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 هدکیچ
ه  و نگهداری وج کمیتۀ حسابرسی   یهایژگیو بررسی ارتباط بین هدف این پژوهش، 

سبت    شرکت   نقد سنجش نگهداری وجه نقد از ن ست. در این پژوهش برای  اوزکان ا

  از متغیرهای پیشنهادی کمیتۀ حسابرسی یهایژگیوو برای سنجش  (4002) و اوزکان

سونز  ستفاده   (4002) و همکاران شام یهو  (4002) روهانا و همکارانو  (4002) پر ا

و نمونه برگزیده  0922 تا 0920 یهاسال شده است. دوره زمانی مورد مطالعه شامل    

شکل از   ست. همچنین    شرکت پذیرفته  090مت شده در بورس اوراق بهادار تهران ا

 یهاهافتیاستفاده شد.    چندمتغیره ونیرگرس های پژوهش از روش برای آزمون فرضیه 

دهد که پس از کنترل متغیرهای های پژوهش نشللان میحاصللل از آزمون فرضللیه 

ستقالل  کنترلی، بین  سی  ا ضا  تخصص ، کمیتۀ حسابر سی   یاع اندازۀ  و کمیتۀ حسابر

با دارد. و معناداری وجود  رابطۀ مثبتنگهداری وجه نقد شللرکت سللط  با  کمیته

به    جه  ته ی تو یت   پژوهش، می یها اف عا کرد افزایش کیف ت  یها یژگیوتوان اد ۀ کمی
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شنهاد    نآبرای افزایش سط  نگهداری وجه نقد شرکت که    هاشرکت که  گرددیمپی

 توجه ویژه کمیتۀ حسابرسی   یهایژگیو، به داردیممحیطی مصون   یهاسک یراز  را

 نمایند.

 ، بورس اوراق بهادار.کمیتۀ حسابرسی یهایژگیو نگهداری وجه نقد، :یدیکلیهاواژه

 مقدمه

کارآمد  یمال یافته، وجود بازارها و نهادهایتوسووو ه  یکشوووورها هایویژگیاز  یکی

 یرشد و توس ه اقتصاد ساززمینه ،ن کشورهاینقش مهم در اقتصاد ا یفایاست که ضمن ا

ت و ض ف داشته و قو هاکشور یبا ساختار اقتصاد یکیه ارتباط نزدیهستند. بازار سرماز ین

نقش  تواندیمز یه نیکشور باشد. توس ه بازار سرما یت اقتصادیوض  ۀدهندنشانتواند یآن م

همکاران، ان و یعباسوووفا کند )یجام ه ا یکشوووور و رفاه عموم یدر رشووود درآمد م  یمهم

که در بازار  یو افراد گذارانسوورمایه، هاشوورکتران یاوراق بهادار، مد گرانتح یل (.7031

شارکت دارند نیسرما صمیم یبرا یاطالعات مندازیه م سائلدر  گیریت ست یمال م در این د. نه

 و واحدها هایدارایی مهم و میزان نگهداری وجه نقد، ازاقالم 7درگردش زمینه سووورمایه

 .دارد یتوجه قابل نقش مالی هایگیریتصمیم در شودکهمیمحسوب  اقتصادی هایبنگاه

 را مالی یتمدیر ق مرو کیفی و کمی ۀتوس  تجاری، هایف الیت کیفی و کمی ۀتوس 

شته دنبالبه ست دا ست نموده ترپیچیده را مالی مدیریت آن تبع به و ا   های الیتف تداوم .ا

 زیرا د،دار بسوووتگی آن مدتکوتاه منابع مدیریت به زیادی میزان تا اقتصوووادی هایبنگاه

 رمایهس شناخت به است، ساالنه گونه م مول به که عادی ۀدور یک در عم یاتی هایف الیت

  ینا از که ایگونهبه ،شودمی مربوط آن مط وب مدیریت و نگهداری وجه نقد و گردش در

  شووود فراهم ب ندمدت در ف الیت تداوم امکان و یابد تحقق انتظار مورد هاییافته مسوویر،

شتیرهنمای) شکیل  (. همچنین7031و کیایی،  رودپ سیهدف از ت سابر ، کمک به کمیتۀ ح

آیندهای فر جهت کسووا اطمینان م قول از ابربخشووی مدیرههیئتایفای مسووئولیت نظارتی 

سک و کنترل شگری مالی، داخ ی،های نظام راهبری، مدیریت ری شی ابربخ سالمت گزار
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عایت قوانین، ر حسابرسی داخ ی، استقالل حسابرس مستقل و ابربخشی حسابرسی مستقل و

 (.7097، سازمان بورس و اوراق بهاداراست ) مقررات و الزامات

به  تواندیمبه عنوان ابزار نظارتی شرکت  کمیتۀ حسابرسی هایویژگیافزایش کیفیت 

مدیریت سوورمایه در گردش نیز  هایروشیکی از  .محیطی منجر شووود هایریسووککاهش 

نگهداری سطح مناسا و بهینه از وجه نقد است تا بتوان در شرایط بحرانی واکنش مناسا 

شرکت شان داد و  صون  را ن ستگی م شک سک ور شت.از مواجهه با ری  و هونگلی نگه دا

سی هایویژگیم تقدند که بین نیز  (2376) 2همکاران سابر شت وجه کمیتۀ ح نقد  و نگهدا

تۀ کمی یهایژگیو تأبیررسووی بر هدف اصوو ی این پژوهش ،وجود دارد. لذاداری رابطۀ م نا

سی سابر ست رب ح شرکت ا ن ید بودن قوانیران به ع ت جدیا در .سطح نگهداری وجه نقد 

ر، رفته شده در بورس اوراق بهادایپذ یهاشرکتدر  کمیتۀ حسابرسیمربوط به الزام وجود 

 وجه نقد نگهداشووتبر  کمیتۀ حسووابرسووی یهایژگیو تأبیر یه به بررسووک یتجرب پژوهش

  برسیکمیتۀ حسادر زمینه  گوناگون یهاپژوهشانجام  ،، لذاانجام نشده است ،پرداخته باشد

ه این ب توانیماصووو ی پژوهش را  مسوووئ هباشووود.  مربوطهآزمونی بر اهمیت قوانین  تواندیم

سابرسی یهایژگیوصورت بیان کرد که آیا  سطح نگهداری وج یارابطه کمیتۀ ح ه نقد با 

سی یک یبه عبارت شرکت دارد؟ سابر ص یهایژگیو یه داراک کمیتۀ ح ص سبم یتخ  ینا

واهد ز خیت نکت وجوه نقد شووریرینه مدیمناسووا در زم ینظارت یهامیتصووماسووت منجر به 

ن تاکنون پژوهشی در ایبا توجه به اینکه  ،لذا .سازدیمت را از خظر سقوط دور کشد و شر

 .رسدسی این موضوع ضروری به نظر میبرر ،زمینه صورت نگرفته است

تدا  مه اب نۀ پژوهشدر ادا مه روش پژوهش و آزمون مطرح می پیشوووی شوووود و در ادا

شده پژوهش بی یهاتیمحدودو  یریگجهینتگردد. در انتها نیز بحث و می ارائه هاهیفرض ان 

 است.
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 پیشینۀ پژوهشو  مبانی نظری
و  مدیرهتهیئ، کمک به ایفای مسووئولیت نظارتی کمیتۀ حسووابرسوویهدف از تشووکیل 

فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت  بخشوووی بهبود آن جهت کسوووا اطمینان م قول از ابر

  ابربخشووی حسووابرسووی داخ ی، سووالمت گزارشووگری مالی، های داخ ی،ریسووک و کنترل

 استقالل حسابرس مستقل و ابربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات

ست ) شگری نیز این کمیته وظایف  ۀدر حیط (.7097، سازمان بورس و اوراق بهادارا گزار

 یهاهیرو عمده، یها و برآوردهاقضاوت ،یمال یگزارشگر تیبااهم یهاموضوعنظارت بر 

م امالت با  یاز آنها و افشوووا کیدر هر  رییعمده، نحوه افشوووا و انتخاب و ت  یحسوووابدار

 نانیکسووا اطمرا برعهده دارد. همچنین  شوورکت یمال یهااشووخاو وابسووته در گزارش

 یده براشوو هیته یهاگزارش ریاعتماد و به موقع بودن سووا تیم قول نسووبت به سووالمت، قاب 

ا کیفیت، ب کمیتۀ حسابرسیاین کمیته است. حضور یک  ۀبر عهد انتشار به خارج از شرکت

مالی را افزایش داده و منجر به کیفیت اقالم ت هدی باالتر و  یهاصورتنظارت بر  تواندیم

 (.2376و همکاران،  هونگلیر گردد )مدیریت سود کمت

 ذاریگسرمایه برای سرعت به که است وجوهی برگیرنده در نقد، وجه نگهداری سطح

  0کینز ۀظرین مطابق. باشد دست در گذارانسرمایه به توزیع برای یا و فیزیکی هایدارایی در

  ذخیره6م امالتی و 9سوووداگری ،4احتیاطی هایانگیزه را برای نقد وجه هاشوورکت (7906)

  که دارد اشاره روزانه هایم ام ه شده برای نگهداری نقد وجه به م امالتی انگیزه .نمایندمی

  در شوده نقد نگهداری وجه به احتیاطی ۀانگیز. شوودمی پرداخت خریدکاالوخدمات برای

. شودمی بوطمر نشده بینیپیش هاینوسان مقابل در شرکت حمایت مانند امنیتی مسائل قبال

  در ریدخ مزایای منظور به نقد وجه در توازن برای هاشرکت تمایل به سوداگری نیز ۀانگیز

  که کنندمی نیز بیان (2377) 3همکاران و کیم .(2372، 1شاه و گیلدارد ) اشاره پایین قیمت

  گهدارین سووطح کننده ت یین عوامل تبیین در مهمی نقش و م امالتی احتیاطی هایانگیزه

ت شورک نفع به لزوماً شورکت هایحسواب در مازاد نقد وجه در این زمینه، .دارند نقد وجه

 .دهد رخ ض یف مدیریت دلیل به است ممکن مازاد نقد وجه نیست، زیرا
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  کاهششووامل  که دارد نقد مزایایی وجه نگهداری (2334) 9وی ال و فررریا عقیده به

 مواجهه هنگام در شورکت گذاریسورمایه سویاسوت به کمک ،73مالی درماندگی احتمال

 هایدارایی فروش یا خارجی منابع تأمین هزینه رساندن حداقل به مالی و هایبامحدودیت

 و وجز تریناصوو ی عنوانبهشوورکت،  نقدینگی ریزیبرنامه زمینه،در این  .اسووت موجود

شش  برخورد زمینه که شودمی شناخته در گردش سرمایه مدیریت سایراجزای ۀدهندپو

 مط وب حد شرکت که در صورتی ،دیگر عبارت به. کندمی فراهم را فوق در اب اد ف ال

 ،مدتکوتاه گذاریسوورمایه و مدتکوتاه مالی تأمین زمینه در و رات یین کند نقدینگی

  را انجام ایدوره نقدینگی ریزیبرنامه ولی کند، عمل هم ف ال کاال یموجود و مطالبات

ستیو  هانقص با گردش در سرمایه مدیریت ندهد، سامنیو ) شودمی مواجه یجد هایکا ت

 (.2339، 77اسکالیا

یت موجا بهبود کیف تواندیم کمیتۀ حسووابرسوویکه  دهدیمقب ی نشووان  یهاپژوهش

از آنجا  ،(. افزون بر آن7094فخاری و همکاران، گردد )نیز سووود و کاهش مدیریت سووود 

تۀ حسووووابرسووویکه  مالی را فراهم  کمی های گزارشوووگری  ند ظارت بر فرآی ندیمن ، ک

سبت به  گذارانهیسرما شتری ن که  ییهاشرکتمالی تهیه شده توسط  یهارشگزااعتماد بی

میتۀ کزیرا وجود  ،خواهند داشووت ،دارند یترتیفیکبا  یهایژگیوآنان  کمیتۀ حسووابرسووی

نوان یکی و به ع بوده مالی یهاگزارشقدرتمند، پشتوانه مستحکمی برای صحت  حسابرسی

این موضوووع در قیمت سووهام  ،لذا ،شووودیمشووناخته از ابزارهای نظارتی حاکمیت شوورکتی 

سی که . در این زمینه با توجه به اینگرددیمشرکت نیز من کس  سابر قش مهمی ن کمیتۀ ح

الیت کند، و کارا ف  مؤبربه گونه  کمیتۀ حسابرسی، اگر کندیمایفا  هاشرکتامور  ۀدر ادار

ظارتی خود،  به نقش ن ندیمبا توجه  یت  توا حاکم مالی و  به شووورکت در بهبود عم کرد 

 (.2376و همکاران،  هونگیلنقدی کمک کند ) یهاییداراشرکتی و افزایش ارزش 

 ،یتکشوور تیمکحا سوواختار از ییجز عنوان به کمیتۀ حسووابرسووی ،یمال اتیادب در

س نیهمچن و یندگینما یهانهیهز اهشک یبرا یابزار  بهبود یبرا بخش ابر ینظارت  هیو

کمیتۀ  که وجود دارندیمبیان  (2374) 72ارانکهم و سان .شودیم یت ق یندگیروابط نما
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 باعث تواندیم ،یتکشوور تیمکحا زمیانکم یفکی سووطح یارتقا بر عالوه حسووابرسووی

ت شایسته و باکیفی حسابرسیکمیتۀ وجود  رونیاشود. از  یمال یگزارشگر تیفکی شیافزا

ستفاده  تواندیم شرکت از طریق اعمال  یهاییداراتر از مؤبربر ا ستیسنقدی  متر ک یهاا

  انتظار داشوووت که بین توانمیدر نتیجه داشوووته باشووود.  تأبیر ،ترسوووکیرتهاجمی و کم 

به  .داری وجود داشووته باشوودرابطۀ م ناو نگهداری وجه نقد  کمیتۀ حسووابرسووی هایویژگی

سط یفکیش یبا افزا یعبارت سیت نظارت تو سابر ز یت نکشر یدت منابع نقیری، مدکمیتۀ ح

 کسوویپر ر هایپروژهصوورف منابع در  یت براکت شووریریمد یافته و اهداف تهاجمیبهبود 

ستای منافع  شتر در را صتکه بی ست، ط بانهفر انتظار  تیجهدر نگردد، نترل و محدود ک وی ا

سیت یف ال که رودمی سابر سطح به ،ابربخش کمیتۀ ح شت  و رعایت  قدن وجه نهیبا نگهدا

 .داشته باشدرابطه  ،در صرف منابع نقدی مدیریت ترکارانهرفتار محافظه 

م تقدند که  (7999) 74ب وریبون ۀکمیتو  (7994) 70نظارت عمومی هیئت در این زمینه

میتۀ کزمانی از کیفیت باالیی برخوردار اسوووت که اعضوووای  کمیتۀ حسوووابرسووویعم کرد 

سی سابر شد. بر  ح شگری مالی خواهد  شند که این امر منجر به ارتقای اعتبار گزار ستقل با م

 گونههیچکه  شودمیمستقل نامیده  کمیتۀ حسابرسیعضوی از  (2339) 79پرسونزاساس نظر 

شته باشد. همچنین پرسونز  رابطه شخصی یا مالی با شرکت و یا مدیران اجرایی شرکت ندا

ستقل باشد. م کمیتۀ حسابرسیکه  یابدمیم تقد است که احتمال بروز تق ا زمانی کاهش 

شت که یک  (2332) 76ک ین ستقالل  رابطۀ منفیبیان دا سیکمیتۀ بین ا سابر  هایرویه و ح

سود وجود دارد. همچنین  شان  هاییافتهمدیریت  ستقالل  دهدمیپژوهش وی ن تۀ کمیکه ا

. (2334، 71بدارد و همکاران) شودمیبر مدیریت سود  تربخشموجا نظارت ابر  حسابرسی

 اشد.ب مؤبراری وجه نقد انتظار داشت که این موضوع نیز بر مدیریت و نگهد توانمی ،لذا

بیان  (7994نظارت عمومی ) هیئت، کمیتۀ حسووابرسوویدر رابطه با تخصووص اعضووای 

تۀ کمیابربخش خواهد بود که اعضوووای  کمیتۀ حسوووابرسووویداشوووت، در صوووورتی ف الیت 

حسوووابداری، حسوووابرسوووی، کنترل داخ ی و گزارشوووگری مالی  هایحوزهدر  حسوووابرسوووی

 زمینۀم تقد است که وجود اعضای مستقل و متخصص در  (2339پرسونز )متخصص باشند. 
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ست در نادر ۀارائ، احتمال کشف موارد کمیتۀ حسابرسییا مالی در بین اعضای  حسابداری

صص در  کندمیوی ادعا  ،لذا. دهدمیمالی را افزایش  هایصورت ضای متخ که وجود اع

سی سابر شتر نظارت  کمیتۀ ح شی بی بیان  توانمی ،. بنابراینگرددمی هاشرکتموجا ابربخ

 در زمینه مالی، حسابداری و حسابرسی و کمیتۀ حسابرسیداشت که بین تخصص اعضای 

 .داری وجود داشته باشدرابطۀ م نامدیریت و نگهداری وجه نقد شرکت، 

سیدر زمینه  سابر اندازۀ دریافتند که بین  (7999) 73دالتون و همکاران، اندازۀ کمیتۀ ح

 آن ۀمسوووتقیم وجود دارد و هر اه انداز ایرابطهو وظیفه نظارتی آن  کمیتۀ حسوووابرسوووی

شرکت بهتر خواهد بود، زیرا وظیفه نظارتی  تربزرگ شد، عم کرد  سابا سیکمیتۀ ح بهتر  بر

  ،متنوع هایتخصووص با ییاعضووا شووامل بزرگ یحسووابرسوو هایکمیته انجام خواهد شوود.

(.  7094فخاری و همکاران، دارند ) نظارت یمال یگزارشگر هایشیوه بر یترمؤبر گونهبه

 از طریق اندازۀ کمیتۀ حسووابرسووی با افزایش (2339) 79اننیانگ و کریشووهمچنین به اعتقاد 

 .گرددیمشتر فراهم یبشرکت، بهبود مدیریت و نگهداری وجه نقد بر  ترابربخش نظارت

شاهده  یهاپژوهشدر این زمینه  فخاری و . برای نمونه شودیمداخ ی و خارجی نیز م

ردش ه در گیت سرمایریشده و مد یوجه نقد نگهدار تأبیر یبررسبه بررسی  (7092روحی )

سهامبر مازاد  شان  هاافتهیپرداختند.  هاشرکت بازدۀ  شده و  ین وجه نقد نگهداریکه ب دادن

ه در یمتقابل وجه نقد و سرما های، با در نظر گرفتن ابربازدۀ سهامگردش با مازاد  دره یسرما

وجود دارد.  یداررابطۀ م نا، آنهااهرم بر  هاین، ابریبا سال قبل و همچن یگردش سال جار

ان یو ب اسووت بازدۀ سووهامبر مازاد  مدتکوتاه یهامیتصووم تأبیرت یانگر اهمی، بهاافتهین یا

سرمایت منابع مالیل محدودیدل هکه ب کندیم شت وجه نقد و  اد ه در گردش با مازی، نگهدا

 دارند. رابطۀ مستقیم بازدۀ سهام

سی  (7094و ابراهیمی ) ییایرؤ شی به برر سی یهایژگیونیز در پژوه سابر ا ب کمیتۀ ح

استفاده از عوامل استقالل، تخصص، اندازه و ت داد ج سات بر سطح افشای داوط بانه اخالق 

داوط بانه  بر افشووای کمیتۀ حسووابرسوویپرداخته و دریافتند که اسووتقالل و تخصووص اعضووای 

به  یدر پژوهشووو (2372) 23گیب. در میان پژوهشوووگران خارجی نیز گذاردیم تأبیراخالق 
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ته، یمک، ت داد ج سووات اندازۀ کمیتۀ حسووابرسوویشووامل  یتکت شووریمکرابطه حا یبررسوو

ستقالل  صص مال تهیمکا سی یو تخ سابر شت وجه نقد پرداختند کمیتۀ ح   هاافتهی .و نگهدا

شان داد  سات با نگهدارن یب یرابطۀ مثبته کن ستقالل و ت داد ج  شروجه ن یاندازه، ا ت کقد 

جامهمچنین وجود دارد.  طۀ ویژگی یبا بررسووو (2370) 27یرامتکن و یبن تۀ  یهاراب کمی

، 2333تا  2339از سووال  یو بازرگان یت خدماتکشوور 723ان نقد آزاد یو جر حسووابرسووی

زاد وجود آ یان نقدیاندازه، ت داد ج سوووات و اسوووتقالل و جرن یب یرابطۀ مثبته ک دریافتند

ند که اسوووتقالل و  (2374) 22هیشوووام و همکاراندارد.  تۀ در پژوهشوووی دریافت ندازۀ کمی ا

دارند، اما ت داد ج سووات و تخصووص  رابطۀ مسووتقیمبا افشووای اخالقی اطالعات  حسووابرسووی

  ی ندارند.تأبیربر افشای اخالقی اطالعات  کمیتۀ حسابرسیاعضای 

مدیران و  هایتواناییدر پژوهشووی با بررسووی رابطه  (2376) 20و همکاران سوویائوسووین

و  رابطۀ منفینگهداری وجه نقد، دریافتند که توانایی مدیران و نگهداری وجه نقد دارای 

م ناداری اسوووت. بدین م نا که با افزایش توانایی مدیران، میزان وجه نقد نگهداری شوووده 

بدمیکاهش  کاران لویی .یا عات نیز  (2376) 24و هم طه افشووووای اطال با بررسوووی راب

یت عات  پذیریمسوووئول که افشووووای اطال ند  یافت قد، در جه ن هداری و ماعی و نگ اجت

و م نادار اسوووت و این  رابطۀ مثبتاجتماعی و نگهداری وجه نقد دارای  پذیریمسوووئولیت

که از شفافیت اطالعات کمتری برخوردار هستند، بیشتر است. افزون  هاییشرکتدر  مسئ ه

سی  (2376و همکاران ) هونگلی اخیراًبر آن،  شی به برر  کمیتۀ هایرابطۀ ویژگیدر پژوه

سابرسی شده در بورس اوراق بهادار تایوان  هایشرکتو نگهداری وجه نقد در  ح پذیرفته 

قد ابر بر نگهداری وجه ن تواندمی کمیتۀ حسوووابرسوووی هایویژگیپرداختند و دریافتند که 

 مثبت و م ناداری داشته باشد.

ت صوووراگراه مطال ات مت ددی در این زمینه  دهدمینشووان  پیشووینۀ پژوهشبررسووی 

است، اما تاکنون هیچ پژوهش داخ ی به بررسی  آمده دستبهارزشمندی  هاییافتهگرفته و 

ه شووده در پذیرفت هایشوورکتبر نگهداری وجه نقد در  کمیتۀ حسووابرسووی هایویژگی تأبیر
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رار مورد بررسی ق مسئ هبورس اوراق بهادار تهران نپرداخته است، لذا ضروری است که این 

 گیرد.

 و پیشوووینه خصووووو دسوووتیابی به اهداف پژوهش و براسووواس مبانی نظری اکنون در

سی در زمینه  هایمؤلفهشده، همه مطرح سی هایویژگیمورد برر سابر ستق) کمیتۀ ح ، اللا

بررسی  تا بتوان گیردمی( در یک رگرسیون اندمت یره مورد بررسی قرار اندازهو  تخصص

 را انجام داد. در نتیجه، این پژوهش یک فرضیه به صورت زیر خواهد داشت: تریدقیق

نگهداری و  (اندازهو  تخصص، استقالل) کمیتۀ حسابرسی هایویژگین ی: بفرضیۀ پژوهش

 داری وجود دارد.رابطۀ م نا وجه نقد

 پژوهش روش

ساخت و اببات  یهاپژوهشاین پژوهش از نوع  ست که در آن از روش ع می  کمّی ا

نجام شده شده، اپژوهشی از قبل ت یین یهاطرحها و تجربی استفاده شده و بر اساس فرضیه

ست کمّی ا هاداده یریگاندازهشود که م یار زمانی استفاده می هاپژوهشاست. از این دسته 

 (.7032نمازی، ) شودیماده های آماری استفاز روش هاجهینتو برای استخراج 

 متغیرهای پژوهش

وجه  نگهداریمت یر مسووتقل و  عنوانبه کمیتۀ حسووابرسووی هایویژگیدر این پژوهش 

شامل اهرم مالی نقد ست. مت یرهای کنترلی نیز  شده ا سته در نظر گرفته    ،به عنوان مت یر واب

 است. هابازدۀ دارایی و اندازۀ شرکت
 کمیتۀ حسابرسی یهایژگیو

  کمیتۀ حسووابرسووی یهایژگیو مرتبط با یهامؤلفهدر ادامه روش بررسووی هر یک از 

 :گرددیمتشریح 

ستقالل   سی   ا سابر ستقالل : 29کمیتۀ ح سیا سابر صفر و یک  کمیتۀ ح شی  یک مت یر دو ارز

ای اعضوو جزبه) کمیتۀ حسووابرسوویمدیره عضووو  هیئتاسووت که اگر نسووبت ت داد اعضووای 

استقالل نسبی  گرانیبباشد،  9/3کمتر از  کمیتۀ حسابرسیغیرموظف( به ت داد کل اعضای 

هانا و رو)اسوووت و مقدار این مت یر برابر با یک و در غیر این صوووورت برابر با صوووفر اسوووت 
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ستقل .(2374، 26همکاران ضو م سی ع سابر ست کمیتۀ ح ضوی ا یا  فاقد هرگونه رابطه که ع

ستقیم  ستقیم یا غیرم ست منافع م سایرین ا ستقل وی ابکه بر تصمیمبا   و رگذار باشدگیری م

نف ان شووود یا موجا جانبداری وی از منافع فرد یا گروه خاصووی از سووهامداران یا سووایر ذی

 (.7097سازمان بورس و اوراق بهادار، ) دگردسبا عدم رعایت منافع یکسان سهامداران 

بیانگر ت داد اعضای  کمیتۀ حسابرسی یتخصص اعضا:21کمیتۀ حسابرسی   یتخصص اعضا  

 ، حسابرسی و مالی ف الیت دارند و دارای ع مزمینۀ حسابداریاست که در  کمیتۀ حسابرسی

. فرد متخصووص، فردی اسووت که (2374روهانا و همکاران، )و دانش تخصووصووی هسووتند 

ی، سووابدار، حدر امور مالی الم  یبینداخ ی یا م تبر  ایحرفهمدرک دانشووگاهی یا مدرک 

صاد سی، مدیریت مالی، اقت سابر شتهسایر  و ح صادی هایر  ،مدیریت با گرایش مالی یا اقت

ر های داخ ی حاکم بهای مالی و کنترلها و گزارشهمراه با توانایی تجزیه و تح یل صورت

 (.7097سازمان بورس و اوراق بهادار، دارد ) گزارشگری مالی

ررسی ب کمیتۀ حسابرسیبا ت داد اعضای  اندازۀ کمیتۀ حسابرسی :23اندازۀ کمیتۀ حسابرسی  

 .(2374روهانا و همکاران، ) شودیم

 نگهداری وجه نقد

. شودیماستفاده  (2334) 29اوزکان و اوزکانبرای بررسی نگهداشت وجه نقد از روش 

 .دیآیم دستبه 7 ۀاین نسبت از رابط

(7                                  )
سرمایهگذاری کوتاهمدت +نقدوجه

کل داراییها 
 نقد وجه = نسبت نگهداشت 

 متغیرهای کنترلی

مشوووابه، مت یرهای زیر به عنوان مت یر کنترلی در  یهاپژوهشدر این پژوهش با مرور 

 نظر گرفته شده است:

، 03سکیگراب و) رودیمباال  اندازۀ شرکتسطح وجه نقد مورد نیاز با افزایش  :اندازۀ شرکت

به محاسوو هاییدارا. این مت یر از طریق لگاریتم طبی ی کل (2370، یرامتکن و یبنجام؛ 7934

 شده است.
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ا ب یهاشرکتشده در وجه نقد و سرمایه در گردش  یگذارهیسرماهزینه وجوه اهرم مالی: 

ست. زیرا  شتر ا سک باالتری را پرداخت  آنهااهرم مالی بزرگتر، بی صرف ری ستند  مجبور ه

. این نسووبت نیز از طریق تقسوویم (2370، یرامتکن و یبنجام؛ 7934، 07میرز و مج وفکنند )

 ، محاسبه شده است.هاییدارابر کل  هایبدهکل 

یشهنیچ کمنفی بر میزان وجوه مورد نیاز شرکت دارد ) تأبیر هابازدۀ دارایی :هابازدۀ دارایی

کاران یان نمود. اول  توانیم(. 2336، 02و هم به دو صوووورت ب   کهنیااین موضووووع را 

سرمای توانندیمبا عم کرد بهتر  یهاشرکت سهولت  شتری را جذب نمایند ۀبا  و  خارجی بی

  کهنیاکنند. دوم  یگذارهیسووورمابا سوووودآوری باالتر نیز  یهایگذارهیسووورمادر دیگر 

س ط خود بر بازار، مدیریت وجه نقد بهتری دارند، زیرا  ۀبا بازد یهاشرکت باالتر به ع ت ت

، 00ارانمیکائیالس و همکو مشووتریان دارند ) کنندگانتأمینبیشووتری با  یزناانهآنان قدرت 

محاسبه  هاییداراسود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر میانگین کل  به وسی ه مت یر(. این 7999

 شده است.

 و نمونه پژوهش یآمار ۀجامع

 زیر یهاتیمحدودکل جام ه مورد نظر انتخاب شده و سپس با اعمال  پژوهش نیدر ا

 که یو در صورت شده گرفتهدر نظر  ریار زیم  9 ،منظورنیا یبراآماری مشخص شد.  ۀنمون

شد، ارهایم  ۀیک  یشرکت شته با ستانتخاب  پژوهش جام ه عنوانبه را دا ا توجه به ب .شده ا

 .ل آن به عنوان نمونه انتخاب شدکبودن حجم جام ه  محدود

در بورس ف ال  7094سال  انیشده و تا پا رفتهیدر بورس پذ 7093شرکت قبل از سال 

 د.باش

طه نگ،یه د هایشووورکت تیخاو ف ال تیماه لیبه دل و  یمال هایگریواسووو

 و یدیتول هایشوورکت با آنهاماهیت  مالحظه و تفاوت قابل گذاریسوورمایه هایشوورکت

 د.شده نباش ادی از صنایع برگزیدهشرکت  ،یبازرگان

سال مالیت مقایش قاب یلحاظ افزابه شد و  29به  یشرکت منته یسه،  سفند با  ۀباز درا

 .نداشته باشد تیف ال رییت  ای یسال مال رییمورد مطال ه، ت  یزمان
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 کامل گونهبه مذکور یزمان ۀباز در هاشرکت همراه هاییادداشت و یمال هایصورت

 باشد. موجود بهادار اوراق بورس گاهوب در

از سوووه ماه در بورس اوراق بهادار تهران  شیب دورۀ پژوهش یسوووهام آنها ط ۀم ام 

 .متوقف نشده باشد

 عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد.بهو شرکت سال 699باال،  یارهایبر اساس م 

 لیه و تحلیابزار تجز

 یهادادهاز روی  اکسوول مت یرهای پژوهش افزارنرمدر این پژوهش ابتدا با اسووتفاده از 

با اسوووتفاده از  آماده و 0رهاورد نوین  افزارنرمخام و  ، 9ویوز نسوووخه ای افزارنرمسوووپس 

 .وتح یل نهایی انجام شدتجزیه

 پژوهش هاییافته
 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

توصیفی مربوط به مت یرهای مورد مطال ه نشان داده شده  هایآماره 7 ۀشمار در جدول

سته، رهای وابیمت  ۀمحاسب یبرا یمورد بررس هایالزم به ذکر است که ت داد مشاهدهاست. 

 و شرکت است.سال 699ذکرشده،  یمستقل و کنترل
 توصیفی متغیرهای پژوهش هایآماره .1ۀ شمار جدول

 انحراف م یار کمینه بیشینه میانگین نام مت یر

 - 3 7 - کمیتۀ حسابرسیاستقالل 

 3239/3 3 4 2694/2 کمیتۀ حسابرسیتخصص اعضای 

 4496/3 7 9 3903/0 اندازۀ کمیتۀ حسابرسی

 3167/3 3701/3 4319/3 3673/3 نگهداری وجه نقد

 4706/2 7023/6 4219/73 6402/70 اندازۀ شرکت

 2239/3 3937/3 9296/3 6243/3 اهرم مالی

 7246/3 -2994/3 6039/3 7021/3 هابازدۀ دارایی

، میانگین کمیتۀ حسابرسی مت یر استقاللالزم به ذکر است که با توجه به اسمی بودن 

در میان مت یرهای نشوووده اسوووت. افزون بر آن،  ارائهو لذا  سوووتا م نایبو انحراف م یار آن 
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، حسوابرسوی کمیتۀتخصوص اعضوای  بیشوترین میانگین و اندازۀ کمیتۀ حسوابرسوی، مسوتقل

شترین صاو داده بی ست انحراف م یار را به خود اخت ، . همچنین در میان مت یرهای کنترلیا

شرکت ست. اندازۀ  صاو داده ا شترین میانگین و انحراف م یار را به خود اخت هداری نگ بی

شان 3673/3 با وجه نقد با میانگینی برابر ست که  آن گرن سططور بها سبت وجه نقد و  ،متو ن

. است هاییداراصدم کل  ششنمونه حدود  یهاشرکتدر  مدتکوتاه یهایگذارهیسرما

. میانگین اسووت 37/3و کمترین آن  43/3این مت یر  یزاناین در حالی اسووت که بیشووترین م

نصوووف  بیش ازمتوسوووط  طوربه هاشووورکت یبدهکه  دهدیم( نیز نشوووان 62/3)اهرم مالی 

 است.نمونه  یهاشرکتدر مالی میزان باالی اهرم  گرانیبکه  بوده آنها یهاییدارا

 بررسی ایستایی )پایایی( متغیرهای پژوهش 

 آمارۀ آزمون، انانچه م ناداری 04براسوواس آزمون ریشووه واحد از نوع آزمون هادری

ایا پ دورۀ پژوهش درباشووود، مت یرهای مسوووتقل، وابسوووته و کنترلی پژوهش  39/3کمتر از 

حاصوول از بررسووی پایایی مت یرهای پژوهش با اسووتفاده از این آزمون در  هاییافتههسووتند. 

 شده است. ارائه 2شمارۀ جدول 
 حاصل از آزمون هادری هاییافته. 2شمارۀ جدول 

 م ناداریسطح  آمارۀ آزمون نام مت یر

 3333/3 2969/74 کمیتۀ حسابرسیاستقالل 

 3333/3 3674/72 کمیتۀ حسابرسیتخصص اعضای 

 3333/3 7737/73 اندازۀ کمیتۀ حسابرسی

 3333/3 2430/3 نگهداری وجه نقد

 3333/3 9417/79 اندازۀ شرکت

 3333/3 0937/3 اهرم مالی

 3333/3 9346/9 هابازدۀ دارایی

، سووطح م ناداری در آزمون ریشووه واحد هادری 2شوومارۀ جدول  هاییافتهبا توجه به 

شان  39/3از  ترکواکبرای تمام مت یرها  ست که ن ستند.  دهدمیا مت یرهای پژوهش پایا ه

این بدان م نا اسوووت که میانگین و واریانس مت یرها در طول زمان و کواریانس مت یرها بین 
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مورد بررسووی ت ییرهای سوواختاری  هایشوورکتدر نتیجه،  .مخت ف، بابت اسووت هایسووال

 .شودمینوجود آمدن رگرسیون کاذب ث بهاند و استفاده از این مت یرها در الگو باعنداشته

 فرضیۀ پژوهشآزمون نتایج 

 خطیهمبررسی 

شت خطیهممورد مطال ه بین مت یرهای مستقل مشکل  هایدادهزمانی که در  ه وجود دا

رای از رگرسویون خطی اند مت یره اسوتفاده کرد. ب تواننمیقابل اتکا نبوده و  هایافتهباشود، 

شکل  سی م ستفاده  خطیهمبرر اندگانه در این پژوهش از عامل تورم واریانس و ت رانس ا

باشوود،  7از  ترکواکعامل ت رانس و  9از  ترکواکزمانی که عامل تورم واریانس شوود. 

(. جدول 7090خواجوی و ممتازیان، اسوووت ) هادادهدر  خطیهمعدم وجود  دهندهنشوووان

 .دهدمیاین آزمون را نشان  هاییافته 0 ۀشمار

 بین متغیرها یخطهممربوط به بررسی  یهاافتهی. 3 ۀجدول شمار

 اهرم مالی اندازۀ شرکت اندازه تخصص استقالل مت یر
بازدۀ 

 هادارایی

VIF 294/7 706/7 721/7 329/2 139/7 016/2 

TOLERANCE 192/3 693/3 331/3 649/3 126/3 304/3 

به  تهبا توجه  یانس  هایاف مل تورم وار عا مل  9از  ترکواککه در همه موارد  عا و 

 وجود ندارد. هادادهدر  خطیهماست، در نتیجه  7از  ترنیزکواکت رانس 
 بررسی واریانس ناهمسانی

شد.  ستفاده  سانی از آزمون وایت ا سی واریانس ناهم جدول در این پژوهش برای برر

 .دهدمیاین بخش را نشان  هاییافته 4 ۀشمار

 رهابین متغی واریانس ناهمسانیمربوط به بررسی  یهاافتهی. 4 ۀجدول شمار

 F 0967/7آمارۀ 

 9746/3 م ناداری
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در نتیجه بوده و  39/3تر از بیشووونشوووان داد که میزان احتمال آماره ذکر شوووده  هایافته

 .الگوی پژوهش، مشکل واریانس ناهمسانی ندارد
 انتخاب الگوآزمون 

صل از برآورد  هاییافته سیون  الگویحا سارگر شده  ارائه 9 ۀشمار ، در جدولمنا

 خواهد بود. 2 ۀالزم به ذکر است که الگوی پژوهش به صورت رابط است.

(2) Cash Holding it = B0 + B1INDAUD + B2AUDACC + B3 AUDSIZE + 

B4Size it+ B5LEV it + B6 ROA it + eit 

سطح م ناداری آزمون  9 ۀشمار در جدول شدهارائه هاییافتهبا توجه به  و از آنجا که 

سمن کمتر از  وااو  ست، برای آزمون  39/3ها ضیۀ پژوهشا از الگوی ابرهای  توانمی فر

 بابت استفاده کرد.
 هاهیفرضمربوط به انتخاب الگوی مربوط به آزمون  یهاافتهی .9 ۀشمار جدول

 م ناداریسطح  آمارۀ آزمون آزمون فرضیه

 فرضیه 
 آزمون ااو

 آزمون هاسمن

973/703 

7197/70 

333/3 

333/3 

 فرضیۀ پژوهشآزمون 

، سوویکمیتۀ حسووابراسووتقالل  ، به بررسووی رابطه بینفرضوویۀ پژوهشآزمون  منظوربه

سابرسیتخصص اعضای  سابرسیو  کمیتۀ ح رداخته پ نگهداری وجه نقد با اندازۀ کمیتۀ ح

 .دهدمیرا نشان  پژوهشفرضیهآزمون  هاییافته 6 ۀجدول شمار. شد

های اسوووتقالل کمیتۀ های پژوهشوووی حاصووول حاکی از آن اسوووت که بین ویژگییافته

سی با نگهداری وجه  سابر سی و اندازۀ کمیتۀ ح سابر ضای کمیتۀ ح صص اع سی، تخ سابر ح

 های فوق مالحظهدر یافته گونه کهم ناداری وجود دارد. همچنین همانرابطۀ مثبت و نقد، 

سطح م ناداری در همه مت یرهای مربوط به ویژگیمی سی کمتر ازشود،  سابر   های کمیتۀ ح

سطح اطمینان  39/3 ست. این امر بیانگر وجود رابطۀ م ناداری در  صد بین مت یرهای  99ا در

طا ی خهاهای حاصل از بررسی خودهمبستگی جم همورد آزمون است. افزون بر این، یافته

، دهنده نبود خطای خودهمبستگی است. همچنینواتسون نیز نشان با استفاده از آماره دوربین
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و سووطح م ناداری مربوط به این آماره، بیانگر این اسووت که فرضوویه م نادار  Fمقدار آمارۀ 

ضرایا( رد می صفر بودن تمام  سیون برآوردهنبودن کل الگو ) شده در شود و الگوی رگر

یتۀ های کمشووده ویژگیار اسووت. از سوووی دیگر، بررسووی ضووریا ت یین ت دیلکل م ناد

شان داد که حداکثر  سی نیز ن سابر صد از ت ییرهای نگهداری وجه نقد را می 43ح توان با در

 های کیفیت کمیتۀ حسابرسی تبیین کرد.استفاده از ویژگی
 فرضیۀ پژوهشی تخمین الگوی رگرسیون مربوط به آزمون هاافتهی. 6 ۀجدول شمار
 سطح م ناداری t ۀآمار ضریا مت یر مت یرها

 3369/3 2309/4 7019/3 استقالل کمیتۀ حسابرسی

 3707/3 3931/0 7342/3 تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی

 3249/3 6996/2 9420/3 اندازۀ کمیتۀ حسابرسی

 3037/3 3194/2 3296/3 اندازۀ شرکت

 0702/3 -3399/7 -3799/3 اهرم مالی

 0967/3 9929/3 3097/3 هابازدۀ دارایی

 4661/3 -1234/3 -3462/3 مقدار بابت

  9920/3  ضریا ت یین

  4363/3  شدهضریا ت یین ت دیل

  F  9102/1آمارۀ 

  F  3333/3م ناداری آمارۀ 

  9397/7  دوربین واتسون

اندازۀ  أبیرتافزون بر موارد ذکر شده، بررسی مت یرهای کنترلی نیز نشان از آن دارد که 

بت ، نسوواندازۀ شوورکتاسووت و با افزایش بر نگهداشووت وجه نقد مثبت و م نادار  شوورکت

  نگهداینسوووبت و  هاداراییبازدهاهرم مالی و رابطه ، اما یابدمینگهداری وجه نقد افزایش 

 نیست.وجه نقد م نادار 

 یریگجهینتبحث و 

نشان  کمیتۀ حسابرسی یهایژگیوم یار برآورد  سهبا استفاده از هر  پژوهش یهاافتهی

قد نگهداری وجه ن با یرابطۀ مثبتدارای  ،کمیتۀ حسوووابرسوووی یهایژگیومیزان دهد که می



 62 /42/ پیاپی 0924/ تابستان 4م/ ش شتمجله دانش حسابداری/ دورۀ ه

ست. این موضوع ناشی از شرکت ت نگهداری وجه نقد، مدیریبه  کمیتۀ حسابرسیتوجه  ا

سرمایه در گردشینقد، مدیر وجه  سیکمیتۀ حسابر، لذااست وجه نقدو موارد مرتبط با  ت 

 ،با بهبود مدیریت وجه نقد در شووورکت، موجا افزایش ارزش آن گردد تواندیمت یفکیبا 

تهاجمی مدیریت که باعث کاهش وجه نقد  یهامیتصووم و محدود نمودن ارا که با کنترل

و مواجهه شرکت با ریسک ناشی از مدیریت سرمایه در گردش تهاجمی و حداق ی توسط 

 .گرددیم ظ، شوورکت از ناتوانی مالی و مواجهه با ریسووک ورشووکسووتگی حفگرددیممدیر 

ای اهمیت حسووابرسووی دار یهاتهیکمام بورس به تشووکیل و ف الیت با توجه به الز مسووئ هاین 

رد اهداف ممکن است در پیشب ،با کیفیت و مستقل از مدیریت کمیتۀ حسابرسی زیرا ،است

ستیسشرکت و اجرای  شرکت را از مواجهه با  ترنانهیبواقع  یهاا سک آفرین  و کمتر ری

ط یمح ضوو ف به توجه با ریسووک ورشووکسووتگی صوویانت کند. و به ویژه هاسووکیرانواع 

 ،کمیتۀ حسووابرسووی جاد الزامییا بودن پا نو نیهمچن و یرانیا یهاشوورکت در ینترلک

  ،بااین حال. اسووت ابهام داار موارد از یب ضوو در کمیتۀ حسووابرسوویوجود  یارآمدک

با ، مسوووتقل و با کیفیت )بزرگ کمیتۀ حسوووابرسووویمثبت  تأبیربیانگر  پژوهشاین  یهاافتهی

 است.نقد وجه تخصص( بر مدیریت بهینه 

 تأبیردر رابطه با  (2376و همکاران ) هونگیل یهاافتهیاین پژوهش همسو با  یهاافتهی

ص ی این کمیتۀ حسابرسی یهایژگیو مستقیم  بر نگهداری وجه نقد، است. همچنین یافته ا

  یهاهشپژوپژوهش که اببات لزوم توجه بیشووتر به نگهداری و مدیریت وجه نقد اسووت با 

 همسویی دارد. (2370) یرامتکن و یبنجام و (2372گ )یب

اسوووت که محدود بودن  ییهاتیمحدوددارای  هاپژوهشاین پژوهش نیز مانند سوووایر 

 و ه دینگ از این دست عوامل است. یگرواسطه یهاشرکتت داد نمونه بررسی و حذف 

میتۀ کبه نقش برجسووته  هاشوورکتکه  گرددیمپیشوونهاد  پژوهش یهاافتهیبا توجه به 

ه ب خود قرار دهند. یهابرنامهتوجه بیشووتری نموده و افزایش کارایی آن را در  حسووابرسووی

یتۀ کمرهنمودهای ، به افزایش ارزش شووورکت به منظور که گرددیمپیشووونهاد  نیز مدیران

  مورد نیاز و مناسا نقد نگهداری سطح وجه به و همچنینمصوب آن  یهاالزامو  حسابرسی
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ور درک منظتا به گرددیمپیشوونهاد  یندهآ یهاپژوهشبرای  همچنین .نمایند بیشووتری توجه

مل  قد سوووطحبر مؤبربهتر عوا جه ن هداری و ند نگ مان مادشیب، مواردی  مدیران،  یاعت
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