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چکیده:

آسیب شناسی کمیته های حسابرسی

  سید مصطفی علوی1
  محمدحسین قائمی2

 

تشکیل کمیته های حسابرسی در سالهای اخیر یکی از مهم ترین اقدامات شرکت ها در راستای راهبری 
بنگاه است. به دنبال تصویب منشور کمیته حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار نظرهای 
متعددی در رابطه با کارکردها و اثربخشی واقعی آن ارائه شده است. اکنون نیز با گذشت چند سال از 
تشکیل کمیته ها این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بسیاری از خبرگان و پژوهشگران 
معتقدند کمیته های حسابرسی با موانع متعددی در راه دستیابی به اهداف خود مواجه است و باید آسیب ها 
و چالش هایی که مانع عملکرد اثربخش کمیته های حسابرسی است شناسایی شود. پژوهش حاضر که در 
زمره پژوهش های پیمایشی است، با انجام مصاحبه و مرور بر پژوهش های گذشته اقدام به تهیه و آزمون 
پرسشنامه با استفاده از اطالعات واقعی کمیته های حسابرسی نموده است. جامعه و نمونه آماری شامل 
اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد. 
تعداد پاسخ دهنده های پرسشنامه های کمیته حسابرسی پس از 3 مرتبه ارسال 62 نفر می باشند. یافته های 
آزمون پرسشنامه ها نشان می دهد ضعف نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر کمیته های حسابرسی اعم از 
نظارت بر استقالل اعضا مهم ترین آسیبی است که کمیته های حسابرسی را تهدید می کند. اگر چه ناکافی 
بودن حقوق، مزایا و پاداش و همچنین عدم استفاده از استانداردهای PCAOB از عوامل آسیب زای دیگر 
به حساب می آید. عالوه بر این نتایج حاصل نشان دهنده این است که برای بهبود کارکرد کمیته ها بهتر است 
بر انتخاب اعضا نظارت شود، منشورکمیته هر سال مورد بازنگری واقع شود و پاداش مناسب مانند اعضای 

هیئت مدیره برای اعضا مد نظر قرار بگیرد.
واژه های کلیدی: کمیته حسابرسی، راهبری شرکتی، آسیب شناسی.
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1-مقدمه و بیان مسئله �
حسابرسی  کمیته  بگیرد.  نادیده  را  حسابرسی  کمیته های  اهمیت  می تواند  کسی  کمتر  امروزه 
اثربخش، به عنوان عاملی تعیین کننده در ارکان راهبری بنگاه در نظر گرفته می شود که از وجود آن 
بهترین استفاده را می توان برای شرکت در نظر گرفت. اعضای این کمیته با هیئت مدیره که مسئول 
حفظ منافع سهامداران است همکاری کرده و بر کیفیت و مطلوبیت صورت های مالی، حسابداری، 
حسابرسی، کنترل داخلی و فرآیند گزارشگری نظارت می کند. برقراری ارتباط حسابرسان، کمیته های 
حسابرسی و هیئت مدیره موجب افزایش جریان اطالعات سودمند، اثربخش و آگاهی دهنده می شود. 
این امر به تصمیم گیری سرمایه گذاران کمک کرده و افزایش پاسخگویی در مقابل سهامداران را نیز 

در پی خواهد داشت.
به اعتقاد داغانی و احمد خان بیگی )1396( به وجود آمدن کمیته حسابرسی، بر ایجاد ارتباط 
مناسب بین هیئت مدیره، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت کمک شایانی شده است. 
بر  با هیئت مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری داشته و  این کمیته  اعضای 
نیز فرآیند  بهینه فرآیند حسابرسی، کنترل داخلی و  کیفیت و مطلوبیت صورت های مالی، اجرای 
گزارشگری مالی نظارت می کند. با برقراری ارتباط بین حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی و هیئت 

مدیره، کیفیت گزارشگری مالی شرکت بهبود خواهد یافت. )داغانی و احمدخان بیگی، 1396(.
در این راستا، طبق منشور کمیته حسابرسی، سازمان بورس اوراق بهادار هدف از تشکیل کمیته 
حسابرسی را کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول 
از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سالمت گزارشگری مالی، 
رعایت  و  مستقل  حسابرسی  اثربخشی  و  مستقل  حسابرس  استقالل  داخلی،  حسابرسی  اثربخشی 
قوانین، مقررات و الزامات عنوان نموده است )منشور کمیته حسابرسی، 1391(. بنابراین یک کمیته 
تعدیل  مالکان و مدیران  بین  تقارن اطالعات  نمودن عدم  با حداقل  را  نمایندگی  اثربخش، مشکل 
اشخاص  با  معامالت  بر  نظارت  قبیل  از  وظایف خود  از  برخی  اثربخش  انجام  با  می کند. همچنین 
وابسته به حفظ منافع سهامداران و سایر ذینفعان کمک می کند. خروجی های اصلی کمیته اثربخش 

عبارت اند از:
1- اطالعات مالی قابل اتکاتر
2- اطالعات مالی مربوط تر
3-اطالعات مالی به موقع تر

برخی  و  بوده  همراه  متعددی  مخالفت های  با  ابتدا  در  کمیته ها  این  تشکیل  ایران  محیط  در 
کارشناسان اعتقاد بر این داشته اند که تشکیل کمیته های حسابرسی با توجه به ساختارهای موجود 
نقض  موارد  متعدد،  ابهام های  می دهد.  افزایش  را  شرکت ها  هزینه  صرفاً  و  بود  نخواهد  تاثیرگذار 
دستورالعمل و اعتراض های متعدد اعضای کمیته های حسابرسی که به اطالع مسئولین و مقام های 
ناظر مستقر در سازمان بورس رسیده است، ضرورت انجام یک بررسی و تحقیق جامع در رابطه با 
آسیب شناسی این کمیته ها را نیز نشان می دهد. از اینرو این تحقیق به دنبال بررسی این مطلب است 



سی
ابر

حس
ی 

ه ها
میت

ی ک
اس

شن
ب 

سی
ی آ

رس
بر

129

سال هفدهم      شماره 68    پاییز 96

که آسیب های کمیته های حسابرسی چه مواردی هستند؟ این پژوهش از نوع پژوهش های اکتشافی و 
بدون فرضیه بوده و فقط دارای سؤال تحقیق است.

بر  مروری  و  شرکت ها  حسابرسی  کمیته های  اعضای  و  خبرگان  با  مصاحبه  انجام  با  مقاله  این 
پژوهش های گذشته و ادبیات این حوزه عواملی را که می توانند به عنوان آسیب و یا چالش عملکرد 
کمیته های حسابرسی در نظر گرفته شوند شناسایی کرده است. برای انجام تحقیق پس از مصاحبه 
و تدوین گزاره های مربوط، پرسشنامه تهیه شده و در نهایت آزمون پرسشنامه صورت گرفته است. 
در ادامه مقاله به بررسی و معرفی عواملی که آسیب کمیته حسابرسی می توانند درنظر گرفته شوند، 

پرداخته خواهد شد.
اعضای کمیته حسابرسی باید حداقل مهارت های الزم برای مواجه با تقلب های گوناگون داشته باشند و با 
 تکنیک های مرتبط با حسابداری، حسابرسی و کنترل های داخلی آشنا باشند. موسسه کوپرز )2003( بیان 
می کند که اعضای کمیته حسابرسی باید از حداقل تجربه کافی برخوردار باشند. به طور کلی داشتن 
تجربه قبلی قادر می سازد که عضو کمیته حسابرسی کاراتر و اثربخش تر نسبت به مسئولیت پذیری 
خود عمل کند. سالتانا و همکاران3)2015( بیان می دارند تجربه قبلی اعضای کمیته در حوزه راهبری 
از دید تئوری نمایندگی،  شرکتی نقش بسزایی در کارکرد کمیته ح سابرسی دارد. به اعتقاد آن ها 
داشتن تجربه قبلی منجر به افزایش توانایی و اثربخشی نقش نظارتی کمیته حسابرسی می شود. وجود 
اشخاص دارای سابقه مربوط به فعالیت کمیته درآن به عنوان شاخصی برای کیفیت نظارت کمیته 
تاثیرگذار در  از عوامل  باال می تواند یکی  از اعضای دارای تجربه  بنابراین استفاده  حسابرسی است. 
نظر گرفته شود و بر عکس استفاده از افرادی که فاقد تجربه کافی بوده و صرفاً به دلیل روابط عضو 

کمیته ها شده اند می تواند از آسیب های کمیته به احتساب بیاید.
کمیسیون تردوی )1987( الزام می دارد رییس کمیته حسابرسی باید طی گزارشی ساالنه فعالیت 
و عملکرد کمیته را به اطالع سهامداران برساند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا الزام می کند 
که باید کمیته حسابرسی همه شرکت های سهامی عام در برابر وظایف خود به شیوه ای که توسط 
کمیسیون مقرر شده است، عمل کنند. بخش 301 قانون ساربنز-آکسلی )2002( نیز بیان می دارد 
کمیته حسابرسی شرکت های سهامی عام باید در برابر انتصاب ها، پاداش و نظارت مسئولیت پذیر باشد. 
باید گزارش عملکرد  دارند شرکت ها  انتظار  اعتقاد سلیمان4)2003( گروه های ذی نفع متعددی  به 
کمیته حسابرسی را برای سهامداران منتشر کنند تا مشخص شود که آیا کمیته در راستای بهبود 
کارکرد خود عمل کرده است یا خیر. گزارش اسمیت )2003( نیز در انگلستان توصیه می کند که 
گزارش هیئت مدیره باید یک بخش مجزایی درخصوص نقش و مسئولیت های کمیته حسابرسی و 
اقداماتی که در راستای این مسئولیت ها صورت داده است تشریح کند. این بخش باید شامل موارد 

زیر باشد:
1-خالصه ای از نقش کمیته حسابرسی

3 -Sultana et al.
4  - Soliman.
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2-اسامی و ویژگی های تمام اعضای کمیته
3- تعداد جلسات

4-شرح و گزارشی از مجموعه اقدامات کمیته در راستای انجام مسئولیت های خود.
در ایران گزارشی از صورتجلسات کمیته منتشر نمی شود. این امر پاسخگویی و عملکرد کمیته را 
تحت تأثیر قرار می دهد. انتشار صورتجلسات و گزارش های کمیته نشان دهنده فعال بودن و زنده 
بودن کمیته است. از طرفی این امر استفاده کنندگان از اطالعات را نسبت به فعالیت های کمیته آگاه 
عدم  بر  دال  می تواند  کمیته های حسابرسی  فعالیت های  از  گزارشی  انتشار  عدم  بالعکس  می سازد. 

تحرک، صوری و شکلی بودن فعالیت های کمیته های حسابرسی می باشد.
چراکه  است  حسابرسی  آسیب های کمیته  جمله  از  حسابرسی  کمیته  اندک  و  محدود  فعالیت 
عنوان  به  سال  طی  در  حسابرسی  کمیته  جلسات  تعداد  است.  نظارت  برای  عالمت دهی  فعالیت، 
شاخصی برای میزان فعالیت کمیته حسابرسی است. فرض بر این است کمیته حسابرسی فعال به 
وظایف خود به شکل اثربخشی عمل کرده است. عالوه بر این کمیته حسابرسی که تعداد جلسات 
کافی نداشته باشد، اثربخش عمل نمی کند. مطابق ماده 14 منشور کمیته حسابرسی نیز نباید تعداد 
جلسات کمیته حسابرسی کمتر از 6 بار در سال باشد، لیکن با توجه به برخی مصاحبه های صورت 
گرفته شواهد حاکی از عدم تشکیل تعداد جلسات فوق است. عالوه بر این با توجه به اینکه کمیته ها 
در آغاز راه هستند و باید زمان بیشتری صرف کنند، مشخص نیست که این تعداد جلسه در سال 
بتواند مرتفع کننده وظایف و مسئولیت های کمیته باشد و نیاز به زمان بیشتر برای این کمیته ها از 

جمله آسیب هاست.
را  صنعت  یک  خاص  شرایط  و  پیچیدگی ها  به  نسبت  آگاهی  خاص،  صنعت  در  تجربه  داشتن 
و  پستی ها  در  و  بوده  مطلع  آن صنعت  عمر  و  فعالیت  از چرخه  تجربه  دارای  فرد  دارد.  دنبال  به 
بلندی های صنعتی که شرکت در آن فعال است به آن کمک می کند. کوهن5)2013( معتقد است 
تجربه در یک صنعت خاص می تواند به عنوان یک عامل در اثربخشی کمیته حسابرسی مؤثر باشد. 
الزبان6)2015( نیز نشان می دهد وقتی اعضای کمیته حسابرسی دارای تجربه در صنعت مورد فعالیت 

باشند، نقش کمیته در رشد کیفیت کنترل داخلی افزایش می یابد.
صاحب نظران حرفه ای بر این باورند که تنوع در ترکیب کمیته حسابرسی بسیار با اهمیت است. 
آنان اعتقاد دارند در اختیار داشتن تجربیات مالی و غیرمالی گوناگون منجر به کارآیی بیشتر کمیته 
حسابرسی می شود. برای نمونه، این امر ممکن است باعث بهبود ساز وکار تفکر گروهی یا استفاده از 
فنون طوفان ذهنی شود )7FEE ،2013(. باید توجه داشت، داشتن تخصص حسابداری یا مالی برای 
تمام اعضای کمیته ضرورتی ندارد زیرا کمیته می تواند از نظر مشاوران در حوزه های تخصصی استفاده 
کند. اما در هر صورت، اعضای کمیته باید قادر باشند سوال های صحیحی مطرح کنند و پاسخ ها را 

5  - Cohen.
6  - Alzeban.
7-Federation of European Accountants (FEE)
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نیز به خوبی تحلیل کنند. البته، نباید فراموش شود برای افزایش اثربخشی و کیفیت عملکرد، الزم 
است تا حداقل یکی از اعضای کمیته در زمینه حسابداری یا مدیریت مالی تخصص داشته باشند. با 
این وجود اینکه در ترکیب برخی از کمیته ها صرفاً اعضای مالی حضور دارند از نظر خبرگان کارامدی 

کمیته را کاهش می دهد که نیازمند بررسی بیشتر است.
نقش حسابرسی داخلی برای کمیته حسابرسی، به طور سنتی بازیگر پشت پرده ای بوده است که به 
کمیته های حسابرسی در اجرای وظایف آن ها کمک می کرده و به عنوان نگهبانی برای مدیریت انجام 
وظیفه می نموده است. )رحیمیان و توکل نیا، 1390(. کارکرد واحد حسابرسی داخلی بر عملکر کمیته 
بالعکس. در صورتی که واحد  تأثیر بسزایی دارد و  حسابرسی در راستای دستیابی به اهداف خود 
حسابرسی داخلی بتواند به وظیفه خود به نحو مطلوبی عمل کند، بخشی از وظایف کمیته حسابرسی 
در رابطه با حسابرسی داخلی دست یافته تلقی می شود. یکی از مشکالتی که کمیته حسابرسی در 
قبال حسابرسی داخلی دارد و در حال حاضر شرکت ها با آن مواجه هستند فقدان افراد دارای تخصص 
و صالحیت برای این واحد است و البته حقوق و مزایای این افراد که معموالً توسط مدیریت تعیین 

می شود، نه کمیته. و این موارد می تواند کمیته را با مشکل مواجه کند.
به اعتقاد اکثر افراد مصاحبه شده که اعضای کمیته حسابرسی و برخی خبرگان مالی شرکت ها 
بوده اند، متاسفانه کمیته حسابرسی تحت تأثیر شدید مدیریت اجرایی شرکت است. علی رغم اینکه 
این کمیته ها باید مستقل باشند و تحت نظر هیئت مدیره، لیکن در بسیاری از موارد مدیرعامل با 
دیکته کردن نظرات خود به دلیل وجود ساختارهای نامناسب و قدرت بیش از اندازه، تصمیم های 
کمیته و اعضای آنرا تحت الشعاع قرار می دهد. این عامل باعث می شود نه تنها تصمیم های کمیته در 
راستای اهداف خود نباشد بلکه در راستای اهداف مدیریت بوده و وظیفه کمیته توجیه کردن اعمال 
مدیریت باشد. به اعتقاد یکی از اعضای کمیته حسابرسی، مدیریت شرکت حتی در مواردی که قصد 
مدیریت سود دارد، از کمیته حسابرسی به عنوان ابزاری برای توجیه رویه عمل خود استفاده می کند. 
به عبارت دیگر در صورتی که مدیریت قصد عملیات متهورانه داشته باشد می تواند اعمال خود را با 
رایزنی کمیته حسابرسی توجیه کند که این موضوع از آسیب های اصلی کمیته های حسابرسی است.

تاثیرگذاری  متغیر  و  بوده  پژوهش ها  از  بسیاری  نظر  مورد  گذشته  از  مالکیت شرکت ها  ساختار 
متغیر  این  نیز  کمیته حسابرسی  و  حاکمیت شرکتی  حوزه  در  ویژگی های شرکت هاست.  سایر  بر 
عاملی بسیار تاثیرگذار است. شرکت هایی که در آن ها تمرکز مالکیت کمتر است و قدرت برگرفته از 
سهامداران خرد و اقلیت می باشد، استقالل اعضا در آن ها بیشتر بوده و فرآیند انتخاب اعضای کمیته به 
جای آنکه انتصابی و صرفاً از طرف سهامدارعمده و نهادی باشد، مبنای مناسب تری داشته و بر اساس 
شایستگی و تخصص است. عالوه بر آن فشار کمتری برکمیته، از طرف مالکان عمده و سهامداران 
نهادی وارد می شود و برعکس در شرکتی که اعضای هیئت مدیره اغلب از سهامداران عمده بوده و 
مدیرعامل تمام اختیارات را برعهده دارد کارکرد کمیته پایین و اثربخشی کمتری می توان متصور بود.

شاید بتوان گفت مهم ترین آسیب تهدیدکننده کمیته ها که اثربخشی آن ها را کاهش می دهد ضعف 
نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. تقریباً می توان گفت تمامی اعضای کمیته های حسابرسی 
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که با آن ها مصاحبه شد، بر نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ابالغ کننده منشور کمیته 
از  بسیاری  بر  می تواند  بورس  سازمان  نظارت  بودند  معتقد  آن ها  اغلب  داشتند.  تاکید  حسابرسی 
دستورالعمل  طبق  که  اشخاصی  مثال  عنوان  به  باشد.  داشته  تاکید  حسابرسی  کمیته  جنبه های 
مستقل نیستند، حق عضویت در کمیته حسابرسی را ندارند ولی برخی از کمیته ها بدون در نظر 
گرفتن این موارد، اشخاص دارای رابطه اجرایی با شرکت را به عنوان عضو می گمارند و به دلیل فقدان 
این مورد و موردهای مشابه نشان  ندارد.  نادیده گرفته می شود و هیچ عواقبی  این تخلف  نظارت، 

دهنده ضررورت نظارت سازمان بورس است.
وجود رئیسی قدرتمند و بانفوذ برای ایفای نقش رهبری کمیته حسابرسی ضروری است. رئیس 
کمیته حسابرسی باید قادر به برقراری ارتباط مؤثر میان هیئت مدیره، مدیران اجرایی، حسابرسان 
داخلی و حسابرسان مستقل باشد. این کار برای کمیته حسابرسی به عنوان درگاهی که از یک طرف 
داده ها و اطالعات درون سازمانی را جمع آوری می کند و از طرف دیگر، بر گزارشگری آن ها نظارت 
می کند، حائز اهمیت است. رئیس قدرتمند با ایجاد ارتباطات درون سازمانی اثربخش، اعضای کمیته 
را برای طرح سوال های مهم و انتقادی از مدیران اجرایی، حسابرسان داخلی، و حسابرسان مستقل 
تشویق می کند و از این راه، فرآیند نظارت بر ساز وکار گزارشگری مالی و نظارت بر حسابرسی مستقل 

.(FEE ،2013) را بهبود می بخشد
یکی از آسیب هایی که ناشی از عوامل فرهنگی بوده و در زمینه های متعددی نیز در ایران وجود 
دارد، فقدان فرهنگ تعامل و کار تیمی است. امروزه در شرکت های تولیدی و تجاری، سازمان های 
دولتی و غیردولتی و محیط های کسب و کار، همواره این مفهوم طنین افکن است که صرفاً توانایی و 
استعداد فردی برای نیل به اهداف کافی نیست، بلکه اصل مهم آن است که افراد بتوانند با یکدیگر و 
در قالب تیم های گوناگون کاری فعالیت نمایند. برای موفقیت ضروری است که دانش، مهارت، تجربه، 
تخصص و دیدگاه های تمامی کارکنان و اعضای یک سازمان با یکدیگر ترکیب شده و فعالیت ها به 
صورت تیمی انجام پذیرند )پورعزت و سعدآبادی، 1391(. محیط های علمی مانند مدارس، دانشگاه ها، 
مؤسسات و مراکز آموزشی، فرهیختگان و متخصصان جامعه، می توانند با استفاده از فرصت های بالقوه 
موجود، زمینه ساز فعالیت های مشارکتی و تسری بخش آن به دیگر بخش های جامعه باشند. بسیاری 
از نظریه پردازان اجتماعی، توانمندی یک جامعه را در توسعه کار جمعی و گروهی، به عنوان یکی 
از عوامل پیشرفت و موفقیت آن برای دستیابی به اهداف کالن اجتماعی ارزیابی می کنند. در جامعه 
ایران بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی، در 
تحلیل های خود بر این باورند که ما در کارهای جمعی و گروهی موفقیت چندانی نداریم و این مسئله 
به مثابه یک مانع در توسعه ایران عمل کرده است. کمیته های حسابرسی نیز به عنوان جمع اشخاصی 
نیستند. مطابق مصاحبه های صورت  قاعده مستثنی  این  از  به صورت کارتیمی عمل کنند  باید  که 
گرفته نیز تعدادی از افراد از فقدان فرهنگ تعامل و کار تیمی صحبت کرده و خودرأی و مستبد 
بودن برخی اعضا را از عوامل اثربخش نبودن کمیته های حسابرسی می دانند. از اینرو این عامل نیز به 

عنوان یکی از آسیب های کمیته حسابرسی می تواند مدنظر قراربگیرد.
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اعضای کمیته حسابرسی باید دانش و مهارت های خود را بر مبنایی منظم حفظ کنند و آموزش های 
برای کمیته  آن ها  آموزش  است  دیده شود. موضوعاتی که ممکن  تدارک  برای کمیته  باید  اضافی 

حسابرسی سودمند باشد، به شرح زیر است:
مدیریت مالی و ریسک 9
عملیات و کنترل های خزانه داری 9
تحوالت حسابداری و گزارشگری شرکت ها 9
الزامات قانونی الزم االجرا توسط شرکت، شامل قانون شرکت ها 9
تحوالت در روندهای صنعت، سیاست های کلی و نظام راهبری شرکت ها 9

مدیریت  شرکت ها،  مسئولین  از  دریافتی  اظهارنظرهای  اساس  بر   )2003( کوپرز  گزارش  طبق 
ابزارهای مالی پیچیده( و تغییرات در  بالقوه  تأثیر  ریسک مالی )به خصوص عملیات خزانه داری و 
استانداردهای حسابداری )به ویژه زمانی که تمام یا بسیاری از استانداردها به طور همزمان تغییر پیدا 

می کنند(، دو حوزه ای هستند که اطالعات و آموزش در آن ها می تواند بسیار ارزشمند باشد.
در مجموع با توجه به مطالبی که ذکر شد می توان شکل 1 را به عنوان مدل مفهومی تحقیق نشان 

داد و بیان کرد که آسیب های کمیته های حسابرسی کدامند؟

شکل 1- مدل مفهومی موضوع تحقیق



سی
ابر

حس
ی 

ه ها
میت

ی ک
اس

شن
ب 

سی
ی آ

رس
بر

134

سال هفدهم      شماره 68    پاییز 96

2-مروری بر پیشینه موضوع �
انجام شده  اخیر  در سال های  ایران  در  تشکیل کمیته های حسابرسی  به  الزام  اینکه  به  توجه  با 
است، پژوهش های زیادی در این حوزه گزارش نشده است. اکثر پژوهش هایی که در محیط خارج از 
ایرن صورت گرفته است به دنبال بررسی رابطه و یا تأثیر برخی ویژگی های کمیته های حسابرسی 
مانند استقالل، اندازه، تخصص، تناوب جلسات و یا تجربه اعضای کمیته بر کیفیت گزارشگری مالی، 
کیفیت و مدیریت سود، محافظه کاری، افشای اطالعات و یا متغیرهای دیگر مانند کیفیت حسابرسی 

بوده اند.
کیون و جانستون8 )2015( به بررسی رابطه انگیزه های کمیته حسابرسی و برطرف کردن موضوع 
تحریف های کشف شده پرداختند. یافته های آن ها نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری بین پاداش 
مبتنی بر سهام اعضای کمیته حسابرسی و احتمال اینکه مدیران اقدام به تحریف های صورت های 

مالی کنند وجود دارد.
وانگ و همکاران9)2015( به بررسی رابطه بین استقرارکمیت ه حسابرسی و شفافیت اطالعات و 
بورس تایوان در  اطالعات 313 شرکت پذیرفته شده در  از  استفاده  با  پرداختند. آن ها  کیفیت سود 
سال 2011 نشان دادند استقرار کمیته حسابرسی همبستگی مثبت با شفافیت اطالعات و کیفیت 
سود داشته است. به عبارت دیگر تشکیل کمیته حسابرسی منجر به بهبود افشای شفاف اطالعات و 

کیفیت سود شده است.
استافورد10)2016( به بررسی نقش و مسئولیت های کمیته های حسابرسی در بخش عمومی پرداخت. 
حسابرسان  حسابرسی  کمیته های  روسای  با  یافته  نیمه ساختار  مصاحبه  از  استفاده  با  او  پژوهش 
داخلی و مستقل و همچنین مدیران مالی صورت گرفت. یافته های او نشان می دهد نقش کمیته های 
حسابرسی در بخش عمومی فراتر و گسترده تر می باشد. عالوه بر این آگاهی نسبت به کمیته ها بیشتر 
شده است. همچنین نقش کمیته ها به جای تاکید بر وظایف و داشتن صرفاً یک رهنمود به جایگاه و 

رویکردی استراتژیک رسیده است.
مدیریت  با  مدیره  هیئت  و  اثربخشی کمیته حسابرسی  بررسی  به   )2016( همکاران11  و  ماسلیزا 
سود پرداختند. آن ها با استفاده از اطالعات 201 شرکت طی سال های 2004-2009 در مالزی و 
نشان  آن ها  یافته های  پرداختند.  فوق الذکر  موضوع  بررسی  به  متغیره  رگرسیون چند  بکارگیری  با 
می دهد بین اثربخشی کمیته های حسابرسی و هیئت مدیره با مدیریت سود قبل و بعد از اجرای قانون 

راهبری شرکتی در سال 2007 در مالزی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
 باهم و همکاران12 )2016( عوامل تعیین کننده و آثار کمیته های حسابرسی را بررسی کردند. آن ها 

8 - Keune and Johnstone.
9 - Wang et al.
10 - Stafford.
11 - Masliza.
12 - Bohm et al.
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بیان می دارند که یافته هایشان معیاری برای فعالیت های واقعی کمیته حسابرسی می باشد. شواهد 
آن ها نشان می دهد منشور کمیته حسابرسی شرکت های مختلف از یکدیگر کپی شده است و این 
موضوع ناخواسته نشان دهنده یک رژیم افشای یکسان و یکنواخت است، لیکن در این رابطه افشایی 

به صورت داوطلبانه انجام نشده است.
هالدار و رایتاتا13 )2017( به بررسی این موضوع پرداختند که آیا ترکیب کمیته های حسابرسی و 
هیئت مدیره بر بهبود افشای مالی تاثیرگذار است یا خیر. آن ها از اطالعات 200 شرکت بزرگ هندی 
برای انجام تحقیق خود استفاده کردند. یافته های آن ها نشان می دهد کمیته های حسابرسی و اعضای 

هیئت مدیره می توانند بر بهبود افشای اطالعات مالی مؤثر باشند.
الشاعر و همکاران )2017( رابطه کمیته های حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی را در انگلیس 
کمیته های  نقش  بر  تمرکز  با  اطالعات  افشای  کیفیت  بررسی  آن ها  اصلی  هدف  کردند.  بررسی 
حسابرسی است. در این خصوص آن ها از اطالعات 350 شرکت انگلیسی طی سالهای 2011-2007 
باالیی  باکیفیت  حسابرسی  کمیته  که  شرکت هایی  می دهد  نشان  آن ها  یافته های  کردند.  استفاده 
دارند، کیفیت افشای اطالعات و گزارشگری مالی باالتری دارند. عالوه بر این شرکت های بزرگ که 
دارای سهامداران عمده هستند، حجم باالیی از افشای اطالعات را دارند هرچند که کیفیت کمیته 

حسابرسی بر حجم افشای اطالعات تاثیری ندارد.
را  داخلی  کنترل  سیستم  و  کمیته حسابرسی  فعالیت های  رابطه   )2017( همکاران14  و  مطاری 
مورد بررسی قرار دادند. آن ها 4 ویژگی کمیته های حسابرسی یعنی جلسات کمیته های حسابرسی، 
بررسی  با حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی و همچنین  بین کمیته های حسابرسی  جلسات 
کارهای حسابرسان داخلی را مدنظر قرار دادند. یافته ها نشان دادند ویژگی های فوق می تواند موجب 

اثربخشی کمیته های حسابرسی شود.
در ایران اعتمادی و بنی شریف )1388( امکان سنجی ایجاد کمیته  حسابرسی  در ایران را بررسی 
کردند. آن ها نشان دادند بین امکان ایجاد کمیته حسابرسی  و استقرار قوانین و مقررات الزام آور، 
دانش مالکان و سهامداران واحدهای اقتصادی از ضرورت ایجاد آن، آشنایی مراجع حرفه ای و قانونی 
با نقش و تاثیرآن وآگاهی گروه های مختلف استفاده کننده اطالعات حسابداری از نقش و وظایف آن 
کمیته رابطه معنی داری وجود دارد درصورتی که بین امکان ایجاد کمیته حسابرسی و اعتقاد مالکان 

و سهامداران واحدهای اقتصادی از ضرورت ایجاد این کمیته رابطه معنی داری وجود ندارد. 
علوی طبری و عصابخش )1389( به بررسی نقش کمیته حسابرسی و بررسی موانع ایجاد و بکارگیری 
آن در ایران پرداختند. نتایج نشان داد که ایجاد و بکارگیری کمیته حسابرسی در پیشگیری از وقوع 
اعمال خالف غیر قانونی، بهبود فرایند گزارشگری مالی و همچنین ارائه اطالعات و گزارش های مالی 
شفاف و قابل اتکا مؤثر است. همچنین عدم آشنایی واحدهای اقتصادی ایران با این کمیته از جمله 

13 - Haldar and Raithatha.
14 - Al-Matari et al.
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عوامل عدم ایجاد و بکارگیری کمیته حسابرسی در ایران است.
طالب نیا و همکاران )1389( تأثیر وجود کمیته حسابرسی در جلب نظر سرمایه گذاران جهت 
سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. 
آن ها با استفاده از روش تحقیق پیمایشی نشان دادند بین وجود کمیته حسابرسی و جذب اعتماد 
سرمایه گذاران، تعداد معامالت، حجم معامالت و بازده سهام شرکت ها رابطه وجود دارد. به عبارت 
گذاری  سرمایه  حسابرسی  کمیته  دارای  شرکت های  در  بیشتری  اعتماد  با  گذاران  سرمایه  دیگر 
می کنند. به اعتقاد آن ها از آنجایی که ایجاد و بکارگیری کمیته حسابرسی در کشورهای توسعه یافته 
در پیشگیری از وقوع اعمال خالف قانون و اخالق، بهبود فرایند گزارشگری مالی و ارائه اطالعات 
در  کمیته حسابرسی  وجود  می رود  انتظار  است  بوده  مؤثر  اتکا  قابل  و  شفاف  مالی  گزارش های  و 

واحدهای اقتصادی در ایران نیز تاثیرگذار باشد.

3-سؤال تحقیق �
با توجه به آنچه در بیان مسئله ذکر شد و عواملی که می توانند بر کارکرد کمیته های حسابرسی 

مؤثر باشند، باید این سؤال را مطرح کرد که:
آسیب های کمیته های حسابرسی کدامند؟

الزم به ذکر است همانطور که در ابتدا ذکر شد، در این مقاله فرضیه تحقیق وجود ندارد و صرفاً 
سؤال مطرح شده است.

4-روش شناسی �
زمره  در  نیز  دیگر  منظر  از  است.  اکتشافی  ترکیبی  تحقیق  طرح های  مانند  نیز  حاضر  تحقیق 
با تعدادی از اعضای کمیته های حسابرسی  ابتدا  پژوهش های پیمایشی قرار می گیرد. بدین ترتیب 
شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و خبرگان مالی مصاحبه صورت گرفته 
است. سپس تعیین متغیرهای اصلی و تدوین ابزار گردآوری داده های کمی )پرسشنامه( انجام شده 

و در نهایت پس از آن تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفته است.
الزم به ذکر است که مصاحبه صورت گرفته به صورت نیمه ساختار یافته بوده )یعنی هم دارای 
در  و  عوامل سؤال شده  برخی  ابتدا  در  و  فرد خبره شنیده می شود(  توضیحات  و هم  است  سؤال 
عملی  جزئیات  است.  شده  شنیده  آن ها  نظرات  سایر  سپس  و  مشخص  خبرگان  نظر  آن خصوص 
تأکید شده  و  ذکر  پژوهش  طورکلی هدف  به  مصاحبه  ابتدای  در  که  است  بدین صورت  مصاحبه 
است که از مصاحبه تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده خواهد شد و هویت افراد به هیچ وجه در 
گزارش های تحقیق و مقاالت منتشره مشخص نمی شود. با توجه به سوال های تحقیق، سوال های زیر 
در مصاحبه به عنوان سوال های اصلی در نظر گرفته شده و با توجه به ماهیت نیمه ساختار یافته آن، 
سوال های دیگری نیز باتوجه به پاسخ ها و به منظور روشن ترشدن مفهوم پاسخ های ارائه شده طرح 
شد. در پایان هر جلسه مصاحبه نیز از مصاحبه شدگان درخواست شد که چنانچه مطلب دیگری برای 
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طرح دارند اضافه کنند.
برخی سوال هایی که در این مصاحبه مطرح شده است بدین شرح است:

1-کمیته ها تا چه میزان در دستیابی به اهداف خود موفق بوده اند.
2-کارکرد اصلی کمیته ها در حال حاضر کدام است.

3-ضرورت نظارت سازمان بورس بر کمیته ها به چه میزان است.
4-تعداد جلسات کمیته ها کافی و مناسب است.

5-آیا انتخاب اعضا از مبادی و ضوابط مشخصی است یا بر اساس رابطه.
6-اعضای مستقل به معنای واقعی مستقل هستند.

7-کیفیت گزارشگری مالی و تعامل با حسابرس مستقل بهبود یافته است.
8-نقش حسابرسی داخلی در کارکرد کمیته چگونه است.

مصاحبه ها  از  گزاره جدید  یعنی  رسید  اشباع  به حد  مصاحبه ها  که  هنگامی  است  ذکر  به  الزم 
استخراج نشد، مصاحبه ها پایان یافت. در مجموع، با 18 نفر از خبرگان مصاحبه صورت گرفت.

پرسشنامه طراحی شده برای کمیته حسابرسی از دو بخش تشکیل می شود. بخش اول بر اساس 
اطالعات واقعی تکمیل کننده ها بوده و بخش دوم شامل پیشنهادهایی است که می تواند جزو عوامل 
لیکرت  از طیف  استفاده  با  به ذکر است سوال های پرسشنامه  بهبود کمیته ها محسوب شود. الزم 
عدد  یک  لیکرت  طیف  مطابق   5 تا   1 از  پرسشنامه  سؤال  هر  به  اینرو  از  است.  شده  طبقه بندی 

تخصیص می یابد.

کاماًل موافقموافقنظری ندارممخالفکامالمخالف
12345

آن ها  با  که  افرادی  از  تعدادی  بین  پرسشنامه  طراحی،  از  پس  پرسشنامه،  روایی  بررسی  برای 
را  چیزی  همان  شده  طراحی  سوال های  آیا  که  شد  بررسی  و  توزیع  است  گرفته  مصاحبه صورت 
اندازه گیری می کند که مد نظر بوده است. در نهایت پرسشنامه های نهایی شده به صورت مکتوب و یا 
از طریق ایمیل و حتی تلگرام به اعضای کمیته های حسابرسی، شرکت های بورسی و فرابورسی ارسال 
شده است. با توجه به اینکه اکثر اعضای کمیته های حسابرسی از اعضای هیئت مدیره شرکت ها و 
یا شرکای مؤسسات حسابرسی بزرگ و مشهور بوده و دسترسی به آن ها به سختی میسر می شود از 
اینرو برای 3 مرتبه ارسال پرسشنامه ها صورت گرفت و در نهایت پس از حدود دوماه و مرتبه سوم 
پرسشنامه ها جمع آوری و آماده تجزیه و تحلیل شد. در مجموع 62 پرسشنامه مربوط به کمیته های 
آلفای کرونباخ  از ضریب  آن ها  پایایی  برای  پرسشنامه ها  آزمون  از  قبل  حسابرسی جمع آوری شد. 

استفاده شد. در صورتی که ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از 0/7 باشد، پرسشنامه پایاست.
پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ها به منظور آزمون مؤثر بودن متغیرهای شناسایی و مطرح 
شده در پرسشنامه از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. در این خصوص با توجه به اینکه به هر طیف 
لیکرت از 1 تا 5 یک عدد تخصیص داده می شود، میانگین با عدد 3 مقایسه شد. در صورتی که آزمون 
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t معنی دار باشد نظر به نوع سوال ها که در برخی پاسخ منفی نشان دهنده آسیب و چالش می باشد 
و در برخی دیگر پاسخ مثبت، چنانچه متوسط پاسخ ها مخالف عدد 3 باشد نشان دهنده آسیب است. 

بیان آماری آزمون ها به این شرح است:







≠

=

3:

3:

1

0

µ
µ

dp

dp

H

H

برای انجام آزمون ها نیز از نرم افزار آماری Spss 24 استفاده شده است.

5-یافته ها �
جدول )1( نشان دهنده آمار توصیفی پاسخ دهنده ها می باشد.

جدول 1: آمار توصیفی پاسخ دهنده ها

جنسیت

تعدادشرح

سابقه حضور در کمیته 
حسابرسی

تعدادشرح
14کمتر از 12 ماه11زن
129 تا 24 ماه51مرد
35بیش از 24 ماه62جمع

آخرین مدرک 
تحصیلی

4نامشخص12کارشناسی
62جمع27کارشناسی ارشد

13دکتری

سمت و نوع ارتباط

رییس حسابرسی 
16داخلی

عضو کمیته 62جمع
35حسابرسی

رشته تحصیلی

2مدیرعامل51حسابداری
3عضو هیئت مدیره2اقتصاد
6نامشخص9مدیریت
62جمع62جمع

سوابق شغلی

59 تا 10 سال

تعداد عضویت در کمیته ها

عضویت در یک 
23کمیته

15عضویت در 2 کمیته118 تا 15 سال

عضویت در 3 کمیته 1615 تا 20 سال
2و بیشتر

6نامشخص29بیش از 20 سال
62جمع62جمع
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می باشند.  مردها  دهنده ها  پاسخ  از  توجهی  قابل  بخش  نشان می دهد   )1( جدول  که  همانطور 
همچنین مدرک تحصیلی بیشتر پاسخ دهنده ها کارشناسی ارشد است و بیانگر این مطلب است که 
اکثریت افراد دارای تحصیالت تکمیلی می باشند. عالوه بر این رشته تحصیلی اکثر شرکت کننده ها، 
حسابداری می باشد و بعد از آن مدیریت است. بر اساس جدول مذکور تقریباً نیمی از افراد بیش از 

20 سال سابقه دارند و بیانگر تجربه مناسب اعضای کمیته ها است.
کمیته های  در  حضور  سابقه  ماه   24 از  بیشتر  دهنده ها  پاسخ  از  نیمی  از  بیش  جدول  مطابق 
است.  کمیته های حسابرسی  در  دهنده ها  پاسخ  سابقه  با  نشان دهنده حضور  که  دارند  حسابرسی 
عالوه بر این 35 نفر از 62 پاسخ دهنده عضو کمیته ها هستند. آخرین آمار توصیفی مربوط به تعدد 
عضویت در کمیته های حسابرسی است. بر این اساس 23 نفر صرفاً در یک کمیته حضور دارند. به 
عبارت دیگر بخش قابل توجه پاسخ دهنده ها صرفاً در یک کمیته حضور دارند. در ادامه یافته های 
آزمون پایایی و t تک نمونه ای ارائه شده است. جدول )2( نشان دهنده نتایج آزمون پایایی پرسشنامه 

کمیته های حسابرسی است.

جدول )2(: نتایج آزمون پایایی
مقدارشرح

0/555ضریب آلفای کرونباخ

پایا  باشد، پرسشنامه  از 0/7  بیشتر  آلفای کرونباخ  همانطور که ذکر شد، در صورتی که ضریب 
است، با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ مطابق جدول )2( به میزان 0/555 می باشد بنابراین 
پایا نیست و باید با توجه به خروجی جدول آزمون آلفای کرونباخ سوال هایی که با حذف آن ها پایایی 
بیشتر می شود، پایایی پرسشنامه را افزایش داد. به ترتیب و طی چند مرحله با حذف برخی پرسش ها، 
پایایی پرسشنامه به 0/713 افزایش یافت. در نهایت یافته های آزمون t تک نمونه ای به شرح جدول 
)3( است. الزم به ذکر است یافته های منعکس شده در جدول )3( بدون سوال های حذف شده است.
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نتایج آزمون t تک نمونه ای
جدول 3: آزمون t تک نمونه ای کمیته حسابرسی

 شماره
 سطح آماره tمیانگینشرح سؤال )بر اساس اطالعات واقعی(سؤال

معنی داری
3/350/001-2/45اعضای کمیته فاقد حداقل تجربه حرفه ای کافی برای حضور در کمیته هستند1
3/754/980/00کمیته برنامه کاری مشخصی برای کل سال دارد3

صورتجلسات کمیته و تصمیمات اخذ شده توسط آن منتشر شده و بر روی سایت 4
1/960/056-2/66شرکت قرار می گیرد تا عملکرد کمیته ارزیابی شود

3/614/0950/000زمان و جلسات کافی برای حل مسائل در اختیار کمیته وجود دارد.6

اعضا در صنعت مورد فعالیت شرکت تجربه داشته و توانایی حل چالش های صنعت 7
3/594/120/000را دارند.

حسابرسان داخلی استقالل، توانایی و تخصص کافی داشته و می توانند بازوی 8
3/654/380/000مناسبی برای کمیته حسابرسی باشند

3/755/280/000تعامل مناسب و کافی بین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی وجود دارد9

گزارش کنترل داخلی از طریق کمیته حسابرسی به هیئت مدیره- شامل ارزیابی و 10
3/816/220/000اظهارنظر نسبت به کنترل های داخلی شرکت های فرعی ارائه می شود.

3/453/380/001مدیرعامل حاضر به انجام مصوبات کمیته حسابرسی است11

3/090/5850/56مدیرعامل در تصمیم های کمیته حسابرسی مؤثر است12

ساختار مالکیت دولتی و یا شبه دولتی شرکت منجر به اثربخشی کمترکمیته شده 13
3/482/980/004است.

3/270/002-2/52سازمان بورس و اوراق بهادار بر کمیته حسابرسی نظارت دارد14
2/800/007-2/55سازمان بورس و اوراق بهادار استقالل افراد را کنترل می کند15
2/930/005-2/54رییس کمیته حسابرسی صرفاً به دنبال کردن اهداف و نظرات خود می پردازد16
3/070/003-2/54رییس کمیته حسابرسی استقالل رأی اعضا را مدنظر ندارد17
0/20/83-2/96اعضای کمیته با نظر رییس کمیته حسابرسی مشخص می شوند18
3/180/002-2/53اعضای کمیته در جلسات به تأیید نظر رییس کمیته حسابرسی می پردازند19
4/950/000-2/35بین اعضای کمیته اصطکاک وجود دارد.21

اعضای کمیته و حسابرسان داخلی برنامه های آموزشی کافی، مشخص و تعیین 22
30/0001شده ای دارند

1/230/22-2/83حقوق و مزایای اعضا با توجه به اثربخشی فعالیت آن ها کفایت می کند.24

برخالف اعضای غیرموظف هیئت مدیره، به اعضای کمیته حسابرسی پاداش مجمع 25
3/775/5040/000تعلق نمی گیرد

3/221/440/155تعامل کافی و مناسب با حسابرسان مستقل وجود دارد26



سی
ابر

حس
ی 

ه ها
میت

ی ک
اس

شن
ب 

سی
ی آ

رس
بر

141

سال هفدهم      شماره 68    پاییز 96

جدول 3: آزمون t تک نمونه ای کمیته حسابرسی
 شماره
 سطح آماره tمیانگینشرح سؤال )بر اساس اطالعات واقعی(سؤال

معنی داری

کیفیت گزارشگری مالی شرکت بهبود یافته است و استانداردهای حسابداری و 27
3/775/70/000الزامات افشا رعایت می شوند

کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش های مالی 28
3/5083/590/001شرکت توسط کمیته صورت می گیرد.

کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت قوانین و مقررات شرکت توسط کمیته 29
3/625/140/000صورت می گیرد.

3/453/380/001کمیته حسابرسی به وظایف مندرج در منشور مصوب به طور اثربخش عمل می کند30

0/440/65-2/93وضعیت سنی باالی برخی اعضا اثربخشی کمیته را کاهش می دهد31
0/490/62-2/91کمیته معموالً با حضور همه اعضا تشکیل نمی شود32

شرح سؤال )بر اساس پیشنهادات(
4/0110/560/000سازمان بورس و اوراق بهادار باید نظارت های بیشتری بر انتخاب اعضا اعمال کند33

3/191/080/28ساعات استاندارد و آموزشی برای اعضای کمیته منظور شود.35

3/322/090/04برای انتخاب اعضای کمیته آزمون صالحیت برگزار شود36

3/060/40/69اعضا برای مدت بیش از 4 سال تحت هر شرایط نتوانند عضو کمیته باشند37

1/910/06-2/66تصمیم های کمیته در هر جلسه بر روی سایت کدال منتشر شود38

اعضای حقوقی )مثاًل شرکت یا یک موسسه( نیز بتوانند عضو کمیته حسابرسی 39
3/827/530/000بشوند

3/322/280/02منشور کمیته حسابرسی شرکت در پایان هر سال مورد بازنگری قرار گیرد40

3/836/530/000برای اعضای کمیته حسابرسی پاداش ساالنه در نظر گرفته شود41

3/350/001-2/45اعضای کمیته حداقل 4 بار در سال با حسابرسان مستقل جلسه داشته باشند42

 t تک نمونه ای است. در صورتی که سطح معنی داری آزمون t جدول 3 نشان دهنده نتایج آزمون
مربوط به هر سؤال کمتر از 5 درصد باشد و با توجه به نوع سؤال، می توان آن مورد را به عنوان یک 
آسیب و یا چالش برای کمیته حسابرسی به حساب آورد. و در قسمت پیشنهادها صرفاً معنی دار بودن 
مثبت نشان از تأیید پیشنهاد است. همانطور که جدول 3 نشان می دهد از بین سوال هایی که بر اساس 
اطالعات واقعی تهیه شده است پرسش 14 و 15 عامل عدم نظارت سازمان بورس و عدم تعلق پاداش 
به اعضای کمیته های حسابرسی یعنی سؤال 25 مانند اعضای هیئت مدیره از آسیب هایی است که 

کمیته های حسابرسی را تهدید می کند.
در رابطه با فقدان نظارت کافی از طرف بورس موردی است که از طرف بسیاری از پاسخ دهنده ها 
و  بوده  شکلی  صورت  به  صرفاً  حسابرسی  کمیته های  بورس  نظارت  بدون  است.  می شده  مطرح 
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کارکردهای واقعی خود را ندارند. انگیزه های مالی نیز یکی دیگر از مشکالتی است که کمیته ها با 
آن ها مواجه بوده اند و باید حق الزحمه کافی برای اعضای کمیته ها مد نظر قرار بگیرد. نکته ای که 
باید توجه داشت این مطلب است که برخی عوامل مانند سؤال اول، فقدان تجربه کافی برای حضور 
در کمیته مؤثر و معنی دار می باشند ولی آسیب به حساب نمی آید چرا که میانگین آن نیز کمتر از 3 

بوده و افراد پاسخ دهنده مخالف این عامل بوده اند.
از بین سوال هایی که برای پیشنهاد مطرح شده است نیز پرسش 33 یعنی پیشنهاد نظارت سازمان 
بورس بر انتخاب اعضا، پرسش 39 یعنی اینکه اعضای حقوقی )مانند مؤسسات حسابرسی( نیز بتوانند 
عضو کمیته بشوند، پرسش 40 یعنی اینکه منشور هر سال مورد بازنگری واقع شود و پرسش 41 
یعنی تعلق پاداش به کمیته های حسابرسی از جمله عواملی است که پیشنهاد می شود برای بهتر 

شدن کارکرد کمیته ها مد نظر قرار بگیرد.
با توجه به نتایج به دست آمده می توان تحلیل های زیر را در خصوص آسیب های کمیته ها مطرح 

کرد.

1-پایش سازمان بورس و اوراق بهادار
آسیب اصلی کمیته های حسابرسی که براساس یافته های تحقیق مشخص شد، ضعف نظارت سازمان 
بورس و اوراق بهادار می باشد. باید گفت متولی اصلی و عامل تشویق و الزام شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در تشکیل و استقرار کمیته های حسابرسی سازمان 
بورس و اوراق بهادار است که از سال 1391 شرکت ها را ملزم نموده است کمیته های حسابرسی و 
حسابرسی داخلی را تشکیل دهند. این رویداد اگرچه مهم تلقی می شود و می تواند منشاء بسیاری 
از آثار در جهت اهداف از پیش تعیین شده باشد اما بدون نظارت و پایش کافی اثربخشی کمیته ها 

تحت شعاع قرار می گیرد.
ابالغ منشورهای کمیته حسابرسی  از  بعد  بالفاصله  به تشکیل کمیته ها  الزام شرکت ها  علی رغم 
تاکنون بسیاری از شرکت ها اقدام به تشکیل این کمیته ها ننموده اند. در کنار عدم تشکیل کمیته ها، 
بسیاری هم که دارای کمیته می باشند عملکرد واقعی خود را ندارند و به صورت شکلی و صوری عمل 
می کنند. در بسیاری از مواقع نیز منشور کمیته حسابرسی نادیده گرفته شده و یا استقالل اعضا از 

بین می رود.
اعضای  از  برخی  نشان می دهد  شرکت ها  حسابرسی  کمیته های  اعضای  اسامی  فهرست  مشاهده 
کمیته حسابرسی همزمان به عنوان رییس حسابرسی داخلی نیز فعالیت می کنند. این امر بر خالف 
مورخ 1395/10/12  ابالغیه  است. همچنین مطابق  داخلی  و حسابرسی  منشور کمیته حسابرسی 

سازمان بورس و اوارق بهادار:
»عضو کمیته حسابرسی واحد تجاری نمی تواند همزمان حسابرس داخلی واحد تجاری و واحدهای 
تجاری فرعی آن باشد«. در بسیار از موارد نیز ترکیب اعضای کمیته حسابرسی مطابق منشور رعایت 
نمی شود. همچنین یافته های آمار توصیفی حاصل از پرسشنامه ها در مواردی نشان می دهد کمیته های 
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حسابرسی کمتر از 6 جلسه در سال یعنی به میزان مشخص شده در منشور تشکیل جلسه داده اند و 
عماًل اثربخشی و خروجی قابل توجهی را نتوانسته اند بدست آورند.

عالوه براین براساس مصاحبه های صورت گرفته در بسیاری از موارد تشکیل جلسه ها بدون حضور 
افراد و صرفاً کاغذی بوده است و حتی صورتجلسه تنظیمی نیز غیرواقعی می باشد.

مجموع موارد باال نشان دهنده ضرورت پایش سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملکرد کمیته های 
حسابرسی و القای به مسئولیت پذیری اعضای کمیته حسابرسی است چرا که در تفکر آن ها، اعضای 
کمیته مسئولیت بخصوصی نداشته و فقط صرفاً به عنوان مشاور در کنار اعضای هیئت مدیره حضور 
و  نمی شود  گرفته  نظر  در  کمیته  اعضای  برای  مشخصی  پاسخگویی  و  مسئولیت  اینرو  از  و  دارند 
از  ناشی  رویدادهای  و  اطالعات  افشای  یا  و  مالی  گزارشگری  حوزه  در  اتفاقی  هر  که  صورتی  در 
تصمیم گیری های اینچنین اتفاق بیفتد آن ها خود را مصون می دانند. مجموع موارد ذکرشده مبین 
و  کند  نظارت  حسابرسی  کمیته های  بر  باید  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  که  است  مطلب  این 

مسئولیت پذیری کمیته های حسابرسی را به آن ها متذکر شود.

2- اعطای پاداش و حق الزحمه کافی
دومین عاملی که به عنوان یکی از آسیب ها و چالش های کمیته های حسابرسی به حساب می آید، 

عدم اعطای پاداش و حق الزحمه ناکافی اعضای کمیته های حسابرسی می باشد.
وجود نظام پاداش یکی از مهم ترین ابعاد افزایش بهره وری در هر واحد تجاری و سازمان است. 
پاداش کافی منجر به افزایش انگیزه افراد و افزایش بهره وری می شود. عدم اعطای پاداش و یا اعطای 
آن به صورت مداوم و بدون رابطه منطقی با عملکرد منجر به بی انگیزگی می شود. بنابراین باید بین 
عملکرد و نتیجه ای که برای فرد حاصل می شود رابطه ای معقول ایجاد کرد تا کارکنان توان خود را 
برای بهره وری باالتر بکارگیرند. اعضای کمیته های حسابرسی نیز از این امر مستثنی نمی باشند. انگل 
و همکاران )2009( در یک پژوهشی در خصوص رابطه پاداش کمیته حسابرسی و تقاضا برای نظارت 
به شکل  کمیته های حسابرسی  به  پرداختی  پاداش  نشان می دهند  مالی  گزارشگری  فرآیندهای  بر 

مثبت و معنی داری بر اجرای قانون SOX و حق الزحمه حسابرسی تاثیرگذار است.

3-تنظیم و بروزرسانی منشور کمیته حسابرسی خاص هر شرکت
توافق برای تنظیم منشوری که وظایف، نقش ها، مسئولیت ها، مهارت ها و تجربه ها را مشخص کند 
و اعضای کمیته به آن متعهد باشند و نقش خود را به شکل اثر بخشی عمل کنند یکی از نکات مهم 
و قابل توجه در کمیته های حسابرسی است که طی مبانی نظری نیز به آن پرداخته شد و البته جزو 

پیشنهادهای مورد قبول پاسخ دهنده ها برای بهبود کمیته ها تلقی می شود.
بدون داشتن یک منشور مکتوب قوی برای راهنمایی، کمیته حسابرسی نمی داند که چگونه باید 
رو به جلو حرکت کند. منشور باید مهارت ها و تجربه های اعضای کمیته حسابرسی را مشخص کند تا 
گروه برای دستیابی به اهداف خود راهنمایی شود. در این خصوص در منشور باید ذکر شده باشد که 
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حداقل باید یکی از اعضای کمیته دارای تخصص مالی باشد. این منشور باید تعداد جلسات، موضوعات 
مورد بحث، تعداد و ماهیت ارتباطات اعضای کمیته با مدیران ارشد شرکت و همچنین حسابرسان 
مستقل و داخلی را مشخص کند. یکی از نکاتی که باید در منشور درج شده باشد، حوزه اختیارات 
و توان افراد است. عالوه بر این باید استقالل اعضا از مدیران ارشد شرکت مشخص شده باشد. سایر 

مواردی که باید در منشور مد نظر قرار گیرد عبارتست از:
الف- بکارگیری مشاوران مناسب در موارد الزم

با انتصاب، جایگزینی و ارزیابی رئیس حسابرسی داخلی، رئیس کمیته و  ب- بررسی و موافقت 
حسابرسان مستقل

نظارت و اطمینان از اینکه حسابرسان مستقل در مواقع الزم گردش خواهند داشت
اطمینان از عدم ارائه خدمات غیر اطمینان بخشی همزمان به حسابرسان مستقل.

عالوه بر موارد فوق در منشور باید نسبت به حق نظارت بر مخارج حسابداران، چگونگی استفاده از 
دارایی های شرکت، رعایت قوانین و مقررات، تعیین دامنه رسیدگی حسابرسان داخلی و کنترل های 
داخلی حاکم بر گزارشگری مالی اطمینان ایجاد شود. همچنین در خصوص آیین رفتار حرفه ای نیز 
باید موارد الزم مدنظر قرار بگیرد. در نهایت ضرورت دارد که منشور تهیه شده به طور ساالنه نیز مورد 
بررسی قرار گیرد تا در صورتی که تغییرات تجاری جدید، قوانین و مقررات تازه تدوین شده است و 
یا هیئت مدیره توصیه هایی داشته است، اصالحات الزم صورت گیرد. همچنین باید چگونگی تشکیل 
جلسات و موارد مورد بحث و حتی چگونگی تشکیل جلساتی در مواقع فوری و ضروری در منشور 
دیده شده باشد. نکته دیگری که در خصوص منشورها باید توجه داشت این است که منشور کمیته 
حسابرسی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان الگو و حداقل الزامات می باشد و شرکت ها 

می توانند الزامات و مواد نظارتی بیشتری در منشورهای خود مد نظر داشته باشند.

6-نتیجه گیری و پیشنهادات �
کمیته حسابرسی یکی از ارکان اصلی نظام راهبری شرکت هاست که موجبات تقویت و سالمت 
گزارشگری مالی را فراهم می نماید و استقالل حسابرسان مستقل را ارتقا می بخشد. باید توجه داشت 
برعهده  را  انجام حسابرسی مستقل  و  نمی کنند  تهیه  مالی  که کمیته های حسابرسی، گزارش های 
ایفا  مالی  گزارشگری  شفافیت  و  سالمت  به  نسبت  اطمینان  حصول  در  اساسی  نقش  اما  ندارند، 

می نمایند.
به  پیاپی سهامداران و سرمایه گذاران منجر  و متضرر شدن  تقلب های متعدد  مالی،  رسوایی های 
رخت بستن اعتماد از اطالعات مالی شرکت ها می شود و این وظیفه نظام راهبری شرکت ها از جمله 
کمیته حسابرسی است که در جهت منافع ذیفعان به خصوص سهامداران، گزارشگری مالی و کیفیت 
اطالعات شرکت ها را بهبود ببخشد، اگرچه ممکن است در این امر با مشکالت و چالش های متعددی 

نیز همراه باشد.
علیرغم اهمیت کمیته های حسابرسی و نیاز روز افزون به این کمیته ها، پژوهش جامعی در این 
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خصوص تاکنون صورت نگرفته است. از اینرو این تحقیق به بررسی اثربخشی آن ها در اینکه کمیته ها 
به اهداف خود دست یافته اند و شناسایی آسیب های مرتبط با آن ها پرداخت.

یافته های تحقیق نشان می دهد از میان تمام عواملی که در مصاحبه ها به عنوان آسیب احتمالی 
مطرح شده اند، تنها عامل عدم نظارت و پایش سازمان بورس و کافی نبودن حقوق و مزایای اعضا 
و تعلق نگرفتن پاداش مانند اعضای هیئت مدیره به عنوان آسیب شناسایی می شود. عالوه بر این 
پیشنهادهایی مانند عضویت اشخاص حقوقی در کمیته ها، بازنگری ساالنه منشور کمیته حسابرسی 
و یا اعطای پاداش از جمله مواردی است که می تواند منجر به بهبود عملکرد کمیته های حسابرسی 

شود.
عمده موردی که می تواند تفسیر نتایج را محدود نماید این است که مدل مفهومی تحقیق یک 

بعدی استفاده شده و اثرات عوامل مورد بررسی بر یکدیگر بررسی نشده است.
برای پژوهش های آتی در حوزه کمیته حسابرسی، موارد زیر توصیه می شود:

1-ویژگی های کمیته های حسابرسی مانند اندازه و یا تعداد جلسات کمیته های حسابرسی می تواند 
ویژگی های  برخی  تأثیر  می توان  بنابراین  باشد.  تاثیرگذار  اطالعات  و  مالی  گزارشگری  کیفیت  بر 
از سایر  استفاده  و  اطالعات  افشای  مالی و کیفیت  بر معیارهای گزارشگری  کمیته های حسابرسی 

معیارهای کیفیت اطالعات مانند اقالم تعهدی را مورد بررسی قرار داد.
2- تشکیل کمیته های حسابرسی می تواند از اقدامات متهورانه مدیریت جلوگیری نماید و اطالعات 
شرکت ها به شکل محافظه کارانه ای تهیه شود. بنابراین ضروری به نظر می رسد رابطه بین تشکیل 

کمیته های حسابرسی با محافظه کاری را بررسی کرد.
3- از پژوهش هایی که در این حوزه می تواند سودمند تلقی شود، مدلسازی اثربخشی کمیته های 
حسابرسی است. برای این منظور می توان از روش های تحقیق کیفی مانند نظریه زمینه بنیاد نیز 
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