی بی هب تا شد وضع ایاالت متحده ( در1551) 2آکسلی قانون ساربنز دارند. قرار کار دستور در را تغییراتی

 گذاران سیاست دیگر، طرف از داد. رخ انگلستان شرکتی حاکمیت زمینه در تحوالتی دهد و سامان و سر مالی گزارشگری

 و نمودند کارا تاکید سرمایه بازارهای کلیدی های مؤلفه از یکی عنوان به کارا و مؤثر حسابرسی اهمیت روی دیگر بر بار
، کمیته 1557برای نمونه، در سال  .دادند انجام حسابرسی کیفیت کلیدی های رکمح شناسایی برای را هایی تالش

داری این کشور در خصوص حرفه  در ایاالت متحده به منظور مشورت دهی به اداره خزانه 1مشورتی حرفه حسابرسی
 یفیت حسابرسیگزارشی را با عنوان چارچوب ک 1553در سال انگلستان  3حسابرسی تأسیس شد. شورای گزارشگری مالی

منتشر نمود.  1525را در سال  یک مرور راهبردی -سی در استرالیاکیفیت حسابرداری استرالیا گزارش  کرد. خزانهمنتشر 
این تحوالت حکایت از نارضایتی از اثربخشی حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و نقش حسابرسان و حسابرسی دارد 

 (.1522، 0)گورگ و همکاران
ن فاکتورهای تاثیرگذار بر حق الزحمه حسابرسی برای جبران ریسک و تالش حسابرس، مساله نمایندگی یکی از مهمتری

هایی که سطح نگهداشت نقدینگی آنها باال است، و چشم انداز رشد باالیی دارند، برای نگهداشت وجه نقد است. شرکت
شود که بازارهای سرمایه عالقه چندانی به یکنند، که باعث مگذاری میتوانایی رشد خود را در داخل شرکت سرمایه

هایی که سطح نگهداشت نقدینگی آنها باال هایی نداشته باشند. عالوه بر آن، در شرکتگذاری در چنین شرکتسرمایه
، 0شود )بارکالی و اسمیتانداز رشد خوبی دارند، نیاز به تالش بیشتری از جانب حسابرسان احساس میاست و چشم

های بیشتری را برای هایی که رشد زیادی دارند و سطح بدهی کمتری دارند، حسابرسان فعالیتشرکت(. در 2330
گذاری و برخی از کمبودهای مربوط به بدهی دارند. زمانی که مسائل نمایندگی  جلوگیری از مسائل ناشی از نبود سرمایه

های مالی قرار دهی تحت صورت گان بر اطمینانکنند یابد و وظیفه حسابرسان و نظارتهای بزرگ افزایش میدر شرکت
هایی که نگهداشت نقدینگی کمتری دارند، حق الزحمه حسابرسی کند. شرکتگیرد، حسابرسی اهمیت بیشتری پیدا میمی

 بیشتری دارند. 
تواند تحت هایی که نگهداشت نقدینگی بیشتری دارند، نیز حق الزحمه حسابرسی بیشتری دارند، اما این رابطه میشرکت

توان حدس زد که این رفتارها نشان دهنده نبود شفافیت در های مالی باشد. عالوه بر آن، میتاثیر دستکاری در صورت
گیری رشد این تر شدن اندازههایی با ارزش جاری و خالص مثبت باشد که منجر به پیچیدهگذاری مدیران در پروژهسرمایه
هایی که نقدینگی زیادی دارند، ممکن است منابع شرکت را به درستی مدیران شرکت شود. در واقع،های مثبت میپروژه
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های مالی دستکاری کنند تا بتوانند کاهش ارزش های غیرقابل توجیه مصرف کنند  و در صورتمصرف نکرده و در پروژه
کنند و این حق ر بیشتری کار می(. بنابراین، حسابرسان با تالش و پشتکا1553، 2)چانگ و همکاران شرکت را توجیه کنند

الزحمه  گذاری در حسابرسی داخلی و حق دهد که سرمایه (، نشان می1520)1الرساستواند افزایش دهد. الزحمه آنها را می
حسابرسی مستقل با کیفیت سود باالتر مرتبط است. با این وجود، اندازه بزرگ کمیته حسابرسی، تعداد جلسات زیاد کمیته  

داشتن شریک ارشد یا سابق کمیته حسابرسی به عنوان رئیس کمیته حسابرسی و تمرکز مالکیت با کیفیت حسابرسی، 
( به بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و نقدینگی سهام با 1523) تری ارتباط دارند. فرجی و همکاران سود پایین

یران با نگهداشت وجه نقد رابطه منفی وجود دارد و نقش کیفیت حسابرسی پرداختند. براساس نتایج آنها بیش اعتمادی مد
مدیران بیش اعتماد تمایل زیادی به نگهداری وجه نقد ندارند. عالوه براین، برخالف مبانی نظری کیفیت حسابرسی رابطه 

بودن بین بیش اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد را تحت تاثیر قرار نمی دهد. این امر می تواند ناشی از نامطلوب 
الزحمه حسابرسی و تجربه  ( به بررسی رابطه بین حق2330نیکبخت و همکاران )معیارهای کیفیت حسابرسی باشد. 

کیفیت حسابرسی  الزحمه حسابرس و ن داد که بین حقحسابرس با کیفیت حسابرسی پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشا
 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

 روش تحقيق
گیری از کتب و مقاالت  ای با بهره وهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق، از روش کتابخانهدر این پژ

جایی که اطالعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل  شود. از آن ها استفاده می تخصصی فارسی و التین و پایان نامه
های مورد نیاز از  باشد، داده ها می رسی شده شرکتهای مالی حساب بسیاری از اقالم حسابداری مندرج در صورت

های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی وابسته به سازمان بورس و اوراق  های مالی موجود در سایت صورت
های فشرده  و لوح های جامع اطالع رسانی ناشران، مرکز پردازش اطالعات مالی ایران بهادار و شبکه کدال، سیستم

شود. در این پژوهش پس از اجرای مرحله تحقیق کتابخانه ای  ورس و اوراق بهادار به صورت دستی استخراج میسازمان ب
و میدانی و استخراج اطالعات کافی از نمونه ها و محاسبه ارزش های هر یک از متغیرها، با استفاده از نرم افزارهای 

Excel  به منظور جمع آوری داده ها(، و نرم افزار(Eviews .به تجزیه تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات پرداخته می شود 
 2330ی زمانی  شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی دوره های تولیدی پذیرفته جامعه آماری این تحقیق، کلیه شرکت

آن است که  ساله( است. علت انتخاب شرکت ها از بازار سرمایه ایران )بورس اوراق بهادار تهران( 0)دوره  2333الی 
مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به سایر شرکت های فعال  های صورت و ها داده به آسان امکان دسترسی

و  اتکاء، اعتبار در سطح کشور وجود دارد و همچنین با توجه به نظارت مستمر حسابرسان و بازرسان، این اطالعات قابلیت
ها دارا است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری شرکت های  ات سایر شرکتشفافیت باالیی را در مقایسه با اطالع

تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران و در نظر گرفتن شرایط اعمال شده، جامعه در دسترس به طور کامل به عنوان نمونه 
 .آماری به منظور رسیدن به بیشترین مشاهدات جهت تجزیه و تحلیل آماری، انتخاب می گردد

 اسفند ماه باشد. 13به  یها منته آن یدوره مال سه،یمقا تیقابل شیبه لحاظ افزا -2
 .نداشته باشد یسال مال ریی( تغ2330-2333) یدوره مورد بررس یدر ط -1
 آن قابل دسترس باشد. یاطالعات مال -3
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 یمال یگر واسطه یها شرکت ای یگذار هیسرما یها ( و شرکتیها، موسسات مال )مانند بانک یمال یها جزء شرکت -0
 نباشد.

 در دسترس باشد. رهایمتغ فیدر بخش تعر ازیاطالعات مورد ن -0
شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمونها  231گیری حذفی سیستماتیک  در نتیجه اعمال شرایط و مالحظات در نمونه

 شرکت می باشد.  -سال 665مونه باشد بنابراین حجم نهایی ن سال متوالی می 0انتخاب شدند. دوره تحقیق 

 

 متغيرهای تحقيق

 متغير وابسته

 حق الزحمه حسابرسی
ی حسابرسی استفاده شده است گیری آن از لگاریتم طبیعی هزینهبرای اندازه(: AuditFee)ی حسابرسالزحمه حق

 (.1553، 1همکارانو گریفن و  1557، 2؛ فرگوسن و تیلور2337؛ رجبی و محمدی خشوئی، 2333)نیکبخت و تنانی، 

 متغيرهای مستقل

 ییدارا کل به نسبت نقد وجه معادل و نقد وجه توسط که باشد؛ یم نقد وجه نسبت: (CASH it) نگهداشت وجه نقد

 .شود یم محاسبه ها
 رعاملیمد یها یژگیو

ود که نحوه برای اندازه گیری ویژگی های مدیرعامل از معیار تخصص مدیریت و توانایی مدیرعامل استفاده می ش
 سنجش هر کدام به شرح زیر می باشد:

متغیری دو وجهی می باشد که اگر اعضای هیئت مدیره دارای مدرک تحصیلی : (FINANCE) تخصص مدیریت

 (.1523)درمدی،  مالی حسابداری و اقتصاد باشند عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر داده می شود

( محاسبه می گردد.در این روش در مرحله 1521) لگوی دمرجیان و همکارانبر اساس ا :(Ability) توانایی مدیریت

ها: یک تکنیک  نخست کارایی شرکت ها بوسیله روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه می گردد. تحلیل پوششی داده
ودی و خروجی، تواند با استفاده از یک مجموعه چندتایی از متغیرهای ورریزی خطی است که میریاضی مبتنی بر برنامه

 کارآیی یک گروه از واحدهای مورد بررسی را تعیین کند.

کارایی  
مجموع وزندار خروجی ها

مجموع وزندار ورودی ها
 

به عنوان معیار کارایی،  3( برای محاسبه کارآیی، امتیاز کارایی شرکت1521بر اساس دستورالعمل دمرجیان و همکاران )
نامشهود؛ هزینه  رفته؛ دارایی های فروش کاالی ی تمام شده وجی در مدل(، و بهایبا استفاده از فروش شرکت )داده خر

)داده ورودی مدل(، به وسیله نرم افزار  دارایی های ثابت و اداری، خالص فروش توسعه؛ هزینه های و تحقیق های
( از Total Efficiencytشرکت ) منابع کل گردد. کارایی ( برای هر شرکت محاسبه میDEA) 0تحلیل پوششی داده ها

 رابطه زیر اندازه گیری می شود:
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 :که در آن
Cost of Goods Sold (CoGS:) رفته فروش کاالی تمام شده ی بهای. 

Other Intangible Assets (OtherIntan:) نامشهود دارایی های. 
Selling and Administrative Expenses (SG&A:) و اداری. فروش هزینه های 

 Net PP&E(PPE:) دارایی های ثابت. خالص 

هایی با درجه کارآیی هایی با کارآیی قوی و اعداد کمتر از یک )تا صفر( مربوط به شرکتعدد یک مربوط به شرکت
 ضعیف است. 

ابطه رگرسیونی زیر به کمک رگرسیون لجستیک در نرم افزار ( ر1521در مرحله بعد بر اساس روش دمرجیان و همکاران )
برازش داده می شود. در این مدل رگرسیونی ویژگی هایی از شرکت ها همچون کل دارایی های شرکت،  stataآماری 

آزاد، سن شرکت، نسبت فروش شرکت های فرعی )وابسته( به فروش کل شرکت،  نقدی بازار شرکت، جریان های سهم
دن نرخ تسعیر ارز در صورت سود وزیان جامع و متغیری مجازی جهت کنترل سال در شرکت در مقابل کارایی لحاظ نمو

شرکت بررسی می شوند. بر اساس تحلیل رگرسیون حاصل باقی مانده حاصل از این معادله رگرسیونی همان کارایی 
 ری شده است.)توانایی( مدیریت است که به عنوان متغیر مستقل در این تحقیق هدف گذا

Firm Efficiency it = β 0 + β1 Ln (Total Assets) it + β2 Market Share it + β3 OCF Indicator 

it + β4 Ln (Age)it + β5 Business Segment Concentration it + β6 Foreign Currency Indicator it + 

β7 Year it + ɛ it 

Ln (Total Assets): یی های شرکت لگاریتم طبیعی کل داراi  در سالt. 

Market Share: شرکت  فروش نسبت به صورت بازار، سهمi  در سالt در سال  صنعت فروش بهt. 
OCF Indicator: برای شرکت  نقدی عملیاتی شاخص جریان وجوه تحقیق این درi  در سالt  از صورت جریان وجوه

قدی عملیاتی عبارت است از جریان نقد ورودی و خروجی ن جریان وجوه .می گیرد قرار استفاده مورد و نقد استخراج
ناشی از فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری و نیز آن دسته از جریان های نقدی که ماهیتاً به 

 .باشند طور مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقه های جریان های نقدی صورت جریان وجوه نقد نمی
Ln (Age): ریتم طبیعی سن شرکت لگاi  در سالt. 

Business Segment Concentration: وابسته( به فروش کل شرکت  نسبت فروش شرکت های فرعی(i  در سالt .
 اگر شرکتی، واحد وابسته نداشت مقدار آن در معادله یک فرض می شود.

Foreign Currency Indicator:  اگر شرکتi  در سالt ع، نرخ تسعیر ارز را لحاظ نموده در صورت سود وزیان جام
 باشد مقدار آن یک در غیر این صورت مقدار آن صفر فرض می شود.

Year:  متغیری مجازی جهت کنترل سال در شرکتi  در سالt. 
ɛ it: ( همان میزان توانایی مدیریت 1521عبارت است از باقی مانده مدل فوق که بر اساس تعریف دمرجیان و همکاران )

 می باشد. tر سال د iشرکت 

 متغيرهای کنترلی
شود به طور  یحذف م ای یوابسته توسط پژوهشگر خنث ریآنها بر متغ ریکه تأث ی شوداطالق م یکنترل به عوامل یرهایمتغ
 یرهایاستفاده از متغ لیکند. دل یوابسته کنترل م ریشرکت را بر متغ یها یژگیو یاثر بعض یکنترل یها ریمتغ یکل

است. به  یوابسته و مستقل اصل یرهایمتغ نیدر ارتباط ب اشناختهعوامل شناخته شده و ن ریپژوهش، تأث نیکنترل در ا
 باشد یم ریبه شرح ز یکنترل یرهای( متغ1527) 2میترا و همکاران قیاز تحق تیتبع
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ROAit :شاخص از  کی ها ییدارابازده   .ها ییبه کل دارا قبل از بهره و مالیاتنسبت سود  یعنی ها؛ ییبازده دارا انگریب
عملکرد شرکت با حق الزحمه حسابرسی رابطه  .باشد یآن شرکت م یها ییشرکت، وابسته به کل دارا یسودآور یچگونگ

معنی داری دارد. عملکرد بهتر شرکت با اظهارنظر حسابرسی نیز رابطه دارد. به این صورت که حسابرسانی که دارای 
ری طلب می نمایند. در این پزوهش نیز بازده دارایی ها به عنوان معیاری برای اندازه کیفیت باال هستند حق الزحمه بیشت

 گیری عملکرد شرکت به کار برده شده است. 
CFOit :مازاد بین .شود یم میتقس ها ییبر کل دارا یکاهش پراکندگ یبوده که برا یاتیوجه نقد عمل انیجر انگریب 

 این از ناشی می تواند موضوع این .دارد معنی داری ارتباط حسابرسی یغیرعاد حق الزحمه با نقد وجه نگهداشت

 تخصص افزایش در سعی استاندارد الزحمه حق بیش از ای الزحمه حق دریافت با مستقل حسابرس که باشد موضوع

 گهداشتن افزایش با و حسابرسی( بازار در تصدی دوره )افزایش دارد بعد مالی دوره در حسابرسی ادامه و خود صنعت

 ارزیابی نگهداشت به نسبت نمی کند. حسابرس تعدیل را خود نظر حق الزحمه ای بیشتر، دریافت قبال در نقد، وجه مازاد

 افزایش را موسسه حسابرسی سود هم متعارف، حق الزحمه از بیشتر حق الزحمه دریافت قبال در و کرده نقد وجه مازاد

 .میکند تامین را نقد وجه معمول حد از بیش نگهداری بر مبنی مدیریت نظر هم و داده،
RETDEVit : بر بازده  میسهام چهار سال قبل تقسبازده )مجموع بیانگر انحراف استاندارد بازده ساالنه شرکت است

 (.یجار سهام سال
Growthit :رشد فروش است که از نسبت فروش سال  انگریبt  به سالt-1 شود یمحاسبه م. 

SIZEit : در این پژوهش برای سنجش اندازه شرکت، از لگاریتم طبیعی ارزش بازار سرمایه )شرکت شاخص اندازه
شرکتهای بزرگ با توجه به حجم معامالت و... است که در . استدالل بر این (استفاده خواهد شد tدر پایان سال  iشرکت 

 حسابرسان حق الزحمه حسابرسی بیشتر طلب می کنند.
LEVit :دوره شرکت  انیپا یها ییشرکت بر دارا یها یبده میشرکت که برابر است با تقس ی)اهرم مال سکیشاخص رi 

بدهی در شرکت به عنوان عاملی ریسک آور برای شرکت محسوب می شود. لذا استدالل بر این است  (.tدر سال 
 شرکتهایی که بدهی زیادی دارند حق الزحمه حسابرسی بیشتر تمایل دارند پرداخت کنند. 

AGEit :در بورس اوراق بهادار( است. رشیعمر شرکت )از زمان پذ انگریب 

 

 های توصيفی  یافته
 طریقی به آنها کردن خالصه و بندی سازمان ابتدا شود، می آوری گرد تحقیق برای  کمی اطالعات از ای توده که هنگامی

( Descriptive Statistics) یفیتوص آمار روشهای. است ضروری باشند، ارتباط و درک قابل داری معنی صورت به که
 بر ها داده کردن مرتب ها داده سازمان در قدم اولین حال عین در و مفیدترین غالباً. شوند می برده بکار منظور همین به

 همبستگی محاسبه لزوم صورت در و پراکندگی و مرکزی های شاخص استخراج سپس و است منطقی مالک یک اساس
( Prediction) بینی پیش و( Regression) رگرسیون نظیر تر پیشرفته های تحلیل از استفاده و اطالعات دسته دو میان
 .باشد می

به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آن ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها 
دهد. آمار توصیفی  د استفاده در تحقیق را نشان میهای مربوط به متغیرهای مور (، آمار توصیفی داده2الزم است. جدول )

ها را  باشد. نتایج تحلیل توصیفی داده ( می2333تا  2330ساله ) 0شرکت بورسی نمونه طی دوره زمانی  231مربوط به 
 خالصه نمود: 2توان در قالب جدول  می
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 : آمار توصيفی داده ها(0)جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف معیار کمترین نبیشتری میانه میانگین مشاهدات نام متغیر

 52353 -52733 62532 52566 52517 52260 52216 665 بازده دارایی ها

 52601 -52065 02251 52310 52526 52213 52221 665 جریان وجه نقد عملیاتی

 32155 52552 202725 12602 52220 52333 52310 665 انحراف استاندارد بازده ساالنه شرکت

 12731 -52373 252336 22635 52210 52300 52271 665 فروش رشد

 232370 222573 32717 52303 12010 22007 202007 665 اندازه شرکت

 02551 52521 332003 02673 52213 52303 52615 665 ریسک)اهرم مالی(

 61 0 22357 -52262 1502063 202337 302033 665 عمر شرکت

 222555 5 22221 -52502 212670 32065 32735 665 حق الزحمه ی حسابرس

 52065 52552 122510 32303 52551 52500 52537 665 نگهداشت وجه نقد

 32325 52273 32303 12167 32530 22703 22710 665 توانایی مدیریت

 2 5 22272 52020 52105 52033 52333 665 تخصص مدیریت

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای  ه نشانترین شاخص مرکزی، میانگین است ک اصلی
دهد  باشد که نشان می ( می033/30برابر با )عمر شرکت هاست. برای مثال مقدار میانگین برای  نشان دادن مرکزیت داده

ودآوری هستند و سودی های مورد بررسی س . یا به عبارت دیگر اکثر شرکتاند ها حول این نقطه تمرکز یافته بیشتر داده
به طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان درصد از دارایی های خودشان را کسب نموده اند.  20معادل 

ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار  ها نسبت به میانگین است. از مهم پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن
 ی الزحمه و برای حق 332003ریسک)اهرم مالی( با  لگاریتمبرای در آمار توصیفی کلی، مقدار این پارامتر است. 

دهد این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار  باشد که نشان می می 22221حسابرس برابر است با 
  .هستند

 متقارن کامالً توزیع یک برای. باشد می توزیع تابع تقارن عدم یا تقارن از معیاری Skewness یا چولگی آمار علم در
 با نامتقارن توزیع برای و مثبت چولگی باالتر مقادیر سمت به کشیدگی با نامتقارن توزیع یک برای و صفر چولگی

متغیر رشد در بین متغیرهای پژوهش در آمار توصیفی کلی، . است منفی چولگی مقدار کوچکتر مقادیر سمت به کشیدگی
 یا فروش دارای کمترین مقدار چولگی است بنابراین نسبت به سایر متغیرها به توزیع نرمال نزدیکتر است. کشیدگی

kurtosis است. ماکزیمم نقطه در منحنی بلندی از معیاری کشیدگی دیگر عبارت به. است توزیع یک ارتفاع دهنده نشان 
 نرمال توزیع از قله بودن تر پایین نشانه منفی کشیدگی و باالتر نرمال توزیع از نظر مورد توزیع قله یعنی مثبت کشیدگی

متغیر لگاریتم نگهداشت وجه نقد دارای کمترین مقدار کشیدگی است بنابراین به لحاظ کشیدگی، در بین متغیرهای . است
 پژوهش، نگهداشت وجه نقد به توزیع نرمال نزدیکتر است.

 

 توزیع نرماليته
شود که  متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال برخوردار نبودند. در برخی موارد مشاهده می زمون شاپیرو ویلکطبق نتایج آ

)با استفاده از تبدیالت جانسون(  پژوهشگران برای نرمال کردن باقی مانده ها اقدام به تبدیل متغیرهای مستقل و وابسته
شود که الزاماً از  ت داشت این کار منجر به تولید متغیرهایی میبه متغیرهای جدیدی با توزیع نرمال نموده اند. باید دق

 (.2336)افالطونی، رفتار متغیرهای اولیه تبعیت نمی کند و نتایج برآورد مدل رگرسیونی با این متغیرها غیر قابل اتکا است
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 آزمون شاپيرو ویلک برای خطاهای باقی مانده مدل (:2)جدول                         
 سطح معناداری آماره آزمون تعداد مشاهدات حشر

 22555 02030 665 فرضیه اول

 22555 62623 665 فرضیه دوم

 22555 62052 665 فرضیه سوم

% می باشد و 0)خطاهای باقی مانده( بیشتر از  شود سطح معناداری آزمون شاپیرو ویلک برای جمالت اخالل مشاهده می
 زیع نرمال برخوردار می باشند.نشان می دهد جمالت اخالل از تو

 

 آزمون اف ليمر 
ولین گام در تخمین های پانل دیتا تعیین نمودن قیود وارد شده بر مدل اقتصادسنجی است. به عبارت دیگر ابتدا باید ا

مشخص کنیم که رابطه رگرسیونی در نمونه مورد بررسی دارای عرض از مبدأهای ناهمگن و شیب همگن است یا اینکه 
 منظور بدین. شود می پذیرفته ( تلفیقی های ه عرض از مبدأهای مشترک و شیب مشترک در بین مقاطع )مدل دادهفرضی

مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس این آزمون ابتدا مدل را به صورت نامقید و در حالت کلی با عرض از  F آزمون
را محاسبه می کنیم، سپس مدل را   ماندهای رگرسیونمبدأهای مشترک و شیب های مشترک برآورد نموده و مقدار پس

های مشترک تخمین می زنیم و مقادیر  به صورت مقیّد و با فرض عرض از مبدأهای ناهمگن در بین مقاطع و شیب

 .آوریم را بدست می پسماند مقید 

مبنی بر همگنی  H0 جدول با درجات آزادی مشخص شده بزرگتر باشد فرضیه F محاسبه شده از F در صورتیکه مقدار
مقاطع و عرض از مبدأهای یکسان رد میشود و لذا اثرات گروه پذیرفته شده و میبایستی عرض از مبدأهای مختلفی را در 

پذیرفته شود  H0 توان از روش پانل جهت برآورد استفاده کرد ولی در صورتی که فرضیه برآورد لحاظ نمود در نتیجه می
ها و استفاده از مدل از داده های  برای مقاطع مختلف بوده و قابلیت ترکیب شدن داده ها  به معنی یکسان بودن شیب

های مورد بررسی، روش داده  ، برای تمامی مدلF گیرد. در این آزمون با توجه به آماره  تلفیقی مورد تأیید آماری قرار می
 .ل صفر شده استهای تابلویی مورد پذیرش قرار گرفته زیرا در مدل مورد نظر این احتما 

    .(های تلفیقی عرض از مبدأ در تمام مقاطع برابر هستند )داده فرض صفر: 
 .(های تابلویی  عرض از مبدأ در تمام مقاطع برابر نیستند )دادهفرض مقابل: 

 نتایج آزمون اف ليمر (:3)جدول 
 نتیجه Statistic Prob فرضیه

 داده های تابلویی 52555 3270 فرضیه اول

 تابلویی های  داده 52555 3237 یه دومفرض

درصد می باشد از این رو الگوی داده های تابلویی مورد  0طبق نتایج آزمون اف لیمر، سطح معناداری آزمون کمتر از 
 پذیرش قرار می گیرند.

 

 آزمون هاسمن
با اثرات ثابت داللت دارد.  تایل دمقابل بر مدل پان هیو فرض یبا اثرات تصادف تایصفر بر مدل پانل د هیآزمون فرض نیدر ا

صفر  هیدرصد باشد فرض 0( کوچکتر از probآماره احتمال آن ) ایاش و  یبحران ریاگر آماره آزمون هاسمن بزرگتر از مقاد
و انتخاب مدل اثرات ثابت  ()چاومریلf بعد از انجام آزمون شود. می رفتهیثابت پذ راتمدل اث دییبر تا یمبن کی هیرد و فرض

شود.  هاسمن استفاده می از آزمون یدو روش اثرات ثابت و اثرات تصادف نیها از ب انتخاب روش آزمون داده یبرا یقطعم
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 نکهیقابل لحاظ کردن است به منظور ا یفرد یدر مقاطع وجود دارد و تفاوت ها یکه مشخص شد ناهمگن نیبعد از ا
بودن  یتصادف ایثابت  صیتر است )تشخ جهت برآورد مناسب( یاثرات تصادف ایمشخص گردد کدام روش )اثرات ثابت و 

 یاست که ارتباط نیا یصفربه معن هیشود. در آزمون هاسمن، فرض ( از آزمون هاسمن استفاده مییمقطع یتفاوت واحدها
که  یمستقل هستند در حال گریکدیها از  وجود ندارد و آن یحیتوض یرهایجزء اخالل مربوط به عرض از مبدأ و متغ نیب

 همواج یبا مشکل تورش و ناسازگار یحیتوض یرهایجزء اخالل مورد نظر و متغ نیاست که ب یمعن نیمقابل به ا هیفرض
، H0 هی. تحت فرضمیاز روش اثرات ثابت استفاده کن H1شدن فرض  رفتهیبهتر است در صورت پذ نی. بنابرامیشو یم

 وش اثرات ثابت ناکارا است.ر یهر دوسازگار هستند ول یاثرات ثابت و اثرات تصادف
 نتایج آزمون هاسمن (:4)جدول 

 نتیجه Statistic Prob فرضیه

 تصادفی اثرات 52233 21213 فرضیه اول

 تصادفی اثرات 52116 25203 فرضیه دوم

 تخمین نهایی فرضیه اول
H0: ندارد وجود داری معنی رابطه حسابرسی الزحمه حق و نقد وجه نگهداشت بین. 
H1: دارد وجود داری معنی رابطه حسابرسی الزحمه حق و نقد وجه نگهداشت بین. 

 تخمين نهایی فرضيه اول (:0)جدول 
 VIF معناداری آماره انحراف استاندارد خطا ضرایب متغیرها

 -22331 52110 2212 12000 12373 نگهداشت وجه نقد

 -12002 52300 -5230 52305 -52730 بازده دارایی ها

 -22353 52322 -5210 52311 -52236 نقد عملیاتیجریان وجه 
 -52603 52703 -5231 52133 -52531 انحراف استاندارد بازده ساالنه شرکت

 -52113 52336 5230 52155 52275 رشد فروش

 -52305 52555 -0266 52216 -52032 اندازه شرکت

 -22333 52120 -2210 52023 -52023 ریسک)اهرم مالی(

 -52505 52331 -5236 52520 -52521 عمر شرکت

 32070 52555 7250 22366 232232 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 درصد 16 ضریب تعیین

 درصد 17 ضریب تعیین تعدیل شده

 (52555) 13265 آماره والد و سطح معناداری آن

 0ی ضریب مثبت و سطح معناداری بیشتر از شود که متغیر نگهداشت وجه نقد دارا ، مشاهده می0طبق نتایج جدول 
دارد  معکوس و معنادار وجود حسابرسی تاثیر الزحمه حق و نقد وجه توان گفت که بین نگهداشت درصد است از این رو می

 گیرد. درصد مورد پذیرش قرار می 30و فرضیه اول در سطح اطمینان 
شرکت و رشد فروش و  ساالنه بازده استاندارد اتی و انحرافکنترلی بازده دارایی ها و جریان وجه نقد عملی متغیرهای

 الزحمه حق) وابسته متغیر با لذا باشد می درصد 0 از بیشتر معناداری سطح )اهرم مالی( و عمر شرکت دارای ریسک
 متغیر با لذا باشد می درصد 0 از کمتر معناداری سطح کنترلی اندازه شرکت دارای متغیرهای .ندارند ارتباط (حسابرسی

 .دارند ارتباط (حسابرسی الزحمه حق)وابسته

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                        (                                                                                         )جلد اول0455، زمستان 05، شماره 4دوره 
 

62 
 

دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته  باشد که نشان می درصد می 17ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 
درصد  0و سطح معناداری آن کمتر از  13265درصد از تغییرات متغیروابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با  17اند 
 توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.  باشد از این رو می می

 

 تخمين نهایی فرضيه دوم
H0: ندارد وجود داری معنی رابطه حسابرسی الزحمه حق و تجربه مدیریت بین. 
H1: دارد وجود داری معنی رابطه حسابرسی الزحمه حق و تجربه مدیریت بین. 

 ين نهایی فرضيه دومتخم (:6)جدول 
 VIF معناداری آماره انحراف استاندارد خطا ضرایب متغیرها

 -52536 52061 -5270 52530 -52516 تجربه مدیریت

 -12031 52106 -2226 52332 -52363 بازده دارایی ها

 -22070 52313 -5253 52767 -52563 جریان وجه نقد عملیاتی
 -52013 52300 5215 52103 -52507 کتانحراف استاندارد بازده ساالنه شر

 -52132 52023 5231 52151 52260 رشد فروش

 -52300 52555 -0253 52223 -52625 اندازه شرکت

 -22336 52203 -2200 52053 -52031 ریسک)اهرم مالی(

 -52533 52032 -5273 52520 -52522 عمر شرکت

 252250 52555 7270 22703 232030 عرض از مبدا

 ایر آماره های اطالعاتیس

 درصد 13 ضریب تعیین

 درصد 13 ضریب تعیین تعدیل شده

 (52555) 33260 آماره والد و سطح معناداری آن

درصد  0دارای ضریب منفی و سطح معناداری بیشتر از  شود که متغیر تجربه مدیریت ، مشاهده می6طبق نتایج جدول 
دارد و فرضیه  معکوس و معنادار وجود حسابرسی تاثیر الزحمه حق و ه مدیریتتوان گفت که بین تجرب است از این رو می

کنترلی بازده دارایی ها و جریان وجه نقد عملیاتی  گیرد. متغیرهای درصد مورد پذیرش قرار می 30دوم در سطح اطمینان 
 از بیشتر معناداری سطح ارای)اهرم مالی( و عمر شرکت د شرکت و رشد فروش و ریسک ساالنه بازده استاندارد و انحراف

 سطح کنترلی اندازه شرکت دارای متغیرهای .ندارند ارتباط (حسابرسی الزحمه حق) وابسته متغیر با لذا باشد می درصد 0
ضریب تعیین تعدیل شده  .دارند ارتباط (حسابرسی الزحمه حق) وابسته متغیر با لذا باشد می درصد 0 از کمتر معناداری
درصد از تغییرات  13دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته اند  باشد که نشان می صد میدر 13برابر با 

توان  باشد از این رو می درصد می 0و سطح معناداری آن کمتر از  33260متغیروابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با 
 گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. 

 

 تخمين نهایی فرضيه سوم
H0: ندارد وجود داری معنی رابطه حسابرسی الزحمه حق و توانایی مدیریت بین. 
H1: دارد وجود داری معنی رابطه حسابرسی الزحمه حق و توانایی مدیریت بین. 
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 تخمين نهایی فرضيه سوم (:7)جدول 
 VIF معناداری آماره انحراف استاندارد خطا ضرایب متغیرها

 -52333 52633 -5233 52275 -52560 ایی مدیریتتوان

 -12030 52106 -2226 52332 -52360 بازده دارایی ها

 -22003 52303 -5256 52775 -52503 جریان وجه نقد عملیاتی

انحراف استاندارد بازده ساالنه 
 شرکت

52533 
52103 

5226 52371 52037- 

 -52115 52333 5237 52151 52276 رشد فروش

 -52317 52555 -0273 52211 -52037 دازه شرکتان

 -22026 52213 -2201 52057 -52623 ریسک)اهرم مالی(

 -52533 52013 -5273 52520 -52522 عمر شرکت

 32733 52555 7206 22763 232151 عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 درصد 13 ضریب تعیین

 درصد 13 ضریب تعیین تعدیل شده

 (52555) 31273 ه والد و سطح معناداری آنآمار

درصد  0دارای ضریب منفی و سطح معناداری بیشتر از  شود که متغیر توانایی مدیریت ، مشاهده می7طبق نتایج جدول 
دارد و فرضیه  معکوس و معنادار وجود حسابرسی تاثیر الزحمه حق و توان گفت که بین توانایی مدیریت است از این رو می

کنترلی بازده دارایی ها و جریان وجه نقد عملیاتی  گیرد. متغیرهای درصد مورد پذیرش قرار می 30ر سطح اطمینان سوم د
 از بیشتر معناداری سطح )اهرم مالی( و عمر شرکت دارای شرکت و رشد فروش و ریسک ساالنه بازده استاندارد و انحراف

 سطح کنترلی اندازه شرکت دارای متغیرهای .ندارند ارتباط (سابرسیح الزحمه حق) وابسته متغیر با لذا باشد می درصد 0
ضریب تعیین تعدیل شده  .دارند ارتباط (حسابرسی الزحمه حق) وابسته متغیر با لذا باشد می درصد 0 از کمتر معناداری
درصد از تغییرات  13 دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته اند باشد که نشان می درصد می 13برابر با 

توان  باشد از این رو می درصد می 0و سطح معناداری آن کمتر از  31273متغیروابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با 
 گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. 

 

 نتيجه گيری و پيشنهادات
به شکل گیری تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران شود و  تواند منجر ها، می نگهداشت مازاد وجه نقد توسط شرکت

این امر ممکن است باعث افزایش اختیارات مدیریت گردیده و باعث آسیب رساندن به منافع سهامداران شود. با توجه به 
در دهند که های نقدی اضافی را ه نظریه تضاد منافع بین مدیران و مالکان ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان

های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری کرده، تا در کوتاه مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین  در پروژه
نمایند. در این مورد با توجه به اختیارات مدیریت، نظارت عملکرد مدیران، نیاز به قضاوت کارشناسانه حسابرس مستقل 

باید مبلغی به عنوان حق الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت شود. این مبلغ توسط  دارد. برای استفاده از خدمات حسابرسی
های کسب و کار  گردد. حسابرسان ریسک حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک کار حسابرسی تعیین می

ای این ریسک حق گیرند و در از مرتبط با دعاوی حقوقی و مشکالت اعتباری در قیمت گذاری خدمات خود در نظر می
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول بین نگهداشت وجه نقد و حق  .دهند الزحمه حسابرسی را افزایش می

احتمال ت دارد. وی ( مطابق2330) الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج این فرضیه با پژوهش دولتی
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بر حق الزحمه حسابرسی و همچنین فرصت رشد و بیش )کم( سرمایه گذاری را بر  تأثیرگذاری نگهداشت مازاد وجه نقد
مشاهدات نشان داد بین نگهداشت مازاد وجه نقد و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری  .کند این رابطه بررسی می

سی، تأثیر معناداری های دارای مازاد وجه نقد بر حق الزحمه حسابر برقرار نیست. همچنین وجود فرصت رشد در شرکت
هایی که تمایل به بیش سرمایه گذاری دارند رابطه معناداری بین نگهداشت مازاد وجه نقد و حق الزحمه  ندارد. در شرکت

های متمایل به کم سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری بین نگهداشت مازاد  حسابرسی، برقرار نیست، اما در شرکت
اما با نتایج  .توان آن را نادیده گرفت سی برقرار است، این رابطه چون بسیار ضعیف است، میوجه نقد و حق الزحمه حسابر

الزحمة حسابرسی با توجه به  واکنش حسابرسان نسبت به میزان حق( مغایرت دارد. آنها 2337) پژوهش واعظ و همکاران
با ثابت نگه داشتن عوامل دیگر، بین دهد که نتایج نشان میکرده اند.  ها بررسیمیزان نگهداشت وجه نقد شرکت

الزحمة حسابرسی رابطة مثبتی وجود دارد و منعکس کننده این موضوع است که حسابرسان به  نگهداشت وجه نقد و حق
همچنین  .دهندهای نمایندگی است واکنش نشان میها که یکی از منابع هزینهسطوح مختلف نگهداشت وجه نقد شرکت

دارد. در  معکوس و معنادار وجود حسابرسی تاثیر الزحمه حق و حقیق نشان داد بین توانایی مدیریتنتایج بدست آمده از ت
تأثیر توانایی مدیران بر حق الزحمه حسابرسی، تأثیر ( پژوهشی با عنوان 2333) راستای این فرضیه ثقفی و عالی فامیان

توانایی مدیران جام دادند و به این نتیجه دست یافتند که ان درماندگی مالی بر اثر توانایی مدیران بر حق الزحمه حسابرسی
که با نتایج فرضیه پژوهش همخوانی دارد. عالوه براین، نتایج  تأثیر منفی و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی می گذارد

به  (2333) کبرپوردارد. نونهال نهر و ا معکوس و معنادار وجود حسابرسی تاثیر الزحمه حق و نشان داد بین تجربه مدیریت
الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  بررسی تاثیر تجربه حسابرس بر حق

 .الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و معنادار دارد که تجربه حسابرس بر حق دادنتایج پژوهش نشان پرداختند و بهادار تهران 
 به توان نمی را حسابرس تجربه ایران، سرمایه بازار در اضر مطابقت دارد. بنابراینبنابراین با نتایج فرضیه پژوهش ح

 و گردد برمی ایران سرمایه بازار در حاکم شرایط به موضوع این که نمود ذکر حسابرسی برای کیفیت محرکی عنوان
 روی شرکتها ذینفعان سایر و رانمدی گذاران، سرمایه سهامداران، جانب از ایرانی محیط شرکتهای در میرسد نظر به چنین
 نشان امر این دلیل عبارتی، به. دهد قرار تاثیر تحت را حسابرسی کیفیت تا گیرد صورت نمی مانوری حسابرس تجربه
 عدم دهنده نشان موضوع این و باشد می حسابرس تجربه به نسبت سرمایه گذاران و بازار العمل عکس عدم دهنده

با توجه به اینکه ریسک حسابرسی به  .باشد می مفهوم این از سرمایه ایران بازار فعالین و گذاران سرمایه کافی شناخت
عنوان یکی از عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی می باشد پیشنهاد می شود اثرگذاری نگهداشت وجه نقد بر حق 

واحدهای تجاری مدنظر قرار دهند.  الزحمه حسابرسی حسابرسان این نکته را در تصمیم گیری های خود برای حسابرسی
حسابرسان مستقل می توانند از معیار سنجش توانایی مدیریت، به منظور بررسی صاحبکاران خود و اتخاذ تصمیمات 
قیمت گذاری استفاده کنند. همچنین براساس مبانی نظری پژوهش به تدوین کنندگان مقررات حاکم در بورس اوراق 

اران و حسابرسان پیشنهاد می شود امتیاز توانایی مدیریت به منظور شناسایی شرکتهای بهادار و همچنین سرمایه گذ
 تقارن که عدم شود می پیشنهاد سرمایه گذاران پذیرفته شده با ریسک حسابرسی باالتر استفاده کنند. همچنین به

 به دارد حسابرسان امکان زیرا بگیرند؛ نظر در را شرکت داخلی نقد وجوه جریان به مربوط نمایندگی تضاد و اطالعاتی

 ها و شرکت ندهند انجام را اصلی های تالش باال با کیفیت حسابرسی انجام برای صاحبکار، به اقتصادی وابستگی دلیل

 کنند. اتکا داخلی منابع به خارجی، مالی منابع تأمین زیاد بسیار هزینه دلیل به
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 منابع
 بر به  یندگینما نهیو هز یمال یها تیمحدود تیریمد ریتاث ،(2330) ،نایس ار،یخرد ،صدرآرا، مهرداد ،میپارسافر، مر

موسسه ، یرانتفاعیغ،  یردولتیغ یآموزش عال یها مؤسسه-یدولتریغ ،نامه انیپا ،یگذار هیسرما ییحداقل رساندن ناکارا
 ارشد. یکارشناس، تیریدو م یدانشکده حسابدار ،اریکوش یآموزش عال

 و  یگذار هیسرما شیبر ب یمال نیتام یها تیو محدود ینقد یها انیجر ریتاث، (2333)، رضا ،حصارزاده، رضا ،یتهران
  .66-05صص  شماره سوم، ،یحسابدار قاتی، تحقیگذار هیکم سرما

 فرصت های  ،رانیدر ا یحسابرس تیفیجامع ک یابیارز، (2332)، مسعود ،یلداردغالم زاده  ،یگانه، یحیی حساس
 دانشگاه الزهرا. رانیا یحسابدار یمل شیهما نیدهم ،یقاتیتحق

 مستقل،  یگذاری خدمات حسابرس متیو ق یندگینما نهیهز ،(2337حمزء، ) ،یمحمدی خشوئ ،روح اهلل ،یرجب
 .01-30، صص 03، شماره 20 ، دورهیحسابداری و حسابرس هاییبررس

 یگذار هیسرما یینقد آزاد بر کارا انیجرو  یمال تیمحدود نیب ریتاث یبررس ،(2330) ،محمدرضا ،یعبدل ،سونا ،شیستا 
 ینیکنفرانس کارآفر نیو چهارم تیریو مد یحسابدار یالملل نیکنفرانس ب نیبورس اوراق بهادار، هفتم یدرشرکت ها

 مهر اشراق. شگرانیباز، تهران، شرکت هما یها یو نوآور

 یستقل شرکتها، مجله دانش حسابدارم یو حق الزحمه حسابرس یرابطه نظام راهبرد ،(2335)، نیحس ،یطبر یعلو، 
 .252-70، صص0سال دوم، شماره 

 در  یمال نیتام ماتیبر تصم یحسابرس تیفیک ری(، تاث2335)، معصومه دهیس ان،یهاشم ،نیحس دیس ،یطبر یعلو
 .27-2، صفحات 2، شماره2دوره ،یشده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش حسابدار رفتهیپذ یشرکتها

 ریتأث لیتحل ،(2330)، رضایعل، عجم، کاوه، یشهرک ،فرنوش ،مقدس ،یمهد ،یعرب صالح ،دیسع ،یفتح 
شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یگذار هیسرما یها شرکت یگذار هیسبد سرما ییبر کارا یمال یها تیمحدود
 .73-63، صص 77، شماره 20 ، دورهیبازرگان یها یبررس ،تهران

 ،شده  رفتهیپذ یها شرکت یمال تیبر محدود یمال یها ارائه صورت دیتجد ریتاث ،(2330) ،یهمدم، هاد ،اسالم فروزان
 ،یو حسابدار تیریدانشکده مد - یواحد گرم یدانشگاه آزاد اسالم ،یدولت ریغ ،نامه انیپا ،در بورس اوراق بهادار تهران
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