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 چکيده
و بهینه از وجه نقد است تا بتوان در شرایط  بمدیریت سرمایه در گردش نیز نگهداری سطح مناس یکی از روشهای

، از اینرو شناسایی نشان داد و شرکت را از مواجهه با ریسک ورشکستگی مصون نگه داشتبی بحرانی واکنش مناسا
 حسابرسی کمیته ویژگیهای تاثیر بررسی پژوهش این هدف .ردار استبرخو از اهمیتعوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد 

 بورس در شده پذیرفته شرکت 111 پژوهش، این در. باشد می نقد وجه نگهداشت سطح و عامل مدیر تجربه بین رابطه بر
 گرفته قرار بررسی مورد شده انتخاب سیستماتیک حذف روش به که ،1933-1931 سالهای، بین تهران بهادار اوراق
 تحقیق نتایج. است رویدادی پس رویکرد از استفاده با و کاربردی های پژوهش جزء هدف لحاظ از حاضر پژوهش. است

 وجه نگهداشت سطح حسابرسی بر کمیته اعضای سمت تصدی مدت که دهد می نشان تصادفی اثرات مدل از استفاده با
تاثیر معنی  نقد وجه نگهداشت سطح بر حسابرسی کمیته اعضای تجربه زانحسابرسی و می اما اندازه کمیته .تاثیر ندارد نقد

تاثیر  نقد وجه نگهداشت سطح و عامل مدیر تجربه بین رابطه بر حسابرسی کمیته دارد. همچنین، ویژگیهای دار و مثبت
 دارد.

 .کمیته حسابرسی، سطح نگهداشت وجه نقد، تجربه مدیرعامل کليدی: اژگانو

 

 مقدمه

است که ضمن ایفای نقش مهم در  کارآمد  ی مالیافته، وجود بازارها و نهادهایژگیهای کشورهای توسعه ییکی از و
 یبا ساختار اقتصاد کییز هستند. بازار سرمایه ارتباط نزدین اقتصادی عهرشد و توس ساز زمینه ین کشورها، اقتصاد ا

می تواند  نیز سرمایه بازار توسعه. باشد صادی کشورضعف آن می تواند نشان دهنده وضعیت اقتکشورها داشته و قوت و 
 (.1931همکاران،  عباسیان وفا کند )ایی کشور و رفاه عموم لدر رشد درآمد م نقش مهمی

 یاطالعات ازمندیمشارکت دارند ن هیکه در بازار سرما یو افراد گذاران هیسرما ،ها شرکت رانیاوراق بهادار مد گران لیتحل
از اقالم مهم  ،وجه نقد ینگهدار زانیدر گردش و م هیسرما نهیزم نیدر ا .هستند یر مسائل مالد یریگ میتصم یبرا

توسعه . دارند ینقش قابل توجه یمال یها یریگ میکه در تصم شود یمحسوب م یقتصادا یها واحدها و بنگاه یها ییدارا
 تیریا به دنبال داشته است و به تبع آن مدر یمال تیریقلمرو مد یفیو ک یتوسعه کم ی،تجار یها تیفعال یفیو ک یکم
مدت آن  همنابع کوتا تیریبه مد یادیزتا میزان  یاقتصاد یها بنگاه یها تیفعال . تداومتر نموده است دهیچیرا پ یمال
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تأثير ویژگيهای کميته حسابرسی بر رابطه بين تجربه مدیر عامل و سطح 
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در گردش  هیبه شناخت سرما ست،معمول ساالنه ا  که به گونه یدوره عاد کیدر  یاتیعمل یها تیفعال رایز ،دارد یبستگ
و  ابدیمورد انتظار تحقق  یها افتهی ،ریمس نیکه از ا یا به گونه ،شود یمطلوب آن مربوط م تیریو مد دقن وجه ینگهدارو 

تحول در محیط اقتصادی ایران در  (.1931 یی،ایو ک یرودپشت یرهنما)در بلندمدت فراهم شود  تیامکان تداوم فعال
های دولتی و نیز توسعه بازار سرمایه سبب شده است  واگذاری شرکتسازی و  های اخیر، به ویژه با افزایش خصوصی سال

1که راهبری شرکتی
1به عنوان مکانیزم نظارتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. کمیته حسابرسی 

از اجزای ارکان  
لی حسابرسی های ما کننده در روند گزارشگری مالی است، که اعتبار صورت شود و عاملی تعیین راهبری بنگاه تلقی می

هایی همچون ریسک،  تر بر زمینه ها و سهامداران برای نظارت دقیق دهد. از طرف دیگر، شرکت شده را افزایش می
جلوگیری از اتالف منابع شرکت، صحت گزارشگری مالی و رعایت الزامات قانونی و مقرراتی، بر قضاوت اعضای کمیته 

برای انجام وظایف خود به شناخت درست و آشکار وظایف خود با  کنند. هر عضو کمیته حسابرسی، حسابرسی اتکا می
توجه به منشور فعالیت کمیته و سایر الزامات قانونی نیاز دارد. برای نمونه، منشور کمیته حسابرسی مصوب سازمان بورس 

وجه  یطح نگهدارس(. 1931)جامعی و رستمیان،  ی استقالل و تخصص اعضای کمیته دارد و اوراق بهادار، بندهایی درباره
 گذاران هیبه سرما عیتوز یبرا ایو  یکیزیف یها ییدر دارا یگذار هیسرما یبه سرعت برا است که یوجوه رندهیدر برگ ،نقد

 رهیذخ یو معامالت یسوداگر ی،اطیاحت یها زهیانگ ها وجه نقد را برای ( شرکت1398) نزیک هیمطابق نظر .در دست باشد
کاال و خدمات  دیخر یروزانه اشاره دارد که برا یها معامله یشده برا یبه وجه نقد نگهدار یتمعامال زهیانگ .ندینما یم

شرکت در مقابل  تیمانند حما یتیشده در قبال مسائل امن یبه وجه نقد نگهدار یاطیاحت زهیانگ .شود یپرداخت م
توازن در وجه نقد به منظور  یها برا شرکت لیبه تما زین یسوداگر زهانگی .شود ینشده مربوط م ینیب شیپ یها نوسان

 یها زهیکه انگ دنکن یم انیب زین (1111)و همکاران  (. کیم1111 ،9و شاه لیگ)اشاره دارد  نییپا متیدر ق دیخر یایمزا
نقد  جهو ،نهیزم نیدر ا .نقد دارند وجه  یکننده سطح نگهدار نییعوامل تع نییدر تب ینقش مهم یو معامالت یاطیاحت

 .رخ دهد فیضع تیریمد لیوجه نقد مازاد ممکن است به دل رایز ،ستیشرکت لزوماً به نفع شرکت ن یها ر حسابمازاد د
این مدیران . های راهبری شرکتی، مدیرعامل به عنوان منبعی از قدرت اجرایی بر هیأت مدیره نفوذ دارد طبق دستورالعمل

اگرچه از  (.1111، 1کوهن و همکاران) باشند ه حسابرسی میهستند که در نهایت تعیین کننده اثربخشی و کارایی کمیت
که  طرفانه انجام دهد. اما میزان تجربه و نوع دانشیرود وظایف خود را بیمیخصوص مدیرعامل انتظار  مدیریت ارشد به

در واحد  کار مدیرعاملهای دارای تجربه(. 1331، 1تواند بر استراتژی شرکت تأثیرپذیر باشد )همبریک و ماسوندارند می
-در مهروموم (.1111، 8بارکر و مویلر) دهند.تحقیق و توسعه مقدار بیشتری منابع به بخش تحقیق و توسعه اختصاص می

و کولینان و  1111، 1اند )دورفیزیادی در دنیا سعی در استخدام مدیرعامل با سطح دانش مالی نموده های اخیر شرکتهای
 یها سکیبه کاهش ر تواند یشرکت م یبه عنوان ابزار نظارت یحسابرس تهیکم یها یژگیو تیفیک شیافزا (.1111، 3راش
نقد  از وجه نهیسطح سطح مناسب و به ینگهدار زیدر گردش ن هیسرما تیریمد یها از روش یکی .منجر شود یطیمح

 .مصون نگه داشت یورشکستگ سکیشرکت را از مواجهه با ر وواکنش مناسب نشان داد  یبحران طیاست تا بتوان در شرا
تجربه  ینبر رابطه ب ی تاثیریحسابرس یتهکم یژگیهایو آیا هک ردک انیصورت ب نیبه ا توان یپژوهش را م یمسئله اصل

 یتخصص یها یژگیو یدارا که یحسابرس تهیکم کی یبه عبارت ؟شرکت داردعامل و سطح نگهداشت وجه نقد  یرمد
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خواهد شد و شرکت را از خطر  زیوجوه نقد شرکت ن تیریمد نهیسب در زممنا ینظارت یها میاست منجر به تصم یمناسب
اوالً ویزگی های کمیته حسابرسی چه پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که: . سازد یسقوط دور م

عامل و سطح  یرتجربه مد ینبر رابطه ب یحسابرس یتهکم یژگیهایوتاثیری بر سطح نگهداشت وجه نقد داشته و 
 چه تاثیری دارد؟نگهداشت وجه نقد 

 

 اهميت و ضرورت تحقيق
معقول  نانیو بهبود آن جهت کسب اطم رهیمد ئتیه ینظارت تیمسئول یفایکمک به ا ی،حسابرس تهیکم لیاز تشک هدف

 یاثربخش ی،مال یسالمت گزارشگر ی،داخل یها و کنترل سکیر تیریمد ی،نظام راهبر یندهایفرآ یاز اثربخش
الزامات است  ومقررات  ،نیقوان تیو رعا مستقل یحسابرس اثربخشیاستقالل حسابرس مستقل و  ی،اخلد یحسابرس

 تیبا اهم یها نظارت بر موضوع فیوظا تهیکم نیا زین یگزارشگر طهیدر ح (.1931 ،سازمان بورس و اوراق بهادار)
از  کیدر هر  رییو انتخاب و تغ ءحوه افشان ،عمده یحسابدار یها هیرو ،عمده یها و برآوردها قضاوت ی،مال یگزارشگر

 (.1111، 1آمر و همکاران) دارد شرکت را بر عهده یمال یها معامالت با اشخاص وابسته در گزارش یافشا وها  آن
انتشار  یشده برا هیته یها گزارش ریاعتماد و به موقع بودن سا تیقابل ،نسبت به سالمت معقول نانیکسب اطم نیهمچن

را  یمال یها تواند نظارت بر صورت یم ،تیفیبا ک یحسابرس تهیکم کحضور ی .است تهیکم نیت بر عهده ابه خارج شرک
کمیتة (. 1118 ،همکاران وهونگ  یل)سود کمتر گردد  تیریباالتر و مد یاقالم تعهد تیفیداده و منجر به ک شیافزا

نوان بازدارنده مدیریت از زیرپاگذاری کنترلهای ع اند مدیریت ارشد واحد اقتصادی را کنترل کند و بهتومی حسابرسی
الوه بر این نقش (. ع1913داخلی، از جمله ممانعت از تقلب مدیریت، نقش مؤثری ایفا کند )ارباب سلیمانی و نفری، 

وجود نقایص در (. 1931کمیتة حسابرسی در مدیریت ریسک نیز از اهمیت باالیی برخوردار است )رحیمیان و توکل نیا، 
ار نشانگر این است که سطح بهینه ای از نگهداشت وجه نقد وجود دارد که هزینه ها و مزایا را متعادل نماید و ارزش باز

شرکت را حداکثر سازد. از سویی دیگر، حسابرسی با کیفیت، مدیران را به عنوان مدیرانی که به دنبال ارایه اطالعات مالی 
ال نظارت برون سازمانی توسط سهامداران و ارزیابی عملکرد و فعالیت های با کیفیت باال هستند، معرفی می کند و اعم

تجاری را آسان می کند. نقش نظارتی موثر بر حسابرسی می تواند موجب ارزش گذاری مثبت سطح نگهداشت وجه نقد 
نین تجربه مدیر (. بنابر این با توجه به اهمیتی که کمیته های حسابرسی و همچ1931)حیدرنژاد و حاجیها،  شرکت شود

عامل شرکت ها برای ذینفعان و سرمایه گذاران و سهام داران و... دارد بررسی هرگونه ارتباط بین این دو مولفه نیز دارای 
 وصورت گرفته  نهیزم نیدر ا یه مطالعات متعددچکه اگر  دهد ینشان م پژوهش نهیشیپ یسبرر اهمیت خواهد بود.

بر رابطه  یحسابرس یتهکم یژگیهایو یبررسبه  یپژوهش داخل چیاما تاکنون ه ،است به دست آمده یارزشمند یها افتهی
پرداخته نشده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذ یها در شرکت دعامل و سطح نگهداشت وجه نق یرتجربه مد ینب

 .ردیقرار گ یمسئله مورد بررس که این ستا یلذا ضرور ،ستا

 

 تعریف واژه های تخصصی

های حسابداری و گزارشگری مالی واحد تجاری را به عهده دارد. ها و نحوه عملنقش ناظر بر رویه ه حسابرسی:کميت

کمیته حسابرسی هم با حسابرسان داخلی در تماس است و هم با حسابرسان مستقل شرکت و بنابراین حلقه واسط 
ایز این کمیته است که دامنه و اختیار تاثیرگذاری باشد. این دو ویژگی متماستقالل در حسابرسی اما در داخل شرکت می

بخشد. کمیته حسابرسی ضمن اینکه نقش نظارتی بر عملکرد واحد های دولتی وسعت میآن را به خصوص در سیستم
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حسابرسی داخلی را داراست و بعد استقالل را در این واحد تقویت می نماید با حسابرسان مستقل نیز دارای چالش 
 (.1931این تفاوت متمایزکننده این کمیته از واحد حسابرسی داخلی است )حاجیها،  .تنگاتنگ است

نگهداشت وجه نقد برابر نسبت موجودی شرکت به کل داراییها آن تعریف می شود )بیتش و  نگهداشت وجه نقد:

ایه گذاری های (، نگهداشت وجه نقد را مجموع موجودی وجه نقد و سرم1933(. آقایی و همکاران )1339همکاران، 
ارزش نگهداشت وجه نقد، تاثیر تغییر در نگهداشت وجه نقد بر بازده سهام شرکت را  کوتاه مدت در اوراق بهادار می نامند.
 (.1111نشان می دهد )لوئیس و همکاران، 

جهت دادن به اهداف داخلی و خارجی شرکت با توجه به دیدگاه استراتژی آن  مدیرعامل وظیفه تجربه مدیر عامل:

باشد. هسته عملکرد مدیر عامل تسهیل تجارت خارجی شرکت، وقتی که دیگر کارمندان و مدیران اجرائی به  شرکت می
رود وظایف خود را خصوص مدیرعامل انتظار می از مدیریت ارشد به اگرچه .باشد کنند می سمت هدفی معین حرکت می

تواند بر استراتژی شرکت تأثیرپذیر باشد )همبریک و که دارند می طرفانه انجام دهد. اما میزان تجربه و نوع دانشیبی
 (.1331، 1ماسون

 

 شينه پژوهشپي
. پرداختنده حسابرسی و نگهداری وجه نقد شرکت بررسی ارتباط بین ویژگی های کمیت ( به1938حاجیها و رجب دری )

یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای کنترلی، بین استقالل کمیته 
حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته با سطح نگهداری وجه نقد شرکت رابطه مثبت و معناداری 

ا توجه به یافته های پژوهش، می توان ادعا کرد افزایش کیفیت ویژگی های کمیته حسابرسی، سطح وجود دارد. ب
نگهداری و مدیریت وجه نقد شرکت را افزایش می دهد. در نتیجه پیشنهاد می گردد که شرکت ها برای افزایش سطح 

های کمیته حسابرسی توجه ویژه  نگهداری وجه نقد شرکت که آن را از ریسک های محیطی مصون می دارد، به ویژگی
 .نمایند
بررسی رابطه معیارهای مختلف کیفیت حسابرسی و ارزش بازار سطح نگهداشت وجه ( به 1931نژاد و حاجیها )حیدر

د. نتایج بررسی ها نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت، اندازه موسسه حسابرسی و رتبه موسسه حسابرسی نپرداخت
 .مستقیم بر ارزش بازار سطح نگهداشت وجه نقد هستند دارای تاثیر معنادار و

 بررسی تاثیر ویژگیهای حسابرس و مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت وجه نقد( به 1939افشار زید آبادی و همکاران )
های حسابرس بر سطح نگهداشت وجه نقد است. به های پژوهش نشانگر تاثیر ویژگینتایج حاصل از آزمون پرداختند.

 سطح بین  ارتی، مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر سطح نگهداشت وجه نقد صاحبکار دارد و نیزعب
سسات عضو جامعه حسابداران رسمی تفاوت مو و حسابرسی سازمان توسط شده حسابرسی هایشرکت نقد وجه نگهداشت

 د.یافت نش داروجود دارد. اما اثر مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت معنا
( با تجربه مدیرعامل AC( در پژوهشی به بررسی اینکه آیا حضور اعضای کمیته حسابرسی )1111) 1چوی و همکاران

)مدیر عامل( )کارشناسان سرپرستی( بر ارزش سهام دارایی تأثیر می گذارد؟ پرداختند. نتیجه نشان می دهد که حضور 
یف می کنند. نظارت تخصصی حضور اعضای کمیته حسابرسی اثر اعضای کمیته حسابرسی، اقدامات مدیریتی را ضع

 بخش را مختل می کند و بنابراین ارزش سهامداران را از بین می برد، دارای پیامدهای سیاسی است.
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های حسابر سی و نگهداری وجه نقد در  هکمیت هایویژگیة در پژوهشی به بررسی رابط (1111) 1و همکارانهوانگ  لی
می تواند بر  ابرسیحسته کمیهای ته شده در بورس اوراق بهادار تایوان پرداختند و دریافتند که ویژگیپذیرف هایشرکت

 .ناداری داشته باشدعر مثبت و مثنگهداری وجه نقد ا
نقد شرکتها در  طی پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش بازار نگهداشت وجه (1111) 1کیم و همکاران

یره، یافته های پژوهش نشان داد شرکتهایی که غگیری از الگوی رگرسیونی چند مت ه آمریکا پرداختند. با بهرهبازار سرمای
 .نقد بیشتری دارند اند، ارزش بازار وجه توسط حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی شده

 

  پژوهش های هيفرض

 دارد.نقد تاثیر  وجه نگهداشت سطح بر حسابرسی کمیته ویژگیهای :اولفرضیه 
 تاثیر دارد. نقد وجه نگهداشت سطح و عامل مدیر تجربه بین رابطه بر حسابرسی کمیته ویژگیهای :دومفرضیه 

 

 پژوهش  و متغيرهای رگرسيونی هایمدل
  :استفاده می شود زیراز مدل  پژوهش های برای آزمون فرضیه

 مدل آزمون فرضیه اول

CASH ,t = β0 + β1 AUDSIZE it + β2 AUDTEND it + β3 AUDEX it + β4 SIZEit + β5 LEV it + β6 
mb + eit 

 مدل آزمون فرضیه دوم

CASH ,t = β0 + β1 AUDSIZE it + β2 AUDTEND it + β3 AUDEX it + β4 EXPERIENCE it + β5 

AUDSIZE it* EXPERIENCE +β6 AUDTEND it * EXPERIENCE + β7 AUDEX it * EXPERIENCE 
+β8 SIZEit + β9 LEV it + β10 mb + eit 

 
 : که در آن

 :یحسابرس تهيکم یها یژگیو
(، رویایی و ابراهیمی، 1111( مطابق با تحقیق عثمان و همکاران )AUDACCتخصص اعضای کمیته حسابرسی )

( برابر است با درصدی از اعضای مستقل کمیته حسابرسی که مدک دانشگاهیی یا 1931( و جامعی و رستمیان )1931
لی یا معتبر بین المللی در امور مالی )حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، اقتصاد و سایر رشته های مدرک حرفه ای م

مدیریت با گرایش مالی و اقتصادی( دارند. بر اساس منشور سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اعضای کمیته حسابرسی 
باشند و این تخصص فراتر از آشنایی صرف با  برای انجام موثر وظایف ذکر شده د رمنشور باید تخصص مالی داشته

 (، این اطالعات از سایت کدال استخراج گردیده است.1931صورتهای مالی است )جامعی و رستمیان، 
(: برابر است با تعداد اعضای کمیته حسابرسی و این داده ها از طریق سایت AUDSIZEاندازه کمیته حسابرسی )

 (. 1931ی و ابراهیمی، کدال استخراج گردیده است )رویای
(: برابر است با میانگین مدت تصدی سمت اعضای AUDTENDمدت تصدی سمت اعضای کمیته حسابرسی )

 (. 1111کمیته حسابرسی )عثمان و همکاران، 
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(: برابر است با نسبت اعضای کمیته حسابرسی که در زمینه مالی AUDEXمیزان تجربه اعضای کمیته حسابرسی )
 (.1119سبت به کل اعضای کمیته )همدان و همکاران، تجربه دارند، ن

 (:CASHوجه نقد ) شتنگهدا
وجه نقد مستقیماً از ترازنامه شرکت به دست می آید. گهداشت وجه نقد از تقسیم مجموع وجه نقد و معادلهای نقدی 

 .(1119، 1گردد )چن و وانگشامل سرمایه گذاری کوتاه مدت بر کل داراییهای شرکت محاسبه می

 (:Experienceتجربه مدیرعامل )
 (. 1111اگر قبالً سابقه اجرایی داشته مدیرعامل عدد یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود )تینگ و همکاران، 

 متغیرهای کنترلی
 های مشابه، متغیرهای زیر به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است: در این پژوهش با مرور پژوهش

( بیان می کنند از آنجا که شرکتهای بزرگ انعطاف پذیری 1111( و کوسندی )1333) 1تیتمن و ولزاندازه شرکت: 
بیشتری دارند، م یتوان جریانهای نقد پایدارتری را برای آنها انتظار داشت. در نتیجه، کمتر در معرض خطر ورشکستگی 

مالی دارند. از سوی دیگر، شرکتهای کوچکتر  قرار دارند و نسبت به شرکتهای کوچک دسترسی آسانتری به منابع تأمین
با عدم تقارن اطاالعاتی بیشتری مواجه بوده و مجبور به نگهداری وجه نقد بیشتری می باشند. بر این اساس، انتظار می 
رود که بین اندازه شرکت و نگهداشت وجه نقد رابطه منفی وجود داشته باشد. در این پژوهش از لگاریتم طبیعی فروش 

 ص شرکت برای سنجش اندازه شرکت استفاده می گردد.خال
( بر این باورند که اهرم مالی، احتمال ورشکستگی شرکت را افزایش 1119( و چن و وانگ )1111) 9اهرم مالی: کوسندی

دهد، لذا انتظار می رود که شرکتهای اهرمی برای کاهش ریسک مالی، وجه نقد بیشتری نگهداری نمایند. در این می
ق، اهرم مالی از طریق نسبت بدهی که از تقسیم مجموع بدهی به مجموع داراییهای شرکت بدست می آید، تحقی

 .گرددمحاسبه می
( بیان می کنند که شرکتهای با فرصتهای رشد باالتر 1111) 1( و کان و همکاران1331)1فرصتهای رشد: مایرز و ماجلوف

دلیل وجود عدم تقارن اطالعاتی و همچنین هزینه بیشتر منابع تأمین مالی  نیاز بیشتری به منابع تأمین مالی دارند، که به
های اضافی ناشی از تأمین مالی خارجی نسبت به منابع داخلی، این شرکتها اقدام به نگهداشت وجه نقد نموده تا از هزینه

رود که بین فرصتهای رشد شرکت یهای با ارزش خود را از دست ندهند. بنابراین، انتظار مخارجی جلوگیری کرده و پروژه
با مانده وجه نقد نگهداری شده آن رابطه مثبت وجود داشته باشد. در این مطالعه، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 

 (.1939حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار سنجش فرصتهای رشد شرکت استفاده شده است )صفری گرایلی، 

 

 تحقيق روش
گیرد که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور  کاربردی قرار می س هدف در حوزه تحقیقاتاین تحقیق بر اسا

ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی  بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش
های تحقیق تاریخی  زمینه خاص است. نوع داده شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک انجام می

باشد، چون تغییر در مقادیر  همبستگی می -)پس رویدادی( است و نوع روش تحقیق از نظر ماهیت اجرا توصیفی
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های تحقیق تاریخی )پس رویدادی( است. ارائه روش پژوهش و  دهیم نوع داده متغیرهای مستقل و وابسته انجام نمی
های مناسب و مشخص آماری، به بررسی و  گیری از روش ها، با بهره مورد نیاز جهت آزمون فرضیه های جمع آوری داده

های مطرح شده بتوانیم پاسخی مناسب برای  ها خواهیم پرداخت تا نهایتاً با تأیید یا رد فرضیه تجزیه وتحلیل این داده
هایی که به طرق  ای است که طی آن داده مرحلهها، فرایندی چند  های این پژوهش بیابیم. تجزیه وتحلیل داده پرسش

ها و انجام  شوند تا زمینه برقراری روابط بین داده بندی و در نهایت پردازش می اند خالصه، دسته آوری شده مختلف جمع
ربی ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تج ها فراهم شود. در این فرآیند داده های علمی به منظور آزمون فرضیه تحلیل

 ها به عهده دارند. های گوناگون آماری نقش بسزایی در تعمیم یافته شوند و تکنیک پاالیش می

 

 جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سالهای 

ین دلیل است که نتایج تحقیق با احتیاط بیشتری تفسیر باشد. بیان محدودیت های پژوهش به امی 1933الی  1931
 شوند. مهمترین محدودیت های پژوهش به شرح زیر می باشد:

به علت برخی معیارهای گزینشی شامل: الف( سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه، عدم تغییر سال مالی و ... ( در انتخاب 
گذاری مالی ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایهج( حذف بانکهای برخی شرکتها،  شرکتها، ب( ناقص بودن داده

شرکت  111های مورد مطالعه به  ها از سایر واحدهای تجاری( بنابراین تعداد شرکت)به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آن
 پذیرد. ها در صنعت مربوطه باید با احتیاط صورت کاهش یافت. بنابراین تعمیم نتایج این تحقیق به سایر شرکت

 

 یافته های پژوهش

 آمار توصيفی 
به منظور کسب شناخت بیشتر درباره نمونه آماری و متغیرهای مورد مطالعه، خالصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای 

باشد.  های توصیفی شامل میانگین، میانه، حداقل، حداکثر و انحراف معیار هر متغیر می تحقیق محاسبه گردیده است. آماره
ترین شاخص مرکزی است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای  اصلی میانگین

درصد باالتر از آن  11تر از آن و  های نمونه پایین درصد داده 11ها است. میانه مقداری است که  نشان دادن مرکزیت داده
ارن است، استفاده هایی که شکل آنها غیرمتق به مرکز توزیع قرار می گیرند. به طور کلی از میانه به عنوان اندازه تمایل

آید این شاخص، نشان دهنده  شود. انحراف معیار مهمترین پارامتر پراکندگی است که از جذر واریانس به دست می می
آمار توصیفی تمامی متغیرهای پژوهش، اعم از مستقل، وابسته  1متوسط نوسان مشاهدات از میانگین آنها است. در جدول 

 )تجربه مدیرعامل( ارایه شده است. ( تحلیل فراوانی داده اسمی تحقیق1جدول )در  همچنین و کنترلی آورده شده است.
 

 (: آمار توصيفی متغيرهای کمی پژوهش1جدول )

 حداقل حداکثر میانه میانگین نماد متغیر متغیر 
ف اانحر

 معیار
 کشیدگی چولگی

 SIZE 115181 195931 115911 115191 15133 15831 15111 اندازه شرکت

 MB 15199 95111 315113 135119- 15119 95811 115311 ت رشدفرص

 سمت تصدی مدت
 حسابرسی کمیته اعضای

AUDTEND 95131 95111 15111 35111 95911 15111 15383 
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 اعضای تجربه میزان
 حسابرسی کمیته

AUDEX 15911 15111 15111 151 15911 15119 15311 

 AUDSIZE 95181 95111 15111 95111 15111 95118 115918 حسابرسی کمیتة ەانداز

 CASH 15119 15111 15111 151119 15133 15193 35999 نقد وجه نگهداری

 LEV 15181 151811 15311 15191 15118 15131 15199 اهرم مالی

 
 (: تحليل فراوانی داده اسمی تحقيق2جدول )

 عالمت متغیر
تعداد 

 مشاهدات
 فراوانی جواب

درصد 
 فراوانی

 Experience 1111 به مدیرعاملتجر
 31513 1111 (1بلی )

 3511 33 (1خیر )

از بین شاخص های مرکزی بیان شده میانگین مهم ترین آن ها محسوب می شود که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز 
تغیر اندازه شرکت ثقل توزیع است. میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده ها است. برای مثال میانگین م

می باشد که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی  181/11برابر 
است  931/19( مشاهده می شود میانه همین متغیر برابر 1دیگر از شاخص های مرکزی است. همانگونه که در جدول )

ای این متغیر کمتر از این و نیمی دیگر بیشتراز این مقدار می باشد. نکته مهمی که از که نشان می دهد نیمی از داده ه
مقایسه میانگین و میانه متغیرها می توان استدالل نمود، وضعیت توزیع متغیرها و نرمال بودن نسبی آنها است. با توجه به 

چنین برداشت نمود که توزیع متغیرها به توزیع  اینکه مقادیر میانگین و میانه متغیر ها به هم نزدیک هستند می توان 
 نرمال بسیار نزدیک است.

 

 آزمون نرمال بودن
اولین مرحله جهت آغاز فرآیند آزمون فرضیه ها، بررسی نرمال بودن داده ها است. برای بررسی نرمال بودن داده ها 

 فرضیاتی به شکل زیر صورت بندی شده است:
 H0  .توزیع داده ها نرمال است 
H1    .توزیع داده ها نرمال نیست 

 ( ارائه شده است9برای آزمون فرضیه فوق از آزمون جاک برا استفاده شده است که نتایج در جدول )

 نرمال بودن داده ها (: آزمون3جدول )
 برااحتمال جارک برامقدار جارک عالمت متغیر

 SIZE 111513 111/1 اندازه شرکت

 MB 13111519 111/1 فرصت رشد

 اعضای سمت تصدی مدت
 حسابرسی کمیته

AUDTEND 891511 111/1 

 کمیته اعضای تجربه میزان
 حسابرسی

AUDEX 199531 111/1 
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 AUDSIZE 1913511 15111 حسابرسی کمیتة ەانداز

 CASH 1911513 15111 نقد وجه نگهداری

 LEV 33518 15111 اهرم مالی

 Experience 9313531 15111 مدیرعامل تجربه

 
سطح معنی داری در هرکدام از برا حاکی از نرمال نبودن متغیرهای پژوهش طی دوره پژوهش است. که نتایج آماره جارک

درصد می توان گفت این متغیرها دارای توزیع نرمال نمی  31می باشند، پس با اطمینان  11/1متغیرها همگی کوچکتر از 
ه در پژوهش حجم نمونه باال باشد، باال بودن حجم نمونه، مشکل (، هرگا1111) باشند. ولی طبق نظریه استیونس

غیرنرمال بودن ویژگی مورد تحقیق را حل کرده است. استیونس معتقد است که براساس قضیه حد مرکزی حتی جامعه 
ه گیری آنها هایی که دارای توزیع نرمال نیستند در شرایطی که نمونه هایی با حجم باال از آنها انتخاب شود، توزیع نمون

 توزیع نرمال می شود. در نتیجه می توان از آزمونهای پارامتری برای تحلیل همه فرضیه های تحقیق حاضر استفاده نمود.
 

 آزمون مانایی متغيرها
( استفاده شده است. نتایج این LLCدر این پژوهش برای تعیین پایایی متغیرهای پژوهش از آزمون لوین، لین و چو )

اند، زیرا  ر این موضوع است که متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح، پایا بودهآزمون بیانگ
 باشد. % می1تر از  آزمون مذکور کم( برای P-Valueمقدار سطح معناداری )

 (: ازمون مانایی متغيرهای پژوهش0جدول )  
 ن، لین و چواحتمال آماره لوی مقدار آماره لوین، لین و چو عالمت متغیر

 SIZE 9519- 111/1 اندازه شرکت

 MB 13511- 111/1 فرصت رشد

 کمیته اعضای سمت تصدی مدت
 حسابرسی

AUDTEND 11518- 111/1 

 کمیته اعضای تجربه میزان
 حسابرسی

AUDEX 11593- 111/1 

 AUDSIZE 115111- 15111 حسابرسی کمیتة ەانداز

 CASH 11511- 15111 نقد وجه نگهداری

 LEV 11519- 15111 هرم مالیا

 Experience 1511- 1511 مدیرعامل تجربه

 
درصد پایا 1( مشخص است تمامی داده ها در سطح معناداری 1همانطور که از نتایج ازمون لیون، لین وچاو در جدول )

 هستند.
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 تحقيق اول هيآزمون مدل فرض
 (: نتایج آزمون فرضيه اول5جدول )

عامل تورم  (Probمعناداری) (t)آماره (β)ضریب انماد متغیره نام متغیر
 (VIFواریانس)

-c 15131 عرض از مبداء  95111-  15111 ---- 

 

 AUDSIZE 15111 15113 15111 15113 حسابرسی کمیتة اندازه

 اعضای سمت تصدی مدت
 حسابرسی کمیته

AUDTEND 
151111-  15111-  15118 15111 

 کمیته اعضای تجربه میزان
 حسابرسی

AUDEX 
15119 15833 1511 15119 

 SIZE 15111 15118 15111 15111 اندازه شرکت

-LEV 15111 اهرم مالی  151189-  15111 15111 

 MB 151111 85119 15111 15119 فرصت رشد

 معناداری Fآماره  سایر اطالعات

Prob)) 

 ضریب تعیین

(R-squared) 

 ضریب تعیین

 تعدیل شده

Adjusted R-

squared 

 ن واتسوندوربی

D-W)) 

15931 15111 1511 1511 15813 

 
 Prob  15931برابر  F( ارائه شده است نشان می دهد که مقدار  آماره، 1با توجه به نتایج آزمون فرضیه که در جدول )

 نشان دهنده Fدرصد بوده ومعنادار می باشد. معناداری آماره  1مدل کمتر از سطح خطای  Fمحاسبه شده برای آماره 
 .معناداری کل مدل است

 پذیرش مورد خطای سطح به توجه و با -151111 حسابرسی برابر کمیته اعضای سمت تصدی مدت متغیر ضریب
حسابرسی  کمیته اعضای سمت تصدی مدت دهدمی نشان که. باشد نمی دار معنی است، درصد پنج از بیشتر که ،15118

 مورد خطای سطح به توجه و با 15111 حسابرسی برابر کمیتة اندازه غیرمت ضریب .تاثیر ندارد نقد وجه نگهداشت سطح بر
 سطح بر حسابرسی اندازه کمیته دهدمی نشان که. باشدمی دار معنی است، درصد پنج از کمتر که ،15111 پذیرش

 و با 15119 حسابرسی برابر کمیته اعضای تجربه میزان متغیر ضریب .دارد تاثیر معنی دار و مثبت نقد وجه نگهداشت
 میزان دهدمی نشان که. باشد می دار معنی است، درصد پنج از کمتر که ،15111 پذیرش مورد خطای سطح به توجه

مقدار اماره دوربین واتسون  .دارد تاثیر معنی دار و مثبت  نقد وجه نگهداشت سطح حسابرسی بر کمیته اعضای تجربه
 د و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت خطا در رگرسیون است.قرار دار 151تا  151که در بازه  15813برابر 

درصد از  11% هستند که نشان می دهد  تقریبا 11% و 11میزان ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده به تر تیب 
 VIFآماره  توسط متغیر مستقل و متغیر های کنترلی قابل تبیین است. با توجه به اینکه مقادیر تغییرات متغیر وابسته

می باشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مستقل تحقیق همخطی وجود  11برای همه متغیرها کمتر از 
 ندارد.
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 تحقيق دوم هيآزمون مدل فرض
(: نتایج آزمون فرضيه سوم8جدول )  

عامل تورم  (Probمعناداری) (t)آماره (β)ضریب نماد متغیرها نام متغیر
 (VIFواریانس)

 ---- c 15181- 15111- 15911 عرض از مبداء

 

EXPERIE تجربه مدیر عامل

NCE 
15131 15111 15111 15111 

 AUDSIZE 15119 15113 15191 35111 حسابرسی کمیتة اندازه

 اعضای سمت تصدی مدت
 حسابرسی کمیته

AUDTEN

D 

151118- 15911- 15138 15131 

 کمیته اعضای تجربه میزان
 حسابرسی

AUDEX 
15131 15118 15111 15131 

AUDSIZE عامل* اندازه مدیر تجربه

*EXPERI

ENCE 

15119 15939 15118 15113 

AUDTEN عامل*تصدی مدیر تجربه

D*EXPER

IENCE 

15119- 15931- 15181 15911 

*AUDEX عامل*تجربه مدیر تجربه

EXPERIE

NCE 

15111 15118 15113 15119 

 SIZE 15111 95111 15111 15113 اندازه شرکت

 LEV 15119- 15118- 15111 15118 اهرم مالی

 MB 151118 15111 15191 15113 فرصت رشد

 معناداری Fآماره  سایر اطالعات

Prob)) 

 ضریب تعیین

(R-squared) 

 ضریب تعیین

 تعدیل شده

Adjusted R-

squared 

 دوربین واتسون

D-W)) 

15113 15111 1511 1591 15119 

 
 Prob 15113برابر  F( ارائه شده است نشان می دهد که مقدار  آماره، 8ایج آزمون فرضیه که در جدول )با توجه به نت

نشان دهنده  Fدرصد بوده و معنادار می باشد. معناداری آماره  1مدل کمتر از سطح خطای  Fمحاسبه شده برای آماره 
 سطح به توجه با و 15119 برابر حسابرسی تةکمی اندازه* عامل مدیر تجربه متغیر ضریب .معناداری کل مدل است

 بر حسابرسی کمیتة ەانداز میدهد نشان که. باشد می دار معنی است، درصد پنج از کمتر که ،15118 پذیرش مورد خطای
مقدار اماره دوربین واتسون برابر  .تاثیر معنی دار و مثبت دارد نقد وجه نگهداشت سطح و عامل مدیر تجربه بین رابطه

قرار دارد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت خطا در رگرسیون است. میزان  151تا  151که در بازه  15119
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درصد از تغییرات  11هستند که نشان می دهد  تقریبا  1511% و 91ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده به تر تیب 
برای همه  VIFبیین است. با توجه به اینکه مقادیر آماره توسط متغیر مستقل و متغیر های کنترلی قابل ت متغیر وابسته

 .می باشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مستقل تحقیق همخطی وجود ندارد 11متغیرها کمتر از 

 

 خالصه نتایج فرضيه های تحقيق
 ارایه شده است: 1 خالصه نتایج فرضیه های تحقیق در جدول شماره

ه نتایج فرضيه های تحقيقخالص(: 7جدول )  

شماره 

 فرضيه
 شرح

نتيجه آزمون 

 فرضيه

1 

.دارد تاثیر نقد وجه نگهداشت سطح بر حسابرسی کمیته ویژگیهای  
 فرعی:

.دارد تاثیر نقد وجه نگهداشت سطح بر حسابرسی اندازه کمیته  
.دارد تاثیر نقد وجه نگهداشت سطح بر حسابرسی کمیته اعضای سمت تصدی مدت  

.دارد تاثیر نقد وجه نگهداشت سطح بر حسابرسی کمیته اعضای جربهت میزان  

 
 

 تایید شد
نشد تایید  
شد تایید  

2 

 تاثیر نقد وجه نگهداشت سطح و عامل مدیر تجربه بین رابطه بر حسابرسی کمیته ویژگیهای
.دارد  

 فرعی:
.دارد تاثیر نقد وجه نگهداشت سطح و عامل مدیر تجربه بین رابطه بر حسابرسی کمیته اندازه  
 نگهداشت سطح و عامل مدیر تجربه بین رابطه بر حسابرسی کمیته اعضای سمت تصدی مدت

.دارد تاثیر نقد وجه  
 وجه نگهداشت سطح و عامل مدیر تجربه بین رابطه بر حسابرسی کمیته اعضای تجربه میزان

.دارد تاثیر نقد  

 
 
 

 تایید شد
نشد تایید  
 
نشد تایید  
 

 

 هان فرضيهتشریح نتایج آزمو
 تاثیر دارد. نقد وجه نگهداشت سطح بر حسابرسی کمیته ویژگیهای :اولفرضیه 

مدل کمتر از سطح خطای  Fبا توجه به نتایج آزمون فرضیه که نشان می دهد که مقدار  آماره، محاسبه شده برای آماره 
 معنادار می باشد.  درصد بوده و 1

 درصد پنج از بیشتر که پذیرش مورد خطای سطح به توجه ابرسی باحس کمیته اعضای سمت تصدی مدت متغیر ضریب
 نقد وجه نگهداشت سطح حسابرسی بر کمیته اعضای سمت تصدی مدت دهدمی نشان که. باشد نمی دار معنی است،

 نیمع است، درصد پنج از کمتر که پذیرش مورد خطای سطح به توجه حسابرسی با کمیتة اندازه متغیر ضریب .تاثیر ندارد
 ضریب .دارد تاثیر معنی دار و مثبت نقد وجه نگهداشت سطح بر حسابرسی اندازه کمیته دهدمی نشان که. باشدمی دار

 دار معنی است، درصد پنج از کمتر که پذیرش مورد خطای سطح به توجه حسابرسی با کمیته اعضای تجربه میزان متغیر
 تاثیر معنی دار و مثبت نقد وجه نگهداشت سطح حسابرسی بر تهکمی اعضای تجربه میزان دهدمی نشان که. باشد می
  .دارد

نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای کنترلی، بین استقالل کمیته ( 1938نتایج پژوهش حاجیها و رجب دری )
اری حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته با سطح نگهداری وجه نقد شرکت رابطه مثبت و معناد
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می تواند بر نگهداری  ابرسیحسته کمیهای در پژوهشی دریافتند که ویژگی (1111) 1و همکارانهوانگ  وجود دارد. لی
تخصص حسابرس در ( 1931. طبق یافته های پژوهش حیدر نژاد و حاجیها )ناداری داشته باشدعر مثبت و مثوجه نقد ا

دارای تاثیر معنادار و مستقیم بر ارزش بازار سطح نگهداشت صنعت، اندازه موسسه حسابرسی و رتبه موسسه حسابرسی 
نشانگر تاثیر ویژگی های حسابرس ( 1931زیدآبادی و همکاران )نتایج حاصل از آزمون های پژوهش  .وجه نقد هستند

بر سطح نگهداشت وجه نقد است. به عبارتی، مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر سطح نگهداشت 
جه نقد صاحبکار دارد و نیز بین سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و و

 موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی تفاوت وجود دارد. 
 تاثیر دارد. نقد وجه نگهداشت سطح و عامل مدیر تجربه بین رابطه بر حسابرسی کمیته ویژگیهای :دومفرضیه 

مدل کمتر از سطح خطای  Fآزمون فرضیه که نشان می دهد که مقدار  آماره، محاسبه شده برای آماره  با توجه به نتایج
 مورد خطای سطح به با توجه حسابرسی کمیتة اندازه* عامل مدیر تجربه متغیر درصد بوده و معنادار می باشد. ضریب 1

 تجربه بین رابطه بر حسابرسی کمیتة ەانداز دمیده نشان که. باشد می دار معنی است، درصد پنج از کمتر که پذیرش
نشان  (1111) 1.یافته های پژوهش کیم و همکارانتاثیر معنی دار و مثبت دارد نقد وجه نگهداشت سطح و عامل مدیر

 .نقد بیشتری دارند اند، ارزش بازار وجه داد شرکتهایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی شده
 وجه نگهداشت سطح حسابرسی بر کمیته اعضای سمت تصدی ر این نتیجه بوده است که مدتهای پژوهش بیانگیافته
تاثیر  نقد وجه نگهداشت سطح بر حسابرسی کمیته اعضای تجربه حسابرسی و میزان اما اندازه کمیته .تاثیر ندارد نقد

 نقد وجه نگهداشت سطح و عامل رمدی تجربه بین رابطه بر حسابرسی کمیته ویژگیهایدارد. همچنین،  معنی دار و مثبت
کیم و  ؛(1111) 9و همکارانهوانگ  لی (؛1938های حاجیها و رجب دری ). نتایج این پژوهش با پژوهشتاثیر دارد
 (  همسو می باشد.1931(؛ زیدآبادی و همکاران )1931؛ حیدر نژاد و حاجیها )(1111) 1همکاران

 

 پيشنهادهای تحقيق
های تحقیق و همچنین  ایج بدست آمده در این تحقیق، پیشنهادهایی بر مبنای یافتهدر این بخش با توجه به نت

 گردد. های آتی ارائه می پیشنهادهایی جهت انجام تحقیق

 های تحقيق هایی بر مبنای یافته پيشنهاد
آن را از پیشنهاد می گردد که شرکت ها برای افزایش سطح نگهداری وجه نقد شرکت که  با توجه به نتایج فرضیه ها

 .ریسک های محیطی مصون می دارد، به ویژگی های کمیته حسابرسی توجه ویژه نمایند
با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها به سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه پیشنهاد می گردد نسبت به نقش کمیته 

رکت ها دارند، در جهت قابلیت اتکای حسابرسی آگاهی الزم را کسب کنند و با توجه به جایگاهی که این گروه در ش
 اطالعات و نقش اطالعات در تصمیم گیری اعتماد کنند.

به بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می گردد، الزامات استقرار کمیته حسابرسی را در جهت پررنگ کردن نقش آن 
ات مالی نشان می دهد کمیته حسابرسی مطابق کشورهای پیشرفته را اعمال نموده و با جدیت پیگیر باشند. چرا که ادبی

 .می تواند به کیفیت اطالعات حسابداری کمک نماید

                                                           
1
 Li Huang & Chen & Lu 

2
 Kim & Lee & Park 

3
 Li Huang & Chen & Lu 

4
 Kim & Lee & Park 
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و منافع خود را بر  کندی خود عمل م یمنافع شخص یدر راستا ریمد دهدی نشان م زین یکارگزار هیشواهد نظراز آنجا که 
 یاست که از سو یریگ میتصم اریاخت قدرت و ر،یمد یاز سو یرفتار نیوقوع چن لی. دلشناسدی مقدم م گرانیمنافع د

 یریگیدر پ رینظارت داشته باشند و مد ریمد میبر هر تصم توانندیکه مالکان نم ییشده است. از آنجا ضیتفو یمالک به و
منافع را  نیشتریکه ب دیرا انتخاب نما ییهایخود ممکن است استراتژ یدر مدت تصد ریعمل دارد.  مد یمنافع خود آزاد

و مدت تجربه مدیر عامل به  یریگ میشود که در هنگام تصم یم هیگذاران توص هیلذا به سرما یدنما نیتأمخود  یبرا
 .ندیدر پست مزبور توجه نما وی یتصد

 های آتی هایی برای تحقيق پيشنهاد 
اد می شود مدل های این پژوهش برای تمام صنایع عضو نمونه آماری به صورت یک جا برآورد شده اند. از این رو پیشنه

 در مطالعات آتی، هر یک از مدل های این پژوهش برای صنایع مختلف به تفکیک برآورد شود.
های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شود و نتایج آن با یافتهاین پژوهش در جامعه دیگری غیر از شرکت

 این پژوهش تطبیق داده شود.
بعد استقالل و تخصص مالی و اندازه کمیته حسابرسی بررسی شده است پیشنهاد می با توجه به اینکه در پژوهش حاضر 

 شود در پژوهش های آتی از دیگر ابعاد کمیته حسابرسی استفاده شود.

 .بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی و واکنش بازار به محتوای اطالعاتی اعالن سود
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