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ي الزحمه غیرعادي و عادما در این تحقیق به بررسی ارتباط بین مازاد نگهداشت وجه نقد با حق - چکیده

شرکت پذیرفته در بورس اوراق  84این تحقیق با استفاده از اطالعات . پردازیمها میحسابرسی مستقل شرکت
هاي رگرسیونی تحقیق پس از  مدل. انجام شده است 1394تا  1390هاي بهادار تهران براي دوره زمانی سال

الزحمه عادي حسابرسی از اي حقبر. تجزیه و تحلیل شدند Eviewsافزار  آوري اطالعات در قالب نرم جمع
الزحمه غیرعادي هاي مالی و حقهاي پیوست همراه صورتالزحمه حسابرسی ارائه شده در یادداشتحق

الزحمه دار بین حقنتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط معنی. آیدحسابرسی از طریق معادله رگرسیونی بدست می
الزحمه غیرعادي حسابرسی با نگهداشت همچنین بین حق. باشدیعادي حسابرسی با مازاد نگهداشت وجه نقد م

  .داري مشاهده شدوجه نقد ارتباط مثبت و معنی
الزحمه حسابرسی، نگهداشت وجه نقد، حسابرسی مستقل، وجه نقد، بورس اوراق بهادار حق :واژگان کلیدي

  .تهران
  

  مقدمه
وجود یا عدم وجود وجه نقد در داخل  همواره. شودوجه نقد مهمترین دارایی یک شرکت محسوب می

در . آیدحساب میه گذاري، هزینه و غیره از تصمیمات مهم مدیران ارشد بشرکت براي امور متفاوت سرمایه
  ).2017، 1نجار و کالرك ال(باشد نتیجه نگهداري وجه نقد براي این امور بسیار حائز اهمیت می

ها در شرایط مدیران شرکت. ي هر شرکتی است بل مبادلههاي قاوجه نقد یک شرکت از مهمترین دارایی
آنها ممکن است تصمیم به . کنند هاي نقدي شرکت اتخاذ میاقتصادي متفاوت تصمیم متفاوتی براي دارایی

افزایش ذخایر وجه نقد، توزیع وجه نقد بین سهامداران، مصرف منابع نقدي براي امورات داخلی شرکت، 

                                                             
1. El-Najjar & Clark 
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جی یا انباشت ذخایر نقدي بگیرند که در هر صورت سطح انباشت وجه نقد مصرف آن براي تحصیل خار
  ). 2016، 1گلیسون(گیرد  شرکت تحت تاثیر قرار می

 در توجه شایان مسائل از یکی به هاشرکت در نقدي ذخایر میزان تعیین براي گیريتصمیم حاضر حال در
 در شده نگهداري نقد وجه اگرچه). 1390 دي،محم و احمدپور ملکیان،( است شده تبدیل مالی تأمین ادبیات
 از اينشانه تواندمی آن اندازه از بیش نگهداري شود،می محسوب شرکت براي مهمی دارایی ترازنامه، تاریخ

 کند تحمیل شرکت بر را) حسابرسی هايهزینه مانند( زیادي هايهزینه و باشد منابع تخصیص در ناکارآمدي
 رابطه داراي نیز حسابرسی کیفیت با حسابرسی الزحمه حق دیگر سوي از). 2013 ن،انگوی و درویچه بوباکر،(

 و ایوانس ؛1988 پالمروز، ؛1999 بورگ، ویلن( اند کرده اثبات را ارتباط این نیز بسیاري محققین که باشد می
 و واعظ ؛1392 همکاران، و مشایخی ؛1391 پهلوان، و حضرتی داروغه ؛2014 گو، و دنیل ؛2014 شوآرتز،

  ).1392 همکاران،
 

  بیان مساله
 مراتبی سلسله و ايمبادله هايفرضیه است، گذاشته زیادي تأثیر نقد وجه نگهداري بحث بر که ايفرضیه دو

- نگه هايهزینه و منافع بین توازن مبناي بر را نقدینگی بهینه سطح هاشرکت اي،مبادله فرضیه براساس. است

-عالمت مشکالت و اطالعاتی تقارن عدم دلیل به). 2007 کرونینگر، و دروبتز( ندکنمی تعیین نقد وجه داشت

 داخلی منابع و کنندمی پیروي مراتبی سلسله روند از مالی تأمین هايرویه خارجی، مالی تأمین به مختص دهی
 از ابتدا دکننمی تالش هاشرکت باشد، الزم خارجی مالی تأمین اگر. شودمی داده ترجیح خارجی منابع بر

 این. باشند سهام انتشار اندیشه در مراحل آخرین در و کنند استفاده دارند، کمتري ریسک که هاییبدهی
 دروبتز،( دارند بهتري اطالعات سهامداران به نسبت شرکت درون افراد که است فرض این مبناي بر تئوري

  ). 2010 هیرشوگل، و کرونینگر
 طریق از منابع مدیریت ناکارآمدي موجب تواندمی شرکت، در نقد وجه توجه شایان منابع داشتنگه

 نیاز بر مازاد نقد وجه به دسترسی ویژه به. شود نقدي منابع این به شرکت کننده کنترل افراد آسان دسترسی
 از شرکت هايهزینه و کننده کنترل سهامداران توسط وجوه این از استفاده ریسک شرکت، عادي هايفعالیت

                                                             
1. Gleason 
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 هايتصمیم بر چشمگیري تأثیر که را غیره و عملیاتی هايهزینه توسعه، و تحقیق هزینه حسابرسی، زینهه جمله
  ).2013 همکاران، و  بوباکر( دهدمی افزایش را دارند شرکت

 نگهداري لزوم ها،شرکت براي مازاد نقد وجه نگهداشت دالیل بررسی با عموماً حسابرسان منظور همین به
 معقول قوي، دالیل باید مدیر لذا. شد خواهند مدیریت نگرانی موجب و کرده اعالم مدیره هیات به را نقد وجه

 داشته گذاريسرمایه و رشد هايموقعیت در آنها گذاريسرمایه عدم و نقد وجوه نگهداري براي منطقی و
 کمتري نقد وجوه دارد، باالیی حسابرسی کیفیت که مستقلی حسابرس با مواجهه در مدیریت نتیجه در. باشد

 آیا که پردازیممی موضوع این بررسی به پژوهش این در نیز ما). 2014 همکاران، و  کیم( کندمی نگهداري
 خیر؟ یا است تاثیرگذار حسابرسی الزحمهحق بر نقد وجه مازاد نگهداشت

  
  مبانی نظري

 نقدي هايجریان اهمیت
 براساس حسابداري گیرياندازه که است رویدادهایی تریناساسی از تجاري واحد یک در نقدي هايجریان

-می تصمیم نقدي هايجریان برمبناي نیز گذارانسرمایه و بستانکاران که آیدمی نظر به و شودمی انجام آنها

 به تواندمی راحتیه ب اقتصادي مبادالت در است، عمومی خرید قدرت دهندهنشان چون نقد وجوه. گیرند
. کند کمک خدمات و کاال تحصیل در و خودشان خاص نیازهاي رفع جهت مختلف اصاشخ یا و هاسازمان

 گیرد،می انجام آتی انتظار مورد یا و حال گذشته، نقدي هايجریان براساس حسابداري هايگیرياندازه بیشتر
 نیز هاهزینه و خدمات یا کاالها فروش از حاصل انتظار مورد نقد وجوه خالص برحسب معموالً درآمدها
-اندازه استفاده مورد خدمات و کاالها براي پرداختنی انتظار مورد نقد وجوه یا و پرداختی نقد وجوه برحسب

 ).2015 همکاران، و  گلیسون( شودمی گیري

  
 نقد نگهداشت وجه مرتبط با هاي تئوري

 اطالعاتی تقارن عدم نظریه -1

) مالی گزارشگري کیفیت افزایش طریق از ثالم عنوان به( اطالعاتی تقارن عدم کاهش نظریه، این طبق
 که دارد اشاره حالتی به نظریه این. شود ها شرکت توسط نقد وجه نگهداشت سطح کاهش به منجر تواند می

 گفته اقتصاد در حالتی چنین در. است اطالعاتی مزیت داراي دیگران به نسبت معامله هاي طرف از یکی
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 میزان در مهمی نقش اطالعات، تقارن عدم گفت توان می مجموع در .است نامتقارن اطالعات، که شود می
 ).2016 همکاران، و گلیسون( نماید می ایفا خارجی مالی تأمین هزینه

 نمایندگی نظریه -2

 نقد وجه نگهداري رفتار توجیه در توانند می شوند می نمایندگی هاي هزینه شناسایی به منجر که تضادهایی
 نقد وجه نگهداري ي ه کنند تعیین عوامل ترین مهم از یکی نمایندگی مشکالت. وندر کار به مدیریت توسط

. روند کار به مدیریت توسط نقد وجه نگهداري رفتار توجیه در توانند می نمایندگی هاي هزینه. هاست شرکت
 لذا ت؛داش خواهد بیشتري اختیار مدیریت باشد، بزرگتر شرکت چه هر گفت توان می شرکت اندازه مورد در

 وجه رود می انتظار نیز پایین بدهی با هایی شرکت در سویی از. یابد می افزایش مازاد نقد وجه نگهداري احتمال
 گیرند قرار سرمایه بازارهاي نظارت تحت کمتر که شود می سبب پایین بدهی زیرا شود، نگهداري بیشتري نقد

 هزینه و دارند ارزشمند گذاري سرمایه هاي فرصت که هایی شرکت رود می انتظار. شود بیشتر مدیریت اختیار و
 وجه کمبود صورت در زیرا کنند نگهداري بیشتري نقدي هاي دارایی باالست، آنها خارجی مالی منابع تأمین
 ).2003 همکاران، و  دیتمار( داد خواهد دست از را بیشتري ارزش با هاي پروژه شرکت نقد،

 موازنه نظریه -3

 هاي هزینه و منافع میان) تعادل( موازنه قراري بر با را خود بهینه نقد وجه میزان هاکتشر نظریه این طبق
 اي ذخیره عنوان به و کاهد می مالی بحران احتمال از نقد وجه نگهداري. کنند می تعیین نقد وجه نگهداري

 بهینه گذاري سرمایه هاي سیاست پیگیري همچنین و رود می شمار به منتظره غیر هاي زیان با مواجهه براي مطمئن
 هاي هزینه کردن کم به نهایتاً و سازد می ممکن است مواجه مالی هاي محدودیت با شرکت که زمانی در را

 ).2008 دیویس،( کند می کمک موجود هاي دارایی کردن نقد یا مالی منابع آوري جمع

 مالی تأمین مراتب سلسله نظریه -4

 به تمایل بنابراین. دهد می ترجیح خارجی منابع بر را مالی تأمین خلیدا منابع مدیریت، نظریه، این طبق
 به و دهد انجام را مالی نظریه این براساس تأمین شرکت داخل از اول مرحله در بتواند تا دارد نقد وجه انباشت
 عدم یلدل به را سرمایه معمول، وضعیت در هاشرکت). 2004 همکاران، و فریرا( ننماید رجوع شرکت از خارج
 دارند، کافی منابع کهزمانی و کنند می اتکا بدهی بر منابع به نیاز هنگام لذا دانند؛ می بر هزینه اطالعاتی تقارن
 نقد هاي دارایی صورت به یا گذاري سرمایه سودآور هاي پروژه در یا پرداخت سررسیدشان در را ها بدهی



    
  1396ماه فروردین  و چهار،سیشماره                                                     هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

١٣٠ 
 

 ساختار نظریه از نقد وجه نگهداري درخصوص نظریه این واقع در). 1999 همکاران، و  اوپلر( کنند می انباشت
  ).2011 همکاران، و  دامون( شد ارائه) 1984( همکاران و مایرز توسط که گیرد می  نشأت سرمایه

  
  الزحمه غیرعادي حسابرسی حق

گذاري خدمات حسابرسی یکی از موضوعات مورد عالقه بسیاري از محققان حسابرسی است و تاکنون قیمت
الزحمه حسابرسی هم براي صاحبکار گاهی از نحوه تعیین حقآ .لعات زیادي در این زمینه انجام شده استمطا

تواند بر کیفیت کار ي پرداختی به حسابرس از دو طریق میالزحمهمیزان حق .و هم براي حسابرس مهم است
-تالش وي نیز بیشتر می، شودبیشتري براي حسابرس در نظر گرفته ي الزحمههرچه حق ،حسابرس اثر بگذارد

شوند و صورت حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته میولی در این ،بردگردد و کیفیت کار را باال می
هاي شود و در نتیجه به خاطر نگرانی از دست دادن کار ممکن است روشنان میآاستقالل  رفتنباعث از دست 

نان به همراه آتواند بعدها عواقب مالی بدي براي دهند که البته این کار میحسابرسی را به شکل مناسبی انجام ن
  ). 1980، 2و سیمونیچ 1981، 1آنجلو دي( داشته باشد
الزحمه غیرعادي هاي عادي به عنوان حقالزحمههاي واقعی نسبت به حقالزحمهحق) کسري(مازاد 

سابرس پرداخت گردد، ممکن است تالش وي نیز ي بیشتري به ح الزحمههرچه حق. گرددحسابرسی تلقی می
افزایش یابد و کیفیت حسابرسی باال رود، ولی در این حالت امکان دارد حسابرسان از نظر مالی به صاحبکاران 
خود وابسته شوند و باعث ازدست رفتن استقالل آنان شود و در نهایت منجر به کاهش کیفیت حسابرسی گردد 

  ).1392منصوري و تنانی، (
الزحمه حسابرسان و میزان ثروت موسسه حسابرسی در به بررسی نقش حق) 2002(و همکاران  3فرانکل

ارتباط با دستکاري سود توسط مدیریت پرداخت و نشان داد که هرگاه حسابرسان از نظر درآمد، وابستگی 
از . ران دیگر بوده استاند، مدیریت سود آن صاحبکار بیشتر از صاحبکامالی بیشتري به صاحبکار خود  داشته

هاي استاندارد حسابرسی و الزحمههاي واقعی حسابرسی را به دو جزء، حقالزحمهنظر مفهومی این تحقیق حق
  .کندهاي غیرعادي حسابرسی تقسیم میالزحمهحق

                                                             
1. De Anjelo 
2. Simunic 
3. Frankle 
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هاي اقتصادي حسابرسی ناشی از وابستگی عاديالزحمه غیرگذاران ممکن است حقاز نظر سرمایه
در نتیجه در اینجا  .هاي اقتصادي باعث از بین بردن استقالل حسابرس شودوابستگی .ا حسابرس باشدصاحبکار ب

تواند با کنترل مواضع خود موجب افزایش  آید که آیا مدیر نمی مساله صالحیت و توانایی مدیریت پیش می
  کیفیت حسابرسی انجام شده شود؟

هاي غیرعادي حسابرسی ناشی از وابستگی الزحمهحق گذاران به این موضوع پی ببرند کهاگر سرمایه
رود و کیفیت گزارشگري مالی استقالل حسابرس از بین می ،باشدمی صاحبکاران هاقتصادي حسابرسان ب

، 1ژینهوآ( بند نباشندگذاران به اطالعات شرکت پايشود که سرمایهیابد و این باعث می می شرکت کاهش
موقع، یعنی انتخاب مدیرانی درستکار و ه پیشگیري ب توانیم با رسد که می نظر میگونه بدر نتیجه این). 2009

  .هاي غیرعادي حسابرسی جلوگیري نمائیم الزحمه کارآمد از بروز چنین حق
  

  پیشینه پژوهش
بر مبناي تئوري عدم تقارن اطالعاتی، دالیل نگهداشت وجه نقد شرکت را ) 1984( 2مایرز و ماجلوف
تر و زیرا به سبب عدم تقارن اطالعاتی، تامین منابع مالی مشکل. گذاري مطرح کردندسرمایهجلوگیري از کم 

معتقد است که ) 1986( 3جنسن. شودگذاري میهزینه تامین مالی خارجی بیشتر شده و منجر به کم سرمایه
رائو و . ودگذاري شنگهداري وجه نقد اضافی براساس تئوري نمایندگی ممکن است منجر به بیش سرمایه

هاي اقتصادي با نگهداشت وجه نقد در به بررسی تغییرات نرخ تورم و شاخص در تحقیق) 2013( 4ژیانگ
ها با تغییرات تورم خبر  آنها در تحقیق خود از تغییر رفتار نگهداري وجه نقد در شرکت. ها پرداختندشرکت

ي ها و اندازهبه بررسی ارتباط بین دارایی) 2003(و کوسنادي ) 2002( 5در تحقیقات دیگري فولکندر. دادند
 گیري کردند بین اندازه شرکت و نگهداشت وجهآنها نتیجه. شرکت با نگهداري وجه نقد در شرکت پرداختند

در تحقیقی به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ) 2014(کیم و همکاران . دار وجود دارد نقد رابطه معنی
آنها با استفاده تخصص صنعت . رویکرد تخصص صنعت حسابرس پرداختند مستقل و نگهداشت وجه نقد با

تر اقدام هاي با حسابرس باکیفیتگیري کردند شرکتعنوان معیار کیفیت حسابرسی نتیجهه حسابرس مستقل ب
                                                             
1. Xinhua 
2. Myers & Majelof 
3. Jensen 
4. Rao & Zhiang 
5. Fulkander 
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در تحقیق خود به بررسی اثر قوانین بر ) 2014( 1ایوانس و شوآرتز. نمایندبه نگهداشت وجه نقد کمتري می
ي کیفیت  از عوامل شناخته شده الزحمه حسابرسی به عنوان یکی آنها از حق. لزحمه حسابرسی پرداختندا حق

کنند و در  الزحمه آنان باال است خدمات بهتري ارائه می برند و معتقدند حسابرسانی که حق حسابرسی نام می
در تحقیق خود با ) 2014( 2گودنیل و . کنندمقابل نگهداشت بیش از حد وجه نقد توسط مدیران مقاومت می

الزحمه حسابرسی و  الزحمه حسابرسی غیرطبیعی و کیفیت حسابرسی، به بررسی ارتباط بین حق عنوان حق
الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت  آنها نتیجه گرفتند که بین حق. کیفیت حسابرسی پرداختند

در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه بین ) 1391(هلوان در تحقیقات داخلی داروغه حضرتی و پ .برقرار است
الزحمه حسابرسی الزحمه حسابرسی به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی با میزان حقکیفیت حسابرسی و حق

الزحمه دهد که کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم و معناداري با حقنتایج پژوهش آنها نشان می. پرداختند
نیز در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تورم، چرخه عملیاتی با ) 2014(و همکاران  3وانگ. حسابرسی دارد

گیري کردند بین تورم و چرخه عملیاتی با نگهداشت  آنها در پژوهش خود نتیجه. نگهداشت وجه نقد پرداختند
الزحمه  بین حقدر تحقیقی به بررسی ارتباط ) 2015(گلیسون و همکاران . داري وجود دارد وجه نقد رابطه معنی

گیري کردند بین هزینه حسابرسی با مازاد آنها نتیجه. حسابرسی مستقل با مازاد نگهداشت وجه نقد پرداختند
-هاي سرمایهگیري کردند بین فرصتهمچنین آنها نتیجه. داري وجود داردنگهداشت وجه نقد ارتباط معنی

به ) 1390(یگانه و دیگران حساس. ري وجود داردداگذاري و رشد با مازاد نگهداشت وجه نقد ارتباط معنی
در این پژوهش اثر متغیرهایی مانند . ها پرداختندي سطح نگهداشت وجه نقد شرکت کنندهبررسی عوامل تعیین

ي  ها، هزینه فرصت سرمایه گذاري، اندازه شرکت، ساختار سررسید بدهی هاي سرمایهبحران مالی، فرصت
هاي نقدي و درصد تقسیم سود بر سطح نگهداشت وجه نقد را براي  تولید جریانگذاري شده، ظرفیت  سرمایه

درصد  86آنها نتیجه گرفتند مدل پژوهش حاوي متغیرهاي فوق حدود . شرکت مورد بررسی قرار دادند 129
نیز به بررسی تاثیر عوامل ) 1392(احدي سرکانی و دیگران . دهند تغییرات نگهداشت وجه نقد را توضیح می

در این تحقیق تمرکز مالکیت، اندازه شرکت و . رون شرکتی و برون شرکتی با نگهداشت وجه نقد پرداختندد
عنوان متغیرهاي هعنوان عوامل درون شرکتی و نرخ تورم، حجم نقدینگی و برخی عوامل دیگر بهدیگر متغیرها ب

هاي اتی، اندازه شرکت، حجم داراییبرون سازمانی بیان شدند که در نهایت نتیجه گرفتند بین وجه نقد عملی
                                                             
1. Evans and Schwartz 
2. Daniel and Gou 
3. Wang 
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به بررسی ) 1393(واعظ و همکاران . داري وجود دارد ثابت، نرخ ارز، نرخ تورم و حجم نقدینگی رابطه معنی
ها براي آوري دادهآنها با جمع. الزحمه حسابرسان متخصص پرداختندگذاري بر حقهاي سرمایهتاثیر فرصت

گذاري صاحبکار با هاي سرمایهي فرصت گیري کردند که رابطهنتیجه 1391تا  1385هاي دوره زمانی سال
گذاري صاحبکار به طور هاي سرمایههمچنین فرصت. دار اما در جهت منفی استالزحمه حسابرسی معنیحق

گذاري هاي سرمایهبه عبارت دیگر افزایش فرصت. گذارنددار بر مازاد ناشی از تخصص، تاثیر میمنفی و معنی
شود که احتماال به افزایش کیفیت افشاي اطالعات توسط الزحمه حسابرسی میها موجب کاهش حقتشرک

به بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی ) 1395(زاده و همکاران عباس. شودهاي مذکور مربوط میشرکت
به  1392تا  1382اي هشرکت در بازه زمانی سال 118آنها با بررسی . ها بر نگهداشت وجه نقد پرداختند شرکت

. هاي اصلی شرکت بر نگهداري وجه نقد در شرکت پرداختندبررسی اثر نرخ تورم و چرخه عملیاتی فعالیت
داري وجود دارد؛ و بین چرخه  گیري کردند بین تورم و نگهداشت وجه نقد رابطه معکوس و معنیآنها نتیجه

  .د نداردداري وجو عملیاتی شرکت و نگهداشت وجه نقد رابطه معنی
  

  هاي تحقیقفرضیه
  .داري وجود داردها رابطه معنیالزحمه عادي حسابرسی و مازاد نگهداشت وجه نقد شرکتبین حق: فرضیه اول
داري وجود ها رابطه معنیالزحمه غیرعادي حسابرسی و مازاد نگهداشت وجه نقد شرکتبین حق: فرضیه دوم

  .دارد
  

  روش پژوهش
هاي تحقیق با توجه به نوع و ماهیت،  داده. باشدپس رویدادي می - قات همبستگیاین تحقیق در حوزه تحقی

سپس با توجه به عدم دسترسی . آید ها بدست میهاي مالی شرکتاي و از طریق صورت ابتدا بصورت کتابخانه
-شده در نرم آوريهاي جمعسپس داده. کنیمآورد نوین استفاده می افزارهایی چون ره ها از نرم به برخی داده

براي تجزیه و تحلیل  Eviewsافزار آوري در نرم هاي ذکر شده پس از جمعافزار اکسل وارد شده و توسط داده
  .شوند وارد می

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  جامعه آماري این پژوهش از کلیه شرکت
  :که شرایط زیر را داشته باشند شود تشکیل می) ساله 5دوره ( 1394الی  1390
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  .در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند 1389تا پایان سال  -1
  .هاي مورد نظر تغییر داده باشند ها نبایستی سال مالی خود را در طی دوره شرکت -2
ر گرفته ها مورد معامله قرا هاي مورد نظر طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن شرکت -3

  .باشد
به طور کامل ارائه  1394تا  1390اطالعات مالی مورد نیاز براي انجام این پژوهش را در دوره زمانی  -4

  .کرده باشد
  .گري مالی نباشند ها و واسطه گذاري، بانک هاي سرمایه جزء شرکت -5

به این ترتیب . دگرد جهت تعیین نمونه آماري استفاده می) حذفی(در پژوهش حاضر از روش غربالگري 
گیرند و سایر  هاي حائز شرایط جامعه آماري به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار می که شرکت

  .گردند ها حذف می شرکت
ها با توجه به اینکه داده. استفاده شده است 8نسخه  Eviewsافزار ها از نرمبراي تجزیه و تحلیل داده

شود که براي اثبات استفاده از هاي پانلی استفاده مید از روش دادهشوآوري میشرکت جمع - بصورت سال
هاي پانلی ثابت و یا هاي تلفیقی از آزمون چاو و براي استفاده از روش دادههاي پانلی یا دادهروش داده

ده جهت اثبات روش پانلی تصادفی استفا از آزمون بروش پاگان نیز. شودتصادفی از آزمون هاسمن استفاده می
مانند آزمون عدم خودهمبستگی و آزمون هادري براي (هاي فرضیات بنیادي رگرسیون آزمون. شودمی

  . شونداجرا می) هاناهمسانی واریانس
  

  روش تحقیق
  مدل تحقیق و متغیرهاي پژوهش

د الزحمه عادي و غیرعادي حسابرسی با نگهداري مازاد وجه نق ما در این تحقیق به بررسی ارتباط بین حق
ما براي سنجش این ارتباط و برازش متغیرها به فرضیه اول تحقیق از مدل ارائه شده . پردازیمها میشرکت

   :باشد می) 1(این مدل به شرح رابطه . کنیماستفاده می) 2015(توسط گلیسون 
 
LAFi,t= β0 + β1EXCESSCASHi,t + β2LNTAi,t + β8FOROPSi,t + β9XDOPSi,t +  
            β10INVRECi,t + β11RESTATEi,t + β12LOSSi,t + β13ROAi,t + β14LIQi,t + 
            β15BMi,t + SYear + ԑi,t )                                                                                             1(رابطه    
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  :که در آن
LAF :الزحمه حسابرسی شرکت  متغیر حقi ل در ساt باشد که از طریق لگاریتم طبیعی هزینه حسابرسی  می
  .آید بدست می

EXCESSCASH : متغیر مازاد وجه نقد نگهداري شده شرکتi  در سالt ما براي محاسبه این متغیر از ،
) مازاد وجه نقد نگهداري شده( EXCESSCASH. کنیم استفاده می) 2007(تخمین مدل دیتمار و اسمیت 

باشند را  شرکت که منفی می - هاي ساللذا ما تمام مشاهده. باشدهاي مثبت مازاد وجه نقد میتخمین باقیمانده
 .کنیمهاي مثبت در باقیمانده مدل استفاده میکنیم و از ماندهحذف می

LNTA : اندازه شرکتi  در سالt هاي شرکت که عبارتست از لگاریتم طبیعی مجموع داراییi  در سالt 

FOROPS :تسعیر نرخ ارز شرکت  متغیرi  در سالt  که اگر شرکت داراي سود یا زیان تسعیر ارز باشد
 .پذیرد صورت عدد صفر میو در غیر این 1عدد 

XDOPS : متغیر اقالم غیرعادي و غیر مترقبه شرکتi  در سالt  که اگر شرکت داراي اقالم غیرعادي و
 .پذیرد میصورت عدد صفر غیرمترقبه باشد عدد یک و در غیر این

INVREC :هاي شرکت  دریافتنیi  در سالt هاي دریافتنی تقسیم بر که برابر است با نسبت مجموع حساب
 .شرکت يهاکل دارایی

RESTATE :هاي مالی شرکت ارائه مجدد صورتi  در سالt هاي مالی دوره که اگر شرکت صورت
 .پذیرد دد صفر میصورت عو در غیر این 1قبل را تجدید ارائه کرده باشد عدد 

LOSS : زیان شرکتi  در سالt صورت عدد که اگر شرکت داراي زیان باشد عدد یک و در غیر این
 .پذیرد صفر می

ROA :هاي شرکت بازده داراییi  در سالt هاي شرکتکه برابر است با نسبت سود خالص به کل دارایی. 

LIQ :هاي جاري شرکت هاي جاري به بدهینسبت داراییi  در سالt 

BM : نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکتi  در سالt 

ε :کندباقیمانده مدل که با افزایش نمونه به صفر کاهش پیدا می.  
  :آیدبدست می) 2(مازاد وجه نقد از طریق رابطه 

XLIQi,t = ALIQi,t – (BLIQi,t + 1/5σi)                                                                           )    2(رابطه      
  :که در آن
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XLIQ : ،مازاد نگهداشت وجه نقدALIQ : ،وجه نقد واقعیBLIQ : هاي کوتاه سپرده(معادل وجه نقد
  .هاشرکت توسط نقد وجه انباشت زمانی هايسري معیار انحراف: σ، )مدت و وجوه نقد

عنوان متغیر وابسته هالزحمه غیرعادي حسابرس بژوهش با جایگذاري حقسپس براي ارزیابی فرضیه دوم پ
  :کنیمدست پیدا می) 3(به رابطه 

EAFi,t = β0 + β1EXCESSCASHi,t + β2LNTAi,t + β8FOROPSi,t + β9XDOPSi,t +  
             β10INVRECi,t + β11RESTATEi,t + β12LOSSi,t + β13ROAi,t + β14LIQi,t +  
             β15BMi,t + SYear + ԑi,t                         )                                                                     3(رابطه  

  :که در آن
EAF :الزحمه غیرعادي حسابرسی شرکت حقi  در سالt الزحمه طبیعی حسابرسی که از طریق تفاضل حق

  :آیدبدست می) 4(با عدد بدست آمده از رابطه 
AFit = b0 + b1ATit + b2LOSSit + b3CRit + b4ZSCOREit + b5CFOit + b6ARINit +  
           b7RLAGit +  b8RESTit + b9Rit + b10BIGit + b11ACit + b12POWERit + ei )       4(رابطه   

  :که در آن  
AFit  :هاي حسابرسی شرکت الزحمهلگاریتم طبیعی مجموع حقi  در دورهt  
ATit :هالگاریتم طبیعی مجموع ارزش دارایی 

LOSSit : مساوي یک اگر شرکت شرکتi  در دورهt صورت صفرده باشد در غیر این زیان 

CRit : نرخ جاري شرکتi  در دورهt هاي جاريهاي جاري بر بدهیکه عبارتست از تقسیم دارایی 

CFOit :هاي شرکت وجه نقد عملیاتی تقسیم بر مجموع داراییi  در دورهt  

ARINit: هاي شرکت ها تقسیم بر مجموع داراییهاي دریافتنی و موجوديمجموع حسابi  در دورهt  

RLAGit :لگاریتم طبیعی تعداد روزهاي بین پایان سال مالی و تاریخ امضاي گزارش توسط حسابرس 

RESTit :باشد اگر شرکت مساوي یک میi  در دورهt و در  هاي مالی را داشته باشدرتارائه مجدد صو
 صورت صفرغیر این

Rit : نرخ بازده سهم شرکتi  در دورهt شود صورت زیر محاسبه میهباشد که ب می:  
تفاوت قیمت اول دوره و انتهاي + سود تقسیمی + مزایاي حق تقدم + مزایاي سهام جایزه = (بازده سهم 

 قیمت اول دوره) / دوره
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BIGit : بندي موسسات حسابرس شرکت سازمان حسابرسی یا جزء گروه یک طبقهمساوي یک اگر
 صورت صفرحسابرسی باشد، در غیر این

ACit :صورت صفرمساوي یک اگر شرکت تغییر حسابرس داشته باشد در غیر این 

POWERit :زنی که مساوي است با لگاریتم فروش شرکت توانایی چانهi  در دورهt  تقسیم بر مجموع
 صنعت هايفروش

ei :یابد به صفر کاهش می 30گیري مدل که با افزایش حجم نمونه به بیش از خطاي اندازه.  
  

  آمار توصیفی
  :شودارائه می) 1(آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش طبق نگاره 

  آمار توصیفی): 1(نگاره 
  انحراف معیار  میانگین  حداکثر  حداقل  آماره/ متغیر 

 56/4 85/0 1/109 02/0 نقد نگهداشت وجه
 67/0 63/5 01/7 86/3 اندازه

 12/0 65/0 1 0 تسعیر نرخ ارز
 486084 361751 5972516  0 ها دریافتنی

 27/1 02/0 57/3 - 36/2 هابازده دارایی

 21/0 56/0 1 0 ارائه مجدد
 17/0 34/0 1 0 زیان

 3568912 5849620 62442028 867 هاي جاريدارایی
 3613706 1138458 43695780 16549 هاي جاريبدهی

  
  هاي پانلی آزمون داده
  آزمون چاو

ل آثار ثابت ثو م) تلفیقی(هاي ادغام شده  آزمون چاو براي انتخاب بین روش حداقل مربعات معمولی مدل داده
در این آزمون، فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن ضرایب و عرض از مبدا در . گیرد مورد استفاده قرار می

هاي پانلی و عدم رد  ورد بررسی بوده و از این رو رد فرضیه صفر مبین استفاده از روش دادههاي م شرکت
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و رد ) 2(با توجه به نگاره . باشد فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ادغام شده می
  ).>001/0P(هاي پانلی مورد تایید قرار گرفت  فرضیه صفر در آزمون چاو، در نتیجه داده

  ساده OLSآزمون چاو بین مدل اثرات ثابت و : 2نگاره 
  180  درجه آزادي مخرج  F  32/7آماره 

  >001/0 مقدار - p  4  درجه آزادي صورت
  

  آزمون هاسمن
ها و وجود مدل اثرات ثابت را تائید کرده است، اکنون باید از بین  باتوجه به اینکه آزمون چاو پانلی بودن داده

با توجه به . هاي پانلی یعنی روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی یکی انتخاب شود هدو روش تخمین داد
ها، مدل پانلی اثرات تصادفی نسبت به مدل  و عدم رد فرضیه صفر در نتیجه براي برازش مدل به داده) 3(نگاره 

ن هاسمن و قابلیت اتکاي اکنون باید براي تایید نتایج آزمو). =p 718/0(تر است  پانلی اثرات تثبیت شده ارجح
  .کنیم بیشتر، آزمون بروش پاگان را اجرا می

  آزمون هاسمن: 3نگاره 
 مقدار - p  درجه آزادي  آماره خی دو

09/1  8  718/0  
  

  آزمون بروش پاگان
نتایج . شود زمان اجرا می - آزمون بروش پاگان در سه سطح با قابلیت اثرات زمان، اثرات مکان و اثرات مکان

  :ارائه شده است) 4(روش پاگان در نگاره آزمون ب
  پاگان-هاي بروش آزمون: 4نگاره 

 مقدار - p  درجه آزادي  آماره خی دو  مشخصات/ آزمون 

  >001/0  1  4/117  پاگان براي قابلیت ادغام اثرات مکان –آزمون بروش 
  >001/0  1  41/19  پاگان براي قابلیت ادغام اثرات زمان –آزمون بروش 

  >001/0  2  4/135  اگان براي قابلیت ادغام اثرات مکان و زمانآزمون بروش پ
  رد فرضیه صفر  رد فرضیه صفر  رد فرضیه صفر  نتیجه آزمون

با توجه به رد فرضیه صفر، قابلیت ادغام اثرات مکان، اثرات زمان و همچنین قابلیت ادغام اثرات مکان و 
توجه به رد هر سه فرضیه آزمون  در نتیجه با). >p 001/0(زمان در مدل پانلی اثرات تصادفی وجود ندارد 
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در این هنگام . کنیم استفاده  با اثرات تصادفی PLMباید براي برآورد مدل تحقیق از روش   پاگان، -بروش 
ها  اگر این فروض نقض شوند باید در پی رفع آن. باید به بررسی فروض کالسیک مدل رگرسیون بپردازیم

  .اقدام کرد
  

  السیک رگرسیونبررسی فروض ک
  همسانی واریانس عدم نا

که تابع رگرسیون  eiترین فروض مدل کالسیک رگرسیون خطی این است که اجزاي اخالل یکی از مهم
 tهاي ها وجود داشته باشد آزموناگر ناهمسانی واریانس. شوند، داراي واریانس همسان هستندجامعه ظاهر می

در این پژوهش، . آزمون کرد tو  Fها را با آزمون توان فرضیهگاه نمیندهند و آنتایج غلطی را ارائه می Fو 
  .گادفري استفاده شده است -پاگان و همچنین آزمون بروش –ها از روش بروشبراي بررسی همسانی واریانس

  
  گادفري -آزمون بروش : 5نگاره 
 مقدار - p  درجه آزادي  آماره خی دو

7/168  2  001/0<  
  

  عدم خود همبستگی
. در یک مدل کالسیک رگرسیون خطی فرض بر این است که کوواریانس بین اجزاي اخالل برابر صفر است

به این معنی که جزء اخالل مربوط به یک . به عبارت دیگر، بین اجزاي اخالل همبستگی وجود نداشته باشد
شکلی به نام نقض این فرض، م. گیردمشاهده، تحت تاثیر اخالل مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی

در این پژوهش از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است ). 1386گجراتی، (کند خودهمبستگی ایجاد می
هاي فوق، اقدام به  اکنون با توجه به آزمون. که نتایج آن هنگام برازش مدل ارائه و تجزیه و تحلیل شده است

و مشخصات مدل برازش داده شده در نگاره . ماییمن با اثرات تصادفی می PLMها با روش  برازش مدل به داده
  . ارائه شده است) 7(و نتایج ضرایب متغیرهاي برازش مدل در نگاره ) 6(

  مشخصات مدل:  6نگاره 
 داري معنی آماره دوربین واتسون  Fآماره  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین

96/0  92/0  19/6  52/2  00/0  
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دهد متغیرهاي  باشد که این نشان می می 96/0شود ضریب تعیین مدل  هده میمشا) 6(همانطور که در نگاره 
واتسون  -متعلق به آماره دوربین 52/2همچنین عدد . تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند% 96توانند  مستقل می

داري مدل  نیسطح مع. هاي مدل داراي خودهمبستگی نیستند دهد باقیمانده است نشان می 5/2تا  5/1که در بازه 
در . باشند باشد و لذا نتایج مدل صحیح و ضرایب مدل قابل اتکا می می 05/0نیز کمتر از % 95در سطح اطمینان 

  .شود داري متغیرهاي مدل ارائه می نیز ضرایب و سطوح معنی) 7(نگاره 
  

  )برسیالزحمه حساحق: متغیر وابسته(با اثرات تصادفی PLMنتایج برازش مدل به روش : 7نگاره 
  مقدار -t  Pآماره   انحراف معیار  ضریب  فاکتور/ متغیر

 96/0 - 04/0 08/0 - 12/0 عرض از مبدا
 00/0 92/3 37/0 - 76/0 مازاد نگهداشت وجه نقد

 09/0 98/0 63/0 74/0 اندازه شرکت

 57/0 - 27/0 13/0 22/0 تسعیر نرخ ارز

 004/0 - 75/3 26/0 73/0 اقالم غیرعادي و غیر مترقبه
 52/0 - 76/0 12/0 14/0 ها یافتنیدر

 98/0 - 02/0 39/0 - 07/0 ارائه مجدد
 28/0 06/1 21/1 57/1 ده بودنزیان

 36/0 - 66/0 86/1 - 09/1 هابازده دارایی

 26/0 95/0 63/0 65/0 هاي جاريهاي جاري به بدهیدارایی
 004/0 - 18/2 04/0 31/0 ارزش دفتري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

  
شود، ضرایب عرض از مبدا و متغیرهاي مازاد نگهداشت وجه نقد،  مشاهده می) 7(همانطور که در نگاره 

ده بودن، بازده ها، ارائه مجدد، زیان اندازه شرکت، تسعیر نرخ ارز، اقالم غیرعادي و غیرمترقبه، دریافتنی
ش بازار حقوق صاحبان سهام به ترتیب هاي جاري، ارزش دفتري به ارزهاي جاري به بدهیها، داراییدارایی

-که سطح معنی 31/0و  65/0، -09/1، 57/1، -07/0، 14/0، 73/0، 22/0، 74/0، -76/0، -12/0عبارتند از 

، 36/0، 28/0، 98/0، 52/0، 004/0، 57/0، 09/0، 00/0، 96/0کدام به ترتیب عبارت است از  داري براي هر
زاد نگهداشت وجه نقد، اقالم غیرعادي و غیرمترقبه، ارزش دفتري به در نتیجه متغیرهاي ما. 004/0و  26/0
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فرضیه دوم ) 8(نگاره . باشندالزحمه حسابرسی میدار با حقارزش بازار حقوق صاحبان سهام داراي ارتباط معنی
  .کندالزحمه غیرعادي حسابرسی برازش میپژوهش را با متغیر وابسته حق

  
  )الزحمه غیرعادي حسابرسیحق: متغیر وابسته(با اثرات تصادفی  PLMروش  نتایج برازش مدل به: 8نگاره 

  مقدار -t  Pآماره   انحراف معیار  ضریب  فاکتور/ متغیر
 42/0 16/0 64/0 - 37/0 عرض از مبدا

 01/0 23/1 19/0 - 49/0 مازاد نگهداشت وجه نقد
 19/0 61/0 21/0 88/0 اندازه شرکت

 24/0 76/0 56/0 63/0 تسعیر نرخ ارز

 00/0 - 35/1 12/1 67/0 اقالم غیرعادي و غیرمترقبه
 36/0 - 94/0 02/0 - 06/0 ها دریافتنی

 66/0 60/0 23/0 70/0 ارائه مجدد
 37/0 28/0 14/0 31/0 ده بودنزیان

 02/0 - 72/0 75/1 - 18/0 هابازده دارایی
 71/0 68/0 27/0 83/0 هاي جاريهاي جاري به بدهیدارایی

 00/0 73/1 17/0 41/0 تري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهامارزش دف

  
شود، ضرایب عرض از مبدا و متغیرهاي مازاد نگهداشت وجه نقد،  مشاهده می) 7(همانطور که در نگاره 

ده بودن، بازده ها، ارائه مجدد، زیان اندازه شرکت، تسعیر نرخ ارز، اقالم غیرعادي و غیر مترقبه، دریافتنی
هاي جاري، ارزش دفتري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ترتیب هاي جاري به بدهیها، داراییدارایی

-که سطح معنی 41/0و  83/0، -18/0، 31/0، 70/0، -06/0، 67/0، 63/0، 88/0، -49/0، -37/0عبارتند از 

، 02/0، 37/0، 66/0 ،36/0، 00/0، 24/0، 19/0، 01/0، 42/0داري براي هرکدام به ترتیب عبارت است از 
ها و در نتیجه متغیرهاي مازاد نگهداشت وجه نقد، اقالم غیرعادي و غیرمترقبه، بازده دارایی. 00/0و  71/0

-الزحمه غیرعادي حسابرسی میدار با حقارزش دفتري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام داراي ارتباط معنی

 .باشند
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  گیري بحث و نتیجه
  نتایج فرضیات تحقیق

الزحمه الزحمه عادي حسابرسی و حقما در این تحقیق به بررسی ارتباط بین مازاد نگهداشت وجه نقد با حق
الزحمه عادي نتایج تحقیق نشان داد بین مازاد نگهداشت وجه نقد با حق. پردازیمغیرعادي حسابرسی می

اند ناشی از این موضوع باشد تواین موضوع طبق فرض محققین می. داري وجود داردحسابرسی ارتباط معنی
باید زمان بیشتري را صرف کنترل و بازرسی  که با افزایش نگهداشت بدون هدف مازاد وجه نقد، حسابرس اوالً

هاي ریسک مبتنی بر ویژگی) 2016(با افزایش وجوه نقد مازاد، طبق نظر گلیسون و همکاران  نماید و دوماً
. شودالزحمه مبتنی بر ریسک حسابرسی میاین منجر به افزایش حق کند وصاحبکار حسابرسی افزایش پیدا می

-الزحمه غیرعادي حسابرسی ارتباط معنیهمچنین نتایج تحقیق نشان داد بین مازاد نگهداشت وجه نقد با حق

اي بیش  الزحمه تواند ناشی از این موضوع باشد که حسابرس مستقل با دریافت حقاین موضوع می. داري دارد
الزحمه استاندارد سعی در افزایش تخصص صنعت خود و ادامه حسابرسی در دوره مالی بعد دارد  از حق

اي الزحمهو با افزایش نگهداشت مازاد وجه نقد، در قبال دریافت حق) افزایش دوره تصدي در بازار حسابرسی(
برس نسبت به ارزیابی لذا حسا). 2016طبق نظر گلیسون و همکاران، (کند بیشتر، نظر خود را تعدیل نمی

الزحمه متعارف، هم سود موسسه الزحمه بیشتر از حقنگهداشت مازاد وجه نقد کرده و در قبال دریافت حق
. کندحسابرسی را افزایش داده، و هم نظر مدیریت مبنی بر نگهداري بیش از حد معمول وجه نقد را تامین می

الزحمه عادي و غیرعادي ي بین مازاد نگهداشت وجه نقد و حقداردر نتیجه طبق نتیجه این تحقیق، ارتباط معنی
، لیون و ماهر )2007(نتایج این تحقیق مشابه با نتایج تحقیق دیتمار و ماهرت اسمیت . حسابرسی وجود دارد

  .باشدمی) 2002(و کارسلو و همکاران ) 2016(، گلیسون و همکاران )2005(
  

  پیشنهادات تحقیق
الزحمه شود با توجه به ارتباط بین نگهداشت مازاد وجه نقد و حقهش به مدیران پیشنهاد میبا توجه به نتایج پژو

-حسابرس، وجه نقد کمتري را در پایان دوره مالی نگهداري کنند، چرا که این موضوع موجب کاهش حق

اهش همچنین با توجه به نتایج تحقیق این کاهش نگهداشت وجه نقد موجب ک. شودالزحمه حسابرسی می
شود و در نتیجه وجه نقد خروجی کمتري را براي شرکت در الزحمه غیرعادي حسابرسی پرداختی نیز میحق

شود با انتخاب مدیرانی که قابلیت ریسک باالتري ها پیشنهاد میهمچنین به مالکان شرکت. پی خواهد داشت
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اهش دهند؛ زیرا مدیرانی که دارند، سطح وجه نقد نگهداري شده و در پی آن هزینه حسابرسی خود را ک
گذاري مختلف، هاي سرمایهگذاري آن در پروژهپذیرتر هستند با عدم نگهداري وجه نقد و سرمایهریسک

  .آورندالزحمه عادي و غیرعادي حسابرسی را فراهم میموجبات کاهش حق
  
  

  منابع و ماخذ
 بررسی). 1388(اکبر علی مهدي و جوان، اردکانی،احمدرضا؛ ناظمی محمدعلی؛ نظافت، آقایی، .1

بهادار  بورس اوراق در شده پذیرفته هايدر شرکت نقدي هايموجودي نگهداري موثر بر عوامل
 .70-53، صفحه 2 شماره اول سال. مالی حسابداري هايپژوهش. تهران

بررسی رابطه عوامل درون ). 1392(پهنی، هاجر و مهدي دسینه سرکانی، سیدیوسف؛ سنگاحدي .2
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  برون شرکتی با نگهداشت وجه نقد در شرکت شرکتی و

  .101-77، صص 23فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره . تهران
عوامل تاثیرگذار بر نگهداشت وجه نقد ). 1390(یگانه، یحیی؛ جعفري، علی و امیر رسائیان حساس .3

- 39، صص 9لنامه علمی پژوهشی حسابداري مالی، شماره فص. ها در بورس اوراق بهادار تهران شرکت
66. 

 حاکمیت سازمانی درون هايمکانیزم تأثیر ).1389( سارا و حنجري، فروغ رحیمی، امیر؛ رسائیان، .4
 حسابداري هايپژوهش تهران، مجله بهادار اوراق بورس در نقد وجه نگهداشت سطح بر شرکتی

 .144-125 صص ،6 شماره مالی،

 در سهام نقدشوندگی و سرمایه ساختار بین ي رابطه ررسیب ).1386( امیر رسائیان، و اپوش صلواتی، .5
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