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 چکیده

 متفاوت امور براي شرکت داخل در نقد وجه وجود عدم یا وجود همواره. شود می محسوب شرکت یک دارایی ترین مهم نقد وجه
 نگهداشیت  دالییل  بررسیی  با عموماً حسابرسان .آید می حساب به ارشد مدیران مهم تصمیمات از غیره و هزینه گذاري، سرمایه
 لیذا . شد خواهند مدیریت نگرانی موجب و کرده اعالم مدیره هیئت به را نقد وجه نگهداري لزوم ها، شرکت براي مازاد نقد وجه
 و رشید  هیاي  موقعییت  در هیا  آن گیذاري  سیرمایه  عیدم  و نقید  وجیوه  نگهیداري  براي منطقی و معقول قوي، دالیل باید مدیر

 نقید  وجیوه  دارد، بیاالیی  حسابرسیی  کیفییت  که مستقلی سحسابر با مواجهه در مدیریت نتیجه در. باشد داشته گذاري سرمایه
 بر حسابرسی شرکت اندازه و حسابرسی غیرعادي هزینه تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف رو  ینا از .کند می نگهداري کمتري
 آزمیون  جهتهست.  شرکت 021 بر مشتملبا نمونه  و 0931 تا 0931 نقد در بازه زمانی وجه نگهداشت از بازار گذاري ارزش
نشان  هاي یافته استفاده گردید. وتحلیل یهتجز و از داده هاي ترکیبی براي ارائه متغیره چند رگرسیونی مدل پژوهش هاي فرضیه
هزینه غیرعادي حسابرسی و ارزش بازار نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت و معنیاداري وجیود دارد امیا بیین انیدازه       بین دهد می

 .اي وجود ندارد از نگهداشت وجه نقد رابطهشرکت حسابرسی و ارزش بازار 

 هزینه غیرعادي حسابرسی، اندازه شرکت حسابرسی، ارزش گذاري بازار از نگهداشت وجه نقد. واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
 قابلییت  از باید این منظور براي و کنند می استفاده خود هاي گیري تصمیم جهت مالی هاي صورت اطالعات از زیادي افراد امروزه

 از پشیتیبانی  و هیاي میالی   صیورت  بیه  اعتباربخشیی  و گیواهی  بیراي  حسابرس کنند. نظر حاصل اطمینان اطالعات این اتكاي

 در مالی گزارشگري بر کیفیت تواند می حسابرسی هاي الزحمه حق مانند عوامل از برخی گردد، می ارائه اطالعات کنندگان استفاده
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بر ارزش  یو اندازه شرکت حسابرس یحسابرس یرعادیغ ینههز یرتأث یبررس
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 است مهم حسابرس براي هم و کار براي صاحب هم حسابرسی الزحمه حق تعیین نحوه از باشد. آگاهی تأثیرگذار حسابرسی انجام

 بیشیتري  الزحمیه  حیق  چیه  بگذارد: هر اثر کار حسابرسی کیفیت بر تواند می طریق دو از حسابرس به پرداختی الزحمه حق میزان

 حسابرسیان  صیورت  ایین  در ولیی  برد می االب را کار و کیفیت گردد می بیشتر نیز وي تالش شود، گرفته نظر در حسابرس براي

 دسیت  از نگرانی خاطر به درنتیجه و شود می آنان استقالل دست رفتن از موجب و شوند می وابسته خود مشتریان به مالی ازنظر

 يبید  میالی  عواقب بعدها تواند می کار این البته که ندهند انجام مناسبی شكل به را حسابرسی هاي روش است ممكن کار دادن
 میالی  هیاي  صیورت  عینیی  بررسی براي حسابرسان توانایی اصلی، نگرانی (.0350، 0)دي آنجلو باشد داشته همراه به آنان براي

 زمان هم خدمات. کنند می دریافت کاران صاحب از نیز را حسابرسی خدمات الزحمه زمان حق همان در که درحالی است، مشتریان
 بیه  حسیابرس  بیا  کیار  صیاحب  ارتبیا   و کند ایجاد سهوي یا عمدي اي بالقوه منافع دتضا تواند می غیر حسابرسی و حسابرسی

 بسیتگی  حسیابرس  استقالل ویژه به متعددي عوامل به حسابرسی کیفیت طرفی از. بینجامد گرفتن استقالل قرار المصالحه وجه
 بیه . گیذارد  میی  مسیتقیم  تیأثیر  وي نظراظهار و حسابرسی فرایند کیفیت بر مستقیم طور به حسابرس کاهش استقالل لذا،. دارد
 چییزي  نظرش نباشد، مستقل کار صاحب از حسابرس اگر. دارند استقالل هاي آفت به جدي توجه اي حرفه دلیل، مجامع همین
پشتیبانی  حسابرسی استقالل هدف. است معنا بی کاري حسابرسی بدون استقالل، درواقع،. افزاید نمی مالی هاي اعتبار صورت به
 زییرا وقتیی   اسیت،  سیرمایه  بیازار  کیارایی  افزایش و مالی گزارشگري فرآیند بر کنندگان، استفاده دیگر و گذاران سرمایه تكاا از

 لذا و کرد گذاري خواهند سرمایه مناسبی جاي در را خود دارایی کنند، گیري تصمیم صحیح اطالعات اساس بر کنندگان استفاده
 و چیوي ) پیشیین  تحقیقیات  (.0958 مهربیانی،  و شید )نیكبخیت   خواهید  جلیوگیري  ابعمن بهینه غیر تخصیص از ترتیب این به

 و عیادي  سیطح  دو بیه  را هیاي حسابرسیی   شیرکت  توسط شده مطالبه حسابرسی غیرعادي هاي الزحمه حق ،(2101 همكاران،
 شیرکت،  انیدازه  ماننید  نمشتریا بین در رایج عوامل به اساساً حسابرسی هاي الزحمه حق عادي سطح. اند کرده تقسیم غیرعادي
 وجیه  همیان  کیه  حسابرسی هاي الزحمه حق غیرعادي سطح که درحالی. است شده داده نسبت تنوع و ریسک ساختار پیچیدگی،
 مشتریانشان و حسابرسی هاي شرکت بین ارتبا  به بستگی است عادي الزحمه حق از جدا مشتریان، توسط شده پرداخت اضافی
هاي داراي ریسک  الزحمه پرداختی توسط شرکت تواند حق هاي غیرعادي باال می کند که هزینه می ادبیات نظري استدالل. دارد

(. 2109، 2به حسابرسان درازاي تالش اضافی که حسابرسان اعمال خواهند کرد را تحت تیأثیر قیرار دهید )دانتیه و همكیاران     
 خصوص در شود. تر منجر می برسی باکیفیت باالتر یا پایینتواند بسته به زمینه، به حسا الزحمه غیرعادي باالتر می درنتیجه حق

 در) بیزرگ  5 مؤسسیات  دسته 2 به ( مؤسسات0333) 9ویلنبورگ و( 0350) آنجلو دي هاي پژوهش در شرکت حسابرسی اندازه
پیژوهش   در شدند. بندي تقسیم نیستند، بزرگ 8 یا 5 زمره در که مؤسساتی و( زمان ویلنبورگ در) بزرگ 8 و( آنجلو دي زمان

 ارائه تر کوچک مؤسسات به نسبت بهتري را خدمات معموالً تر بزرگ حسابرسی مؤسسات شد، مشخص( 2118) 1 هنوك لوئیس
دهنید   میی  ارائیه  خیود  کاران صاحب به را بهتري مشاوره تر کوچک مؤسسات حسابرسی که شد یافت هم مواردي اما دهند؛ می

 طیور  بیه  که کردند برآورد را( بزرگ 1) بزرگ حسابرسی مؤسسه 1 ریسک 2118 سال (. پژوهشگران در2118)هنوك لوئیس، 
 مؤسسیات  دادنید  نشیان  و نموده است پرداخت بزرگ هاي شرکت به سال 8 عرض در را دالر میلیارد یک بر بالغ واقعی خسارتی

 (.2111، 8میشائل و همكاران) شوند می قصور حسابرسی متحمل کوچک مؤسسات همانند نیز حسابرسی بزرگ

                                                           
1 DeAngelo 
2 Dontoh et al 
3
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 مؤسسیه  بزرگیی  ییا  کوچكی به کار حسابرسی، کیفیت که دارند اصرار نكته این بر حسابداري مقررات تنظیم مراجع که درحالی
 حسابرسیی  کیار  در کیفیت بیشتري کوچک، هاي مؤسسه به نسبت بزرگ هاي که مؤسسه هستند مدعی بسیاري ندارد، بستگی
 کیفیت گیري اندازه که دلیل به این شاید بود؛ فرضیه دو هر از ترکیبی که رسید می نتایجی به قبلی هاي پژوهش. آورند پدید می

 همیواره . شیود  میی  محسوب شرکت یک دارایی ترین مهم نقد وجه (.0953نبود )حساس یگانه و آذین فر،  ساده حسابرسی کار
 ارشید  میدیران  مهم تصمیمات از غیره و هزینه گذاري، سرمایه متفاوت امور براي داخل شرکت در نقد وجه وجود عدم یا وجود
 نقید  (. وجه2101، 8کالرك و نجار ال) باشد می اهمیت حائز بسیار امور این براي نقد وجه نگهداري درنتیجه. آید می حساب به

 تصیمیم  متفیاوت  شرایط اقتصیادي  در ها شرکت است. مدیران شرکتی هر ي مبادله قابل هاي دارایی ترین مهم از شرکت یک

 نقید  وجه توزیع نقد، وجه ذخایر به افزایش تصمیم است ممكن ها کنند. آن می اتخاذ شرکت نقدي هاي دارایی براي تیمتفاو

 نقیدي  ذخیایر  انباشیت  ییا  خارجی تحصیل براي آن شرکت، مصرف داخلی امورات براي نقدي منابع مصرف سهامداران، بین
 نقید  وجیه  نگهیداري  بحث بر که اي فرضیه گیرد. دو می قرار رتأثی تحت نقد شرکت وجه انباشت سطح درهرصورت که بگیرند
 بهینیه  سیطح  هیا  شیرکت  اي، مبادلیه  فرضییه  اساس بر. مراتبی است سلسله و اي مبادله هاي فرضیه است، گذاشته زیادي تأثیر

 و اطالعیاتی  نتقیار  عیدم  دلییل  کننید. بیه   میی  تعییین  نقد وجه نگهداشت هاي هزینه و منافع بین توازن مبناي بر را نقدینگی
 منیابع  و کننید  میی  پییروي  مراتبی سلسله روند از مالی تأمین هاي رویه خارجی، مالی تأمین به مختص دهی عالمت مشكالت
 که هایی از بدهی ابتدا کنند می تالش ها شرکت باشد، الزم خارجی مالی تأمین اگر. شود می داده ترجیح خارجی منابع داخلی بر
 کیه  است فرض این مبناي بر این تئوري. باشند سهام انتشار اندیشه در مراحل آخرین در و کنند ادهاستف دارند، کمتري ریسک
 وجه توجه شایان منابع نگهداشت (.0938)عرفی زاده و نظامی،  دارند بهتري اطالعات سهامداران به نسبت شرکت درون افراد
 نقیدي  منابع این به شرکت کننده کنترل افراد آسان دسترسی طریق از منابع مدیریت ناکارآمدي موجب تواند می شرکت، در نقد
 سیهامداران  توسیط  وجیوه  ایین  از اسیتفاده  ریسیک  شیرکت،  عادي هاي نیاز فعالیت بر مازاد نقد وجه به دسترسی ویژه به. شود
 تیأثیر  کیه  را هغییر  و عملییاتی  هیاي  هزینه توسعه، و تحقیق هزینه حسابرسی، هزینه ازجمله شرکت هاي هزینه و کننده کنترل

 بیا  عمومیاً  حسابرسان منظور همین (. به2109 ،1همكاران و بوباکر) دهد می افزایش را دارند هاي شرکت تصمیم بر چشمگیري
 نگرانیی  موجب و کرده اعالم مدیره هیئت به را نقد نگهداري وجه لزوم ها، شرکت براي مازاد نقد وجه نگهداشت دالیل بررسی
 در هیا  آن گیذاري  سیرمایه  عیدم  و نقید  وجیوه  نگهداري براي منطقی قوي، معقول و دالیل باید مدیر لذا. شد خواهند مدیریت
 بیاالیی  حسابرسی کیفیت که مستقلی حسابرس با مواجهه در مدیریت درنتیجه. داشته باشد گذاري سرمایه و رشد هاي موقعیت
 هیاي  فرضییه  پیژوهش،  پیشیین   و نظیري  بییان  ادامه، در (.2108 ،5همكاران و کیم) کند می کمتري نگهداري نقد وجوه دارد،

 و پژوهش هاي یافته ،(پژوهش متغیرهاي و ها الگو نیز و مدنظر هاي شرکت انتخاب نحوۀ شامل) پژوهش شناسی روش پژوهش،
 .است شده ارائه پیشنهادها و نتایج پایان، در
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 بیان نظری

 هزینه غیرعادی حسابرسی
 حسابرسی جهت شده پرداخت الزحمه حق) حسابرس واقعی الزحمه حق بین تفاوت از است ارتعب حسابرس غیرعادي الزحمه حق

 شامل حسابرس به پرداختی الزحمه حق. رادارند آن پرداخت انتظار که حسابرسی الزحمه حق از عادي سطح و مالی( هاي صورت
 کیه  دهید  میی  نشیان  را میالی  تیأمین  ریسیک  و حسابرسیان  تیالش  به مربو  هاي هزینه :است زیر شكل به مجزا قسمت دو
 پیچیدگی کار، صاحب اندازه مانند عواملی به توجه با حسابرس عادي الزحمه حق شود، می نامیده عادي حسابرس هاي الزحمه حق

 گونیه  ایین  حسیابرس،  غیرعادي الزحمه حق (.0351 ،3)سیمونیک شود می تعیین کار صاحب خاص ریسک و کار صاحب عملیات
 طیور  همان(. 2101 ،01همكاران و چوي) کرد تعریف کار صاحب و حسابرس بین خاص روابط مبناي بر توان می را ها الزحمه حق
 بهتیري  صیورت  بیه  عادي هاي الزحمه حق با مقایسه در حسابرس غیرعادي الزحمه حق کردند اشاره( 2112) 00لیبی و کینی که
 کار صاحب به حسابرس اقتصادي وابستگی یا حسابرسی خدمات با مرتبط اقتصادي هاي رشوه یا رانت دریافت قالب در تواند می

 گزارشیی  ارائیه  و رشیوه  دریافیت  جهیت  اقدامی توان می را حسابرس غیرعادي الزحمه حق تر دقیق صورت به که پذیرد صورت
 ارتعبی  حسابرسیی  عادي الزحمه حق .کرد تلقی رسیدگی مورد واحد مدیریت هاي خواسته جهت در حسابرس سوي از مطلوب
 عواملی وسیله به حسابرسی تالش هاي هزینه و قانونی هاي هزینه. انتظار مورد قانونی هاي هزینه تالش هزینه مجموع از است
 شیود  میی  تعییین  رسیدگی مورد واحد بر حاکم قانونی هاي نظام و مشتري ریسک کار، صاحب پیچیدگی مشتري، اندازه: ازجمله

 (.2101 همكاران، و چوي)
 

 کت حسابرسیاندازه شر
 کیفییت  متمایزسیازي  مبنیاي بیراي   عنیوان  به بزرگ غیر و بزرگ مؤسسات بین دوگانگی بر حسابرس تمایزات از موج اولین

 حسابرسی کیفیت از اي نماینده حسابرسی، موسسه اندازه که کند می ( استدالل0350) انجلو است. دي بوده متمرکز حسابرسی
 و در نیست برخوردار چندانی اهمیت از بزرگ حسابرس یک براي منفرد کار صاحب کی باشد، چراکه حسابرس( می استقالل)

 مؤسسیات  .دهید  میی  دسیت  از کاران( را صاحب )تمام تري بزرگ شهرت و اعتبار بزرگ حسابرس نادرست، اظهارنظر صورت

 اعتبیار  و برد می باال را حسابرس شهرت اعتبار حسن این و دارند باالیی شهرت تجاري( حسن نام داراي) تر بزرگ حسابرسی

 دست به اطالعات کیفیت بر گذاردن تأثیر براي حسابرس توانایی رو ازاین و حسابرس نظارت توانایی از را اطالعاتی حسابرس

 میابقی مؤسسیات   و بیزرگ  حسابرسیی  موسسیه  عنوان به حسابرسی سازمان ایران در شده انجام بیشتر تحقیقاتی دهد. در می

02نئیو  و سیون  دیویید  (.0932 است )پیري و همكاران، شده گرفته نظر در کوچک مؤسسات عنوان به سبور معتمد حسابرسی
 

 تحریفیات  کشیف  براي بازار توقع رو، ازاین دارند، تري بزرگ مشتریان بزرگ، حسابرسی هاي موسسه که دادند ( نشان0339)

 حسابرسی کیفیت تجربی هاي پژوهش اکثر که کنند می بیان ها یابد. آن می حسابرسان افزایش از مالی هاي صورت در موجود

 نیام  فاقید ) تیر  کوچیک  حسابرسیان  با مقایسه مقام تجاري( در نام داراي) تر بزرگ حسابرسان که هستند این فرض محصول

 ابتیر( انتخی   کیفیت کم) تر باکیفیت حسابرسان که هنگامی کنند می تري رادارند. او همچنین ادعا بیش نظارت تجاري( توانایی

                                                           
9 Simunic 
10 Choi et al 
11 Kinney and Libby 
12 Davidson and Neu 
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 اسیتدالل  دارنید. آنیان   شده بینی سود پیش تحقق منظور به سود کاري دست تري( براي بیش) تري کم توانایی مدیران شود، می

 و تعهیدي  اقیالم  از و دارند انگیزه شده گزارش سود و شده بینی پیش سود بین تفاوت کردن حداقل براي مدیران که کنند می
 در .کننید  میی  استفاده تفاوت این کردن کمینه براي و شده گزارش سود کاري دست براي حسابداري احتیاطی هاي رویه سایر

 حسابرسیی  کیفییت  سیطح  باعث افزایش اندازه، ازلحاظ بزرگ حسابرسی ي موسسه نظري، مبانی اساس بر موارد از بسیاري

 شیهرت  مندند عالقه زیرا ند،کن می ارائه باالتري باکیفیت را خدمات حسابرسی تر، بزرگ حسابرسی مؤسسات .شوند می شرکت

ها نیستند )دي آنجلیو،   آن دادن دست از نگران است، زیاد کارانشان صاحب تعداد ازآنجاکه و آورند دست کار به بازار در بهتري
0350.) 
 

 نگهداشت وجه نقد
 داشیته  قیرار  گیذاران  و سرمایه مدیران خاص موردتوجه همواره گردش، سرمایه در اجزاي ترین مهم از یكی عنوان به نقد وجه

 وقیایع  بیا  مواجهیه  توانیایی  تجاري، انجام معامالت توانایی چون مزایایی وجود علیرغم در شرکت، نقد وجه است. نگهداشت

 هنگیام  گیذاري بیه   سرمایه هاي فرصت تضییع از اجتناب و منابع داخلی محل از مالی تأمین منظور به پذیري احتمالی، انعطاف

 مسائل دلیل به بهینه هاي غیر گذاري سرمایه بالقوه افزایش مثل، مشكالتی ساز ایجاد زمینه خارجی، مالی تأمین در محدودیت

تقیارن   عدم از ناشی نمایندگی مسائل وجود در شرایط نمایندگی، نظریه اساس (. بر2111، 09و همكاران )باوم است نمایندگی
 بیه  و خیود  به نفیع  را وجوه سهامداران، بین دسترس در وجوه زیعجاي تو به اند مایل مدیران مالكان، و مدیران بین اطالعاتی

 ( نیز2111) 08همكاران و جانسون و (0335) 01راجان و مایرز نظریه، این با نگهداري کنند. همسو شرکت در داران سهام هزینه

 گیرند. اگرچه نگهداشت می قرار مدیران سوءاستفاده بیشتر مورد نقدي، غیر منابع به نسبت شرکت نقدي منابع که دادند نشان

، 08همكیاران  و )اپلیر  گیردد  شرکت افزایش ارزش موجب تواند می حد از کمتر گذاري مشكل سرمایه کاهش طریق از نقد وجه
 و مسیائل  منیافع  تضیاد  وجود صورت در که کند می ( عنوان0358) 01جنسن آزاد نقدي جریان فرضیه باوجوداین، اما(، 0333

 همكیاران،  و کییم ) شیود  میی  گذاري ارزش بازار در دالر یک از کمتر در شرکت شده نگهداري قدن وجه دالر یک نمایندگی،

 فراهم طلب فرصت براي مدیران را اي زمینه تواند می مناسب نظارتی وجود سازوکارهاي عدم (0358) جنسن اعتقاد به (.2108

 حسابرسیی  مییان،  این یابند. در دست خود افع شخصیمن به سهامداران هزینه با و داده هدر را آزاد شرکت نقد وجه تا سازد

 نقیش  مالكیان  میدیران و  بین منافع تضاد از ناشی نمایندگی هاي کاهش هزینه طریق از نظارتی ابزار یک عنوان به باکیفیت

ز اییین  برخییی ا  .سطح نگهداشت وجه نقید در شیرکت با عوامل متعددي در ارتبیا  باشیید   رود میانتظار کند.  می ایفا مؤثري
رشییید   هیاي  فرصیت در گییردش غییییر نقیییدي،    هاي سرمایهخیالص اي،  سرمایهعوامیل اي، شامل اندازه شرکت، مخارج 

 تري کوچک اندازه که هایی شرکت به نسبت دارند، تري بزرگ کیه انیدازه هایی شرکتاسیت.  مدت کوتاه هاي بدهیشییرکت و 
 در مقیاس از ناشی جویی صرفه براي نقد وجه از معینی سطح به ها آن اینكه علت به کنند، می نگهداري بیشتري نقد وجه دارند،
 میالی  منیابع  بیه  بیزرگ  هیاي  شرکت بهتر دسترسی دلیل به شرکت اندازه رود می انتظار دیگر، سوي از. دارند نیاز تولید چرخه

                                                           
13 Baum et al 
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 03مایلیک  و مینو گیاکو پژوهش (. نتایج2111 ،05باشد )آلمیدا و همكاران نقد وجه نگهداشت سطح بر منفی تأثیر داراي خارجی
 زیرا کنند، می نگهداري نقد وجه از بیشتري میزان دارند، اي سرمایه مخارج از باالتري میزان که هایی شرکت داد، نشان( 0339)

 بتوانید  بایید  بلكیه  سازد، پذیر امكان را مؤسسه تعهدات ایفاي که باشد حدي در باید تنها نه ها شرکت در نقد وجه ایجاد توانایی
 توسیط  شیده  انجام هاي بررسی( 0339مایلک،  و مینو نماید )گیاکو فراهم نیز را اي سرمایه مخارج تأمین براي کافی مالی منابع
 هاي نگهداري موجودي سطح بر توجهی درخور منفی تأثیر گردش در سرمایه خالص که دهد می نشان( 2111) 21ازکان و ازکان
 سیازگار  نییز  نقیدي  هاي موجودي نگهداري براي ها شرکت معامالتی هاي هزینه باانگیزه مورد این. اردد ها شرکت توسط نقدي
 و هسیتند  نقید  وجیه  بیه  تبیدیل  قابیل  هیا  داراییی  سایر به نسبت کمتري هزینه با و سرعت به دریافتنی هاي حساب یعنی است؛
 در سیرمایه  بیین  رود میی  انتظار درنتیجه،. کنند می نگاه نقدي هاي موجودي جانشین عنوان به دریافتی هاي حساب  به ها شرکت
 کیان  از و ازکیان  و( 2113) 20همكیاران  و گارسیا. باشد داشته وجود منفی رابطه نقد وجه نگهداشت سطح و نقدي غیر گردش

 و دنقی  وجیه  انباشیت  بیراي  بیشتر تقاضاي علت به شرکت رشد هاي فرصت که دریافتند خود تجربی هاي پژوهش در( 2111)
 دارد شرکت نقد وجه نگهداشت سطح بر مثبتی اثر دارد، سهامداران ثروت و شرکت ارزش افزایش در ها فرصت این که تأثیري
 طریق از بیشتري مالی تأمین توانایی که شرکتی( 0333) اپلر نظر . مطابق(2111 کان، از و کان از ،2113همكاران،  و )گارسیا
 نوعی توان می را مدت کوتاه بدهی جهت، ازاین. داشت نخواهد نیاز خود نقد وجوه از زیادي شبخ سازي ذخیره به دارد، استقراض
 رود مدت و سطح نگهداشت وجه نقد انتظار می بین نسبت بدهی کوتاه منفی رابطه درنتیجه،. دانست ها شرکت نقد وجه جانشین
 (.0333 همكاران، و )اپلر

 

 های پژوهش پیشینه
 سیود  میدیریت  و تعهیدي  سود مدیریت و حسابرسی غیرعادي الزحمه حق بین رابطه بررسی به اي العهمط ( در2105) 22الهادب
. پرداختنید  2108 تیا  2118 هیاي  مهرومیوم  طیی  انگلسیتان  هیاي  شیرکت  سالیانه مشاهده 0818 از متشكل اي نمونه با واقعی
 و معنیادار  و مثبت رابطه تعهدي سود مدیریت و حسابرسی غیرعادي الزحمه حق بین که دهد می نشان حاضر هاي تحقیق یافته
 بیا  غیرعیادي  هیاي  الزحمیه  حیق . دارد وجیود  معنیادار  و منفی رابطه واقعی سود مدیریت و حسابرسی غیرعادي الزحمه حق بین

 هیاي  هزینیه  غیرعادي، اختیاري تعهدي اقالم با حسابرسی غیرعادي هاي الزحمه حق. است مرتبط کمتري سود واقعی مدیریت
 اشاره که باشد می مولد تئوري با توافق در نتیجه این. دارد منفی ارتبا  واقعی، سود مدیریت کلی گیري اندازه و ادي تولیدغیرع
 طیورکلی  به که است ارتبا  در بیشتري رسیدگی هاي رویه با حسابرسی هاي شرکت به شده پرداخته اضافی وجه که هر کند می
 توسیط  شیده  گزارش سود کاري دست طریق این از که شود می مشتریان عملیاتی سیستم وري بهره و آیی کار به افزایش منجر

 .شود می سخت مدیران خیلی
 حسابرس شهرت و حسابرسی غیرعادي الزحمه حق و حسابرس تصدي بین رابطه تأثیر ( به2105) 29سانتوسو رانی و هاپسورو

نتیایج   .پرداختند حسابرسی کیفیت میانجیگري نقش به توجه با تفعالی تداوم عدم بر تأکید بند با حسابرس اظهارنظر ارائه در
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غیرعیادي   الزحمیه  حیق  کیه  درحالی .دارند حسابرسی کیفیت بر مثبتی اثر حسابرس شهرت و حسابرس تصدي ي دهنده نشان
یفییت  ک تیأثیر  شیرکت  میالی  وضعیت دهد می نشان نتایج همچنین .گذارد می حسابرسی کیفیت بر منفی اثر داراي حسابرسی
 .دهد نمی کاهش را فعالیت تداوم عدم بر تأکید بند با حسابرس اظهارنظر بر حسابرسی

 در نمایندگی هاي کاهش نگرانی در مدیره هیئت راهبري و مالی هاي محدودیت آیا عنوان با پژوهشی ( در2108) 21پارك و لی
 داراي هیاي  شیرکت  بیراي  شیرکت  میدیره  هیئیت راهبري  که یافتند کنند؟ می ایفا مهمی نقش نقد وجه نگهداشت سطح مورد

 همچنیین  و گیردد  میی  نقید  وجه نگهداشت سطح مورد در هاي نمایندگی نگرانی کاهش به منجر بیشتر کمتر، مالی محدودیت
 اسیتانداردهاي  بیا  بیشیتري  پیذیرش  در نییز  و دهد می افزایش را شرکت مدیره هیئت ها، راهبري شرکت کمتر مالی محدودیت

 وجه نگهداشت و سطح مدیره هیئت حاکمیت با مالی محدودیت وابستگی بیانگر کل در آنان نتایج. باشد می مدیره راهبري هیئت
 .باشد می نقد

ورشكسیتگی   بینیی  پییش و صیحت گزارشیگري تیداوم فعالییت در      حسابرسیی  موسسیه  ( در پژوهشی به بررسی اندازه0935هنروري )
و صیدور بنید تیداوم     حسابرسی موسسه اندازه پرداخت. وي به این نتیجه رسید که  تهران در بورس اوراق بهادار شده پذیرفتههاي  شرکت

 .دارند داري معنیمثبت و  تأثیرورشكستگی  بینی پیشدر  حسابرسی فعالیت در گزارش
 و سیود تعهیدي   میدیریت  با حسابرسی غیرعادي الزحمه حق بین رابطه ( در پژوهشی به بررسی0935عمادالدینی و سعیدي )

 بیین  معنیادار  و مثبیت  رابطیه  از حاکی ها فرضیه آزمون واقعی پرداختند که به این نتیجه دست یافتند که نتایج سود مدیریت

 .باشد می واقعی سود مدیریت و تعهدي سود مدیریت با حسابرسی غیرعادي الزحمه حق
 گزارشگري کیفیت و حسابرسی عاديغیر الزحمه حق در جهش و ( در پژوهشی به بررسی پایداري0931فخاري و همكاران )

 گزارشیگري  کیفیت و غیرعادي حسابرسی الزحمه حق در جهش ها حاکی از آن است که بین مالی پرداختند. نتایج تحقیق آن

کیفیت  و حسابرسی غیرعادي الزحمه داري( حق )پایه بلندمدت میانگین همچنین بیندارد،  وجود معناداري و مثبت رابطه مالی
 .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه نیز بعد دور الیم گزارشگري

گذاري بازار از نگهداشت وجه نقید   ( در پژوهش خود به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش0938صفري گرایلی و دهقان )
 توسیط  کیه  هیایی  شرکت شده نگهداري نقد وجه براي گذاران سرمایه ها به این نتیجه دست یافتند که ها پرداختند. آن شرکت

 خی   کردن پر ضمن تحقیق هاي اند. یافته قائل بیشتري ارزش اند، شده حسابرسی کار صنعت صاحب در متخصص حسابرسان

 ذینفعیان  سیایر  و حسابرسیی  بازار مقررات کنندگان تدوین گذاران، سرمایه براي تواند می حوزه در این گرفته صورت تحقیقاتی

 .باشد راهگشا گیري تصمیم امر حسابداري در اطالعات
 

 های پژوهش یهفرض

 دارد. مثبتهزینه غیرعادي حسابرسی بر ارزش بازار از نگهداشت وجه نقد تأثیر : اول فرضیه
 .دارد مثبت تأثیر نقد وجه نگهداشت از بازار ارزش بر حسابرسی دوم: اندازه شرکت فرضیه

 روش پژوهش

 ایین  اینكیه  بیه  توجیه  بیا  اسیت  همبسیتگی  نوع از روش و یتماه اساس بر و توصیفی نوع از هدف، اساس بر حاضر پژوهش
 در وشیود،   می محسوب کاربردي پژوهش نوع از گیرد قرار مورداستفاده گذاران سرمایه گیري تصمیم فرایند در تواند می پژوهش
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 بیر . آورد نمیی  دوجو به را شرایطی رویدادها وقوع براي یا کند نمی يکار دست را متغیرها محقق توصیفی، پژوهش طرح اجراي
 شیده  گیردآوري  اطالعات توصیف به و اند نشده يکار دست پژوهش متغیرهاي از یک هیچ اینكه دلیل به بندي طبقه این اساس
 رابطه شود می سعی ها آن در که هست هایی پژوهش شامل همبستگی هاي پژهش. است توصیفی پژوهش روش شود می بسنده
 روش از پیژوهش  نظیري  مبیانی  تیدوین  بیراي .شیود  تعییین  یا کشف همبستگی، ضریب از استفاده با مختلف متغیرهاي بین

 افزارهیاي  نیرم  و مرکیزي  بانیک  و بیورس  هاي سایت و بورس هاي ماهنامه از موردنظر هاي داده گردآوري براي و اي کتابخانه
 اکسیل  افیزار  نرم از اطالعات سازي آماده يبرا .است شده استفاده پرداز تدبیر و نوینآورد  افزار ره نرم از ها شرکت مالی اطالعات
 در اطالعات این ذکرشده، منابع از موردبررسی متغیرهاي به مربو  اطالعات استخراج از پس که ترتیب این به است شده استفاده
 یموردبررسی  متغیرهیاي  بیه  دسیتیابی  بیراي  الزم محاسیبات  سپس، و واردشده افزار نرم این محیط در ایجادشده هايکاربرگ
 کلییه  پیژوهش،  آمیاري  اسیت. جامعیه   شیده  استفاده ایویوز افزار نرم از ها فرضیه آزمون منظور به نیز درنهایت و است شده انجام
 نمونه تعیین براي پژوهش، این درهست.  0931تا  0931تهران بین بازه زمانی  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت
 هایی شرکت سال، پایان در موجود هاي شرکت کلیه بین از مرحله هر در که صورت بدین: شد استفاده غربالگري روش از آماري
 ها آن مالی سال که هایی شرکت :شدند انتخاب آزمون انجام براي مانده باقی شرکت و شده حذف اند، نبوده زیر شرایط داراي که
نباشیند،   میالی  تیأمین  مؤسسیات  و میالی  هیاي  گري اسطهو و ها بانک بیمه، هاي شرکت شود، جزء می ختم اسفندماه انتهاي به

 جهیت  هیا  آن موردنییاز  میالی  اطالعات که هایی باشند و شرکت نداشته مالی سال تغییر موردنظر دوره طی در که هایی شرکت
 نمونه پژوهش انتخاب شد. عنوان بهشرکت  021بعد از اعمال این شرایط  .باشند دسترس در متغیرها سنجش

 

 ها گیری آن عملیاتی پژوهش و نحوه اندازهمتغیرهای 

 متغیر مستقل
غیر مستقل در این تحقیق هزینه هاي غیرعادي حسابرسیی اسیت کیه بیا     مت (:ABAFEE)هزینه هاي غیرعادي حسابرسی 

 (2102)آلن و همكاران،  استفاده از باقیمانده مدل زیر محاسه می شود:
 

                                                                               ( 0مدل 

                                                                    

: برابر     هاي پایان سال است.  ا لگاریتم داراییبرابر ب :     برابر لگاریتم حق الزحمه حسابرسی است.  :      که در آن: 
هاي جاري تقسیم بر جمع کل داراییی اسیت.    : برابر با دارایی       هاي جاري است.  هاي جاري تقسیم بر بدهی با دارایی

: برابر با سود بعد از کسر       ها تقسیم بر جمع کل دارایی است.  هاي دریافتنی و موجودي : برابر با جمع حساب        
هایی که زیان خالص داشته باشند برابر یک و در غییر ایین    : برابر با شرکت      ها است.  مالیات تقسیم بر جمع کل دارایی

هایی که سود عملیاتی داشته باشند برابر یک  : برابر با شرکت         شود.  صورت مقدار صفر براي آن در نظر گرفته می
ها  ها تقسیم بر جمع کل دارایی : برابر با جمع کل بدهی     شود.  در غیر این صورت مقدار صفر براي آن در نظر گرفته میو 

: اگیر اظهیار نظیر             هیا اسیت.    هاي نامشهود تقسیم بر جمع کل داراییی  : برابر با نسبت دارایی        است. 
ت از نوع مقبول باشد عدد یک و در غیر این صورت مقدار صفر براي آن در نظر گرفته هاي مالی شرک حسابرس درباره صورت

شیود و هزینیه غیرعیادي     : باقیمانده مدل است که در آزمون فرضیه به عنوان متغییر مسیتقل از آن اسیتفاده میی        شود.  می
 حسابرسی است.

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد سوم(                                                                                      4318 ، پاییز41 ، شماره2دوره   

 

39 
 

با مقادیر یک و صیفر نشیان داده میی شیود.     یک متغیر مجازي است که  (:AUDIT SIZE)اندازه شرکت حسابرسی 

چنانچه موسسه حسابرسی مورد استفاده شرکت، بزرگ باشد ارزش یک و در غیر این صورت ارزش صفر دارد. چنانچه موسسه 
 (.0939حسابرسی، سازمان حسابرسی باشد متغیر ارزش یک و در غیر این صورت ارزش صفر دارد )ذاکري و حساس یگانه، 

 

 ه: ارزش بازار نگهداشت وجه نقدمتغیر وابست
( از الگوي ارائه شده فالكندر و وانگ 0931( و فخاري و همكاران )2108به منظور سنجش این متغیر، به پیروي از لو و همكاران )

اده شیده  ، استفگردد ( که در آن مازاد بازده سهام بر روي تغییرات وجه نقد و سایر متغیرهاي کنترلی موثر بر آن، برازش می2118)
 باشد: است که الگوي مزبور به شرح زیر می

 (            2مدل  
                                                                                  

                                                              
                             

 که در آن:

که از طریق تفاوت بین بازده سهام پایان سال و بازده بازار محاسبه می شود و  tدر سال  iمازاد بازده سهام شرکت :         

 است.. tدر سال  iتغییر در مانده وجه نقد شرکت :        
 

 ی متغیر کنترل
 نسبت به سال قبل tدر سال  i: تغییر در سود خالص شرکت            

 نسبت به سال قبل tدر سال  i: تغییر در دارایی هاي غیر نقدي شرکت          
 نسبت به سال قبل tدر سال  i: تغییر در هزینه مالی شرکت             

 نسبت به سال قبل  t در سال iشرکت : تغییر در سود سهام تقسیمی              

و در غییر اینصیورت    0سهام جدید منتشر کرده باشد عدد  tدر سال  i : متغیر مجازي است که اگر شرکت              
 شود. عدد صفر به آن اختصاص داده می

  t-1در سال  i: مانده وجه نقد شرکت         
 گردد. ها محاسبه می که از تقسیم بدهی بر ارزش دفتري دارایی tال در س i: اهرم مالی شرکت           

شوند. در  به منظور همگن شدن داده ها، تمامی متغیرهاي مدل فوق بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ابتداي سال تقسیم می
در مانده وجه نقد شرکت هست که  بیانگر تغییر در ارزش بازار سهام به ازاي یک ریال افزایش           مدل فوق ضریب 

تخمینی تجربی از ارزش بازار یک ریال اضافی دارایی هاي نقدي یا به بیان دیگر، ارزش بازار نگهداشت وجه نقد را فراهم می 
 سازد.

 شود: زیر تعدیل می( به صورت 2پژوهش مدل شماره )بدین ترتیب براي آزمون فرضیه اول 
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 (  9مدل 
                                                                         

                                                                     

                                                                
      

 شود: زیر تعدیل می( به صورت 2پژوهش مدل شماره )و براي آزمون فرضیه دوم 
 (  1مدل 

                                                                                 
                                                                     

                                                                
      

 که در این دو مدل فوق:
 t در سیال  i اندازه شرکت حسابرسیی :             است و  tدر سال  iشرکت  هزینه غیرعادي حسابرسی:         

هیاي غیرعیادي    هاي فوق مبین تأثیر هزینه در مدل   تعریف سایر متغیرها نیز در قسمت قبل ارائه شده است. ضریب است. 
حسابرسی بر ارزش نهایی وجه نقد شرکت و تأثیر اندازه شرکت حسابرسی بر ارزش نهایی وجیه نقید شیرکت اسیت. بنیابراین      

رود که  ه غیرعادي حسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی موجل افزایش وجه نگهداري شده شرکت شود انتظار میچنانچه هزین
هاي ترکیبی از نظر تعداد مشاهدات، پیایین بیودن احتمیال     ( مثبت و معنادار باشد. آز آنجا که داده1( و )9در مدل )   ضریب 
نید )گجراتیی،   برتري دارهاي مقطعی یا سري زمانی  ی واریانس بر مدلخطی بین متغیرها؛ کاهش تورش برآورد و ناهمسان هم

 هاي ترکیبی استفاده شده است. براي آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تكنیک داده(، لذا 2113

 

 های پژوهش یافته

 هاي آماره. شوند تفسیر و محاسبه رفته، ارک  به متغیرهاي توصیفی هاي آماره است الزم تحقیقی، هر در ها فرضیه آزمون از پیش
 تحلییل  و تجزییه . رونید  می کار به مشاهده قابل ي نمونه کل در ها اندازه توزیع کمی بیان منظور به که هستند اعدادي توصیفی
 و ها داده وريگردآ از پس قسمت این در که دهد می قرار اختیار در را ها داده از کلی دید یک تحقیقی، هر در توصیفی هاي آماره

 و کمتیرین  معییار،  انحیراف  مییانگین،  ماننید  پراکنیدگی  و مرکیزي  هاي شاخص شامل که توصیفی آمار از استفاده با اطالعات
 موردمطالعیه  تحقیق در که اي جامعه ماهیت بهتر شناخت منظور به. شود می پرداخته نمونه توصیف به و است... و داده بیشترین
 توصییف  هیا  داده ایین  است الزم آماري، هاي داده تحلیل و  تجزیه از قبل تحقیق، متغیرهاي با بیشتر آشنایی و است قرارگرفته

 ( ارائه شده است.0که نتایج حاصل از آماري توصیفی در جدول ) شرکت است-سال 381تعداد مشاهدات برابر با  .شود
 

 یرهامتغ یفیتوص یها شاخص (:4)جدول 
 کمترین بیشترین انحراف معیار میانه میانگین کمی پنل الف: آمار توصیفی متغیرهاي

 -01/1 08/1 18/1 110/1 12/1 مازاد بازده سهام
 11/1 89/0 08/1 01/1 05/1 هزینه غیرعادي حسابرسی
 -12/1 19/1 00/1 119/1 118/1 تغییر در مانده وجه نقد
 112/1 11/1 28/1 10/1 19/1 تغییر در سود خالص
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 -19/1 00/1 25/1 19/1 11/1 ي غیرنقديها تغییر در دارایی
 -09/1 119/1 11/1 112/1 -12/1 تغییر در هزینه مالی
 11/1 12/1 01/1 11/1 10/1 تغییر در سود تقسیمی

 110/1 01/1 09/1 18/1 11/1 وجه نقد
 03/1 85/0 21/1 98/1 95/1 اهرم مالی

 درصد  فراوانی  رتبه پنل ب: آمارتوصیفی متغیرهاي کیفی

 انتشار سهام جدید
1  821  88 % 

0  998  98 % 

 اندازه شرکت حسابرسی
1  892  12/88 % 

0  125  85/11 % 

 

 چه مقدارتوان دریافت که میانگین و میانه عمده متغیرها فاصله چندانی باهم ندارند و هر  میپنل )الف( ( 0با نگاهی به جدول )
تر است که در توزیع نرمال، مییانگین و   باشد، توزیع آن متغیر به توزیع نرمال نزدیک ي آن نزدیک یانهممیانگین یک متغیر به 

بیا   تغییر در هزینه مالی( داراي بیشترین میانگین و 95/1با مقدار ) اهرم مالیمیانه بر یكدیگر منطبق هستند. در بین متغیرها، 
رسیم کیه متغییر    ی به این نتیجه میموردبررسیار متغیرهاي . با مقایسه انحراف معاست( داراي کمترین میانگین -12/1مقدار )

( نسبت به سایر متغیرها داراي بیشترین پراکندگی است و این بدان معناسیت کیه ایین متغییر     18/1) مازاد بازده سهام با مقدار
همچنین در پنیل )ب(  . ستا( داراي کمترین پراکندگی 00/1) تغییر در مانده وجه نقد با مقدارنوسانات شدیدتري دارد و متغیر 

ها از شرکت حسابرسی بزرگ بهره  درصد شرکت 85/11ها سهام جدیدي انتشار کردند و  درصد شرکت 98دهد  نتایج نشان می
 اند. مند بوده
 

 آزمون مفروضات کالسیک

 ایین  اسیت  مكین م عمل در. باشند برابر واریانس داراي باقیمانده جمالت تمامی که، است این خطی رگرسیون فروض از یكی
 جامعیه  در ساختاري شكست پرت، نقا  وجود مدل، تابع نادرست شكل قبیل از مختلفی دالیل به و نبوده صادق چندان فرض
 شده معرفی اقتصاددانان توسط مختلفی هاي آزمون مشكل این بررسی براي. باشیم واریانس ناهمسانی پدیده شاهد...  و آماري

بررسی نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس کیه  . است شده استفاده وایت از آزمون انسواری ناهمسانی آزمون است براي
 8داري مقدار آماره، براي دو مدل تحقییق در سیطح خطیاي کمتیر از      دهد که سطح معنی با آزمون وایت انجام شد، نشان می

مبنی بر همسانی واریانس جمالت خطا تایید    ه یگر فرضید عبارت بهدار است،  یمعن( 85/1( و )89/1) 18/1درصد، بزرگتر از 
 در کیه  شیود می فرض خطی رگرسیون کالسیک مدل در. باشند شود، یعنی جمالت خطا از واریانس همسانی برخوردار می می
 اخیالل  جیزء  تیأثیر  تحیت  مشیاهده،  یک به مربو  اخالل جزء که معنی این به. ندارد وجود خودهمبستگی چنین اخالل اجزاء
 جمالت بین خودهمبستگی مشكل باشد، داشته وجود ارتبا  خطا جمالت بین که زمانی. گیردنمی قرار دیگر مشاهده به مربو 

نتایج حاصل از آزمیون   .نمود استفاده واتسون، دوربین آزمون از توانمی خودهمبستگی وجود تشخیص براي. آیدمی پیش خطا
( است که با توجه به قیرار  89/0( و مدل دوم )88/0ربین واتسون براي مدل اول )دوربین واتسون نشان می دهد که  مقدار دو

 بیین  شیدید  رابطیه  وجیود  معنیاي  بیه  خطیی  ها وجود ندارد. هیم  گرفتن در محدوده قابل قبول مشكل خودهمبستگی در مدل
 معییار  خطیاي  داراي والگی  بیرآوردي  ضیرایب  خطی، هم وجود صورت در. باشد می مدل در موجود کنترلی و مستقل متغیرهاي
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 براي معادله این در. یابد کاهش معادله در دار معنی متغیرهاي تعداد که شود می باعث مسأله این نتیجه در و بود خواهد باالیی
 باشد، 01 از کمتر واریانس تورم شاخص که وقتی. شد استفاده( VIF) واریانس تورم عامل معیار از خطی هم وجود عدم بررسی
میدل اول و دوم   توضییحی  متغییر  بیین  خطی هم وجود عدم آزمون از حاصل نتایج. باشد می خطی هم وجود عدم دهنده نشان

دهد که میزان تورم واریانس متغیرهاي مدل پژوهش در حد مجاز خود قرار داشته و لذا از این بابیت مشیكلی وجیود     نشان می
 ندارد.
 

 

 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون

 لیمیر  F آزمیون  از منظیور  ایین  بیراي . گیردد  مشخص( تابلویی یا تلفیقی) تخمین روش که است الزم هامدل ینتخم از قبل
 از کمتیر  ها آن آزمون آماره دیگر عبارتی به یا باشد درصد 8از  بیشتر ها آن آزمون احتمال که مشاهداتی براي. است شده استفاده
 بیراي  اسیت،  درصید  8 از کمتیر  ها آن آزمون احتمال که مشاهداتی براي و دشو می استفاده تلفیقی روش از باشد، جدول آماره

 توانید  میی  ثابیت  اثرات و تصادفی اثرات مدل دو از استفاده با خود تابلویی روش. شود می استفاده تابلویی روش از مدل تخمین
 آزمیون  احتمال که مشاهداتی. است دیدهگر استفاده هاسمن آزمون از شود استفاده مدل کدام از اینكه تعیین براي. گیرد انجام
 تصیادفی  اثرات مدل از است% 8 از بیشتر ها آن آزمون احتمال که مشاهداتی و ثابت اثرات مدل از است درصد 8 از کمتر ها آن
 است.  شده داده( نشان 2خروجی آزمون در جدول ) که .است شده استفاده مدل تخمین براي

 

 پژوهش اتیفرض مدل یبررس در و آزمون هاسمن اف لیمر آزمون جینتا (:2)جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون چاو p-value آزمون مدل

 فرضیه اول
 (Panel date)ي ترکیبی ها داده شود رد می    11/1 آزمون اف لیمر
 اثرات تصادفی شود تایید می    00/1 آزمون هاسمن

 فرضیه دوم
 (Panel date)ي ترکیبی ها داده شود رد می    11/1 آزمون اف لیمر
 اثرات تصادفی شود تایید می    08/1 آزمون هاسمن

 

هیاي   درصد هستند که داده 8با توجه به نتایج آزمون اف لیمر مشاهده شد که هر دو مدل تحقیق سطح معناداري کمتر از 
دفی هستند از آزمون هاسمن استفاده شید و نتیجیه   ها داراي اثرات ثابت یا تصا ترکیبی هستند و براي تشخیص اینكه این داده

 درصد داراي اثرات تصادفی هستند. 8آزمون هاسمن نشان داد که هر دو مدل با توجه به سطح معناداري بزرگتر از 
 

 های تحقیق آزمون فرضیه

 شود. یره استفاده میها از رگرسیون چند متغ شده است که در ادامه براي بررسی آن تحقیق به صورت زیر بیان اولفرضیه 
 فرضیه اول

 ندارد. مثبتتأثیر  نقد وجه نگهداشت از بازار ارزش بر حسابرسی غیرعادي هزینه :  

 دارد. مثبت تأثیر نقد وجه نگهداشت از بازار ارزش بر حسابرسی غیرعادي هزینه:   
 .دهد را نشان می حسابرسینه غیرعادي هاي مربو  به فرضیه اصلی با توجه به تأثیر هزی ( خالصه آماره9جدول )
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 فرضیه اول نیتخم جینتا (:3)جدول 

                                                           

                                          
                                         
                                        
                              

 (، اثرات تصادفیOLSرگرسیون حداقل مربعات معمولی )
 381تعداد مشاهدات: 

 سطح معناداري tآماره  میزان خطا ضریب استاندارد متغیر

 11/1 1/27- 2/22 2/82- مقدار ثابت

 11/1 -2/93 0/23 0/676- تغییر در مانده وجه نقد

 0/00 3/13 0/72 2/26 حسابرسی غیرعادي هزینه نقد* وجه مانده در تغییر

 0/01 2/25 0/88 2/00 حسابرسی غیرعادي هزینه

 11/1 98/0 11/1 15/8 تغییر در سود خالص

 10/1 -2/64 0/66 -1/76 هاي غیرنقدي تغییر در دارایی

 0/00 11/14- 0/01 0/11- تغییر در هزینه مالی

 11/1 -11/1 08/0 -53/1 تغییر در سود تقسیمی

 0/00 4/30- 0/101 -0/44 وجه نقد

 0/02 1/21- 0/60 0/73- اهرم مالی

 0/03 0/16- 2/46 0/40- انتشار سهام جدید

 0/00 -1/56 0/02 -0/04 وجه نقد * تغییرات وجه نقد

 0/02 -0/58 0/004 -0/002 اهرم مالی * تغییرات وجه نقد

 F 51/00آماره  11/1 ضریب تعیین

 11/1 کل مدل داري سطح معنی 15/1 شده ضریب تعیین تعدیل

 

 تر اسیت  کوچکدرصد  0از  Fي آماره معنادارکه سطح  ینادار بودن کل مدل با توجه به  ( در بررسی معنی9با توجه به جدول )
هیاي پیژوهش    شود و همیه میدل   درصد پذیرفته می 33در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه امعن( لذا مدل 11/1)

درصد  11دهد درصد به دست آمده است که نشان می  11ل رگرسیونی فرضیه اول ضریب تعیین مدل دار هستند. در مد معنی
که سطح معناداري متغیر هزینه غیرعیادي   ییازآنجاگردد.  تغییرات متغیر مازاد بازده سهام، توسط متغیرهاي توضیحی تبیین می

و مازاد بازده سهام در سیطح   زینه غیرعادي حسابرسیداري ه یجه وجود رابطه معنیاست درنتدرصد  0از  تر کوچک حسابرسی
درصد تغییر در مانده وجه نقد  0شود. همچنین با توجه به ضریب مثبت و سطح معناداري کمتر از  درصد تأیید می 33اطمینان 

که در محاسیبه   درصد با مازاد بازده سهام دارد و از آنجایی 33* هزینه غیرعادي حسابرسی رابطه معناداري در سطح اطمینان 
ارزش بازار نگهداشت براي بررسی تاثیر هزینه غیرعادي حسابرسی باید به ضریب این متغیرنگاه کرد می توان نتیجه گرفت با 
توجه به ضریب این متغیر رابطه معناداري با ارزش بازار نگهداشت وجه نقد برقرار است که از این فرضیه اول تحقیق مبنی بیر  

. همچنیین بیا توجیه بیه سیطح      شیود  دارد تایید می مثبت تأثیر نقد وجه نگهداشت از بازار ارزش بر رسیحساب غیرعادي هزینه
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 توان نتیجه گرفت که متغیرهاي کنترلی رابطه معناداري با مازاد بازده سهام دارند. معناداري متغیرهاي کنترلی می
 
 شود. ها از رگرسیون چند متغیره استفاده می سی آنشده است که در ادامه براي برر تحقیق به صورت زیر بیان دومفرضیه 

 فرضیه دوم

 ندارد. مثبتتأثیر  نقد وجه نگهداشت از بازار ارزش بر حسابرسی اندازه شرکت :  

 دارد. مثبت تأثیر نقد وجه نگهداشت از بازار ارزش بر حسابرسی اندازه شرکت :  

 .دهد را نشان می حسابرسی اندازه شرکتلی با توجه به تأثیر هاي مربو  به فرضیه اص ( خالصه آماره1جدول )
 

 
 

 دومفرضیه  نیتخم جینتا (:1)جدول 

                                                                   

                                                           
                                                       

                                       

 (، اثرات تصادفیOLSرگرسیون حداقل مربعات معمولی )
 381تعداد مشاهدات: 

 معناداري سطح tآماره  میزان خطا ضریب استاندارد متغیر

 11/1 -11/9 119/1 -101/1 مقدار ثابت

 11/1 -89/8 10/1 -11/1 تغییر در مانده وجه نقد

 11/1 -59/1 121/1 -129/1 حسابرسی اندازه شرکت نقد* وجه مانده در تغییر

 93/1 -58/1 121/1 -129/1 حسابرسی اندازه شرکت

 11/1 19/01 192/1 993/1 تغییر در سود خالص

 12/1 -10/2 151/1 -20/1 هاي غیرنقدي ر داراییتغییر د

 10/1 -10/9 122/1 -111/1 تغییر در هزینه مالی

 11/1 -80/1 118/1 -81/1 تغییر در سود تقسیمی

 11/1 -81/23 121/1 -251/1 وجه نقد

 11/1 -98/01 098/1 -31/0 اهرم مالی

 11/1 -00/3 121/1 -055/1 انتشار سهام جدید

 11/1 -23/8 113/1 -115/1 غییرات وجه نقدوجه نقد * ت

 11/1 -11/8 113/1 -285/1 اهرم مالی * تغییرات وجه نقد

 F 19/03آماره  10/1 ضریب تعیین

 11/1 داري کل مدل سطح معنی 83/1 شده ضریب تعیین تعدیل
 

 تر اسیت  کوچکدرصد  0از  Fي آماره رمعناداکه سطح  ینادار بودن کل مدل با توجه به  ( در بررسی معنی1با توجه به جدول )
هیاي پیژوهش    شود و همیه میدل   درصد پذیرفته می 33در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه امعن( لذا مدل 11/1)

درصد  10دهد درصد به دست آمده است که نشان می  10دار هستند. در مدل رگرسیونی فرضیه اول ضریب تعیین مدل  معنی
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شیرکت   انیدازه که سطح معناداري متغییر   ییازآنجاگردد.  غیر مازاد بازده سهام، توسط متغیرهاي توضیحی تبیین میتغییرات مت
و مازاد بازده سهام در سیطح   حسابرسی اندازه شرکتداري هزینه  یجه وجود رابطه معنیاست درنتدرصد  8از  بزرگتر حسابرسی
انیدازه  درصد تغیییر در مانیده وجیه نقید *      8از  بزرگترمعناداري  به سطح شود. همچنین با توجه میندرصد تأیید  38اطمینان 
دارد و از آنجایی که در محاسبه ارزش بازار ندرصد با مازاد بازده سهام  38حسابرسی رابطه معناداري در سطح اطمینان  شرکت

ی تیوان نتیجیه گرفیت بیا توجیه بیه       حسابرسی باید به ضریب این متغیرنگاه کرد م اندازه شرکتنگهداشت براي بررسی تاثیر 
تحقیق مبنیی بیر    دومکه از این فرضیه  نیستبا ارزش بازار نگهداشت وجه نقد برقرار  مثبت ضریب این متغیر رابطه معناداري

 سیطح  بیه  توجیه  بیا  همچنیین  شیود.  میی ندارد تاییید   مثبت تأثیر نقد وجه نگهداشت از بازار ارزش بر اندازه شرکت حسابرسی
 .دارند سهام بازده مازاد با معناداري رابطه کنترلی متغیرهاي که گرفت نتیجه توان می کنترلی تغیرهايم معناداري

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 مؤسسیه  بزرگیی  ییا  کوچكی به حسابرسی، کار کیفیت که دارند اصرار نكته این بر حسابداري مقررات تنظیم مراجع که درحالی
 حسابرسیی  کیار  در بیشتري کیفیت کوچک، هاي مؤسسه به نسبت بزرگ هاي مؤسسه که دهستن مدعی بسیاري ندارد، بستگی
 کیفیت گیري اندازه که دلیل این به شاید بود، فرضیه دو هر از ترکیبی که رسید می نتایجی به قبلی هاي پژوهش. آورند می پدید
 سلسله و اي مبادله هاي فرضیه است، گذاشته یاديز تأثیر نقد وجه نگهداري بحث بر که اي فرضیه دو. نبود ساده حسابرسی کار

 نگهداشیت  هیاي  هزینه و منافع بین توازن مبناي بر را نقدینگی بهینه سطح ها شرکت اي، مبادله فرضیه اساس بر. است مراتبی
 تأمین هاي رویه خارجی، مالی تأمین به مختص دهی عالمت مشكالت و اطالعاتی تقارن عدم دلیل به. کنند می تعیین نقد وجه
 الزم خیارجی  میالی  تیأمین  اگر. شود می داده ترجیح خارجی منابع بر داخلی منابع و کنند می پیروي مراتبی سلسله روند از مالی
 انتشیار  اندیشه در مراحل آخرین در و کنند استفاده دارند، کمتري ریسک که هایی بدهی از ابتدا کنند می تالش ها شرکت باشد،
 نگهداشت. دارند بهتري اطالعات سهامداران به نسبت شرکت درون افراد که است فرض این مبناي بر وريتئ این. باشند سهام
 کننیده  کنتیرل  افیراد  آسیان  دسترسی طریق از منابع مدیریت ناکارآمدي موجب تواند می شرکت، در نقد وجه توجه شایان منابع
 ایین  از اسیتفاده  ریسیک  شیرکت،  عادي هاي فعالیت نیاز بر زادما نقد وجه به دسترسی ویژه به. شود نقدي منابع این به شرکت
 عملیاتی هاي هزینه توسعه، و تحقیق هزینه حسابرسی، هزینه ازجمله شرکت هاي هزینه و کننده کنترل سهامداران توسط وجوه
 بررسیی  بیا  عمومیاً  حسابرسیان  منظور همین به. دهد می افزایش را دارند شرکت هاي تصمیم بر چشمگیري تأثیر که را غیره و

 مدیریت نگرانی موجب و کرده اعالم مدیره هیئت به را نقد وجه نگهداري لزوم ها، شرکت براي مازاد نقد وجه نگهداشت دالیل
 هیاي  موقعییت  در ها آن گذاري سرمایه عدم و نقد وجوه نگهداري براي منطقی و معقول قوي، دالیل باید مدیر لذا. شد خواهند
 نقد وجوه دارد، باالیی حسابرسی کیفیت که مستقلی حسابرس با مواجهه در مدیریت درنتیجه. باشد داشته يگذار سرمایه و رشد

نقد بود  وجه نگهداشت از بازار ارزش بر حسابرسی غیرعادي از این رو هدف اول بررسی تاثیر هزینه کند. می نگهداري کمتري
بر ارزش بازار از نگهداشیت وجیه نقید دارد و نتیایج ایین       و معناداري که با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده شد تاثیر مثبت

 ارزش بر حسابرسی شرکت اندازه ( همسو هست. هدف دوم به بررسی تاثیر2103تحقیق با نتایج تحقیق محرمان و همكاران )
دو متغیر مشاهده نشید و نتیایج    که با توجه به نتایج بدست امده تاثیر مثبت و معناداري بین این بود نقد وجه نگهداشت از بازار

 ایین  هیاي  فرضیه از حاصل نتایج از استفاده براي( همسو است. 2103این آزمون تحقیق با نتایج تحقیق محرمان و همكاران )
 بیازه  که آنجایی از .شود عمل بااحتیا  بورسی غیر هاي شرکت به آن تسري در است بورسی هاي شرکت به مربو  که تحقیق
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 .شود احتیا  باید تحقیق ي دوره از قبل و بعد زمانی دوره به نتایج تعمیم در ،0931 تا 0931 هاي سال به محدود تحقیق زمانی
 عوامیل  سیاسیی،  شیرایط  چیون  متغیرهایی تأثیر ازجمله نشده، کنترل و باشد موثر تحقیق نتایج بر تواند می که مؤثري عوامل

 محاسیبه  بیراي  .باشیند  اثرگذار روابط بررسی به که است ممكن بوده، محقق دسترس از خارج... و مقررات و قوانین اقتصادي،
 اسیت  شیده  تهییه  تیاریخی  شیده  تمیام  بهیاي  مبنیاي  بیر  کیه  شده حسابرسی مالی هاي صورت هاي داده از تحقیق متغیرهاي
پیشنهاد  .شود حاصل فعلی نتایج از متفاوت استنتاجی است ممكن تورم بابت از مذکور اطالعات تعدیل صورت در شده، استفاده
هاي آتی این تحقیق به تفكیک صنایع و در بازه زمانی بیشتر از این بازه زمانی انجام شود، تأثیر مدیریت  شود براي پژوهش می

سود بر رابطه بین هزینه غیرعادي حسابرسی و ارزش بازار از نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار گیرد و همچنین تأثیر ارتبا  
 قرار گیرد.  بررسی مورد نقد وجه نگهداشت از بازار ارزش و حسابرسی غیرعادي هزینه بین رابطه سیاسی بر

 

 منابع
 ،صیاحبكاران  تعداد حسابرسی، موسسه اندازه بین ارتبا  بررسی (،0932، )جوادي، نعمت اهلل پیري، پرویز، شیخ محمدي، امیر 

 .28-0صص  ،80، شماره 09سال دانش حسابرسی، ، حسابرسی کیفیت با حسابرسی موسسه
 ،هیاي   بررسیی  حسابرسیی،  مؤسسیه  انیدازه  و حسابرسیی  کیفییت  بیین  رابطیه  (،0953، )آذین فر، کاوه حساس یگانه، یحیی

 .35-58صص  ،80، شماره 01دوره حسابرسی،  و حسابداري
 ( 0939ذاکري، حامد، حساس یگانه، یحیی،) بورس اوراق  ذاران نهادي،گ بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و سرمایه

 .93-29 ، صص28، شماره 1سال  بهادار،
 ،هیا،  نگهداشت وجه نقد شرکتگذاري بازار از  (. تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش0938) ،دهقان، فریبا صفري گرایلی، مهدي 

 .11-83، صص 92، شماره 01مدیریت، دوره  حسابداري
 وجیه  نگهداشت مازاد حسابرسی با معمول و غیرعادي الزحمه حق بین تأثیر یبررس (،0938) ،عرفی زاده، صالح، نظامی، احمد 

 .018-028، صص 91حسابداري، شماره  و مدیریت هاي پژوهش ماهنامه نقد،
 و سیود تعهیدي   میدیریت  بیا  حسابرسیی  غیرعیادي  الزحمه حق بین رابطه بررسی (،0935، سعیدي، پرویز )عمادالدینی، امیر 

 .31-15، صص 3، شماره 2مدیریت، جلد  و حسابداري انداز چشمواقعی،  سود مدیریت
 گذاري  بررسی اثر شدت رقابت در بازار محصول بر ارزش (،0931، )بشیري جویباري، مهدي ، حسین، تقوي، روح اهلل،فخاري

 . 88-11صص  ،0، شماره 2 دورهها، دانش حسابداري مالی، بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت
 ،حسابرسیی و   غیرعیادي  الزحمیه  حیق  در جهیش  و پایداري (،0931) ،بیكی، محمدعلی رجبنی، هادي، قربا فخاري، حسین

 .293-200صص ، 2شماره  ،01هاي حسابداري، دوره  پیشرفت مالی، گزارشگري کیفیت
 مؤسسیات   غییر حسابرسیی   هیاي  الزحمیه  حیق  مییزان  و خدمات اثر بررسی (،0958) ،حسین مهربانی، ،محمدرضا بخت، نیک

 .011-023صص  ،11شماره  حسابرسی، و حسابداري هاي بررسی حسابرس، استقالل بر رسیحساب
 ورشكسیتگی   بینیی  پییش و صیحت گزارشیگري تیداوم فعالییت در      حسابرسی موسسه اندازه(، 0935، )هنروري، گل حسین

 د اسالمی، واحد صفادشت.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزا پایان، در بورس اوراق بهادار تهران شده پذیرفتههاي  شرکت
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