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 چکیده

ه الزحمگذاری بر حقهای سرمایههای مالی و فرصتوجه نقد نگهداری شده، محدودیت تأثیر یبررسهدف این پژوهش 

 تا 6831دوره زمانی تحقیق از سال  .بورس اوراق بهادار تهران است شدهرفتهیپذهای حسابرسی با نقش نوع صنعت در شرکت

)با  یدادیروپسباشد. روش پژوهش حاضر از نوع علی و در نظر گرفته شد. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی می 6831

استفاده شده و در مرحله  Excel افزارها از نرمها و آماده نمودن آنداده یسازمرتبباشد. جهت استفاده از اطالعات گذشته( می

با استفاده از  هاهیفرضبررسی  جینتا ها صورت گرفتند.مورد نظر بر روی داده یهاآزمون Eviews افزاربعد با استفاده از نرم

الزحمه گذاری بر حقهای سرمایهمالی، فرصت تیمحدود نگهداشت وجه نقد، پنل دیتا حاکی از آن بوده که روش رگرسیون

الزحمه حسابرسی گذاری و حقهای سرمایهصنعت رابطه نگهداشت وجه نقد، محدودیت مالی، فرصت نوع .دارد تأثیربرسی حسا

 .کندرا تعدیل می

 وجه نقد نگهداشت الزحمه حسابرسی،گذاری، حقهای سرمایهمالی، فرصت تیمحدود :کلمات کلیدی

 

 

ABSTRACT: 

The purpose of this study was to investigate the effect of stored cash, financial constraints 

and investment opportunities on audit fees with the role of industry in companies admitted to 

Tehran Stock Exchange. The research period was considered to be from 1386 to 1396. This 

study is in terms of its purpose. The method of this study is causal and post-event (using past 

information). Excel data was used to sort the data and prepare it. Then, using Eviews software, 

the required tests were performed on the data. The results of the hypotheses review using the 

panel data regression method indicated that The cash holdings, financial constraints, 

investment opportunities affect audit fees, and the industry modifies the relationship between 

cash holding, financial constraints, investment opportunities, and audit fees. 
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