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 چکیده
کند و باید درباره آن به  از موضوعات مهمی است که ذهن صاحبکار و حسابرس را به خود مشغول می، هزینه حسابرسی

توان به میزان وجه  حسابرسی مؤثر باشد از جمله این عوامل می هزینهتواند بر  روشنی مذاکره کنند. عوامل مختلفی می
اشاره کرد ما در این مقاله،  دولتی و غیر دولتی و حتی شرکت هاي با رتبه باال و پایین ها نقد نگهداري شده توسط شرکت

 دولتی و غیر دولتی ها حسابرسی با توجه به میزان نگهداشت وجه نقد شرکت هزینهواکنش حسابرسان نسبت به میزان 
ضو بورس اوراق بهادار تهران در دورة شرکت ع 80هاي مورد نیاز این تحقیق از  براي این منظور، داده. بررسی شده است

 آوري گردیده است. روش آماري مورد استفاده براي آزمون فرضیه رگرسیون چند متغیره جمع 1399تا  1394زمانی 
 شده می يحسابرس و وجه نقد مازاد نگهدار تیاست که به بررسی رابطۀ بین مسئول )خطی( و استفاده از ازمون وونگ

 معناداريحسابرسی رابطۀ  هزینهیدهد که با ثابت نگه داشتن عوامل دیگر، بین نگهداشت وجه نقد و پردازد. نتایج نشان م
ي دولتی و ها وجود دارد و منعکس کننده این موضوع است که حسابرسان به سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد شرکت

 .دهند واکنش نشان می غیر دولتی و حتی شرکت هاي با رتبه باال و پایین

، هزینه حسابرسی، وجه نقد نگهداري شده شرکت هاي دولتی و شرکت هاي غیر دولتی وجه نقد نگهداري شده شرکت کلیدی: واژگان

 هاي با رتبه باال و رتبه پایین.
 

 مقدمه

هاي  ها و رسوایی دو شرکت بزرگ انرون و وردکام و شرکت اواخر دهۀ نود و اوایل هزارة جدید جهان شاهد بحران
هاي مالی باعث نشانه رفتن انگشت اتهام به سوي حسابداري، گزارشگري مالی و  بود. وقوع این رسواییکوچکتر 

ها به شکل تغییرات بنیادین و گسترده در حوزه  پیامد این نگرانی(. 1390طبري،  ها شد )علوي حسابرسان این شرکت
ن به تفکر تقویت ساختار نظام راهبري شرکتی و توا ها و بازار سرمایه نمود یافت که از آن جمله می نظارت بر شرکت

قوانین و مقررات اشاره کرد. بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر بازارهاي اوراق بهادار، حسابرس و صاحبکار در قبال هر 
هاي مالی، مسئولیت مشترك دارند  گونه زیان وارده به اشخاص ثالث به علت وجود اطالعات گمراه کننده در صورت

کند، در  هاي مالی به آنها منتقل می از این رو، حسابرسان با توجه به مسئولیتی که حسابرسی صورت(. 1390 الس،)وا
دهند. همچنین محققان حسابرسی از دیرباز عالقه فراوانی در  الزحمۀ حسابرسی حساسیت بیشتري به خرج می تعیین حق

واکنش حسابرسان بر روندهاي نو ظهور در بازار سرمایه  الزحمۀ حسابرسی و چگونگی کنندة حق فهمیدن عوامل تعیین
از سوي دیگر، بیش از یک دهه است که وجه نقد (. 2010؛ گل و گودوین، 2010 گریفین و همکاران،)اند  داشته

گذاران، تحلیلگران و محققان به خود جلب کرده است  ها، توجه زیادي را از جانب سرمایه نگهداري شده توسط شرکت
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ها به یکی از  گیري براي تعیین میزان ذخایر نقدي در شرکت در حال حاضر، تصمیم(.  2015ین و همکاران، )بنجام
اگرچه وجه نقد نگهداري شده در (. 1394مسائل شایان توجه در ادبیات تأمین مالی تبدیل شده است )گرد و همکاران، 

اي از ناکارآمدي  تواند نشانه ري بیش از اندازة آن میشود، نگهدا تاریخ ترازنامه، دارایی مهمی براي شرکت محسوب می
 (. 2013هاي زیادي را بر شرکت تحمیل کند )بوباکر و همکاران،  در تخصیص منابع باشد و هزینه

همچنین به دلیل مشکالت نمایندگی ممکن است مدیریت به دنبال نگهداشت وجه نقد به منظور پیگیري اقدامهاي 
لزوماً منطبق بر منافع سهامداران نیست، از جمله رشد شرکت به جاي افزایش ارزش  اي باشد که طلبانه فرصت

رسد که نارضایتی در میان سهامداران به علت  از تحوالت اخیر، نیز به نظر می(. 1392سهامداران )رضایی و همکاران، 
معتقدند که شناخت (  2015اران )ها در حال افزایش است. بنجامین و همک انباشته شدن مقدار زیادي وجه نقد در شرکت

الزحمۀ حسابرسی، که انعکاسی از ریسک و دامنه حسابرسی است،  بهتر از نگهداشت وجه نقد و محتواي اطالعاتی حق
الزحمۀ حسابرسی در  تواند مفید باشد. از آن جایی که مدرکی مبنی بر وجود ارتباط بین نگهداري وجه نقد و حق می

 .سی در ایران در دسترس نیست، همین موضوع انگیزهاي براي انجام این تحقیق شدالزحمۀ حسابر ادبیات حق
 

 مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق 

هاي  الزحمۀ حسابرسی، بر اساس بهاي تمام شده خدمات به کار رفته در فرآیند حسابرسی به عالوه تخمینی از زیان حق
گیرد.  اجراي این فرآیند در سه مرحله انجام می. ه، تعیین خواهد شدناشی از مسئولیت حسابرس در برابر گزارش صادر شد

مرحلۀ اول، ارزیابی حسابرس از وقوع زیان آتی ناشی از قضاوت حسابرس که در آینده یک ذینفع، براي مثال سهامدار 
و در نهایت،  کارگیري منابع در اجراي عملیات حسابرسی، براي مثال نیروي انسانی شود. مرحله دوم، به متحمل می

الزحمۀ حسابرسی، منعکس  حق(. 1393بالغ و نظري،  خورده تعیین قیمتی که هزینۀ حسابرسی را پوشش دهد )عبادي
ها  هاي اقتصادي حسابرسان کارآمد است. از منظر حسابرسی، حسابرسان به دنبال حداقل کردن کل هزینه کنندة هزینه

هاي آتی ناشی از بدهی  کار حسابرسی بیشتر( و زیان هاي انجام )هزینههاي منابع خود  از طریق تراز کردن هزینه
هاي بدهی شوند و  دهد که حسابرسان متحمل زیان باشند. تالش حسابرسی بیشتر، احتمال این را کاهش می قانونی می

 (. 2002، همکاران و )کارسلو کند ها را حداقل می کل هزینه که نماید می کار حسابرسی ارائه حسابرس حجمی از

؛ فخاري و 1390 ،یگانه و همکاران ؛ حساس1394 ،نیا و مهدوي ؛ طالب1394 ،مطالعات زیادي از جمله )گرد و همکاران
؛ دنیس و 2011 ،؛ امان و همکاران2012 ،؛ النجار2013 ،؛ بوباکري و همکاران1388 ،؛ آقایی و همکاران1388 ،تقوي

؛ هارفورد و 2009 ،؛ کالسا و همکاران2009 ،؛ گارسیا و همکاران 2009 ،؛ بیتس و همکاران2009 ،؛ لی2010 ،سیبیلکوف
ها صورت پذیرفته است و  در خصوص وجود و تعیین سطح وجه نقد مطلوب شرکت( 2006 ،؛ هان و کیو2008 ،همکاران

 اي و سلسله مراتبی تأکید کرده هاي مبادله اغلب آنها بر موازنه بین منافع و مخارج نگهداري وجه نقد با توجه به نظریه
هاي  اند. مزیت عمده نگهداري وجه نقد در بازارهاي سرمایۀ ناکارا، افزایش توانایی شرکت براي استفاده از فرصت

به نقل از ازکان و  ،1394گذاري ارزشمند و پرهیز از تأمین مالی خارجی گران قیمت است )گرد و همکاران،  سرمایه
بر اساس نظریه جریان وجه نقد آزاد، مدیران، انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت کنند تا منابع تحت (. 2004ازکان، 

مند  گذارى شرکت، از قدرت قضاوت و تشخیص بهره هاى سرمایه کنترل خود را افزایش دهند و بتوانند در زمینۀ تصمیم
اي نقدي آنها از نوسان بیشتري برخوردار است و در کنند که جریانه هایی ریسک بیشتري را تجربه می شوند. شرکت

گذاري با مشکالت نقدینگی روبه رو خواهند شد  هاي سرمایه آینده براي پرداخت سود به سهامداران یا استفاده از فرصت
سهامداران  هایی نیز در بر دارد. براي مثال، مدیران و با وجود این، نگهداري وجه نقد هزینه(. 1393 )کامیابی و همکاران،

هاي براي نگهداري وجه  کننده ممکن است به منظور تعقیب اهدافی که منطبق بر اهداف شرکت نیست، انگیزه کنترل
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سازي ثروت  کند وجه نقد زیادي نگهدارند. مدیران به جاي بیشینه نقد داشته باشند. منافع شخصی مدیران ایجاب می
کنند شرکت رشد کند؛ زیرا رشد شرکت  می اند. آنها تالش بر شرکت سهامداران، به دنبال کسب قدرت و اعمال کنترل

به نقل از  ،1394دهد )گرد و همکاران،  ضمن افزایش منابع تحت کنترل مدیریت، قدرت مدیریت را نیز افزایش می
. شرکت شودتواند موجب تضاد منافع بین مدیران و مالکان  بنابراین نگهداري وجوه نقدي می (.1392رضایی و همکاران، 

الزحمۀ حسابرسی و  ها، دو بخش فعال در زمینۀ تحقیقات حسابرسی و مالی، عوامل تأثیرگذار در زمینه حق در طول سال
 هاي مهمی را براي حق اند. اگر چه این دو ادبیات غنی، بینش نگهداري وجه نقد شرکت را مورد پژوهش قرار داده

 اند، اما ارتباط کهن بین این دو وجود دارد )بنجامین و همکاران، آورده الزحمۀ حسابرسی و نگهداري وجه نقد به وجود
در هر حال، انجام این تحقیق شناخت ما را در خصوص واکنش حسابرسان به عنوان بخشی مهم در بازار مالی (. 1392

به وجه نقد نگهداري  در ادبیات حسابرسی، توجه. بخشد ها در مورد نگهداري وجه نقد بهبود می نسبت به افزایش نگرانی
دهد که افزایش نظارت  نشان می( 2015است. مطالعۀ کیم و همکاران )اي پیدا کرده  شده توسط شرکت، اهمیت ویژه

بخشد. مدارك مبنی بر تالش حسابرسی،  حسابرس مستقل ارزش بازار وجه نقد نگهداري شده توسط شرکت را بهبود می
شود، توان حسابرسی را به عنوان ساز و  ارتباط با نگهداري وجه نقد منعکس میالزحمۀ حسابرسی در  همانگونه که با حق

توصیف  اي مربوط به اندازه همزمان چشم و کند هاي نمایندگی نگهداري وجه نقد روشن می کاري براي شناسایی هزینه
بنجامین و همکاران (. 2015دهد )بنجامین و همکاران،  هاي نمایندگی را گسترش می برحسب هزینه نقد نگهداري وجه

باشد.  مفید تواند الزحمۀ حسابرسی می معتقدند که شناخت بهتري از نگهداشت وجه نقد و محتواي اطالعاتی حق( 2015)
تواند مانند یک شمشیر دو لبه عمل  زیرا انعکاسی از ریسک و دامنه حسابرسی است و نگهداري وجه نقد براي شرکت می

تواند  الزحمۀ حسابرسی و نگهداري وجه نقد نیز می شواهد ارتباط بین تغییرات حق. (2011کند )آمان و همکاران، 
 بنجامین و( 1999هاي مالی در مورد اهمیت نگهداري وجه نقد باشد )اوپالر و همکاران،  تأییدکننده و مکمل نظریه

نمایندگی نگهداشت وجه  هاي الزحمۀ حسابرسی، هزینه گذاري حق معتقدند که حسابرسان در قیمت( 2015همکاران )
 کنند. آنها معتقدند که با تقاضاي سهامداران براي حسابرسی باکیفیت باال، نگهداري وجه نقد را شناسایی و منعکس می

حسابرسان مانند سهامداران در شرکت صاحبکار، تحت تأثیر نگهداشت وجه نقد در . شود می کمتر ها توسط شرکت نقد
هاي نمایندگی در نظر  شت وجه نقد در شرکت را به عنوان عاملی در افزایش هزینهحسابرسان نگهدا. شرکت هستند

زمانی که ( 2015کنند )بنجامین و همکاران،  الزحمۀ خود منعکس می گرفته و بر این اساس آن را در تعیین حق
هاي مالی  صورتهاي نمایندگی در طول دورة حسابرسی  شوند که در آن هزینه حسابرسان با شرایطی رو به رو می

رود، آنها احتماالً خطر حسابرسی باالتري را شناسایی کرده و در نتیجه تالش بیشتري براي جلوگیري یا کاهش  باالتر می
فهمیدن نقش حسابرس (. 2012کنند )هوپ و همکاران،  نادرست، اعمال می هاي مرتبط با مشکالت انتخاب تحریف

خصوصاً در (. 2015ط با نگهداري وجه نقد مهم است )کیم و همکاران، هاي نمایندگی مرتب مستقل در کاهش هزینه
هاي نمایندگی نگهداري وجه نقد، تغییر کند.  هزینه تواند با توجه به الزحمۀ حسابرسی می ارتباط با اینکه چگونه حق

ها  را در این شرکتزی(. 1986جنسن، )هاي با جریان وجه نقد آزاد باالتر، بیشتر است  هاي نمایندگی در شرکت هزینه
مدیران قدرت و اختیار بیشتري دارند. به طور مشابه، منابع وجوه نقد مازادي نیز ایجاد کننده مشکالت نمایندگی است که 

شود  در اختیار مدیریت است )پس از کنترل سایر عوامل مهم( و به سهامداران به عنوان سود سهام برگشت داده نمی
به خوبی ( 2006)طلبانۀ مدیران؛ براي مثال، تحقیق آنیتا و مایر  افزایش مصرف منفعتمشکالتی مثل (. 1986)جنسن، 
 بهره، خانه هاي بی برند، استفاده از وام از منافع سهامداران براي منافع خود بهره می مدیران چگونه که دهد نشان می

هاي  اقعیت وجود دارد که مدیران شرکتباشد. این و هاي پر هزینه از این موارد می هاي سازمانی و برگزاري مهمانی
ها از وجه نقد  توانند بیشتر از سایر دارایی سهامی بدون نظارت خاصی مزیت دسترسی به منابع وجه نقد را دارند و می
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شود  و سبب می( 2012کند )سان و همکاران،  براي منافع شخصی خود بهره برند و مشکالت نمایندگی را تشدید می
هایی که بیشتر در معرض تعقیب قانونی قرار  شرکت . نگران وجوه نقد نگهداري شده در شرکت باشندحسابرسان بیشتر 

هاي قانونی  کنند. به علت خطر پیگیري هاي آتی نگهداري می دارند، وجه نقد بیشتري را به منظور مقابله با هزینه
در مقابل (. 2014گیرد )دیفوند و ژانگ،  یمشتري، شهرت و اعتبار حسابرس به طور غیر مستقیم در معرض خطر قرار م

( 2015بنجامین و همکاران، )دهند  هاي با نگهداشت وجه نقد باال به خرج می حسابرسان تالش بیشتري در شرکت
الزحمۀ حسابرسی  طلبد که در نهایت منجر به افزایش حق اساساً خطر حسابرسی بیشتر، تالش بیشتر حسابرسی را می

سازي ثروت سهامداران، به دنبال  دهد که مدیران به جاي بیشینه صه، ادبیات پژوهش نشان میبه طور خال. شود می
کسب قدرت و اعمال کنترل بر شرکت هستند. از این رو، مدیران به منظور دستیابی به اهداف خود، که معموالً منطبق بر 

تواند موجب  د. بنابراین نگهداشت وجه نقد میاهداف سهامداران نیست، انگیزه دارند که وجه نقد باالیی را انباشت کنن
هاي نمایندگی، حسابرس  هاي نمایندگی را افزایش دهد. با افزایش هزینه تضاد منافع بین مدیران و مالکان شود و هزینه
کند. تالش بیشتر  هاي مالی به او منتقل می دهد که حسابرسی صورت به خاطر مسئولیتی تالش خود را افزایش می

طلبد. در واقع حسابرسان مانند سهامداران در شرکت صاحبکار تحت تأثیر  الزحمۀ بیشتري می نیز حقحسابرس 
هاي  نگهداشت وجه نقد در شرکت هستند. حسابرسان نگهداشت وجه نقد در شرکت را به عنوان عاملی در افزایش هزینه

 .کنند منعکس میالزحمۀ خود  نمایندگی در نظر گرفته و بر این اساس آن را در تعیین حق
یاالت متحده هاي ا هاي مربوط به شرکت اي بزرگ از داده بر اساس تجزیه و تحلیل نمونه( 2015بنجامین و همکاران )

الزحمۀ حسابرسی و نگهداشت وجه نقد دست یافتند؛  بین حق به شواهدي تجربی براي رابطۀ ،2012-2000براي دورة 
گذارد که این موضوع با نظریۀ  الزحمۀ حسابرسی تأثیر می طور مثبتی بر حقآنها دریافتند که نگهداشت وجه نقد به 

 . شود هاي نمایندگی توضیح داده می هزینه
هیأت مدیره و نگه داشت وجوه نقد به بررسی تأثیر عوامل هیأت مدیره،  در پژوهشی با عنوان(، 2013بوباکر و همکاران )

یرعامل و اندازة هیأت مدیره بر سطح نگهداشت وجوه نقد، پرداختند. نتایج شامل دوگانگی، استقالل، دورة تصدي، نفوذ مد
گریفین و . هاي هیأت مدیره تأثیر مستقیم بر سطح نگهداشت وجوه نقد دارند پژوهش نشان دهندة این است که ویژگی

 نشان دادند که حق «شواهد اضافی :الزحمۀ حسابرسی در زمان اخراج و استعفا حق»در پژوهشی با عنوان ( 2011لونت )
هاي  الزحمۀ حسابرس با عواملی چون نوع گزارش حسابرسی، تغییر حسابرس، نوع صنعت، نسبت جاري، تعداد بخش

 . اي معنی دار دارد واحد تجاري، اندازة صاحبکار رابطه
 ریزي قیمت برنامهبین ریسک نظام راهبري با  هاي خود در مورد رابطۀ در بخشی از پژوهش( 2004دارد و جانسون )ب

گذاري حسابرسان مستقل، مشاهده کردند که با وجود رفتارهاي نامناسب مدیریت در گزارشگري مالی که به صورت 
الزحمۀ آن افزایش یافت، به عبارت  ریسک راهبري شرکت در نظر گرفته شده بود، ساعات کار حسابرسی و نرخ حق

 . الزحمۀ حسابرسی افزایش یافت هاي نامناسب( حقدیگر، با افزایش ریسک راهبري )وجود ساز و کار
الزحمۀ حسابرسی  ارتباط بین ساز و کارهاي کنترلی و نظارت داخلی بنگاه و اثر آن را بر حق( 2001تسو و همکاران )

به این نتیجه رسیدند که وجود هیأت  1996 -1994کنگی، طی سه سال  شرکت هنگ 650بررسی کردند. آنها با بررسی 
دهد هیأت مدیره مستقل از  الزحمۀ کم حسابرسی رابطه دارد و این نشان می داري با حق مستقل به طور معنیمدیره 

( 1394یگانه و همکاران ) حساس. الزحمۀ حسابرسی دارد هاي نمایندگی، اثر معناداري بر تعیین حق طریق کاهش هزینه
بررسی نمودند. نتایج  1392تا  1386اي دورة زمانی الزحمۀ حسابرسی را بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیریت و حق

 . الزحمۀ حسابرسی، ارتباط منفی معناداري برقرار است پژوهش آنان نشان داد که بین بیش اطمینانی مدیریت و حق
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الزحمۀ حسابرسی و اظهار نظر حسابرسان مستقل در  به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق( 1393ابراهیمی و همکاران )
هاي جداگانه پژوهش و با استفاده  شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها با آزمون فرضیه هاي پذیرفته شرکت

به این نتیجه رسیدند  1385-1390شرکت در دورة زمانی  69براي  هاي ترکیبی متغیره به روش داده از رگرسیون چند
خدادادي و . ظهار نظر مشروط حسابرسان رابطۀ معناداري وجود نداردالزحمۀ حسابرسی و ا که بین مالکیت مدیریت با حق

هاي پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را  الزحمۀ حسابرسی شرکت تأثیر ساختار مالکیت بر حق( 1393همکاران )
اي ترکیبی انجام با استفاده از الگوي رگرسیونی دادهه 1390تا  1385مورد بررسی قرار دادند. پژوهش براي دورة زمانی 

 . گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت نهادي و مالکیت مدیریت اثر معناداري بر حقالزحمۀ حسابرسی ندارند
هاي رشد،  الزحمۀ حسابرسی را با توجه به فرصت ارتباط بین جریان نقد آزاد و حق( 1391طبري و همکاران، ) علوي

هایی که جریان  الزحمۀ حسابرسی شرکت ردند. نتایج پژوهش نشان داد، حقمیزان سود تقسیمی و اهرم مالی، بررسی ک
هاي  هایی است که جریان نقد آزاد آنها پایین، اما فرصت هاي رشد آنها زیاد است، بیشتر از شرکت نقد آزاد و فرصت

هاي رشد زیاد، با  فرصتهاي داراي جریان نقد آزاد و  رشد زیادي دارند. همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد، در شرکت
 . یابد الزحمۀ حسابرسی افزایش می ها، میانگین حق افزایش میزان بدهی

الزحمۀ حسابرسی مستقل: آزمون فرضیه  نیز در پژوهشی با عنوان نظریه نمایندگی و حق( 1390خدادادي و حاجیزاده )
الزحمۀ حسابرسی  جریانهاي نقد آزاد بر حق هاي نمایندگی ناشی از فرضیه به بررسی تأثیر هزینه ،جریانهاي نقد آزاد

هاي تلفیقی انجام گرفت و نتایج  و به صورت الگوي رگرسیون داده 1388تا  1385پرداختند. پژوهش براي دورة زمانی 
الزحمۀ  هاي نقد آزاد شرکت و حق هاي نمایندگی ناشی از جریان کلی آن مؤید وجود ارتباط مثبت و معنیدار بین هزینه

 هاي نقدي آزاد زیاد، بین سطح بدهی و حق هاي داراي جریان ی بود. همچنین شواهد نشان داد در شرکتحسابرس
الزحمۀ حسابرسی، ارتباط منفی و  هاي رشد آتی و حق دار و بین نسبت فرصت الزحمۀ حسابرسی، ارتباط مثبت و معنی

 . دار وجود دارد معنی
مۀ حسابرسی و جریان نقدي آزاد را بررسی نمودند. پژوهش براي دورة الزح رابطۀ حق(، 1390حضرتی ) موسوي و داروغه

هاي  متغیره انجام گرفت، نتایج پژوهش آنها نشان داد که شرکت با استفاده از مدل رگرسیون چند 1387تا  1382زمانی 
 . الزحمۀ حسابرسی بیشتر هستند با جریان نقد آزاد باال، داراي حق

گذاري خدمات حسابرسی پرداختند.  هاي نمایندگی و قیمت به بررسی رابطۀ بین هزینه (،1387خشوئی ) رجبی و محمدي
ها و درآمدهاي عملیاتی، درصد سهم اولین  نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین متغیرهاي متوسط مجموع دارایی

گذاري خدمات  قیمتهاي هزینۀ نمایندگی، با  سهامدار عمده، پایان سال مالی و نوع حسابرس، به عنوان شاخص
 .حسابرسی، رابطۀ معناداري وجود دارد

 

 فرضیه های تحقیق

 فرضیه اول: رابطه بین هزینه حسابرسی و وجه نقد مازاد نگهداري شده شرکت هاي دولتی معنی دار است.

 فرضیه دوم: رابطه بین هزینه حسابرسی و وجه نقد مازاد نگهداري شده شرکت هاي غیر دولتی معنی دار است.
فرضیه سوم: توان تببین ارتباط هزینه حسابرسی و وجه نقد مازاد نگهداري شده شرکت هاي دولتی و غیر دولتی متفاوت 

 است.

 فرضیه چهارم: رابطه بین هزینه حسابرسی و وجه نقد مازاد نگهداري شده در شرکت هاي با رتبه باال معنی دار است.

 نقد مازاد نگهداري شده شرکت هاي با رتبه پایین معنی دار است. فرضیه پنجم: رابطه بین هزینه حسابرسی و وجه
 فرضیه ششم: توان تببین ارتباط هزینه حسابرسی و وجه نقد مازاد نگهداري شده در سطوح مختلف افشا متفاوت است.
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 جامعه آماری  و انتخاب نمونه  
شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران به دست داده ها از منابع ثانویه با بررسی گزارش هاي ساالنه شرکت هاي ذکر 

آماري  استفاده شده است. جامعه Eviews یداده ها از نرم افزار اقتصاد سنج یینها لیو تحل هیتجز يبرا آمده است.
تعداد  شرکت به عنوان  پژوهش حاضر، کلیه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود.

 نمونه آماري از میان شرکت هاي عضو جامعه آماري انتخاب شد، که شرایط زیر را دارا بودند:
 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. 1394تا قبل از سال  -1
 اسفند باشد. 29به منظور افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به  -2
 واسطه گري مالی نباشند.جزء شرکت هاي سرمایه گذاري و  -3
 تغییر در سال مالی نداشته باشند.  -4
 دادههاي مورد نظر آنها در دسترس باشد. -5

  به عنوان نمونه آماریپژوهش انتخاب شدند.  1399تا  1394با توجه به مجموع شرایط فوق، شرکت در دوره زمانی 
 

 مدل آماری و تعاریف عملیاتی متغییر های پژوهش 

 سیونی استفاده شده در این مطالعه به صورت معادله زیر است.معادله رگر
 (:1مدل )

 itQRATIO6+aitGC5+aitLEV4+aitINVREC3+aitLNTA2+aitXSCASH1+a0= aitLNAF

 itBUSY12+aitXDOPS11+aitMKTB10+aitGROWTH9+aitLOSS8+aitROA7+a

 itICWEAK18+aitICFR17+aitIFRS16+aitLAG15+aitRESTATE14+aitMA13+a

it+ ∑year+ ∑industry+εitLGDP22+aitUSAUDITOR21+aitINITIAL20+aitBIGN19+a 

 
 (:2) مدل

+∑Fee  it(XSCASH*InstVariable)3InstVariable+a2+a itXSCASH1+a 0= a itLNAF

itDeterminants+∑year+∑industry+ε 

 

 

 تعاریف عملیاتی
LNAF : مبلغی است که شرکت طبق قرارداد با موسسه حسابرسی به منظور ارائۀ خدمات  هزینه حسابرسیلگاریتم طبیعی

الزحمۀ حسابرسی  در بیشتر مطالعات مربوط به حق(. 1390طبري و همکاران،  حسابرسی مستقل متحمل میشود )علوي
در طول سال شود که بهمؤسسۀ حسابرسی بابت خدمات خود  هاي حسابرسی استفاده می الزحمه از لگاریتم طبیعی حق

 (. 2010شود )گریفین و همکاران،  پرداخت می
SCASHD :نقد وجه میاز تقس( 2013)آلنجار  قیاست و در پژوهش حاضر مطابق تحق دولتی وجوه نقدي شرکت زانیم 

 .دیآیبه دست م هایی هاي وجه نقد بر کل دارا و معادل
SCASH :نقد وجه میاز تقس( 2013)آلنجار  قیاست و در پژوهش حاضر مطابق تحق غیردولتی وجوه نقدي شرکت زانیم 
 .دیآیبه دست م هایی هاي وجه نقد بر کل دارا و معادل
LNTA :ها ییکل دارا یعیطب تمیلگار.  

INVREC :ییبر کل دارا میتقس ،یافتنیدر يبه اضافه حساب ها يموجود. 
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LEV: ها ییبه کل دارا ینسبت مجموع بده. 
GC:  در غیر اینصورت صفر 1اگر نظر حسابرس مقبول باشد عدد.  

QRATIO :يجار يهایبده يموجود يمنها يجار يهایینسبت دارا.  
ROA :یسال مال انیپا يها ییبه کل دارا  یاتیها، که به عنوان نسبت درآمد عمل ییبازده دارا.  

LOSS :صفر استصورت  نیا ریدر غ 1داشته باشد عدد  يجار یرا در سال مال یاگر شرکت درآمد خالص منف.  
GROWTH :در سال جاري تقسیم بر دارایی فروش.    

MKTB:  اساس کل  بر، (سال انیو تعداد سهام موجود در پا یسال مال انیسهام پا متیق تقسیم )ارزش بازار شرکت
 .یسال مال انیها در پا ییدارا

LAG :حسابرس و ثبت گزارش یسال مال انیپا نیب يتعداد روزها. 
ICWEAK در غیر اینصورت صفر است 1: اگر شرکت داراي  داخلی باشد عدد. 

BIGN:  در غیر اینصورت صفر است 1اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی شود عدد 
INITIAL در غیر اینصورت صفر است. 1: اگر حسابرس در شرکت در سال هاي اول و دوم تغییر کند عدد  

 .ردن رتبه دانشگاهی از حد باال و حد پایین سرمایه گذاري استفاده شده استبراي بدست او
.رایی سرمایه گذاريکا:  investment (IE) 

 

 (2015وش گارسیا الرا و همکاران )ر
گذاري واقعی شرکت از حد بهینه آن استفاده گذاري کمتر از حد یا بیشتر از حد از تفاضل سرمایهمنظور سنجش سرمایهبه

)گارسیا  شده متغیر وابسته در مدل رگرسیونی زیر استبینیگذاري شرکت برابر با مقادیر پیششود. حد بهینه سرمایهمی
 (: 2015و همکاران،  1الرا

Investmenti,t = β0 + β1SalesGrowthi,t−1 + εi,t 
معرف  SalesGrowthi,t−1هاي ثابت و مشهود شرکت و گذاري در داراییمعرف سرمایه Investmenti,tکه طوريبه
گذاري و هاي سرمایهگذاري و برابر با رشد فروش شرکت است. تا زمانی که تناظر بین فرصتهاي سرمایهرصتف

تر است. لذا اگر گذاري به حد بهینه آن نزدیکشده باال باشد )مقادیر خطاي مدل اندك باشند(، سرمایهگذاري انجامسرمایه
دهنده گذاري بیشتر باشد، نشانهاي سرمایهشده آن توسط فرصتبینیشده از مقدار پیشمگذاري انجامقدار سرمایه

 گذاري کمتر از حد خواهد بود.دهنده سرمایهگذاري بیشتر از حد و اگر از آن کمتر باشد نشانسرمایه

 

 یافته های پژوهش 

 آمار توصیفی
مدل و تجزیه و تحلیل دقیق آنها، آشنایی با آمار توصیفی به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها، همچنین برآورد 

هاي مرکزي و پردازد و شامل شاخصمربوط به متغیرها الزم است. آمار توصیفی به محاسبه پارامترهاي جامعه می
کمینه،  آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش شامل میانگین، میانه، بیشینه،( 1)باشد. در جدول شماره پراکندگی جامعه و ... می

 انحراف معیار و .... آورده شده است.   
 (: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول )

 

                                                           
1 García Lara 
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قبل از آزمون فرضیات تحقیق باید در مورد انتخاب بهترین روش تحلیل داده ها تصمیم گیري نماییم. براي این کار 

 آزمونهاي تشخیصی مختلفی استفاده می شود که نتایج آن در جدول زیر گزارش می شود.
 

 نتایج آزمونهای تشخیصی قبل از آزمون فرضیات :(2) جدول

 
 
 
 

هاي تلفیقی براي آزمون فرضیات نشان می دهد باید از روش داده  2 لیمر در جدول شمارهF گونه که نتایج آزمون همان
استفاده نمود. بعالوه نتایج حاکی از این است که مشکل ناهمسانی واریانس در مدلهاي تحقیق وجود دارد. براي برطرف 

ها در گیرد تا فرض همسانی واریانس برآوردکننده وایت انجام میبا استفاده از  نمودن ناهمسانی و تخمین نهایی مدل
 ارایه شده است. 3 نتایج حاصل از تخمین مدل اول تحقیق در جدول .تحلیل رگرسیون باقی بماند

 فرضیه اول: رابطه بین هزینه حسابرسی و وجه نقد مازاد نگهداري شده شرکت هاي دولتی معنی دار است.

 .ن هزینه حسابرسی و وجه نقد مازاد نگهداري شده شرکت هاي غیر دولتی معنی دار استفرضیه دوم: رابطه بی
LNAFit= a0+a1XSCASHit+a2CASHit+ a3LNTAit+a4INVRECit+a5LEVit+a6GCit+a7QRATIOit 

+a8ROAit+a9LOSSit+a10GROWTHit+a11MKTBit+a12XDOPSit+a13BUSYit 

+a14MAit+a15RESTATEit+a16LAGit+a17IFRSit+a18ICFRit+a19ICWEAKit 

+a20BIGNit+a21INITIALit+a22USAUDITORit+a23LGDPit+ ∑year+ ∑industry+εit 

 

 نتایج آماری آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش :(3جدول )
 سطح معناداري tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

C 0.142558 0.221035 0.644956 0.5193 
XSCASH 0.626048 0.274526 2.280470 0.0226 

CASH 1.070135- 0.463621 2.308213- 0.0210 

 1.83 دوربین واتسون 0.194939 ضریب تعیین

ضریب تعیین 
 تعدیل شده

 F 0.929735آزمون  -0.014733
(0.00000) 

رابطه  دهندهضریب برآوردي متغیر وجه نقد مازاد نگهداري شده در شرکت ها دولتی و غیر دولتی در جدول باال نشان 
معناداري با متغیر هزینه حسابرسی است، این رابطه از نظر آماري معناداراست زیرا میزان احتمال انجام شده براي ضریب 

 کمترین بیشترین انحراف معیار میانه میانگین متغیرها

 0.188049 0.000000 0.391095 1.000000 0.000000 (Overinvestmentسرمایه گذاري کمتر )

 0.811951 1.000000 0.391095 1.000000 0.000000 (UnderInvestment) سرمایه گذاري بیشتر

 0.009842 0.000000 0.043299 0.200000 0.000000 ( LNAF هزینه حسابرسی )

 0.070886 0.023000 0.148679 1.209000 0.000000 (SCASHD) وجه نقد نگهداشت مازاد دولتی

 6.288116 6.201000 0.659695 8.588000 4.845000 (SCASH) غیردولتی وجه نقد نگهداشت مازاد

 داده هاي تلفیقی مناسب است F 102،407 0.6180لیمر 1

2  
 پاگان-بروش

 داده هاي تلفیقی مناسب است 0.6192 102،407

 همسانی واریانس وجود دارد 0.9234 0.226746 1

 همسانی واریانس وجود دارد 0.9200 0.232712  2
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توان گفت که بین هزینه حسابرسی و وجه نقد مازاد بدست آمده است، بنابراین می %5این متغیر مستقل پژوهش، کمتر از 
ر دولتی رابطه معنادار وجود دارد. براي آزمون فرضیه سوم از ازمون وونگ استفاده نگهداري شده در شرکت ها دولتی و غی

 .شده است
تببین ارتباط هزینه حسابرسی و وجه نقد مازاد نگهداري شده شرکت بررسی جهت  2و  1زمون وونگ براي مدلهاي آ

 هاي دولتی و غیر دولتی متفاوت است.
 2و 1مدل  (: آزمون وونگ4جدول )

 وونگ براي مقایسه دو فرضیه براي پیش بینی فرضیه سومآزمون 

 معناداري مقدار آماره نوع آماره  آزمون وونگ
Z 0437/3 - 0022/0 

 ضریب تعیین مدل 

1 088/0 

2 158/0 

متفاوت  یدولت ریو غ یدولت يشده شرکت ها يو وجه نقد مازاد نگهدار یحسابرس نهیارتباط هزطبق نتایج ازمون وونگ 
 .است

 ه شده است.ئارابراي فرضیه چهارم و پنجم  5 تحقیق در جدول دومتایج حاصل از تخمین مدل ن
 فرضیه چهارم: رابطه بین هزینه حسابرسی و وجه نقد مازاد نگهداري شده در شرکت هاي با رتبه باال معنی دار است.

 نگهداري شده شرکت هاي با رتبه پایین معنی دار است.فرضیه پنجم: رابطه بین هزینه حسابرسی و وجه نقد مازاد 

 
+∑Fee  it(XSCASH*InstVariable)3InstVariable+a2+a itXSCASH1+a 0= a itLNAF

itDeterminants+∑year+∑industry+ε 

 
 نتایج آماری آزمون فرضیه دوم پژوهش :(5جدول )

 سطح معناداري tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

C 0.147516 0.220888 0.667831 0.5046 
Overinvestment 3.888340 1.178015 3.300755 0.0010 

Underinvestment 1.070135- 0.463621 2.308213- 0.0210 

 1083 دوربین واتسون 0.194632 ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل 
 شده

 F 0.927916آزمون  0.015120

(0.00000) 

-ضریب برآوردي متغیر وجه نقد مازاد نگهداري شده در شرکت ها با رتبه دانشگاهی باال و پایین در جدول باال نشان 

دهنده رابطه معناداري با متغیر هزینه حسابرسی است، این رابطه از نظر آماري معناداراست زیرا میزان احتمال انجام شده 
توان گفت که بین هزینه حسابرسی و بدست آمده است، بنابراین می %5 براي ضریب این متغیر مستقل پژوهش، کمتر از

وجه نقد مازاد نگهداري شده در شرکت ها رتبه دانشگاهی باال و پایین رابطه معنادار وجود دارد براي آزمون فرضیه ششم 
 .از ازمون وونگ استفاده شده است

شده در  يو وجه نقد مازاد نگهدار یحسابرس نهیارتباط هز نیتوان تبببررسی جهت  5و  4زمون وونگ براي مدلهاي آ
 سطوح مختلف افشا متفاوت است.

 5و  4(: آزمون وونگ مدل 6جدول )

 آزمون وونگ براي مقایسه دو فرضیه براي پیش بینی فرضیه سوم
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 معناداري مقدار آماره نوع آماره  آزمون وونگ
Z 1.144096 0.02526 

 ضریب تعیین مدل 

1 0.018 

2 0.015 

شده در سطوح مختلف افشا  يو وجه نقد مازاد نگهدار یحسابرس نهیارتباط هز نیارتباط توان تببطبق نتایج آزمون وونگ 
 متفاوت است.

 

 تیجه گیرین
شرکت  یاز حق الزحمه حسابرس يشده: شواهد يحسابرس و وجه نقد مازاد نگهدار تیدر این تحقیق، به بررسی مسئول

در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بدین منظور فرضیه براي بررسی این  یدولت يها
هزینه حسابرسی بر وجه نقد رود وجود  هاي موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. انتظار می موضوع تدوین و داده

 حسابرسی، مشخصه هزینهمؤثر باشد. بنابراین، حسابرسان در تعیین مازاد نگهداري شده شرکت هاي دولتی و غیر دولتی 
کنند. نگهداشت  باالتر جبران می هزینههاي مربوط را از طریق  هاي ریسک صاحبکار خود را در نظر گرفته و ریسک

 هزینهش وجه نقد نیز به عنوان یکی از عوامل ریسک صاحبکار، ریسک حسابرسی را افزایش و حسابرسان از طریق افزای
هاي بیشتر براي  کنند این ریسک را پوشش دهند. به عبارت دیگر، حسابرسان به دلیل تالش حسابرسی تالش می

بین  کنند در نتیجه، انتظار بر این بود که حسابرسی بیشتري طلب می هزینهکاهش ریسک مرتبط با نگهداشت وجه نقد، 
بت وجود داشته باشد که نتایج فرضیه تحقیق مؤید همین مطلب اي مث حسابرسی، رابطه هزینهعدم نگهداشت وجه نقد و 

خدادادي و  ،(2001تسو و همکاران )(، 2004بدارد و جانسون )(،  2015هاي بنجامین و همکاران ) و مطابق با یافته
 مانند همۀ مطالعات این تحقیق نیز بدون محدودیت نیست. ت.س( ا1387)خشوئی  و رجبی و محمدي( 1390همکاران )

 هزینهها میتوان به عدم تعدیل اقالم صورتهاي مالی به واسطه وجود تورم و عدم افشاي جداگانه  از جمله این محدودیت
هاي این پژوهش، ادبیات حوزه مرتبط با ریسک  یافته .هاي همراه صورتهاي مالی اشاره کرد حسابرسی در یادداشت

 دهد.  حسابرسی را بسط می هزینهحسابرسی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده 
شود  حسابرسی، پیشنهاد می هزینهبا توجه به نتایج آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر اثرگذاري نگهداشت وجه نقد بر 

افزون بر این، با . هاي خود براي حسابرسی واحدهاي تجاري مدنظر قرار دهند گیري حسابرسان این نکته را در تصمیم
بنابراین،  هاي دیگري است. شود و ادامۀ راه مستلزم انجام پژوهش مسیري جدید باز میانجام هر پژوهش، راه به سوي 

 : شود هایی به شرح زیر پیشنهاد می انجام پژوهش
 .حسابرسی هزینهبررسی تأثیر توانایی مدیریت بر  -1
 .حسابرسی هزینهبررسی تأثیر راهبري شرکتی بر رابطۀ بین نگهداشت وجه نقد و  -2
 .حسابرسیهزینه هاي سرمایه گذاري بر رابطۀ بین نگهداشت وجه نقد و  تأثیر فرصتبررسی  -3

 

 

 منابع 
 ۀشرکت بر حقالزحم تیساختار مالک ریتاث یبررس ،(1393) حمدرضا،مفخارمنش،  حمود،م وندي،ی، پاظمک ،یمیابراه 

 .78-59، صص 24، شماره 6 دوره ،یحسابداري مال ،ظهار نظر حسابرسان مستقل شرکتهاو ا یحسابرس

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد دوم1401، پاییز 65، شماره 5دوره 
 

72 
 

 آماري با  لیو تحل هیتجز ،(1394) باس،ع ،یافالطونEviews تهران:  ،یمال تیریحسابداري و مد قاتیدر تحق
 انتشارات ترمه.

  نهیبر هز تیریمد ینانیاطم شیب ریتأث ی(، بررس1394) حمد،مرفوع، مسعود، م القار، ی، حسنحییی گانه،یحساس 
 . 384-363 ، صص3، شماره 22 دوره ،یهاي حسابداري و حسابرس یبررس ،یحسابرس

 انهايیجر هیمستقل: آزمون فرض یحسابرس ۀو حقالزحم یندگیتئوري نما ،(1390) عید،س زاده، یحاج لی،خدادادي، و 
 . 92-76 ، صص2، شماره 1 دوره ،یحسابداري مال یپژوهشهاي تجرب ،قد آزادن
 یحسابرس ۀبر حقالزحم تیساختار مالک ریتأث یبررس ،(1392) یکو،خوانساري، نامین، ر ،ی، قربانلیخدادادي، و، 

 .72-57 ، صص1، شماره 21 دوره ،یهاي حسابداري و حسابرس یفصلنامه بررس

 مستقل یگذاري خدمات حسابرس متیو ق یندگیهاي نما نهی(، هز1387) مزه،ح ،یخشوئ محمدي وح اله،ر ،یرجب، 
 .52-35 ، صص53، شماره 15 دوره ،یو حسابرس ابداريحس هايیفصلنامه بررس

 در مطالعات  یسیپروپزال نو يکاربرد ي(، راهنما1394)، زدانی ،یرستم ن،یحس ،یبهبهان، زهرا، دهدار بهبهان اطیخ
 .3796261 یمل یانتشارات سخنوران، تهران،  شماره کتابشناس ،یعلوم انسان

 فصل  يآمار ي(، آزمون ها1394) زدان،ی ،یزهرا، حسن زاده، محبوبه، رستم ،یبهبهان اطیخ ن،یحس ،یدهدار بهبهان
 .3859201 یمل ینامه، انتشارات سخنوران، تهران، شماره کتابشناس انیسوم پا

 عادیو اقتصاد، انتشارات م يدر حسابدار قی(، روش تحق1396فاطمه، ) ،ییوفا زدان،ی ،یپندار، محمد رضا، رستم کین 
 .تهران شه،یاند
 نگهداشت وجه نقد زانیبر م یاثر اعتبار تجاري و عمق مال یبررس ،(1394) ، مریم،مهدوي درت اله،ق ا،یطالب ن ،

 . 54-41 ، صص13، شماره 4 دوره ت،یریمد یفصلنامه دانش حسابداري و حسابرس
 و اظهار نظر  یخدمات حسابرس ۀالزحم حق راتییتغ یقیتطب ی(، بررس1393) ضا،نظري، ر هروز،بادي خورده بالغ، بع

، 12، شماره 3 دوره ت،یریمد یفصلنامه دانش حسابداري و حسابرس ،یخصوص ریو غ یحسابرس در بخش خصوص
  .86-75صص 

 خدمات  گذاري متیو ق یندگینما ۀمسئل ،(1391) رزانه،ف اصل، یوسفی ژگان،م ،ی، رباطسینعلوي طبري، ح
 دوره ،یحسابداري و حسابرس هايیفصلنامه بررس ،نقدي آزاد انهايیجر یۀبر فرض یمبتن یمستقل آزمون یحسابرس

 .122-97، صص 2، شماره 19
 یحسابرس ۀالزحم نظام راهبري و حق ۀرابط ،(1390) نصوره،شهبازي، موح اله، ر ،ی، رجبسینعلوي طبري، ح 

 . 101-75 ، صص5، شماره 2 دوره مجله دانش حسابداري،، مستقل شرکتها
 تینقدي و حساس انینوسانات جر نیب ۀرابط ۀمطالع ،(1393) سول،ر ،یسلمانیتا، ب روانفرد، کی، نحییی ،یابیکام 

و  یحسابرس هايیفصلنامه بررس ،سود در بورس اوراق بهادار تهران میتقس استیوجوه نقد با س -نقدي انهايیجر
 .430-409، صص 2، شماره 21، دوره حسابداري

 و وجه نقد  یشرکت تیهاي حاکم یژگیو نیب ۀرابط یبررس ،(1394) جید،دوست، م گل نصور،، محمدي، مزیزگرد، ع
 . 278-263 ، صص2، شماره 22 دوره ،یحسابداري و حسابرس هايیبررس ،نگهداري شده

 در  یحسابرس ۀنقد آزاد و حقالزحم انیجر نیب ۀرابط یبررس ،(1390) اطمه،ف ،یداروغه حضرت لیرضا،موسوي، ع
، صص 10، شماره 3 دوره حسابداري، یو پژوهش یمجله علم ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیشرکتهاي پذ

173-141. 
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