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  مقدمه. 1
انرون و  شرکت بزرگو رسوایی دو  هاناجدید جهان شاهد بحر ةنود و اوایل هزار ۀاواخر ده

 هامات انگشت رفتن نشانه باعث یمال يهاییرسوا نیا وقوع. بود ترکوچک يهاوردکام و شرکت
 امدیپ). 1390 ،يطبريعلو( شد هاشرکت نیا حسابرسان و یمال يگزارشگر ،يحسابدار يسو به
نمود  هیرماو بازار س هاشرکت بر نظارت حوزه در گسترده و نیادیبن راتییتغ شکل به هاینگران نیا
 مقررات و نیقوان و یشرکت راهبري نظام ساختار تیتقو تفکر به توانیم جمله آن از که افتی

 بالق در صاحبکار و حسابرس بهادار، اوراق يبازارها بر حاکم مقررات و نیبر اساس قوان .کرد اشاره
 ،یمال يهاصورت در کننده گمراه اطالعات وجود علت به ثالث اشخاص به وارده انیز گونه هر

 یسحسابر که یتیمسئول به توجه با حسابرسان ،رو نیا از .)1390 واالس،(د دارن مشترك تیمسئول
 به يتربیش تیحساس یحسابرس الزحمۀحق نییتع در کند،یم منتقل هاآن به یمال يهاصورت

 ةکنندنییعوامل تع دنیدر فهم یعالقه فراوان ربازیاز د یمحققان حسابرسهمچنین . دهندیم خرج
اند تهداش هینو ظهور در بازار سرما يواکنش حسابرسان بر روندها یو چگونگ یحسابرس ۀالزحمحق

 وجه که است دهه کی از شیب ،گرید يسو از ).2010 ن،یگودو و گل ؛2010همکاران، و نیفیگر(
 محققان و گرانلیتحل گذاران،هیسرما جانب از را يادیز توجه ،هاشرکت توسط شده ينگهدار نقد
 تعیین براي گیريتصمیم، حاضر حال در). 2015 همکاران، و نیبنجام( است کرده جلب خود به

 شده تبدیل مالی تأمین ادبیات در توجه شایان مسائل از یکی به هاشرکت در نقدي ذخایر میزان
 مهمی دارایی ترازنامه، تاریخ در شده نگهداري نقد وجه اگرچه). 1394، و همکاران (گرد است
 در ناکارآمدي از يهانانش تواندمی آن اندازة از بیش نگهداري شود،می محسوب شرکت براي

). 2013 ،همکاران و بوباکر( کند تحمیل شرکت بر را زیادي هايهزینه و باشد منابع تخصیص
 منظور به نقد وجه نگهداشت دنبال به مدیریت است ممکن نمایندگی مشکالت دلیل به همچنین
 جمله از نیست، سهامداران منافع بر منطبق لزوماً که باشد يهاناطلبصتفر هاياقدام پیگیري

نیز  ،ریاخ تحوالت از). 1392 ،(رضایی و همکاران سهامداران ارزش افزایش جاي به شرکت رشد
ر وجه نقد د يادیسهامداران به علت انباشته شدن مقدار ز انیدر م یتیکه نارضا رسدیم نظر به

 نگهداشت از بهتر شناخت که معتقدند )2015و همکاران ( نیبنجاماست.  شیها در حال افزاشرکت
 یحسابرس دامنه و سکیر از یانعکاس که ،یحسابرس الزحمۀحق یاطالعات يمحتوا و نقد وجه

نقد و  وجه ينگهدار نیارتباط ب وجودبر  یمبن یمدرککه  ییآن جا از .باشد دیمف تواندمی است،
وع موض نیهم ست،یدر دسترس ن رانیدر ا یحسابرس الزحمۀحق اتیدر ادب یحسابرس الزحمۀحق
  .شد قیتحق نیا انجام يبرا يازهیانگ
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 مبانی نظري. 2
 عالوهه ب یحسابرس فرآیند در رفته کاره ب خدمات شده تمام بهاي اساس بر، یحسابرس الزحمۀحق
 .شد خواهد نییتع شده، صادر گزارش برابر در حسابرس تیمسئول از یناش يهانایز از ینیتخم

 یآت انیز وقوع از حسابرس یابیارز اول، ۀمرحل. گیردمی انجام مرحله سه در فرآیند نیا اجراي
 مرحله .شودیم متحمل سهامدار مثال براي، نفعيذ کی ندهیآ در که حسابرس قضاوت از یناش

 نییتع ت،ینها در و یانسان رويین مثال براي، یحسابرس اتیعمل اجراي در منابع کارگیريبه دوم،
 ۀالزحمحق ).1393 ،ينظر و بالغخوردهعبادي( دهد پوشش را یحسابرس ۀنیهز که یمتیق

 ،یحسابرس منظر از. است کارآمد حسابرسان اقتصادي هايهزینه ةکنند منعکس حسابرسی،
- هزینه( خود منابع هايهزینه کردن تراز طریق از هاهزینه کل کردن حداقل دنبال به حسابرسان

حسابرسی  تالش. باشندمی قانونی بدهی از ناشی آتی يهانازی و) تربیش حسابرسی کار انجام هاي
 حسابرس و شوند بدهی يهانازی متحمل حسابرسان کهدهد می کاهش را این احتمال ،تربیش

  .)2002 همکاران، و (کارسلو کندمی حداقل را هاهزینه کل که نمایدمی ارائه حسابرسی کار از حجمی
یگانه و حساس ؛1394مهدوي نیا و طالب ؛1394گرد و همکاران ( از جمله زیادي مطالعات

 ؛2013بوباکري و همکاران ؛ 1388آقایی و همکاران ؛ 1388؛ فخاري و تقوي 1390همکاران 
بیتس و همکاران ؛ 2009لی ؛ 2010سیبیلکوف  ؛ دنیس و2011کاران امان و هم ؛2012النجار 
؛ هان و کیو 2008؛ هارفورد و همکاران 2009؛ کالسا و همکاران 2009 ؛ گارسیا و همکاران 2009
 اغلب و است پذیرفته صورت هاشرکت مطلوب نقد وجه سطح تعیین و وجود خصوص در )2006

 سلسله و ايمبادله هاينظریه به توجه با نقد وجه نگهداري مخارج و منافع بینه موازن بر هاآن
 توانایی افزایش ناکارا، ۀسرمای بازارهاي در نقد وجه نگهداري عمده مزیت. اندکرده تأکید مراتبی
 گران خارجی مالی تأمین از پرهیز و ارزشمند گذاريسرمایه هايفرصت از استفاده براي شرکت
 وجه انیجر نظریه اساس بر ).2004ازکان و ازکان،  از نقل به، 1394 همکاران، و گرد( است قیمت

 افزایش را خود کنترل تحت منابع تا کنند انباشت را نقد وجه که دارند انگیزه مدیران، آزاد، نقد
 مندبهره تشخیص و قضاوت قدرت از شرکت، گذارىهسرمای هاىتصمیم ۀزمین در بتوانند و دهند
 نوسان از هاآن نقدي يهاناجری که کنندمی تجربه را يتربیش ریسک هاییشرکت .شوند
 هايفرصت از استفاده یا سهامداران به سود پرداخت براي آینده در و است برخوردار يتربیش

 این، وجود با). 1393،و همکاران کامیابی( شد خواهند رو روبه نقدینگی مشکالت با گذاريسرمایه
 ممکن کنندهکنترل سهامداران و مدیران مثال، براي. دارد بر در نیز هاییهزینه نقد وجه نگهداري

 وجه نگهداري براي هايانگیزه نیست، شرکت اهداف بر منطبق که اهدافی تعقیب منظور به است
 جاي به . مدیراننگهدارند زیادي نقد وجه کندمی ایجاب مدیران شخصی منافع .باشند داشته نقد

 تالش هاآن. اندشرکت بر کنترل اعمال و قدرت کسب دنبال به سهامداران، ثروت سازيبیشینه
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 قدرت مدیریت، کنترل تحت منابع افزایش ضمن شرکت رشد زیرا کند؛ رشد شرکت کنندمی
). 1392و همکاران،  ییرضا از نقل به، 1394 همکاران، و گرد( دهدمی افزایش نیز را مدیریت
  . شود شرکت مالکان و مدیران بین منافع تضاد موجب تواندمی نقدي وجوه نگهداري بنابراین
 نهیزم در گذارتأثیر عوامل ،یمال و یحسابرس قاتیتحق ۀنیزم در فعال بخش دو ،هاسال طول در

 دو نیا چه اگر. اندداده قرار پژوهش مورد را شرکت نقد وجه ينگهدار و یحسابرس الزحمۀحق
 اند،آورده وجود به نقد وجه ينگهدار و یحسابرس الزحمۀحق يبرا را یمهم يهانشیب ،یغن اتیادب

 قیتحق نیا انجام ،حال هر در). 2015 ،همکاران و نیبنجام( دارددو وجود  نیا نیاما ارتباط کهن ب
 شیزااف به نسبت یمال بازار در مهم یبخش عنوان به حسابرسان واکنش خصوص در را ما شناخت

  .بخشدیم بهبود نقد وجه ينگهدار مورد در هاینگران
کرده  دایپ ايژهیو تیاهم ،شده توسط شرکت يتوجه به وجه نقد نگهدار ی،حسابرس اتیادب در

 ارزش مستقل حسابرس نظارت شیافزا که دهدیم نشان) 2015( همکاران و میک ۀاست. مطالع
 ،یرسحساب تالش بر یمبن مدارك .بخشدیم بهبود را شرکت توسط شده ينگهدار نقد وجه بازار

 توان شود،یم منعکس نقد وجه ينگهدار با ارتباط در یحسابرس الزحمۀحق با که همانگونه
 روشن نقد وجه ينگهدار یندگینما يهانهیهز ییشناسا يبرا ساز و کاري عنوان به را یحسابرس

 یندگینما يهانهیهز برحسب نقد وجه ينگهدار فیتوص به مربوط ياندازهاچشم همزمان و کندیم
  .)2015 همکاران، و نیبنجام( دهدیم گسترش را

 يمحتوا و نقد وجه نگهداشت از يبهتر شناخت که معتقدند) 2015( همکاران و نیبنجام
 است یرسحساب دامنه و سکیر از یانعکاس . زیراباشد دیمف تواندیم یحسابرس الزحمۀحق یاطالعات

 ن،همکارا و آماندو لبه عمل کند ( ریشمش کیمانند  تواندیشرکت م يوجه نقد برا ينگهدار و
 تواندیم زین نقد وجه ينگهدار و یحسابرس الزحمۀحق راتییتغ نیب ارتباط شواهد). 2011
 ،همکاران و اوپالر( باشد نقد وجه ينگهدار تیاهم مورد در یمال هاينظریه مکمل و کنندهتأیید

 ،یحسابرس الزحمۀحق گذاريقیمت در حسابرسان که معتقدند) 2015( همکاران و نیبنجام ).1999
 با هک معتقدند هاآن. کنندیم منعکس و ییشناسا را نقد وجه نگهداشت یندگینما يهانهیهز

 شود.می ترمک هاشرکت توسط نقد وجه ينگهدار باال، تیفیک با یحسابرس يبرا سهامداران يتقاضا
. ستنده شرکت در نقد وجه نگهداشت تأثیر تحت صاحبکار، شرکت در سهامداران مانند حسابرسان
 در یندگینما يهانهیهز شیافزا در یعامل عنوان به را شرکت در نقد وجه نگهداشت حسابرسان

مکاران، ه و نیبنجام( کنندیم منعکس خود الزحمۀحق نییتع در را آن اساس نیا بر و گرفته نظر
 طول در یندگینما يهانهیهز آن در که شوندیم رو به رو یطیشرا با حسابرسان که یزمان ).2015
 ییاشناس را يباالتر یحسابرس خطر احتماالً هاآن ،رودیم باالتر یمال يهاصورت یحسابرس دورة
 انتخاب تمشکال اب مرتبط يهافیتحر کاهش ای يریجلوگ يبرا يتربیش تالش جهینت در و کرده
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 کاهش در مستقل حسابرس نقش دنیفهم ).2012 همکاران، و(هوپ  کنندیم اعمال نادرست،
 در خصوصاً .)2015 همکاران، و میک( است مهم نقد وجه ينگهدار با مرتبط یندگینما يهانهیهز

 وجه يگهدارن یندگینما يهانهیهز به توجه با تواندیم یحسابرس الزحمۀحق چگونه نکهیا با ارتباط
است  تربیشوجه نقد آزاد باالتر،  انیبا جر يهاشرکت در یندگینما يهانهیهز. کند رییتغ نقد،

دارند. به طور مشابه، منابع  يتربیش اریقدرت و اخت رانیمد هاشرکت نیا در رایز). 1986(جنسن، 
 از سپاست ( تیریمد اریکه در اخت است یندگینما مشکالت کننده جادیا زین يوجوه نقد مازاد

(جنسن،  شودینم داده برگشت سهام سود عنوان به سهامداران به) و مهم عوامل ریسا کنترل
 ریما و تایآن قیتحق ،مثال يبرا ؛رانیمد ۀطلبانمنفعت مصرف شیافزا مثل یمشکالت). 1986

 برند،یم بهره خود منافع براي سهامداران منافع از چگونه رانیمد که دهدیم نشان یخوب به) 2006(
-یم موارد نیا از نهیهز پر يهایمهمان يبرگزار و یسازمان يهاخانه بهره،یب يهاوام از استفاده

 یدسترس تیمز یخاص نظارت بدون یسهام يهاشرکت رانیمد که دارد وجود تیواقع نیا. باشد
 ودخ یشخص منافع براي نقد وجه از هاییدارا ریسا از تربیش توانندیم و دارند را نقد وجه منابع به

 شودیم سبب و )2012و همکاران،  سان( کندیم دیتشد را یندگینما مشکالت و برند بهره
  .باشند شرکت در شده ينگهدار نقد وجوه نگران تربیش حسابرسان
 نظورم به را يتربیش نقد وجه دارند، قرار یقانون بیتعق معرض در تربیش که ییهاشرکت

 و هرتش ،يمشتر یقانون يهايریگیپ خطر علت به. کنندیم ينگهدار یآت يهانهیهز با مقابله
 در). 2014و ژانگ،  فوندی(د ردیگیم قرار خطر معرض در میمستق ریغ طور به حسابرس اعتبار
 ددهنیم خرج به باال نقد وجه نگهداشت با يهاشرکت در يتربیش تالش حسابرسان مقابل

 طلبدیم را یحسابرس تربیش تالش ،تربیش یحسابرس خطر اساساً). 2015همکاران،  و نیبنجام(
   .شودیم یحسابرس الزحمۀحق شیافزا به منجر تینها در که

سازي ثروت که مدیران به جاي بیشینه دهدبه طور خالصه، ادبیات پژوهش نشان می
ر مدیران به منظو ،سهامداران، به دنبال کسب قدرت و اعمال کنترل بر شرکت هستند. از این رو

ن نیست، انگیزه دارند که وجه نقد امنطبق بر اهداف سهامدار معموالًدستیابی به اهداف خود، که 
تواند موجب تضاد منافع بین مدیران و مالکان میباالیی را انباشت کنند. بنابراین نگهداشت وجه نقد 

 اطرخبه هاي نمایندگی، حسابرس هاي نمایندگی را افزایش دهد. با افزایش هزینهشود و هزینه
تالش  .کندهاي مالی به او منتقل میکه حسابرسی صورت دهدتالش خود را افزایش می مسئولیتی

رکت مانند سهامداران در شطلبد. در واقع حسابرسان ي میتربیش الزحمۀحقحسابرس نیز  تربیش
نگهداشت وجه نقد در شرکت هستند. حسابرسان نگهداشت وجه نقد در  تأثیرکار تحت صاحب

هاي نمایندگی در نظر گرفته و بر این اساس آن را در شرکت را به عنوان عاملی در افزایش هزینه
  کنند. خود منعکس می الزحمۀحقتعیین 



112                                                                  1397 بهار، 18، شماره 5هاي حسابداري، دوره بررسی 

  پژوهش ۀنپیشی. 3
 به مربوط هايداده از بزرگ اينمونه لیتحل و هیتجز اساس بر) 2015( همکاران و نیبنجام

 الزحمۀحق نیب رابطۀ يبرا یتجرب يشواهد به ،2012-2000 دورة يبرا متحده االتیا يهاشرکت
 یمثبت ورط به نقد وجه نگهداشت که افتندیدر هاآن افتند؛ی دست نقد وجه نگهداشت و یحسابرس

 داده حیوضت یندگینما يهانهیهز ۀنظری با موضوع نیا که گذاردیم تأثیر یحسابرس الزحمۀحق بر
  . شودیم

به  »نقد وجوه داشت نگه و مدیره هیأت « عنوان با پژوهشی در ،)2013( همکاران و بوباکر
 ةانداز و مدیرعامل نفوذ تصدي، ةدور استقالل، دوگانگی، شامل مدیره، هیأت عوامل تأثیر یبررس

 که است این ةدهند نشان پژوهش نتایج. پرداختند نقد، وجوه نگهداشت سطح بر مدیره هیأت
  .دارند نقد وجوه نگهداشت سطح بر مستقیم تأثیر مدیره هیأت هايویژگی
حسابرسی در زمان اخراج و استعفا:  الزحمۀحق«عنوان  بای پژوهش در) 2011( لونت و نیفیگر

 رییتغ ،یحسابرس گزارش نوع چون یعوامل با حسابرس الزحمۀحق که دادند نشان »شواهد اضافی
یمعن ايرابطه صاحبکار اندازة تجاري، واحد هايبخش تعداد جاري، نسبت صنعت، نوع حسابرس،

  .دارد دار
 يراهبر نظام سکیر نیب رابطۀ مورد در خود يهااز پژوهش ی) در بخش2004( جانسون و بدارد

ب نامناس يهارفتار وجود با که کردند مشاهده مستقل، حسابرسان گذاريقیمت ریزيبرنامه با
شرکت در نظر گرفته شده بود، ساعات  يراهبر سکیکه به صورت ر یمال يدر گزارشگر تیریمد

(وجود  يراهبر سکیر شیافزابا  ،گرید عبارت به افت،ی شیآن افزا الزحمۀحقو نرخ  یکار حسابرس
  .افتی شیافزا یحسابرس الزحمۀحق) نامناسب يکارها و ساز

) ارتباط بین ساز و کارهاي کنترلی و نظارت داخلی بنگاه و اثر آن را بر 2001تسو و همکاران (
-1994طی سه سال  ،کنگیهنگشرکت  650با بررسی  هاآنحسابرسی بررسی کردند.  الزحمۀحق

کم  الزحمۀحقداري با ره مستقل به طور معنیمدی هیأتبه این نتیجه رسیدند که وجود  1996
هاي مدیره مستقل از طریق کاهش هزینه هیأتدهد حسابرسی رابطه دارد و این نشان می

  حسابرسی دارد. الزحمۀحقاثر معناداري بر تعیین  ،نمایندگی
 حسابرسی الزحمۀحق و مدیریت اطمینانی ارتباط بین بیش) 1394یگانه و همکاران (حساس

 بیشبین  داد کهنشان آنان نتایج پژوهش بررسی نمودند.  1392تا  1386زمانی  دورةبراي را 
  .ارتباط منفی معناداري برقرار است ،حسابرسی الزحمۀحقمدیریت و  اطمینانی

ظهار احسابرسی و  الزحمۀحقساختار مالکیت بر  تأثیربررسی ) به 1393ابراهیمی و همکاران (
با  هانآپرداختند.  در بورس اوراق بهادار تهران شدهپذیرفته هايشرکتحسابرسان مستقل در  نظر

یبی ترک هايدادهبه روش  چندمتغیرههاي جداگانه پژوهش و با استفاده از رگرسیون آزمون فرضیه
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بین مالکیت مدیریت با  که به این نتیجه رسیدند 1385-1390زمانی  دورةشرکت در  69براي 
  .وجود نداردمعناداري  رابطۀمشروط حسابرسان  اظهار نظرحسابرسی و  الزحمۀحق

هاي پذیرفته الزحمۀ حسابرسی شرکتتأثیر ساختار مالکیت بر حق) 1393خدادادي و همکاران (
 1390تا  1385براي دورة زمانی پژوهش را مورد بررسی قرار دادند.  در بورس اوراق بهادار تهران

الکیت م تایج پژوهش نشان داد کهانجام گرفت. نترکیبی  هايدادهاز الگوي رگرسیونی با استفاده 
  ندارند. الزحمۀ حسابرسیاثر معناداري بر حق نهادي و مالکیت مدیریت

 توجه با را یحسابرس الزحمۀحق و آزاد نقد انیجر نیب ارتباط )1391( ،همکاران و طبرييعلو
 داد، نشان پژوهش جینتا. کردند یبررس ،یمال اهرم و یمیتقس سود زانیم رشد، يهافرصت به

 تربیش است، ادیز هاآن رشد يهافرصت و آزاد نقد انیجر که ییهاشرکت یحسابرس الزحمۀحق
 نیهمچن. دارند يادیز رشد يهافرصت اما ن،ییپا هاآن آزاد نقد انیجر که است ییهاشرکت از
 با اد،یز رشد يهافرصت و آزاد نقد انیجر داراي يهاشرکت در داد، نشان هاآن پژوهش جینتا

  .ابدییم شیافزا یحسابرس الزحمۀحق نیانگیم ها،یبده زانیم شیافزا
 الزحمۀحقو  یندگینما هینظر"با عنوان  پژوهشیدر  زی) ن1390( زادهیحاج و يخداداد

 یناش یدگنینما هايهزینه تأثیر یبه بررس "نقد آزاد هايجریان هیمستقل: آزمون فرض یحسابرس
 1385 یزمان دورة يبرا پژوهشپرداختند.  یحسابرس الزحمۀحقنقد آزاد بر  هايجریان هیاز فرض

وجود  دمؤیآن  یکل جیانجام گرفت و نتا یقیتلف هايداده ونیرگرس يو به صورت الگو 1388تا 
 الزحمۀحقنقد آزاد شرکت و  هايجریاناز  یناش یندگینما هايهزینه نیب دارمعنیارتباط مثبت و 

 نیب اد،یآزاد ز ينقد هايجریان يدارا يهاشواهد نشان داد در شرکت نیبود. همچن یحسابرس
و  ید آترش هايفرصتنسبت  نیو ب دارمعنیارتباط مثبت و  ،یحسابرس الزحمۀحقو  یسطح بده

  وجود دارد. دارمعنیو  یارتباط منف ،یحسابرس الزحمۀحق
 یبررس را آزاد نقدي انیجر و یحسابرس الزحمۀحق رابطۀ ،)1390( یحضرتداروغه و موسوي

انجام  چندمتغیرهبا استفاده از مدل رگرسیون  1387تا  1382زمانی  دورةبراي  پژوهش. نمودند
 الزحمۀحق داراي باال، آزاد نقد انیجر با هايشرکت که داد نشان هاآن پژوهش جینتاگرفت، 
  .هستند تربیش یحسابرس
 گذاريقیمت و یندگینما يهانهیهز نیب رابطۀ یبررس به ،)1387( یخشوئيمحمدو  یرجب
 مجموع نشان داد که بین متغیرهاي متوسط هاآننتایج پژوهش . پرداختند یحسابرس خدمات
 حسابرس، مالی و نوع سال پایانعمده،  سهامدار اولین سهم عملیاتی، درصد درآمدهاي و هادارایی

 وجود يمعنادار رابطۀ ،یحسابرس خدمات گذاريقیمت بای، ندگینما هزینۀ يهاشاخص عنوان به
   .دارد
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  فرضیه. 4
  پژوهش به شرح زیر تدوین گردیده است: ۀپژوهش، فرضی ۀبا توجه به مبانی نظري و پیشین

  حسابرسی دارد. الزحمۀحقمعناداري بر و مثبت  تأثیرنگهداشت وجه نقد فرضیه تحقیق: 
  

  روش پژوهش. 5
  تجزیه و تحلیل اطالعات

هاي مرکزي چون میانگین و ها با استفاده از شاخصدر بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده
ا هچنین، براي آزمون فرضیهانحراف معیار انجام شده است. هم هاي پراکندگی مانندمیانه و شاخص

اي هرگرسیون تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده است. براي انتخاب از بین روشاز الگوي 
شود. اگر در آزمون لیمر استفاده می Fتابلویی آزمون  هايدادهالگوهاي رگرسیونی ترکیبی و الگوي 

F اب تابلویی انتخ هايداده هاي تلفیقی انتخاب شود، کار تمام است اما اگر روشلیمر روش داده
آزمون هاسمن براي تعیین استفاده از الگوي اثرات  الزم است تا آزمون هاسمن نیز انجام شود. شود

به دلیل اینکه نتایج ). 1394 شود (افالطونی،ثابت در مقابل الگوي اثرات تصادفی استفاده می
گیري استفاده شود، این پژوهش از لحاظ هدف تصمیم فرآیندتواند در حاصل از این پژوهش می

همبستگی است، زیرا در این  -کاربردي است. همچنین، این پژوهش از لحاظ ماهیت، توصیفی
پژوهشگر به دنبال ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر است. در این پژوهش به  ،هانوع پژوهش

 و Excel 2010هاي افزارپژوهش از نرم ها و استخراج نتایجمنظور تجزیه و تحلیل داده
Eviews 9 ا و هاستفاده براي آزمون فرضیه چنین، سطح اطمینان مورداستفاده شده است. هم

هاي رگرسیون، هاي مدلدرصد است. براي برآورد متغیر 95رسیون بررسی فروض کالسیک رگ
ي هافرض ،ترین این فروضمهماي برخوردار است. از جمله آزمون فروض کالسیک از اهمیت ویژه

هاي مدل است. به منظور مربوط به خود همبستگی و عدم ناهمسانی واریانس بین باقیمانده
استفاده شد. مقدار  )DW(ها، آزمون دوربین واتسون تشخیص وجود خود همبستگی بین باقیمانده

ها است. در ماندهنبود خودهمبستگی بین باقی ةهاي پژوهش، نشان دهنداین آماره براي مدل
از  ،ترکیبی خود هايدادهخطی نیز قابل ذکر است که با اینکه استفاده از خصوص بررسی هم

خطی از روش تورم خطی است، اما براي بررسی وجود احتمالی همهاي جلوگیري از بروز همروش
لمد باقیماندهها نشان داد بین نتایج این بررسی ).1394 (افالطونی،استفاده شد  )Vif(واریانس 

   خطی وجود ندارد.هاي مورد آزمون، هم
  

  قیتحق مدل. 6
 پژوهش الگوي ،)2015و تحقیق بنجامین و همکاران ( پژوهش ۀپیشین ،نظري چارچوب به توجه با
  :دش انتخاب هیفرض آزمون انجام براي زیر مدل بنابراین،. است چندمتغیره رگرسیون نوع از
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LAFI,t=α0+β1CASHI,t+β2SIZEI,t+β3DEBTI,t+β4BIGI,t+β5INVI,t 
             +β6LOSSi,t+εi,t            

  
  الگو يرهایمتغ فیتعر: 1 جدول

 یبررس مورد ریمتغ  نماد
LAF یحسابرس ۀالزحمحق یعیطب تمیلگار 

CASH نقد وجه نگهداشت  
SIZE شرکت ةانداز 
DBET ییدارا به یبده نسبت 
BIG یحسابرس سسهؤم ةانداز 
INV هاییدارابه کل  کاال ينسبت موجود 

LOSS  یمال انیز 
  هاي پژوهش* منبع: یافته                              

  

   متغیرهاي پژوهش. 7
ه شرح بمتغیرهاي این پژوهش مشتمل بر سه دسته متغیر مستقل، متغیر وابسته و متغیر کنترلی 

  زیر است:
  

  وابسته ریمتغ. 7. 1
   :)LAF( یحسابرس الزحمۀحق یعیطب تمیلگار
 ۀارائ رمنظو به یحسابرس موسسه با دادارقر طبق شرکت که است یمبلغ ،یحسابرس الزحمۀحق

 مطالعات تربیش در). 1390و همکاران،  يطبري(علو شودیم متحمل مستقل یحسابرس خدمات
 که شودمی استفاده حسابرسی يهاهالزحمحق طبیعی لگاریتم از حسابرسی الزحمۀحق به مربوط

  .)2010 و همکاران، نیفیگر( شودمی پرداخت سال طول درخود  خدمات بابت حسابرسیۀ سسؤم به
  

  مستقل ریمتغ .7. 2
  :)CASH( نقد وجه نگهداشت

 وجه تقسیم از )2013(نجار در پژوهش حاضر مطابق تحقیق آل و است شرکت نقدي وجوه میزان
  .آیدمی دست به هادارایی کل بر نقد وجه هايمعادل و نقد

  

  یکنترل يرهایمتغ .7. 3
 در این پژوهش مطابق .دهدمی نشان را شرکت هايدارایی مجموع :)SIZE( شرکت اندازة

هاي از لگاریتم طبیعی داراییشرکت  اندازةگیري ) براي اندازه1394و همکاران ( تحقیق گرد
  .شرکت استفاده شده است
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اندازه هاییدارا کل جمع بر هایبده کل جمع میتقس حاصل از :)DEBT( ییدارا به یبده نسبت
  .شودیم يریگ

. در این پژوهش مطابق پژوهش سنجدیم را حسابرس اندازة :)BIG(ی حسابرس موسسه اندازة
 یحسابرس مؤسسه ای و یحسابرس سازمان حسابرس اگر) 1395زاده (حسنزاده و برادرانحسن
  .ردیپذیم صفر مقدار صورت نیا ریغ در و1  مقدار باشد دیمف راهبرد
 کل جمع بر کاالمواد و  يموجود میتقس حاصل از :)INV( هاییدارا کل به کاال يموجود نسبت

  .شودیم يریگاندازه، هاییدارا
 شود انیز متحمل شرکت اگر) 1391همکاران ( مهد ومطابق تحقیق بنی : )LOSS(ی مال انیز

  .بود خواهد صفر آن مقدار ،صورت نیا ریغ در و 1 آن مقدار
  
  نمونه و جامعه آماري . 8

بین سال تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هايشرکته کلی پژوهش، این آماري ۀجامع
 در بورس شدهپذیرفته هايشرکت تمام بین از نمونه، انتخاب است. براي 1394 تا 1388 هاي
 :شدند انتخاب آزمون انجام براي داشتند، را زیر شرایط که هاییشرکت تهران، بهادار اوراق
 در 138 8سال از پیش هاشرکت بررسی، هايسال در آماري نمونۀ شدن همگن منظور به .1

  ؛باشند شده پذیرفته تهران بهادار اوراق بورس
  ؛باشد ماه اسفند پایان به منتهی هاشرکت مالی دورة مقایسه، قابلیت افزایش لحاظ به .2
و  هابانک لیزینگ، گذاري،سرمایه مالی، گريواسطه هايشرکت شامل آماري نمونۀ .3

  ؛است متفاوت مذکور هايشرکت دارایی ماهیت زیرا شود؛نمی بیمه هايشرکت
   .باشد دسترس در هاشرکت نظر مد هايداده

  
  پژوهش نمونۀانتخاب  نحوة: 2 جدول

  تعداد شرکت باقیمانده  شدهمحدودیت اعمال
  435  اول
  360  دوم
  236  سوم

  80  چهارم
  هاي پژوهش* منبع: یافته                      

  
نهایی  نمونۀبه عنوان  شرکت -سال 560 ،و یا به عبارتی شرکت 80 ،2 جدولبا توجه به 
  انتخاب گردید.
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   هاي پژوهشیافته. 9
   آمار توصیفی

  نشان داده شده است. 3 جدولنتایج آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش در 
  

  : آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش3 جدول
 LAF CASH INV SIZE DEBT BIG LOSS 

 115/0 281/0  622/0 531/13 245/0 070/0  431/6 میانگین
 000/0 000/0  636/0 482/13 232/0 037/0 397/6 میانه

 000/1 000/1  920/0 116/18 610/0 487/0 158/11  حداکثر
 000/0 000/0  333/0 031/10 043/0 001/0 285/1 حداقل

 319/0 450/0  163/0 345/1 117/0 089/0 986/0 انحراف معیار
  هاي پژوهش* منبع: یافته       
  

اي همتغیردهد که بیانگر آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش را نشان می 3 جدول
ها عمدتاً شامل اطالعات مربوط به شاخصمتغیرتوصیفی براي هر متغیر به صورت مجزاست. این 

هاي هاي مرکزي، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطالعات مربوط به شاخص
ه دهنده نقطمیانگین است که نشان ،ترین شاخص مرکزيپراکندگی نظیر انحراف معیار است. مهم

ثال هاست. براي متعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی براي نشان دادن مرکزیت داده
 تربیشدهد است که نشان می 531/13برابر است با  )SIZE(واحد تجاري  اندازةمیانگین متغیر 

مرکزي اي هاند. میانه یکی دیگر از شاخصمربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته هايداده
شود، میانه متغیر مشاهده می 3 جدولگونه که در همان ،دهداست که وضعیت جامعه را نشان می

از این مقدار  ترکمها دهد نیمی از دادهکه نشان می 037/0برابر با  )CASH( نگهداشت وجه نقد
راي تعیین بهاي پراکندگی معیاري متغیراز این مقدار هستند. به طور کلی،  تربیشو نیمی دیگر 

 ز جملهانسبت به میانگین است  هاآنها با یکدیگر یا میزان پراکندگی میزان پراکندگی داده
د تجاري واح اندازةبراي متغیر  متغیرانحراف معیار است. مقدار این  هاي پراکندگی،متغیرترین مهم

)SIZE(  و براي متغیر نگهداشت وجه نقد  345/1برابر)CASH(  است که نشان  089/0برابر با
 ین میزانترکمین و تربیشبه ترتیب داراي  CASH و SIZEدهد در بین متغیرهاي پژوهش، می

هاي پرت بر نتایج ت به منظور اجتناب از تأثیر دادهپراکندگی هستند. همچنین، الزم به توضیح اس
  .اندهاي پرت متغیرها در سطح یک درصد حذف شدهپژوهش، کلیه داده

  

  استنباطیآمار 
 هاي تابلوییلیمر به منظور بررسی استفاده از روش داده Fقبل از برازش الگوها الزم است تا آزمون 

نتایج حاصل آزمون  .هاي ترکیبی براي الگوهاي مزبور انجام شودبا اثرات ثابت در مقابل روش داده
F  نشان داده شده است. 4 جدوللیمر براي الگوهاي مزبور در  



118                                                                  1397 بهار، 18، شماره 5هاي حسابداري، دوره بررسی 

  لیمر براي الگوي پژوهش F: نتایج آزمون 4 جدول
 شدهپذیرفتهروش  سطح خطا آماره

 روش اثرات ثابت 00000/0 192/7
  هاي پژوهش* منبع: یافته             

  

الگوها، الزم است براي انتخاب از  لیمر براي تمام Fبا توجه به آماره و سطح معناداري آزمون 
یز تابلویی با اثرات تصادفی، آزمون هاسمن ن هايدادهتابلویی با اثرات ثابت یا  هايدادهبین الگوي 

  نشان داده شده است. 5 جدولانجام شود. نتایج مربوط به آزمون هاسمن نیز در 
  

 : نتایج آزمون هاسمن براي الگوي پژوهش5 جدول
 شدهپذیرفتهروش  سطح خطا آماره

 روش اثرات تابت 0000/0  962/35
  هاي پژوهش* منبع: یافته                

 

یی تابلو هايدادهقابل مشاهده است، نتایج حاکی از آن است که الگوي  5 جدولکه در  همانطور
ارجح است؛ بنابراین، به تخمین الگوي پژوهش با توجه به روش  پژوهشبا اثرات ثابت براي الگوي 

تابلویی با  هايدادهبا روش  6 جدولارجح پرداخته شد. در ادامه نتایج تخمین الگوي پژوهش در 
  اثرات ثابت نشان داده شده است.

  
  : نتایج حاصل از برآورد الگوي پژوهش6 جدول

LAFi,t=α0+β1CASHi,t+β2SIZEi,t+β3DEBTi,t+β4BIGi,t+β5INVi,t+β6LOSSi,t+εi,t 
 Vif ةآمار خطا سطح T ةآمار متغیر ضریب متغیر
   α0 961/1  700/4 000/0   

CASH 028/1 458/2 014/0 016/1 
INV 883/0 760/2 006/0 020/1 
SIZE 301/0 036/10 000/0 157/1 

DEBT 283/0 247/3 001/0 139/1 
BIG 491/0  21/3  000/0  105/1  

LOSS 215/0 849/1 065/0 012/1 
 355/0 ضریب تعیین

 342/0 شدهضریب تعیین تعدیل
 641/1 واتسون -دوربین ةآمار

 F 858/25 ةآمار
 F 000/0 ةاحتمال آمار

  هاي پژوهش* منبع: یافته           
  

 نتایج تخمین بر اساستوان معناداري کل مدل را تعیین کرد. می (F) ة فیشربا استفاده از آمار
درصد معنادار است؛ زیرا مقدار  99، مدل تحقیق در سطح اطمینان 6مدل ارائه شده در جدول 
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درصد است. همچنین، ضریب تعیین  5تر از است که کم 000/0برابر با  Fاحتمال مربوط به آمارة 
ي مستقل اتعدیل شده بیانگر این موضوع است که چند درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیره

مده براي آ به دستشود. با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده و کنترلی پژوهش، توضیح داده می
توان بیان کرد که در مجموع متغیرهاي مستقل و کنترلی پژوهش درصد است، می 34الگو که برابر 

دهمبستگی ودهند. افزون بر این، به منظور بررسی خدرصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 34
هاي مدل از آمارة دوربین واتسون استفاده شده است که نتایج بیانگر عدم مرتبۀ اول در باقی مانده

خطی متغیرهاي براي بررسی مشکل همها است. در نهایت وجود خود همبستگی در باقی مانده
واریانس ضرایب دهد که این عامل نشان می استفاده شد. (VIF) عامل تورم واریانس توضیحی از

تخمینی تا چه حد نسبت به حالتی که متغیرهاي تخمینی، همبستگی خطی ندارند، متورم شده 
) Vifة مشخص است با توجه به مقادیر عامل تورم واریانس (آمار 6همانطور که در جدول  .است

  خطی ندارند.، مشکل همتوضیحی مدلمتغیرهاي 
ا، هوجه نقد، نسبت موجودي کاال به کل دارایی دهد که متغیرهاي نگهداشتنشان می 6 جدول

درصد، و متغیر زیان مالی  5حسابرسی در سطح خطاي  ۀسسؤم ةشرکت، نسبت بدهی و انداز اندازة
حسابرسی دارند. زمانی که  الزحمۀحقمثبت و معناداري با  رابطۀدرصد،  10در سطح خطاي 

حسابرسی  دورةنمایندگی در طول  هايشود که در آن هزینهحسابرس با شرایطی مواجه می
خطر حسابرسی باالتري را شناسایی کرده و در نتیجه تالش  احتماالًرود، هاي مالی باالتر میصورت

  ).2012کند (هوپ و همکاران، هاي مرتبط اعمال میي براي جلوگیري یا کاهش تحریفتربیش
  

   گیرينتیجه. 3
هاي پذیرفتهدر شرکت حسابرسی الزحمۀحقنگهداشت وجه نقد بر به بررسی تأثیر  ،تحقیقدر این 

شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بدین منظور فرضیه براي بررسی این موضوع تدوین 
عضی ارتباط مثبتی بین ب مطابق با مبانی نظري. موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت هايدادهو 

ترش گس نمایندگی، رابطۀرود وجود انتظار می حسابرسی وجود دارد. حمۀالزحقاز مفاهیم ریسک و 
 مۀالزححقو تنوع آن از طریق اثرگذاري بر اندازه، ریسک و پیچیدگی واحد مورد حسابرسی بر 

هاي ریسک حسابرسی، مشخصه الزحمۀحق، حسابرسان در تعیین بنابراین .باشد مؤثرحسابرسی 
هاي باالتر جبران الزحمهحقهاي مربوط را از طریق و ریسک صاحبکار خود را در نظر گرفته

نگهداشت وجه نقد نیز به عنوان یکی از عوامل ریسک صاحبکار، ریسک حسابرسی را  کنند.می
ش کنند این ریسک را پوشمیحسابرسی تالش  الزحمۀحقافزایش و حسابرسان از طریق افزایش 

 اب براي کاهش ریسک مرتبط تربیشهاي تالش دهند. به عبارت دیگر، حسابرسان به دلیل
ه کنند در نتیجه، انتظار بر این بود کي طلب میتربیشحسابرسی  الزحمۀحقنگهداشت وجه نقد، 
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تایج که ن وجود داشته باشداي مثبت رابطه ،حسابرسی الزحمۀحقبین عدم نگهداشت وجه نقد و 
، بدارد و )2015( و همکارانبنجامین هاي همین مطلب و مطابق با یافته یدمؤ تحقیقفرضیه 

ی ئخشومحمدي و ) و رجبی1390) خدادادي و همکاران (2001)، تسو و همکاران (2004جانسون (
  است . )1387(

وان تها میاز جمله این محدودیتمطالعات این تحقیق نیز بدون محدودیت نیست.  ۀمانند هم
 الزحمۀحقعدم افشاي جداگانه وجود تورم و  هاي مالی به واسطهیل اقالم صورتعدم تعدبه 

   هاي مالی اشاره کرد.هاي همراه صورتحسابرسی در یادداشت
 ل تعیینعوامیکی از مرتبط با ریسک حسابرسی به عنوان  حوزههاي این پژوهش، ادبیات یافته

با توجه به نتایج آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر دهد. را بسط میحسابرسی  الزحمۀحق کننده
ا در شود حسابرسان این نکته رحسابرسی، پیشنهاد می الزحمۀحقبر  نگهداشت وجه نقداثرگذاري 

  هاي خود براي حسابرسی واحدهاي تجاري مدنظر قرار دهند. گیريتصمیم
راه مستلزم  ۀادامود و شافزون بر این، با انجام هر پژوهش، راه به سوي مسیري جدید باز می

 شود:هایی به شرح زیر پیشنهاد میهاي دیگري است. بنابراین، انجام پژوهشانجام پژوهش
  حسابرسی الزحمۀحقبر  توانایی مدیریت تأثیربررسی  
  رسی.حساب الزحمۀحقبین نگهداشت وجه نقد و  رابطۀراهبري شرکتی بر  تأثیربررسی  
  حمۀالزحقبین نگهداشت وجه نقد و  رابطۀبر  گذاريهاي سرمایه فرصت تأثیربررسی 

 حسابرسی.
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