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رابطه بین سوابق نقش تعدیلی هزینه غیرعادی حسابرسی بر 
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 چکیده
 غیره و هزینه گذاری، سرمایه متفاوت امور برای شرکت داخل در نقد وجه وجود عدم یا وجود

 وجه نگهداشت دالیل بررسی با عموماً آید. حسابرسان می حساب به ارشد مدیران مهم تصمیمات از

 نگرانی موجب و کرده اعالم مدیره هیئت به را نقد وجه نگهداری لزوم ها، شرکت برای مازاد نقد

سوابق بر رابطه بین  حسابرسی غیرعادیهزینه بررسی تاثیر  یقهدف تحق. شد خواهند مدیریت

در بورس  شده پذیرفته یها شرکت یجامعه آمار است. و ارزش مازاد وجه نقد مدیرعاملتحصیلی 

شرکت و روش  120و با استفاده از اطالعات  1398تا  1393 یها سال یناوراق بهادار تهران ب

داد سوابق تحصیلی نتایج نشان . پرداخته شد یهبه آزمون فرض یرهمتغ چند یخط یونرگرس

مدیرعامل رابطه معناداری با ارزش مازاد وجه نقد دارد همچنین در دیگر فرضیه تحقیق مشاهده 

شد که هزینه غیرعادی حسابرسی رابطه بین سوابق تحصیلی مدیرعامل و ارزش مازاد وجه نقد را 
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 مقدمه .1

 یریکارگ بههای نقدی در  . جریانهستمنبع در هر واحد اقتصادی وجه نقد  ینتر مهمیکی از 

های گذشته از اطالعات  . جهت کنترل اندازه دقت ارزیابیهستتصمیمات مالی یک عنصر مهم 

 دهنده نشاننقدی  های یانجرشود و همچنین تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد مفید استفاده می

(. مدیران 1394های آینده است )سعیدی،  ها و پرداخت های واحد تجاری با دریافت ارتباط فعالیت

وجه نقد را جهت کاهش نقدینگی در جریان وجه نقد آتی و یا برای رشد تأمین مالی ذخیره 

وجه های که محدودیت مالی دارند، مازاد  بینی، برای آن دسته از شرکت کنند. با توجه به این پیش می

با کمبود  که یهنگامهایی که مازاد وجه نقد دارند  نقد دارای ارزش بیشتری خواهد بود. اگر شرکت

ها کمتر در معرض  گران را جذب کنند، قیمت سهام آن نقدینگی در بازار مواجه شوند، بیشتر معامله

صاحبان سهام نوبه خود، هزینه حقوق  گیرد. کاهش ریسک نقدینگی به شوک نقدینگی بازار قرار می

منبع در هر واحد انتفاعی وجوه نقد  ینتر مهمیکی از (. 2018، 1دهد )هوانگ و مازوز را کاهش می

شود، این است و یکی از عواملی که باعث به وجود آمدن سالمت اقتصادی در هر واحد انتفاعی می

که بتوانند  شود یمو همچنین سبب  است که وجوه نقد در دسترس با نیازهای نقدی در توازن باشد

 (.1394هایی با بازده باال را انتخاب کنند )منعم،  بهترین پروژه

، 3دهد )هیت و ایرلند ها را شکل می های آن ، سابقه و تجربه مدیران انتخاب2طبق نظریه مدیریت عالی

و  ها در حل مسائل دهند سابقه مالی مدیرعامل موجب کاراتر شدن آن (. تحقیقات قبلی نشان می1985

دهند مدیران عاملی که دارای سابقه  ( نشان می2010) 4شود. برای مثال کوینکو و همکاران مشکالت می

مدیران عاملی که دارای  که یدرحالعملیاتی هستند در حل مسائل مربوط به زنجیره تأمین تواناتر هستند 

های بازاریابی را مدیریت نمایند )روستایی و همکاران،  توانند سیاست سابقه بازاریابی هستند بهتر می

مالی تواناتر  ای و تأمین بندی سرمایه مدیرعامل دارای تخصص مالی باشد در بودجه که یهنگام. (1399

با در نظر گرفتن نوع صنعت و فعالیت شرکت ایجاد سبد پرتفوی بهتری را  تواند یمخواهد بود، همچنین 

دهند که دانش مالی سبب افزایش توانایی مدیرعامل در ( شرح می2015) 5کند. باتواح، صالح و احمد

شود و همچنین موجب کاهش قضاوت و برآورد اشتباه مواجهه با موضوعات پیچیده حسابداری می

های مالی برتر )ماتسوناگا،  ن با دانش مالی، از سیاستهای اداره شده توسط مدیرعامال شرکتشود.  می

                                            
1 Huang, W. Mazouz, K 
2 upper echelons theory 
3 Hit and Ireland 
4 Koyuncu et al 
5 Baatwah, S, R. Salleh, Z. & Ahmad, N. 
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( بهره 2014، 2(، کاهش تحریفات عمده و افزایش سودآوری )کاستودیو و میتزجر2013، 1ونگ و یئونگ

 روند یکها  ( استخدام مدیرعامل با تخصص مالی از سوی شرکت2015) 3به اعتقاد جانسون برند. می

های افشا و  کنند که تمرکز افزاینده بر سیاست ای استدالل می صعودی به خود گرفته است. عده

های حسابداری بعد از قانون ساربینزاکسلی علت عمده آن هست  گزارشگری مالی و نیز افزایش شکست

وراق مصوب سازمان بورس ا شده ثبتهای  (. در اساسنامه نمونه شرکت2014، 4)کاو و ناراپانامورتی

 27ماده  2در تبصره  مثال عنوان بهاست.  شده اشارهوجود مدیران دارای تخصص مالی  ضرورت بهبهادار 

وی باید غیرموظف و دارای تحصیالت مالی  یندهنمایا  مدیره یئتهآمده است؛ حداقل یکی از اعضای 

قتصادی( و تجربه مرتبط های مدیریت با گرایش مالی و ا )اقتصاد، مدیریت مالی، حسابداری و سایر رشته

 (.1399باشد )روستایی و همکاران، 

 و کنند می استفاده خود های گیری تصمیم جهت مالی های صورت اطالعات از زیادی افراد امروزه

 گواهی برای حسابرس نظر .کنند حاصل اطمینان اطالعات این اتکای قابلیت از باید این منظور برای

 از برخی گردد؛ می ارائه اطالعات کنندگان استفاده از پشتیبانی و مالیهای  صورت به اعتباربخشی و

 حسابرسی انجام در مالی گزارشگری بر کیفیت تواند می حسابرسی های الزحمه حق مانند عوامل

 برای هم و کار برای صاحب هم حسابرسی الزحمه حق تعیین نحوه از باشد. آگاهی تأثیرگذار

کار  کیفیت بر تواند می طریق دو از حسابرس به پرداختی الزحمه حق میزان است مهم حسابرس

 نیز وی تالش شود، گرفته نظر در حسابرس برای بیشتری الزحمه حق چه بگذارد: هر اثر حسابرسی

 خود مشتریان به مالی ازنظر حسابرسان صورت این در ولی برد می باال را کار و کیفیت گردد می بیشتر

 دست از نگرانی خاطر به درنتیجه و شود می آنان استقالل دست رفتن از موجب و شوند می وابسته

 تواند می کار این البته که ندهند انجام مناسبی شکل به را حسابرسی های روش است ممکن کار دادن

 (.1981، 5)دی آنجلو باشد داشته همراه به آنان برای بدی مالی عواقب بعدها

 که درحالی است، مشتریان مالی های صورت عینی بررسی برای حسابرسان توانایی اصلی، نگرانی

 خدمات. کنند می دریافت کاران صاحب از نیز را حسابرسی خدمات الزحمه زمان حق همان در

 و کند ایجاد سهوی یا عمدی ای بالقوه منافع تضاد تواند می غیر حسابرسی و حسابرسی زمان هم

 کیفیت طرفی از. بینجامد گرفتن استقالل قرار المصالحه وجه به حسابرس با کار صاحب ارتباط

                                            
1 Matsunaga, S. R., Wang, S. & Yeung, P. E. 
2 Custodio, C. & Metzger, D 
3 Johnson 
4 Cao and Narayanamoorthy 
5 DeAngelo 



 

 

 1401، بهار1، شماره2فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد

 

179 
 

 حسابرس کاهش استقالل لذا،. دارد بستگی حسابرس استقالل ویژه به متعددی عوامل به حسابرسی

دلیل،  همین به. گذارد می مستقیم تأثیر وی اظهارنظر و حسابرسی فرایند کیفیت بر مستقیم طور به

 نباشد، مستقل کار صاحب از حسابرس اگر. دارند استقالل های آفت به جدی توجه ای حرفه مجامع

 معنا بی کاری حسابرسی بدون استقالل، درواقع،. افزاید نمی مالی های اعتبار صورت به چیزی نظرش

 فرآیند بر کنندگان، استفاده دیگر و گذاران سرمایه اتکا پشتیبانی از حسابرسی استقالل هدف. است

 اطالعات اساس بر کنندگان استفاده زیرا وقتی است، سرمایه بازار کارایی افزایش و مالی گزارشگری

 لذا و کرد گذاری خواهند سرمایه مناسبی جای در را خود دارایی کنند، گیری تصمیم صحیح

 (.1385 مهربانی، و شد )نیکبخت خواهد جلوگیری منابع بهینه غیر تخصیص از ترتیب این به

 شده مطالبه حسابرسی غیرعادی های الزحمه حق ،(2010 ،1همکاران و چوی) پیشین تحقیقات

 عادی سطح. اند کرده تقسیم غیرعادی و عادی سطح دو به را های حسابرسی شرکت توسط

 پیچیدگی، شرکت، اندازه مانند مشتریان بین در رایج عوامل به اساساً حسابرسی های الزحمه حق

 حسابرسی های الزحمه حق غیرعادی سطح که درحالی. است شده داده نسبت تنوع و ریسک ساختار

 ارتباط به بستگی است عادی الزحمه حق از جدا مشتریان، توسط شده پرداخت اضافی وجه همان که

های غیرعادی  کند که هزینه ادبیات نظری استدالل می. دارد مشتریانشان و حسابرسی های شرکت بین

های دارای ریسک به حسابرسان درازای تالش  شرکتالزحمه پرداختی توسط  تواند حق باال می

(. درنتیجه 2013، 2اضافی که حسابرسان اعمال خواهند کرد را تحت تأثیر قرار دهد )دانته و همکاران

تر منجر  تواند بسته به زمینه، به حسابرسی باکیفیت باالتر یا پایین الزحمه غیرعادی باالتر می حق

 شود. می

هزینه این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که آیا  ذکرشدهبا توجه به مطالب 

معناداری  تأثیر ارزش مازاد وجه نقدو  سوابق تحصیلی مدیرعاملبر رابطه بین  حسابرسی غیرعادی

 دارد؟

 
 بیان نظری .2

 هزینه غیرعادی حسابرسی. 2-1

                                            
1
 Choi et al 

2 Dontoh et al 
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 الزحمه حق) حسابرس واقعی الزحمه حق بین تفاوت از است عبارت حسابرس غیرعادی الزحمه حق

 انتظار که حسابرسی الزحمه حق از عادی سطح و مالی( های صورت حسابرسی جهت شده پرداخت

 :است زیر شکل به مجزا قسمت دو شامل حسابرس به پرداختی الزحمه حق. رادارند آن پرداخت

عادی  های الزحمه حق که دهد می نشان را مالی تأمین ریسک و حسابرسان تالش به مربوط های هزینه

 کار، صاحب اندازه مانند عواملی به توجه با حسابرس عادی الزحمه حق شود، می نامیده حسابرس

 (.1980 ،1)سیمونیک شود می تعیین کار صاحب خاص ریسک و کار صاحب عملیات پیچیدگی

 و حسابرس بین خاص روابط مبنای بر توان می را ها الزحمه حق گونه این حسابرس، غیرعادی الزحمه حق

 کردند اشاره( 2002) 2لیبی و کینی که طور همان(. 2010 همکاران، و چوی) کرد تعریف کار صاحب

 قالب در تواند می بهتری صورت به عادی های الزحمه حق با مقایسه در حسابرس غیرعادی الزحمه حق

 به حسابرس اقتصادی وابستگی یا حسابرسی خدمات با مرتبط اقتصادی های رشوه یا رانت دریافت

 جهت اقدامی توان می را حسابرس غیرعادی الزحمه حق تر دقیق صورت به که پذیرد صورت کار صاحب

 مورد واحد مدیریت های خواسته جهت در حسابرس سوی از مطلوب گزارشی ارائه و رشوه دریافت

 قانونی های هزینه تالش هزینه مجموع از است عبارت حسابرسی عادی الزحمه حق .کرد تلقی رسیدگی

 مشتری، اندازه: ازجمله عواملی وسیله به حسابرسی تالش های هزینه و قانونی های هزینه. انتظار مورد

 شود می تعیین رسیدگی مورد واحد بر حاکم قانونی های نظام و مشتری ریسک کار، صاحب پیچیدگی

 (.2010 همکاران، و چوی)

 

 مازاد وجه نقد. 2-2

و  مدیران خاص موردتوجه همواره گردش، سرمایه در اجزای ترین مهم از یکی عنوان به نقد وجه

نقدی برای پیشبرد  های دارایی ترین دسترسیوجه نقد یکی از در است.  داشته قرار گذاران سرمایه

و واحدهای اقتصادی  ها بخش. به عبارتی، وجه نقد در تمامی باشد می ها شرکتعملیات تجاری 

اقتصادی بر روی وجه نقد تأثیر مستقیم یا  های فعالیتدر جریان است و از طرفی، همه  ها شرکت

 دارد که جذابیتی واسطه به شرکت مازاد نقد وجه میزان (.1389)اروجی، غیرمستقیم خواهد گذاشت. 

 این که ؛شود می سهام معامالت دفعات و حجم در افزایش به منجر و شده گذاران سرمایه جذب موجب

 انتظار مورد بازده ریسک، با کاهش و بوده همراه سهام شوندگی نقد افزایش با درنهایت رویداد

                                            
1 Simunic 
2 Kinney and Libby 
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 است که جهت همین از( 2014 ،1آالم و اسم). دهد می کاهش را شرکت سرمایه هزینه و سهامداران

 آتی گران مالی تأمین و نقدینگی از ناشی مشکالت کاهش برای را مازاد نقد وجه ،ها شرکت از برخی

 که داد نشان خود ( تحقیق2006) 3لیو رابطه همین در (.2009، 2همکارن و باتس) کنند مینگهداری 

 این به دارد وجود سهام شوندگی نقدشاخص  و شده نگهداری مازاد نقد وجه بین معناداری ارتباط

 این سهام دادوستد افزایش میزان باعث و کرده جذب را بیشتری گذاران سرمایه مازاد، نقد وجه که معنی

 (.2018و مازوز،  )هوانگ دهد می کاهش را شرکت سهام معامالت تداوم عدم ریسک و شده ها شرکت

 

 مدیرعامل سوابق تحصیلی. 2-3

است.  فعلی ارشد مدیران جاری وظایف از جزئی فقط سازمان یک داخلی های فعالیت اداره

 نزدیک و دور از اعم سازمان خارجی محیط تحمیلی های چالش به باید می چنین هم مدیران

 کاهش ملزومات، کنندگان عرضه رقیبان،: املش نزدیک خارجی دهند. محیط نشان العمل عکس

 ،کند می پیدا تغییر مقدمه بدون آنان های اولویتکه  مشتریان و دولتی های سازمان منابع، روزافزون

 توسعه سیاسی، احزاب اجتماعی، و اقتصادی از: شرایط اند عبارت دور خارجی است. محیط

 داده دخالت ارشد مدیران های گیری تصمیم در شده ارزیابیو  بینی پیش باید می تماماً که تکنولوژی

 دارند تأثیر آن سودآور رشد در شرکت توانایی بر که عواملی همه با اثربخش برخورد منظور بهشوند. 

 در موسسه بهینه وضعیت نظرشان به که کنند می طراحی ای گونه بهرا  مدیریت فرایندهای مدیران

 فرایندهای که است پذیر امکان لحاظ این به . چنین استقرارینماید می تحصیل را ها آن رقابتی محیط

 به نسبت واکنش برای و کنند میفراهم  محیطی تغییرات از تری دقیق برآوردهای مدیران گیری تصمیم

 بر که گرفت مدیران نتیجه چنین توان می. آوردند می پدید تری بیش آمادگی رقابتی یا داخلی فشارهای

 از که مدیرانی بقیه به نسبت بهتری نسبتاً نتایج و آثار گیرند می تصمیم خود تحصیالت و تجربه اساس

 و تبعات دارای مدیریتی های گیری تصمیم هیکل .کنند می استفاده گیری تصمیم حین ها شاخصسایر 

 و تجربه و ها ویژگی بنابراین؛ داشت خواهد دنبال به ها شرکت و ها سازمان برای را منفی و مثبت آثار

 احتشام واحمدی  هداوند) کند می جلوه بااهمیت بسیار گیری تصمیم حوزه در مدیران تحصیالت

 (.1393،راثی

 

                                            
1 Asem and Alam 
2 Bates et al 
3 Liu 
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 پیشینه پژوهش .3

 یحسابرس یرعادیو غ یعاد های ینههز یرتأث یبه بررس یقیدر تحق (2021) 1و همکاران یدیالرش

چند  یخط یونبا استفاده از رگرس 2017تا  2002 یها سال ینب یهند یها شرکت یمال یتبر محدود

با  یحسابرس یرعادیو غ یعاد های ینههز یننشان داد که ب ها آن های یافته یجپرداختند که نتا یرهمتغ

امور  دهندگان ارائهآن است که  دهنده نشان ها یافته ینوجود دارد. ا یو معنادار یرابطه منف یمال یتمحدود

که اعتبار  دانند یباال م باکیفیت یاز حسابرس یا را نشانه یحسابرس یرعادیو غ یعاد های ینههز یمال

مثبت  یرتأث یبه منابع مال ها شرکت یخود بر دسترس نوبه بهو  دهد یم یشرا افزا یمال یها صورت

 .گذارد یم

بر نگهداشت  یرعاملمد یلیسوابق تحص یرتأث یدر بررس( 2020) 2سونگجامون و همکاران

نمونه  2016تا  2005 یها سال ینموجود در کره ب یها وجه نقد و ارزش مازاد وجوه نقد شرکت

 ؛ کهقرار گرفت موردبررسی یتاو پانل د یرهچند متغ یخط یونشرکت با استفاده از رگرس 643 یینها

 یرتأث اند کرده تحصیل یو مال یبازرگان یها که در رشته یرعاملمد یلیداد سوابق تحص شانن یجنتا

 مازاد وجه نقد دارد. ارزشبر نگهداشت وجه نقد و  یمعنادار

تا  1993های  تأثیر سوابق تحصیلی مدیران عامل بر اجتناب مالیاتی را بین سال (2019) 3هوانگ و ژانگ

ها  . آنقراردادند موردبررسیرگرسیون خطی چند متغیره شرکت را با استفاده از  1500و نمونه مشتمل بر  2013

ها  های دارای مدیران عامل متخصص مالی، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به سایر شرکت دریافتند که شرکت

 دارند.

در بررسی تأثیر کیفیت سود بر مازاد وجه نقد شرکت و ارزش نهایی  (2018) 4شین و همکاران

تری هستند شاید که دارای کیفیت سود پایین در کره ذکرشدهها آن به این نتیجه دست یافتند که شرکت

آوری مازاد وجه نقد داشته برای از بین بردن مشکالت عدم تقارن اطالعاتی، احتمال بیشتری به جمع

 باشند.

معامالت  مازاد وجه نقد، تداومدر تحقیقی به بررسی رابطه ارزش ( 1400فخاری و همکاران )

 نشان پژوهش این پرداختند. نتایج بورس اوراق بهادار تهران در شده پذیرفته های شرکتو ارزش 

 وجود همچنین و دارد وجود معناداری و مثبت رابطه شرکت ارزش و معامالت بین تداوم که دهد می

                                            
1 Alrashidi et al 
2 Seongjae et al 
3 Huang, H., & Zhang, W. 
4 Shin, M. Kim, S. Shin, J. Lee, J 
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. سازد می معنادار و مثبت را شرکت ارزش و مازاد نقد بین وجه ای رابطه معامالت تداوم تعدیلی متغیر

 .است ایرانی های شرکت در سطح نمایندگی هزینه کاهش در سرمایه بازار نقش بیانگر ها یافته این

 و نقد وجوه نگهداری بر مدیران تحصیالت در تحقیقی به بررسی تأثیر (1399مختاری )

 نشان تهران پرداخت. نتایج بهادار اوراق بورس در ای بیمه های شرکتنقد  وجوه مازاد ارزش

دارد.  معناداری تأثیر ای بیمه های شرکتنقد  وجه مازاد ارزش بر مدیران تحصیالت که دهد می

 .دارد معناداری تأثیر ای بیمه های شرکت نقد وجه بر نگهداشت مدیران تحصیالت همچنین

 گذاری سرمایهبا  مدیرعاملتحصیالت  سطحرابطه در تحقیقی به بررسی  (1399) عوض زاده

تحقیق و  گذاری سرمایهنتایج نشان داد بین سطح تحصیالت مدیران و تحقیق و توسعه پرداخت. 

توسعه رابطه معناداری وجود دارد. نقش تعدیل گر مالکیت نهادی بر رابطه بین سطح تحصیالت 

تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری دارد. نقش تعدیل گر تمرکز  گذاری سرمایهمدیران و 

تحقیق و توسعه اثر مثبت و  گذاران سرمایهمالکیت بر رابطه بین سطح تحصیالت مدیران و 

 .معناداری دارد

بررسی تأثیر هزینه غیرعادی حسابرسی و اندازه در تحقیقی به ( 1398و همکاران ) کبرند

دهد  های نشان می افتهپرداختند.  بازار از نگهداشت وجه نقد گذاری ارزششرکت حسابرسی بر 

بین هزینه غیرعادی حسابرسی و ارزش بازار نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت و معناداری وجود 

 .ای وجود ندارد نگهداشت وجه نقد رابطه دارد اما بین اندازه شرکت حسابرسی و ارزش بازار از

 فرضیه پژوهش .4

 رابطه معنادار وجود دارد. ارزش مازاد وجه نقدو  یرعاملمدسوابق  ینب :اول فرضیه

 ارزش مازاد وجه نقدو  یرعاملمدسوابق بر رابطه بین  حسابرسی یرعادیغهزینه فرضیه دوم: 

 معناداری دارد. یرتأث

 روش پژوهش .5

بر روابط  یدتأکماهیت، یک پژوهش توصیفی با  ازلحاظهدف کاربردی و  ازلحاظ پژوهش

و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای  کند یم وضع موجود را بررسی طرف یکازهمبستگی است، زیرا 

. عالوه بر این در حوزه مطالعات پس رویدادی نماید یممختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین 

در بورس اوراق  شده یرفتهپذ یها شرکتمالی  یها صورتمبتنی بر اطالعات واقعی  و گیرد یمقرار 

خواهد  یمتعم قابلجامعه آماری  کل بهبهادار تهران و سایر اطالعات واقعی است که با روش استقرایی 

و از منابع مختلفی  ها شرکتی مالی ها صورتی متغیرهای پژوهش از ها دادهی آور جمعبود. برای 
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نوین و سایت اینترنتی متعلق به مرکز مدیریت پژوهش و مطالعات اسالمی  آورد ره افزار نرم همچون

زمانی این پژوهش از سال  قلمرواست.  شده استفادهسازمان بورس اوراق بهادار تهران و سایت کدال 

 است. 1398تا  1393

 جامعه آماری پژوهش .6

بورس اوراق بهادار تهران هستند. نمونه شده در  یرفتهپذی ها شرکتجامعه آماری این پژوهش 

ها،  آن پذیری مقایسه قابلیت رعایت برای  .1 آماری به روش حذفی و با اعمال شرایط زیر تعیین شد:

 توقف، پژوهش زمانی قلمرو طی  .2   .باشداسفندماه هرسال  پایان به منتهیها  شرکت مالی سال

 برایها  شرکت از یازموردن اطالعات کلیه  .3   .باشند نداده تغییر را خود مالی دوره و نداشته فعالیت

، گذاری یهسرما یها )شرکت مالیمؤسسات  وها  بانک جزء  .4   .باشد دسترس در پژوهش

 بورس در 1393سال  از قبلها  شرکت  .5   .نباشند( بیمه و ها لیزینگ ، هلدینگ یها شرکت

 باشند. شده یرفتهپذ

نمونه پژوهش انتخاب  عنوان بهشرکت  120های باال تعداد  یتمحدوددادن  مدنظربا 

 شدند.

 ها آن یریگ اندازهعملیاتی تحقیق و نحوه  یرهایمتغ .7

 یرعاملمدسوابق تحصیلی متغیر مستقل: . 7-1

 یها رشته یدکتر یا( یسانسل فوقمدرک ارشد ) یدارا یرعاملاست که اگر مد یساختگ یرمتغ

 مقدار آن صفر خواهد بود. صورت ینا یردر غ یکباشد عدد  یو مال یبازرگان ی،حسابدار

 (2020سونگجا مون و همکاران، )

 

 ارزش مازاد وجه نقد. متغیر وابسته: 7-2

( مازاد وجه نقد از طریق محاسبه باقیمانده مدل 1999) 1مطابق تحقیق اپلر و همکاران

 (.1394و طباطبایی،  نیا ایزدیآید ) می دست بهرگرسیون مقطعی به شرح زیر 
CASHi,t = α0 + α1MBi,t + α2LOGTAi,t + α3CFOi,t + α4WCi,t + α5SIGMAi,t

+ εi,t 

 که در این رابطه:

CASHi,t : وجه نقد در ابتدای سالt ها در ابتدای سال  کل دارایی بر تقسیمt.MBi,t : ارزش بازار

                                            
1 Opler, T. Pinkowitz, L., Stulz, R.,Williamson, R 
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حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال  بر ارزش دفتری تقسیم tحقوق صاحبان سهام در ابتدا سال 

t.LOGTAi,t :ها در ابتدای سال لگاریتم طبیعی کل دارایی t.CFOi,t : خالص جریان نقد عملیاتی در

ها در بر کل دارایی تقسیم t سرمایه در گردش منهای وجه نقد در ابتدای سال: t.WCi,t ابتدای سال

های موجود در  سال قبل را، برای شرکت 3طی  CFO میانگین انحراف معیار: t.SIGMAi,t ابتدای سال

 اثرات نامشخص عوامل تصادفی.: εi,tگیریم. یک صنعت یکسان برای هرسال در نظر می

دهد که  بعد از محاسبه این مدل باقیمانده این مدل مقدار عددی را برای هر شرکت نشان می

 نهایتاًکت در آن سال است و ارزش مازاد وجه نقد آن شر دهنده نشاناین عدد برای هر شرکت 

 شود. ارزش مازاد وجه نقد آورد می عنوان بهاین مقدار در مدل رگرسیونی فرضیه دوم 
 

 هزینه غیرعادی حسابرسی متغیر تعدیلی:. 7-3

 یها نهیهزمتغیر مستقل در این تحقیق : (ABAFEE) های غیرعادی حسابرسی هزینه

، 1: )آلن و همکارانشود یم محاسبهغیرعادی حسابرسی است که با استفاده از باقیمانده مدل زیر 

2012) 

𝐿𝐴𝐹𝑖,𝑡                              1مدل  = 𝛽0 +  𝛽1𝐿𝑇𝐴𝑖 + 𝛽2𝐶𝑅𝑖𝑡 +

𝛽3𝐶𝐴/𝑇𝐴𝑖𝑡 +  𝛽4𝐴𝑅𝐼𝑁𝑉𝑖,𝑡 +  𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽
6

𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛽
7
𝐹𝑂𝑅𝐸𝐼𝐺𝑁𝑖𝑡 + 𝛽

8
𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +

𝛽
9

𝐼𝑁𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖𝑡 + 𝛽
10

𝑂𝑃𝐼𝑁𝐼𝑂𝑁𝑖𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  

 

برابر با لگاریتم : 𝐿𝑇𝐴𝑖𝑡 حسابرسی است. الزحمه حقبرابر لگاریتم : 𝐿𝐴𝐹𝑖,𝑡که در آن:

های جاری است.  بدهی بر میتقسهای جاری  رابر با دارایی: 𝐶𝑅𝑖𝑡 های پایان سال است. دارایی

𝐶𝐴/𝑇𝐴𝑖𝑡 :جمع کل دارایی است. بر میتقسهای جاری  برابر با دارایی 𝐴𝑅𝐼𝑁𝑉𝑖,𝑡 : برابر با جمع

برابر با سود بعد از : 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 جمع کل دارایی است. بر میتقسها  های دریافتنی و موجودی حساب

هایی که زیان خالص  شرکتبرابر با : 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡ها است.  جمع کل دارایی بر میتقسکسر مالیات 

 شود. داشته باشند برابر یک و در غیر این صورت مقدار صفر برای آن در نظر گرفته می

𝐹𝑂𝑅𝐸𝐼𝐺𝑁𝑖𝑡 :هایی که سود عملیاتی داشته باشند برابر یک و در غیر این صورت  برابر با شرکت

جمع کل  بر میتقسها  ع کل بدهیبرابر با جم: 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 شود. مقدار صفر برای آن در نظر گرفته می

                                            
1 Alan et al 
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 ها است. جمع کل دارایی بر میتقسهای نامشهود  برابر با نسبت دارایی: 𝐼𝑁𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖𝑡 ها است. دارایی

𝑂𝑃𝐼𝑁𝐼𝑂𝑁𝑖𝑡 : های مالی شرکت از نوع مقبول باشد عدد  حسابرس درباره صورت اظهارنظراگر

باقیمانده مدل است که : 𝜀𝑖,𝑡. شود نظر گرفته مییک و در غیر این صورت مقدار صفر برای آن در 

 شود و هزینه غیرعادی حسابرسی است متغیر مستقل از آن استفاده می عنوان بهدر آزمون فرضیه 

 .(1398)برندک و همکاران، 

 
 متغیرهای کنترلی. 7-4

- 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 :لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت در پایان سال مالی  

- 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 :اهرم مالی شرکت i در سال t  که از تقسیم بدهی بر ارزش دفتری

 گردد. ها محاسبه می دارایی

- 𝐶𝐹𝑖𝑡 :آید. ها به دست می از نسبت جریان نقد عملیاتی بر کل دارایی 
 

 ها افتهی .8

 یرهامتغ یفیتوص آمار. 8-1

 رهایمتغ یفیتوص یها شاخص :1جدول 

    پیوسته متغیرهای پنل الف:

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین 

 16.0 00.0 53.1 14.0 18.0 هزینه غیرعادی حسابرسی

 0.03 0.17- 0.24 0.11 0.001- ارزش مازاد وجه نقد

 1.47 11.02 19.75 14.53 14.74 اندازه شرکت

 0.22 0.11 1.71 0.60 0.61 اهرم مالی

نسبت جریان نقد 

 عملیاتی

0.11 0.10 0.55 -0.39 0.13 

 متغیرهای گسسته پنل ب:

 درصد فراوانی نوع طبقه نام متغیر

 سوابق تحصیلی مدیرعامل
0 498 83% 

1 102 17% 

 های تحقیق : یافتهمأخذ
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که فاصله زیادی بین میانه و میانگین متغیرها وجود ندارد و  بینیم یم( 1با نگاهی به جدول )

( بیشترین 74/14توزیع نرمال است. اندازه شرکت ) دهنده نشانکه نزدیک به هم باشند،  یا اندازه به

( کمترین میانگین را داراست. با بررسی انحراف معیار به -001/0میانگین و ارزش مازاد وجه نقد )

( در مقایسه با دیگر متغیرها کمترین 03/0این نتیجه حاکی از آن است که ارزش مازاد وجه نقد )

( دارد. نتایج پنل ب نیز 47/1راکندگی را داراست و بیشترین پراکندگی را اندازه شرکت )پ

باشد، یعنی  می %17این است که درصد فراوانی متغیر سوابق تحصیلی مدیرعامل  دهنده نشان

دارای مدیرعامل با سوابق تحصیلی ارشد و دکتری مالی و  یموردبررسهای  شرکت 102حدود 

 .بازرگانی هستند

 آزمون مانایی. 8-2

. باشد داشته موردمطالعه مدل بر همچنین و متغیر آن توزیع بر اساسی تأثیر نامایی یا مانایی

برای . کند ارائه کاذب نتایج است ممکن مانا غیر های سری و متغیرها با رگرسیون مدل اجرای

هایی که در  ین آزمونتر مهمشود.  استفاده می 1ی واحد یشهرشناسایی مانایی متغیرها معموالً از آزمون 

و آزمون  2رود شامل آزمون لوین، لین و چیو های ترکیبی برای مانایی متغیرها به کار می ساختار داده

در پژوهش حاضر از آزمون لوین، لین و چیو برای بررسی مانایی  ؛ کهاست 3ایم، پسران و شین

( 2یرهای تحقیق در جدول )متغدر ارتباط با مانایی  شده انجاماست. نتایج آزمون  شده استفادهمتغیرها 

 است. شده ارائه
چیو و لین لوین، آزمون-واحد ی ریشه آزمون نتایج خالصه :2جدول     

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 مانا 0000/0 -18/2163 سوابق تحصیلی مدیرعامل

 مانا 0000/0 -66/11 حسابرسی یرعادیغهزینه 

 مانا 0000/0 -37/25 ارزش مازاد وجه نقد

 مانا )مرتبه اول( 0000/0 -83/40 اندازه شرکت

 مانا 0000/0 -95/61 اهرم مالی

 مانا 0000/0 -62/15 نسبت جریان نقد عملیاتی

                                            
1 Unit Root Test 
2 Levin, Lin and Chu 
3 Im, Pesaran and Shin 
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باشد، پس فرضیه می تر کوچک 05/0های در این آزمون از  بینیم که احتمالطبق جدول باال می

 گیرد و کلیه متغیرها در سطح مانا هستند.پذیریش قرار نمیصفر مورد 

 آزمون ناهمسانی واریانس. 8-3

دهد  بررسی نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس که با آزمون وایت انجام شد، نشان می

از  تر کوچکدرصد،  5داری مقدار آماره، برای مدل تحقیق در سطح خطای کمتر از  که سطح معنی

مبنی بر همسانی واریانس جمالت خطا رد  H0یگر فرضیهد عبارت بهدار است،  یمعنو  05/0

 (.3باشند )جدول  مسانی برخوردار نمیشود، یعنی جمالت خطا از واریانس ه می

 انسیوار یهمسان آزمون :3جدول 

 داری سطح معنی مقدار آماره آزمون وایت

 0000/0 32/3 مدل اول

 0000/0 67/4 مدل دوم

 های تحقیق یافته :مأخذ

دار است یعنی  تر و معنی کوچک 05/0داری از  بینیم که سطح معنیطبق جدول باال می

به رفع آن پرداخته  1رو با وزن دادن ازاینباشند.  جمالت خطا از واریانس همسانی برخوردار نمی

 خواهد بود. 2یافته ها روش حداقل مربعات تعمیم و مدل مناسب برای تخمین آزمون فرضیه

 هم خطی آزمون .8-4

موجود در مدل  یمستقل و کنترل یرهایمتغ ینب یدوجود رابطه شد یبه معنا یهم خط

خواهد  ییباال یارمع یخطا یالگو دارا یبرآورد یبضرا ی،. در صورت وجود هم خطباشد یم

 ین. در ایابددر معادله کاهش  دار یمعن یرهایکه تعداد متغ شود یمباعث  مسئله ینا یجهدرنتبود و 

( استفاده شد. VIF) یانسعامل تورم وار یاراز مع یعدم وجود هم خط بررسی یمعادله برا

با باشد.  یم یعدم وجود هم خط دهنده نشانباشد،  10کمتر از  یانسشاخص تورم وار که یوقت

دهد که مقادیر عامل تورم واریانس برای  توجه به آزمون معیار تورم واریانس، نتایج نشان می

هم بنابراین، مشکل ؛ باشند می 10کمتر از  شده ارائههریک از متغیرهای توضیحی مدل تحقیق 

 .ی در مدل وجود نداردخط

 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. 8-5

                                            
1 Cross-section weights  
2 GLS 
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شود. این  ها استفاده می های مختلفی برای آزمون فرضیه های ترکیبی از مدل در استفاده از داده

نامرتبط و  ظاهر بههایی مانند مدل اثر ثابت، مدل اثر تصادفی، مدل رگرسیون  ها شامل روش مدل

تحقیق،  های یی برای تعیین نوع مدل متناسب با دادهها آزمونهای تلفیقی است. همچنین،  مدل داده

(، هاسمن و بروش پاگان وجود دارد. برای انتخاب روش مناسب برای تخمین F) چاپمانند آزمون 

مقید )چاو(  Fهای ترکیبی، از آزمون  های زمانی مختلف داده های مزبور در مقاطع و دوره مدل

آزمون های مربوط به  . فرضاست شده دادهنشان  4خروجی آزمون در جدول  ؛ کهاست شده استفاده

 چاو به شرح زیر است:

 (.Poolبرابرند )ساختار  باهمدر مدل  مبدأهای عرض از  همه(: H0صفر )  یهفرض

 (.Panelبا بقیه متفاوت است )ساختار  مبدأها(: حداقل یکی از عرض از H1مقابل )  یهفرض
 تحقیق اتیفرض مدل یبررس در( دیمق F) چاو آزمون جینتا :4جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون چاو F p-valueآماره  مدل

 های ترکیبی داده شود رد می 𝐻0 0000/0 1853/7 مدل اول

Panel date 

 های ترکیبی داده شود رد می 𝐻0 0000/0 4626/7 مدل دوم

Panel date 

درصد  5است زیرا سطح معناداری از  نشده یرفتهپذبینیم که فرضیه صفر طبق جدول باال می

شود. از  باشد و از میان طرح پنل یا رگرسیون تجمیع شده )تلفیقی( و پنل انتخاب میکمتر می

آزمون هاسمن جهت انتخاب اثرات ثابت و اثرات تصادفی مدل استفاده شد. اگر سطح معناداری 

درصد بیشتر باشد مدل اثرات تصادفی و اگر کمتر باشد مدل اثرات ثابت  5آزمون هاسمن از 

 باشد. یم 5روجی آزمون هاسمن به شرح جدول خشود؛  انتخاب می
 تحقیق اتیفرض مدل یبررس در هاسمن آزمون جینتا :5جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون هاسمن p-value آماره آزمون هاسمن

 اثرات ثابت شود رد می 𝐻0 0000/0 1177/56 مدل اول

 اثرات ثابت شود رد می 𝐻0 0000/0 5596/63 مدل دوم

 های پژوهش آزمون فرضیهبررسی . 8-6

 معناداری دارد. یرتأثبر ارزش مازاد وجوه نقد  یرعاملمدسوابق تحصیلی  :اول فرضیه
 تحقیق فرضیه نیتخم جینتا :6جدول 

 سطح معناداری tآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 مبدأعرض از 
0.2645

31 0.055213 4.791060 0.0000 
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0.0455 مدیرعاملسوابق تحصیلی 

50 0.011488 3.965088 0.0001 

 اندازه شرکت
1.2908

51 0.078592 16.42481 0.0000 

 اهرم مالی
-

0.33523 0.023387 -14.33412 0.0000 

 نسبت جریان نقد عملیاتی
0.1276

64 0.017932 7.119347 0.0000 

 های اطالعاتی سایر آماره

 85/0 ضریب تعیین

 83/0 شده یلتعدضریب تعیین 

 F 90/39آماره 

 F 00/0سطح معناداری 

 61/1 دوربین واتسون

 های تحقیق : یافتهمأخذ

درصد  5از  Fکه سطح معناداری آماره  دار بودن کل مدل با توجه به این در بررسی معنی

درصد  95در سطح اطمینان  Fآزمون  H1دار بوده و فرضیه ( لذا مدل معنی00/0تر است ) کوچک

درصد متغیر ارزش مازاد وجوه  85/0شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  پذیرفته می

گردد. همچنین ضریب تعیین  نقد شرکت توسط متغیر سوابق تحصیلی مدیرعامل تبیین می

منظور بررسی همبستگی جمالت  است. عالوه بر این به آمده دست بهدرصد  83/0برابر با  شده یلتعد

قرار دارد  قبول قابلبین بازه  62/1خطا باید به میزان آماره دوربین واتسون توجه نمود چون مقدار آن 

شود. با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر سوابق تحصیلی  فرض همبستگی جمالت خطا رد می

رابطه  دهنده نشاندرصد است که  5از  تر کوچکناداری آن مدیرعامل با توجه به اینکه سطح مع

درصد  95معنادار با ارزش مازاد وجوه نقد شرکت است لذا فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان 

مستقیم است. پس  صورت بهضریب این متغیر مثبت است این رابطه  که ییازآنجا ؛ وشود می یدتائ

مدیرعامل بر ارزش مازاد وجوه نقد تأثیر معناداری دارد  مبنی بر سوابق تحصیلی فرضیه اول تحقیق

همچنین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت جریان نقد عملیاتی با  شود. پذیرفته می

درصد رابطه معناداری با ارزش مازاد  95درصد در سطح اطمینان  5توجه به سطح معناداری کمتر از 

 وجوه نقد شرکت دارند.
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ارزش مازاد وجه و  یرعاملمدبر رابطه بین سوابق  حسابرسی یرعادیغهزینه  فرضیه دوم:

 معناداری دارد. یرتأث نقد
 تحقیق فرضیه نیتخم جینتا :7جدول 

 سطح معناداری tآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 0.2486 1.154699- 0.134524 0.15533- مبدأعرض از 

 0.0049 2.821697- 0.007889 0.02226- مدیرعاملسوابق تحصیلی 

 0.0000 18.61238- 0.006187 0.115161- هزینه غیرعادی حسابرسی

هزینه غیرعادی حسابرسی* سوابق 

 تحصیلی مدیرعامل

-0.52581 0.039005 -13.48092 0.0000 

 0.0000 4.574735- 0.023732 0.10856- اندازه شرکت

 0.0004 3.547431- 0.018947 0.06721- اهرم مالی

 0.0000 12.48923 0.031995 0.39959 نسبت جریان نقد عملیاتی

 های اطالعاتی سایر آماره

 89/0 ضریب تعیین

 87/0 شده یلتعدضریب تعیین 

 F 98/47آماره 

 F 00/0سطح معناداری 

 01/2 دوربین واتسون

 های تحقیق : یافتهمأخذ

تر  درصد کوچک 5از  Fکه سطح معناداری آماره  دار بودن کل مدل با توجه به این در بررسی معنی

شود.  درصد پذیرفته می 95در سطح اطمینان  Fآزمون  H1دار بوده و فرضیه ( لذا مدل معنی00/0است )

متغیر  درصد متغیر ارزش مازاد وجه نقد شرکت توسط 89/0ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که 

است.  آمده دست بهدرصد  87/0برابر با  شده یلتعدگردد. همچنین ضریب تعیین  توضیحی تبیین می

منظور بررسی همبستگی جمالت خطا باید به میزان آماره دوربین واتسون توجه نمود  عالوه بر این به

شود. با توجه به  قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد می قبول قابلبین بازه  01/2چون مقدار آن 

با توجه به اینکه سطح  هزینه غیرعادی حسابرسی* سوابق تحصیلی مدیرعاملنتایج آزمون فرضیه متغیر 

رابطه معنادار با ارزش مازاد وجه نقد شرکت  دهنده نشاندرصد است که  5از  تر کوچکمعناداری آن 

ضریب این متغیر  که ییازآنجا ؛ وشود می یدتائدرصد  95ق در سطح اطمینان است لذا فرضیه دوم تحقی

 یرعادیغمبنی بر اینکه هزینه  تحقیق معکوس است. پس فرضیه دوم صورت بهمنفی است این رابطه 

 شود. معناداری دارد، پذیرفته می یرتأث ارزش مازاد وجه نقدو  یرعاملمدبر رابطه بین سوابق  حسابرسی
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متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت جریان نقد عملیاتی با توجه به سطح همچنین 

درصد رابطه معناداری با ارزش مازاد وجه نقد شرکت  95درصد در سطح اطمینان  5معناداری کمتر از 

 دارند.

 گیری بحث و نتیجه .9

منبع در هر واحد انتفاعی وجوه نقد است و یکی از عواملی که باعث به  ینتر مهمیکی از 

شود، این است که وجوه نقد در دسترس با وجود آمدن سالمت اقتصادی در هر واحد انتفاعی می

هایی با بازده باال را  که بتوانند بهترین پروژه شود یمو همچنین سبب  نیازهای نقدی در توازن باشد

ای و  بندی سرمایه مدیرعامل دارای تخصص مالی باشد در بودجه که یگامهن .انتخاب کنند

سبد پرتفوی بهتری را با در نظر گرفتن نوع  تواند یممالی تواناتر خواهد بود، همچنین  تأمین

ریسک را مفهوم مطلق معرفی کرد، زیرا افراد دارای  توان ینمصنعت و فعالیت شرکت ایجاد کند. 

گذاری تجربه و دانش سرمایه ازنظرمتفاوت بودن افراد  ؛ کهفی هستندپذیری مختل درجه ریسک

گذاری دارای آشنایی یکسانی نیستند و اگر  یهسرما یمبانبا  هاست. تمامی افرادترین آنمهم

اطالعات مالی به دست آورند، دارای قدرت تحلیل متفاوتی خواهند بود. باید به این نکته توجه 

های مالی  تهیه صورت دار عهدهارای تخصص مالی الزم باشد، چون کرد که وقتی مدیرعامل د

گذاری  هایی سرمایه است امکان دارد جهت افزایش منافع خود و حفظ جایگاه تصدی در پروژه

های بلندمدت را نادیده  گذاری های سرمایهکند و هدف کند که مدت تصدی وی بازدهی ایجاد می

دهند که دانش مالی سبب افزایش توانایی شرح می (2015بگیرد. باتواح، صالح و احمد )

شود و همچنین موجب کاهش قضاوت مدیرعامل در مواجهه با موضوعات پیچیده حسابداری می

ها  شود. به اعتقاد جانسون استخدام مدیرعامل با تخصص مالی از سوی شرکت و برآورد اشتباه می

 حسابرسی غیرعادی های الزحمه قح پیشین تحقیقات صعودی به خود گرفته است. روند یک

 سطح. اند کرده تقسیم غیرعادی و عادی سطح دو به را های حسابرسی شرکت توسط شده مطالبه

 شرکت، اندازه مانند مشتریان بین در رایج عوامل به اساساً حسابرسی های الزحمه حق عادی

 غیرعادی سطح که درحالی. است شده داده نسبت تنوع و ریسک ساختار پیچیدگی،

 الزحمه حق از جدا مشتریان، توسط شده پرداخت اضافی وجه همان که حسابرسی های الزحمه حق

ادبیات نظری . دارد مشتریانشان و حسابرسی های شرکت بین ارتباط به بستگی است عادی

های دارای  الزحمه پرداختی توسط شرکت تواند حق های غیرعادی باال می کند که هزینه استدالل می

واهند کرد را تحت تأثیر قرار ریسک به حسابرسان درازای تالش اضافی که حسابرسان اعمال خ
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تواند بسته به زمینه، به حسابرسی باکیفیت باالتر یا  الزحمه غیرعادی باالتر می درنتیجه حقدهد. 

غیرعادی هزینه  یاموضوع است که آ ینا یبررس یقتحق ینهدف ا رو ازاین شود. تر منجر می پایین

 یادارد معناداری  تأثیر ارزش مازاد وجه نقدو  مدیرعاملسوابق تحصیلی بر رابطه بین  حسابرسی

تا  1393 یها سال یندر بورس اوراق بهادار تهران ب شده پذیرفته یها شرکت ینه؟ جامعه آمار

 یهبه آزمون فرض یرهمتغ چند یخط یونشرکت و روش رگرس 120و با استفاده از اطالعات  1398

با توجه به اینکه  یرعاملمدسوابق تحصیلی متغیر ، اول با توجه به نتایج آزمون فرضیه. پرداخته شد

 ارزش مازاد وجه نقدرابطه معنادار با  دهنده نشانکه  درصد است 5سطح معناداری آن کمتر از 

لذا  دارد. یمعنادار یرتأث ارزش مازاد وجه نقدبر  یرعاملمدسوابق تحصیلی یعنی به عبارتی ؛ است

همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی  ؛ وشود می یدتائدرصد  95تحقیق در سطح اطمینان اول فرضیه 

با توجه به  مدیرعاملسوابق تحصیلی *  حسابرسی غیرعادیهزینه  یتعامل یرمتغاز آن است که 

ارزش مازاد وجه رابطه معنادار با  دهنده نشانکه  درصد است 5آن کمتر از  یسطح معنادار ینکها

 .شود یم تائیددرصد  95 یناندر سطح اطم یقتحقدوم  یهاست. لذا فرض نقد
 

 منابع .10

بررسی رابطه انحراف از وجه نقد مورد انتظار شرکت با عملکرد عملیاتی و بازده  (.1389) اروجی، افسانه

 .کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه الزهرا نامه پایانسهام. 

بر  یحسابدار کاری محافظه یوجه نقد مازاد بر اثرگذار یرتأث .(1394) ییزهرا طباطبا یدهس و ناصر یا،ن یزدیا

 .17-36(، ص 25) یاپی، پ3سال هفتم، شماره  ی،مال یحسابدار های پژوهش .پرداخت سود سهام

بررسی تأثیر هزینه غیرعادی (. 1398) ، لیال و جمشیدی، نداپناه محمد برندک، سجاد؛ امینی، مهوش،

 انداز چشمفصلنامه  .بازار از نگهداشت وجه نقد گذاری ارزشحسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی بر 

 .102-85 ، ص14شماره ، 2دوره حسابداری و مدیریت، 

 کمیته داخلی، های کنترل دستورالعمل (. نقش1399وکیلیان، مهدی ) روستایی، مهسا؛ بذرافشان، آمنه و

دانش  حسابرسی. الزحمه حق و مدیرعامل مالی تخصص رابطه بر رهیمد ئتیه مالی تخصص و حسابرسی

 .141-124 ، ص78شماره ، 2دوره حسابرسی، 

 در شده رفتهیپذ یها شرکت در مازاد نقد وجه تئوری و بازار واکنش رابطه بررسی .(1394) رقیه سعیدی،

 .قدس شهر واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه انیپا تهران. بهادار اوراق بروس

تحقیق و توسعه،  گذاری سرمایهبا  مدیرعاملتحصیالت  سطح(. بررسی رابطه 1399) عوض زاده، وحید

 https://civilica.com/doc/1025660حسابداری و مدیریت،  المللی بیناولین کنفرانس 

https://civilica.com/doc/1025660
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 نقد، (. رابطه ارزش مازاد وجه1400) میرکالئی، فاطمه زاده ایرانی، محمد و باباجانی محمد حسین؛ فخاری،

 پژوهشی رویکردهای فصلنامه تهران. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکتارزش  و معامالت تداوم

 .103-87 ، ص54، شماره 5 دورهحسابداری،  و در مدیریت نوین

نقد  وجوه مازاد ارزش و نقد وجوه نگهداری بر مدیران تحصیالت تأثیر (. بررسی1399) مختاری، حسین

 ،28 ، شماره3دوره حسابداری و مدیریت،  انداز چشمفصلنامه  تهران. بهادار اوراق بورس در ای بیمه های شرکت

 .106-91 ص

 یها شرکت در ازحد شیب یگذار هیسرما بر مازاد نقد وجه و سود کیفیت تأثیر . بررسی(1394) سعید منعم،

 .شاهرود واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه انیپا تهران، بهادار اوراق بروس در شده رفتهیپذ

غیر  های الزحمه حق میزان و خدمات اثر بررسی (.1385حسین ) مهربانی، و محمدرضا بخت، نیک

ص  ،44شماره  ،حسابرسی و حسابداری های بررسی حسابرس. استقالل بر مؤسسات حسابرسی حسابرسی

129-147. 

 کیفیت هزینه مدیریت در مؤثر عوامل شناسایی و بررسی (.1393) رضا راثی، احتشام رزیتا، احمدی، هداوند

، 3دوره  مدیریت، حسابرسی و حسابداری دانش (.خودرو ایران شرکت موردی صنایع خودروسازی )مطالعه در
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