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باتوجه به بحرانهای مالی اوایل قرن حاضر و به دنبال آن تاکید مجامع قانونی و حرفه ای و وضع مقررات
در زمینه نقش ومسئولیتهای کمیته حسابرسی بخصوص قانون ساربینز-آکسلی شاهد پژوهشهای
گسترده ای در ارتباط با اثربخشی کمیته حسابرسی به موازات آن بوده ایم .که سمت وسوی این پژوهشها
همسوئی با الزامات و مقررات وضع شده از جمله قانون  SOXومستند سازی انتظارات از کمیته حسابرسی
بوده است .هدف پژوهش حاضر بررسی چارچوب اثربخشی کمیته حسابرسی و پژوهشهای صورت گرفته
پس از  SOXبا استفاده از پژوهشهای پیشین وبه صورت کتابخانه ای میباشد .نتایج نشان دهنده اثرات
مثبت کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی ،کنترلها وحسابرسی داخلی ،فرآیند حسابرسی و
واکنش مثبت بازار سرمایه میباشد .بااینحال نتایج در حوزههایی مانند جبران خدمات اعضای کمیته
وتخصصهای غیرمالی اعضا ،غیرقطعی و بعضا متناقض میباشد .که این بخشها میتوانند حوزه مناسبی
برای انجام پژوهش بیشتر در آینده باشد .در مجموع میتوان گفت که شواهد ونتایج حاصل از بررسیهای
صورت گرفته از اثربخشی مقررات وضع شده مرتبط با ویژگیهای کمیته حسابرسی حمایت میکند.
واژههای کلیدی :اصول حاکمیت شرکتی ،اثربخشی کمیته حسابرسی ،ساربینز -آکسلی.
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حیدری نژاد

مقدمه
حاکمیت شرکتی در مفهوم کلی شامل قوانین ،مقررات ،ساختارها ،فرآیندها ،فرهنگها و سیستمهایی
است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت و رعایت حقوق دینفعان میشود .که
با دستیابی به هدف پاسخگویی سه هدف دیگر نیز محقق میشود] .[4هدف از اعمـال حاکمیت شرکتی،
اطمینان از برقراری چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت ،پاسخگویی و منافع انواع
ذینفعان فراهم آورد ] .[16کمیته کادبری ( ،1992بخش  )2.5بیان میکند که حاکمیت شرکتی سیستمی
است که شرکتها به وسیله آن هدایت و کنترل میشوند ] .[33با این وجود فروپاشی شرکتهایی از قبیل
ورلدکام ،1انرون 2و ...که موجب زیان زیادی به سرمایه گذاران و ذینفعان شد و حاصل سیستمهای ضعیف
حاکمیت شرکتی بود ،موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصالح حاکمیت شرکتی در سطح
بین المللی شده است ].[1
در این راستا کمیته حسابرسی به عنوان یکی از کمیتههای دائمی هیئت مدیره با هدف تقویت حاکمیت
شرکتی به حساب میآید .بااین حال تقلبهای گسترده در شرکتهای ذکر شده حاکی از کنترلهای
داخلی ضعیف و گزارشگریهای مالی ناکارا بود و به دنبال آن رسواییهای حسابداری وحسابرسی
شرکتهای  Fannine maeو  AIGموجب افزایش قابل توجه تعداد و اهمیت مسئولیتهایی شده است
که به کمیتههای حسابرسی محول شده است] .[62به عنوان نمونه قانون ساربینزآکسلی )2002( 3به
منظور نظارت برحاکمیت شرکتی مناسب وکنترلهای داخلی مؤثر درون شرکت ،در زمینه مسئولیتهای
کمیته ،استقالل آن از مدیران ،رسیدگی به شکایات درامور حسابداری وحسابرسی وتعامل با مشاوران
خارج از شرکت (بخش  )301والزام کمیته به داشتن حداقل یک متخصص مالی (بخش  )407به عمل
آورده است ] .[60درایران نیز اجرای ماده  10دستورالعمل کنترلهای داخلی مبنی بر تصویب منشور کمیته
حسابرسی درتاریخ  1391/11/23ونیز تاکید ماده  15دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 1397/04/27
مبنی بر تشکیل ونظارت بر کمیتههای حسابرسی مطابق ماده  7قانون بازار اوراق بهادار و اصالح نهادی
حاکمیت شرکتی در دستور کار قرار گرفته است] .[8ساختار کمیته حسابرسی مشتمل بر ترکیب و
ویژگیهای اعضاء کمیته حسابرسی مطابق ماده  5منشور کمیته حسابرسی بیان شده است ] .[20در
پژوهش حاضر تالش شده است به بررسی اثربخشی کمیتههای حسابرسی پس از وضع قانون ساربینز-
آکسلی پرداخته شود .در این راستا ضمن اشاره به نقش و مسئولیتهای کمیته مبتنی برالزامات نهادهای
قانون گذار و مجامع حرفه ای و بررسی چارچوب اثربخشی کمیته حسابرسی به دسته بندی و بررسی
پژوهشهای صورت گرفته در سطح بین المللی پس از  SOXپرداخته میشود.
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کمیته حسابرسی و تئوریهای حاکمیت شرکتی
اعضای کمیته حسابرسی میتوانند نقشهای حاکمیت شرکتی مختلفی را در داخل شرکت ایفاء کنند.
این نقشها با دیدگاههای نظری مختلف از جمله موارد زیر مشخص میشوند:
تئوری نمایندگی :در قرارداد منعقده بین مدیران وصاحبان شرکت ،هدف مدیران باید خدمت به صاحبان
سهام و اقدام در راستای حفظ منافع آنها باشد .و براین اساس هرگونه انحرافی از این رابطه منجر به یک
مشکل نمایندگی میشود ] .[37دراین راستا کمیته حسابرسی بر شیوههای گزارشگری مالی نظارت نموده
و موجب ارتقای کیفی آن گردیده و در نتیجه عدم تقارن اطالعاتی بین مدیریت و ذینفعان را به حداقل
میرساند ].[12
تئوری وابستگی منابع :براین اساس سازمانها تالش میکنند تا با کاهش وابستگی ،منابع را تحت مدیریت
خود در بیاورند تا حیات خود را تضمین نمایند .کمیته حسابرسی شریک مدیریت است و به شرکت در
راستای دستیابی به اهداف استراتژیک کمک میکند (به عنوان مثال شناسایی وتامین منابع) ].[54
تئوری نهادی :این دیدگاه بیان میکند بنگاهها از قوانین ،هنجارها و باورهای مبتنی بر قوانین برای دستیابی
به مشروعیت و جمع آوری منابع اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در جهت سازگاری با محیطهای نهادی
خاص با توجه به افزایش عملکرد شرکت پیروی میکنند ] .[66براین اساس کمیته حسابرسی تشریفاتی
هستند و فقط جهت رعایت الزامات نهادهای قانو ن گذار در شرکت ایجاد شده و شکل آنها بر محتوایشان
ارجحیت دارد].[12
تئوری سلطه مدیریت :براساس این تئوری کمیته حسابرسی تحت کنترل مدیریت است و تنها براساس
الزامات قانونی وجود دارد.[54] .
تئوری ذینفعان :این تئوری بیان میکند که نیل به عملکرد مطلوب به مدیریت موفق همه روابط شرکت
با ذینفعان آن بستگی دارد و مدیران باید در شرکت به صورتی کار کنند که رفاه اجتماعی همه اعضای
شرکت شامل سهامداران ،کارکنان ،مشتریان ،تأمین کنندگان و جامعه ای می شود که در آن کار می
کنند ] .[17براین اساس هیئت مدیره از طریق کمیته حسابرسی به گروههای مختلف ذینفعان از جمله
عموم مردم ،سازمانهای نظارتی ،اعتبار دهندگان وسایر گروههای ذینفع پاسخگو میباشد ].[54
تئوری مباشرت :در تئوری مباشرت ،عملکرد مدیران باعث ایجاد تعادل بین منافع شخصی و منافع مالکان
میشود و حتی ممکن است فعالیت در راستای منافع مالکان ،مطلوبیت بیشتری را نسبت به فعالیت در
جهت منافع شخصی برای مدیران به دنبال داشته باشد ] .[21براین اساس ،دیدگاه نظارتی کمیته
حسابرسی در راستای همسویی با این منافع مشترک توجیه میشود ].[54
مسئولیتهای کمیته حسابرسی براساس الزامات مجامع قانونی وحرفه ای
تقلبهای گسترده ای شرکتهایی مانند انرون ،ورلدکام و ،...با وجود مسئولیتهای اولیه برای کمیته
حسابرسی ،حاکی از کنترلهای داخلی ضعیف و گزارشگریهای مالی ناکارا بود] .[62در واکنش به چنین
رسواییهای ،قانون سابینز -آکسلی درسال  2002به منظور تقویت سیستم حاکمیت شرکتی ،در جهت
حفاظت از سهامداران از روشهای حسابداری متقلبانه ،به تصویب رسید .تمرکز اصلی این قانون افزایش
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اقتدار و پاسخ گویی کمیته حسابرسی است؛ چرا که این کمیته نقش تعیین کننده ای در حصول اطمینان
از قابلیت اتکاء گزارشگری مالی ،کنترلهای داخلی ،حسابرسی مستقل و مدیریت ریسک از طریق
تالشهای نظارتی مستمر ،ایفا میکند.
ادبیات کمیته حسابرسی پس از تصویب قانون ساربینزآکسلی در آمریکا ،به طورگسترده و به طرق
گوناگون این جنبههای مهم کمیته حسابرسی و تأثیرات آن روی فرآیندهای نظارتی کمیته حسابرسی را
مورد توجه قرار داده اند؛ حتی در دوران پیش از تصویب این قانون نیز ،موضوع اثربخشی کمیته حسابرسی
اهمیت زیادی در ادبیات حسابداری داشته است .پیش از سال  ،2002مجلس و نهادهای نظارتی تأکید
بسیاری روی اثربخشی کمیتههای حسابرسی داشته اند .از جمله گزارش کمیته روبان آبی( 1بی آر
سی ،)1999،قوانین افشاء کمیسیون بورس اوراق بهادار ،)1999( 2گزارش انجمن ملی واسطههای اوراق
بهادار 3در خصوص کمیته حسابرسی را میتوان عنوان نمود ] .[50درجدول شماره ( )1به صورت مقایسه
ای خالصه ای ازمسئولیتها ونقشهای کمیته حسابرسی براساس بخشهای قانون ساربینز -آکسلی،
مقررات کمیسیون بورس اوراق بهادار و (SORsشامل بورس آمریکا ،4نزدک 5و نیویورک )6ارائه شده است
].[49
جدول ( )1نقش ومسئولیت کمیته حسابرسی ].[49
قابل اجرا
نواحی فعالیت کمیته
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نواحی فعالیت کمیته
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نواحی فعالیت کمیته
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 4فقط استانداردهای بورس نیویورک ،همچنین انتشارات کمیسیون بورس اوراق بهادار شماره .3447672
 5فقط استانداردهای بورس نزدک.
 6حداقل یک نفر تخصص حسابداری یا تخصص در ارتباط با مدیریت مالی داشته باشد.

تعریف کمیته حسابرسی
کمیته حسابرسی به طور معمول شامل سه تا پنج نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت ،بدون هیچ گونه
مسئولیت عملیاتی در مدیریت مالی شرکت میباشد .ووظایف اصلی آن بررسی صورتهای مالی ،اثربخشی
سیستم کنترل داخلی وحسابداری شرکت ویافتههای حسابرسان وتوصیههای در ارتباط باتعیین ودستمزد
حسابرسان مستقل میباشد ] .[51اصطالح کمیته حسابرسی به معنای کمیته (یامعادل آن) است که
توسط واز میان تعدادی از اعضای هیئت مدیره به منظور نظارت بر فرآیندهای گزارشگری مالی وحسابداری
وهمچنین حسابرسی صورتهای مالی میباشد (قانون بورس اوراق بهادارایاالت متحده سال 1934
پاراگراف  )58()a(3وقانون ساربینزآکسلی سال  ،2002بخش  .)404تاکید تعاریف فوق بر ترکیب کمیته
حسابرسی باتوجه به نسبت مشارکت مدیران مستقل باتوانائیهای حرفه ای در انجام وظایف کلیدی
گزارشگری مالی ،حسابرسی و کنترل داخلی میباشد.[47] .
کیفیت واثربخشی کمیته حسابرسی
کیفیت کمیته حسابرسی :کیفیت کمیته حسابرسی به طور معمول براساس شرایط استقالل ،تخصص
وسعی وتالش اعضای کمیته حسابرسی تعریف میشود؛ به عبارتی دیگر کیفیت کمیته حسابرسی با حفظ
استقالل ،عینیت وکمتر مستعد تاثیرات مدیریتی بودن تعریف میشود ] .[41در تعریف دیگر ،کمیته
حسابرسی باکیفیت ،کمیته ای است که باحفظ استقالل از مدیریت ،تضمین یکپارچگی گزارشگری مالی
وتعیین حسابرسان مستقل ،اعمال نظارت برفرآیند حسابرسی ومدیریت ریسک را انجام دهد ].[36
چارچوب اثربخشی کمیته حسابرسی
پیرآمون کیفیت واثربخشی کمیته حسابرسی تحقیقات بسیاری انجام شده است .ازجمله دالیل آن میتوان
به نگرانیهای افزایش یافته درمورد حاکمیت شرکتی وکیفیت گزارشگری مالی در اوایل هزاره سوم اشاره
نمود که این خود باعث افزایش انتظارات از کمیته حسابرسی شده است .براساس نظر دی زورت وهمکاران
( )2002یک کمیته حسابرسی اثربخش اعضای واجد شرایطی دارد که اختیار ومنابع برای حفاظت از
منافع سهامداران با اطمینان از گزارشگری مالی قابل اتکاء ،کنترلهای داخلی ومدیریت ریسک از طریق
تالشهای نظارتی ،را فرآهم میسازد .براساس این تعریف ،دی زورت وهمکاران چارچوب کیفیت واثربخشی
کمیتههای حسابرسی را بدین صورت تعیین نمودند:
*ترکیب-تخصص ،استقالل ،یکپارچگی وعینیت
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*اختیار-مسئولیتها ،نفوذ (مشتق شده از هیئت مدیره کامل ،قوانین دولت مرکزی والزامات شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)
*منابع-تعداد کافی اعضاء؛ دسترسی به مدیریت ،حسابرسان داخلی ومستقل
*تالش واستمرار-تشویق ،انگیزه وپشتکار
براساس این چارچوب ترکیب کمیته حسابرسی ،اختیار ومنابع به عنوان ورودیهای اصلی مورد نیاز برای
دستیابی به کارائی واثربخشی هستند .که این ورودیها از طریق فرآیند اولیه موردنیاز برای دستیابی به
اثربخشی وکیفیت مدنظر یعنی تالش وکوشش منجر به اثربخشی کمیته حسابرسی میشود].[39
استداللهای مرتبط باکیفیت واثربخشی کمیتههای حسابرسی دربسیاری از کشورها برپایه توانایی آن
درجهت کاهش نقاط ضعف کنترلهای داخلی استوار است .ترلی و زمان ( )2004به بررسی ادبیات تجربی
کمیته حسابرسی وتاثیرات حاکمیتی آن پرداختند وچارچوبی را برای تحلیل تاثیر کمیته حسابرسی،
شناسایی تاثیرات بالقوه آن برکیفیت گزارشگری مالی وعملکرد شرکت تعیین کردند] .[61که در جدول
شماره ( )2ارائه شده است.
جدول ( )2چارچوب مورد انتظار اثربخشی کمیته حسابرسی ].[61
نواحی تاثیر گذار
انگیزههای
ساختاری

نمونه ای از تاثیرات
 عوامل مرتبط با پذیرش کمیته حسابرسی وکاهش بالقوه هزینههای نمایندگی-ارتباط باسایر عوامل تاثیرگذار درساختار حاکمیتی ،مانند شرکتهای حسابرسی

عملکرد حسابرسی

انتخاب و حق الزحمهاستقالل حسابرسان مستقلتاثیر بر فرآیند حسابرسی وارتباطات حسابرس-نظارت بر کنترل داخلی وحسابرسی داخلی

کیفیت گزارشگری
مالی

تاثیر بر اشتباهات وبی نظمیهاتصویب استانداردهای جدید وانتخاب سیاستهای حسابداریاقدامات قانونی/نظارتی برای گزارشات نادرست-کیفیت حسابرسی

عملکرد شرکت

-تاثیر پذیرش کمیته حسابرسی بر قیمت سهام وایجاد ثروت برای سازمان

براساس دیدگاه بدارد و جندرون ( )2010کمیته حسابرسی بانظارت مستقیم برفرآیند گزارشگری مالی و
نظارت غیرمستقیم برکنترلهای داخلی وحسابرسی مستقل ،باعث بهبود کیفیت اطالعات شود .که این
امر منجر به باال رفتن کیفیت اطالعات وهمچنین تقویت کنترلها میشود .که به نوبه خود منجر به اعتماد
بیشتر سرمایه گذاران نسبت به کیفیت گزارشگری مالی وعملکرد بازارهای مالی میشود].[32
هو و همکاران ( )2012با یکپارچه سازی چارچوبهای اثربخشی کمیته حسابرسی دی زورت وهمکاران
( ،)2002ترلی و زمان ( )2004و بدارد وجندرون ( ،)2010یک چارچوب برای اثربخشی کمیته حسابرسی
ارائه کردند که مبتنی بر دو جریان ادبیات پژوهشهای مرتبط با اثربخشی کمیته حسابرسی یعنی تحقیقات
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آرشیوی و کیفی ،باتاکید بیشتر بر نظریه سازی وجود و عملکرد کمیته حسابرسی بود .براین اساس انجام
موفقیتآمیز نقشهای کمیته حسابرسی به عنوان ابعاد خروجی اثربخشی کمیته حسابرسی در حوزه
گزارشگری مالی ،حسابرسی مستقل ،کنترلهای داخلی (شامل حسابرسی داخلی) و انتظارات سرمایه
گذاران به عوامل ورودی کیفیت کمیته حسابرسی شامل ترکیب (استقالل وتخصص) ،قدرت و اختیار
(اقتدار) و منابع و فرآیندهای عملکردی انجام وظایف کمیته شامل تداوم و فراوانی جلسات ،ارتباطات،
قدرت و رهبری منتج از ساختار حاکمیت شرکتی و تغییرات پس از قانون ساربینز-آکسلی وابسته
است].[63
ملک ( )2014در پژوهشی به بررسی و طبقه بندی تحقیقات صورت گرفته پیرآمون کمیتههای حسابرسی
پس از قانون ساربینز-آکسلی پرداخت .که با توجه به تاکید قانون مذکور ،ترکیب کمیته حسابرسی
(باالخص استقالل و تخصص) به عنوان ابعاد ورودی کیفیت واثربخشی کمیته حسابرسی در راستای انجام
وظایف نظارتی و ابعاد خروجی اثربخشی براساس طبقه بندی صورت گرفته شامل :فرآیند گزارشگری
مالی ،نارسائیهای سیستم کنترل داخلی ،مدیریت سود و سایر موارد (ریسک دعائی حقوقی ،و واکنش
بازار) بخش عمده ای از ادبیات موضوع را به خود اختصاص داده است ] .[50جدول ( )3طبقه بندی
صورت گرفته را نشان میدهد.
جدول ( )3طبقه بندی تحقیقات کمیته حسابرسی پس از[50] SOX
سایر (ریسک دعاوی
حقوقی ،واکنش
بازار)

 )1تخصص کمیته
حسابرسی
 )2فرایند نظارتی
کمیته حسابرسی

کاهش مدیریت
سود
 )1ترکیب
کمیته
حسابرسی:
الف) استقالل
ب) تخصص
 )2اثربخشی
کمیته
حسابرسی

کنترل داخلی

 )1ترکیب کمیته
حسابرسی:
الف) تخصص
حسابداری
ب) تخصص نظارتی
 )2وابستگیهای
کمیته حسابرسی

کیفیت فرایند
گزارشگری مالی
 )1ترکیب کمیته
حسابرسی:
الف) استقالل
ب) تخصص
 )2پاداش کمیته
حسابرسی:
الف) نقدی
ب) سهام

کیفیت حسابرسی
داخلی و مستقل
 )1ترکیب کمیته
حسابرسی:
الف) استقالل
ب) تخصص
 )2مدیریت
چندگانه
 )3پاداش کمیته
حسابرسی
 )4اثربخشی
کمیته حسابرسی

مروری بر پژوهشهای صورت گرفته
در این بخش با توجه به جامعیت و انسجام چارچوب هو و همکاران ( )2012و بر اساس طبقه بندی آن،
به صورت اجمالی به بررسی پژوهشهای صورت گرفته در ارتباط با اثربخشی کمیته حسابرسی پس از
 SOXپرداخته شده است .ضمن اینکه به پژوهشهای داخلی صورت گرفته نیز در هر بخش اشاره شده
است.
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کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی
براساس نتایج پژوهش ابوت وهمکاران ( )2004بین ویژگیهای کمیته حسابرسی (فعالیت ،استقالل،
تخصص مالی) و تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه منفی وجود داشت] .[26پیت وجنین ( )2007اعالم
کردند که وجود کمیته حسابرسی بر کاهش اقالم تعهدی غیرعادی تأثیر دارد] .[55بادوالتو ()2014
عنوان نمود که تخصص مالی کمیته حسابرسی با سطوح پائین تر مدیریت سود اندازهگیری شده توسط
اقالم تعهدی غیرعادی و اقالم غیرمعمول حسابداری همراه است] .[30الشاعر و همکاران ( )2017نشان
دادند که شرکتهایی باکمیته حسابرسی اثربخش ،کیفیت افشای باالتری دارند] .[27براساس بررسی
رایمو و همکاران ( )2021از نمونه ای شامل  125شرکت در سطح بین المللی اندازه ،استقالل و کثرت
جلسات کمیته حسابرسی تاثیر مثبتی بر روی کیفیت یکپارچگی گزارشگری (اطالعات مالی و غیرمالی)
دارد ،در حالی که تخصص مالی دارای چنین تاثیری نبود] .[56یافتهها ی پژوهش رضازاده و همکاران
( )1396نشان داد که بین استقالل و تخصص اعضای کمیته حسابرسی با تجدید ارائه رابطه منفی و
معناداری وجود دارد ،در حالی که ،بین اندازه کمیته حسابرسی و تجدید ارائه رابطه معناداری وجود
ندارد] .[9نتایج پژوهش تائبی نقندری وصائبی ( )1397نشان دهنده کاهش آنتروپی صورتهای مالی در
صورت افزایش استقالل و تخصص کمیته حسابرسی میباشد] .[3یافتههای پژوهش مهرانی و همکاران
( )1399حاکی از تاثیر تعداد اعضای مستقل و متخصص کمیته حسابرسی بر بهبود کیفیت سود بود].[22
کمیته حسابرسی و حسابرسی مستقل
بررسیهای چن و همکاران ( )2005نشان دهنده ارتباط بین استقالل کمیته حسابرسی و استفاده از یک
شرکت حسابرسی متخصص صنعت بود] .[35درتحقیقی دیگر در کشور استرالیا توسط استوارت ومونرو
( )2007نتایج نشان داد که وجود کمیته حسابرسی ،کثرت جلسات کمیته حسابرسی و حضور حسابرس
در جلسات آن به طور قابل توجهی ریسک حسابرسی درک شده را کاهش میدهد] .[59کونته سوتو و
مورونی ( )2014به این نتیجه رسیدند بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی ،رابطه منفی
وجود دارد] .[36سلطانا و لینگ ( )2015نشان دادند که اعضای کمیته حسابرسی با تخصص مالی ،تجربه
قبلی کار در کمیته حسابرسی و استقالل با کمترین زمان تحویل گزارش حسابرسی مرتبط میباشد].[53
کیم و همکاران ( )2017نشان دادند که وجود متخصص مالی در کمیته حسابرسی به احتمال زیاد با حق
الزحمه حسابرسی باالتر (به عنوان نماینده کیفیت حسابرسی) همراه است و در صورتی که مدیرعامل
قدرتمندی شرکت را مدیریت کند ،تاثیر آن کمتر میشود] .[44یافتههای الراساتی و همکاران ()2019
نشان داد که کمیتههای حسابرسی با استقالل بیشتر ،هزینه حسابرسی را افزایش میدهند؛ چرا که پوشش
حسابرسی بیشتری را درخواست میکنند] .[40نتایج پژوهش دشت بیاض و اورادی ( )1395نشان داد
که تخصص مالی و استقالل کمیتۀ حسابرسی ارتباط مثبت با حقالزحمۀ حسابرسی دارند .ولی ارتباطی
بین اندازۀ کمیتۀ حسابرسی و حقالزحمۀ حسابرسی مشاهده نشد] .[18پژوهش داداشی و نوروزی
( )1397نشان دهنده ان بود که اثربخشی کمیته حسابرسی مشتمل بر تخصص مالی ،استقالل ،جنسیت،
اندازه کمیته حسابرسی باعث افزایش کیفیت حسابرسی میشود] .[7با این وجود ،یافتههای باغومیان و
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محمدی ( )1399نشان داد که افزایش تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی موجب تضعیف رابطه
مستقیم میان ریسکهای محیطی شرکت (مالی ،عملیاتی و تجاری) و حق الزحمه حسابرسی نخواهد
شد].[2
کمیته حسابرسی ،کنترلهای داخلی و حسابرسی داخلی
کارسلو وهمکاران ( )2005دریافتند که ماهیت نظارتی کمیته حسابرسی با تغییرات در بودجه حسابرسی
داخلی مرتبط است] .[34ژانگ و همکاران ( )2007با استفاده از اطالعات افشاء شده شرکتها در ،10-k
 ،10-Qدریافتند که شرکتهای با تعداد کمتر متخصصان مالی ،به ویژه متخصصان حسابداری به احتمال
بیشتر به عنوان شرکتهای دارای نقاط ضعف کنترلهای داخلی شناخته میشوند] .[65در بررسی جان
استون و همکاران ( )2011نتایج نشان دهنده این بود که صالحیت ،شایستگی و انگیزه کمیته حسابرسی
دارای رابطه مثبت با اصالح نقاط ضعف کنترلهای داخلی میباشد] .[46لینگ لی وهمکاران ()2016
دریافتند که در صورت کم بودن قدرت مدیرعامل شرکت رابطه بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و
میزان وقوع نقاط ضعف کنترلهای داخلی منفی است و هنگام افزایش قدرت مدیریت این ارتباط دیگر
منفی نیست] .[48بررسی اشفق و روی ( )2019بیانگر تاثیر مثبت ویژگیهای کمیته حسابرسی بر میزان
افشاءهای صورت گرفته در سیستم کنترل داخلی بود ،هرچند که با حضور نمایندگان زن و یا افراد خارج
از شرکت در کمیته حسابرسی ارتباط منفی داشت] .[29نتایج پژوهش مصلح ( )1393حاکی از آن بودکه
کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی با استقالل کمیته حسابرسی رابطه مثبت دارد] .[19بررسی نزادی
( )1395نشان داد که بین ویژگیهای کمیته حسابرسی شامل استقالل ،تجربه ،کثرت جلسات کمیته و
برگزاری جلسات مکرر با مدیر حسابرسی داخلی و اجرای توصیههای حسابرسی داخلی رابطه وجود
دارد] .[23بااینحال نتایج پژوهش خزائی ( )1396حاکی از این بود که بین ویژگیهای کمیته حسابرسی
وگزارش نقاط ضعف کنترلهای داخلی در گزارش حسابرس رابطه ای وجود ندارد .یافتههای حاصل از
پژوهش قائمی و همکاران ( )1399حاکی از رابطه منفی بین اندازه و تخصص کمیته حسابرسی با نقاط
ضعف مشاهده شده در کنترلهای داخلی بود].[14
کمیته حسابرسی وانتظارات سرمایه گذاران
براساس تحقیق دیویدسون وهمکاران ( )2004اعالم داوطلبانه انتصابهای صورت گرفته اعضای جدید
دارای تخصص مالی در کمیتههای حسابرسی واکنش مثبت بازار را به دنبال داشت] .[38در پژوهش
صورت گرفته توسط هنری ( )2008در کشور استرالیا نتایج نشان داد که عوامل حاکمیتی داخلی مثل
وجود کمیته حسابرسی ،به طور قابل مالحظه ای روی ارزش شرکت اثر میگذارد] .[43در نقطه مقابل
نتایج پژوهش بریک و چیدامبرن ( )2010نشان داد که فعالیتهای نظارتی کمیته حسابرسی دارای تأثیر
منفی بر ارزش شرکت است] .[32براساس بررسی سینگ وی و همکاران ( )2013بازار نسبت به خروج
مدیران متخصص حسابداری واکنش منفی قابل توجهی داشت اما برای سایر تخصصها وهمچنین مدیران
غیر متخصص چنین وضعیتی وجود نداشت] .[52رید ( )2015نشان داد که افشاهای مازاد بر موارد الزامی
از سوی کمیته حسابرسی و حسابرسان اطالعات مفید و جدیدی را برای سرمایهگذاران فراهم میکند که
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به منظور کاهش عدم تقارن اطالعاتی استفاده میشود] .[57یافتههای کانگ ( )2019نشان داد که اعضای
کمیته حسابرسی در حضور سرمایه گذاران پیچیده (دارای تخصص ،دانش بازار و سرمایه کافی) وظیفه
نظارتی و رفتارهای پرسشگرانه بیشتری را انجام میدهند].[64
نتایج تحقیق یوسفی ( )1396بیانگر آن بود که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با تاثیر قابل
مالحظه ای که در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی دارند ،به طور غیر مستقیم از پدیده خطر سقوط قیمت
سهام جلوگیری میکنند] .[25نتایج پژوهش کیان و فقیه ( )1397نشان داد که تخصص حسابداری و
استقالل کمیتۀ حسابرسی بر نوسانپذیری بازدۀ سهام بهعنوان معیار ریسک تأثیر مثبت دارند].[15
پژوهش عبدی و همکاران ( )1399حاکی از رابطه معنادار بین اندازه و تنوع جنسیتی اعضای کمیته
حسابرسی با هزینه سرمایه سهام عادی بود ،هر چند بین تخصص و استقالل اعضای کمیته با هزینه
سرمایه ارتباطی مشاهده نشد].[11
شکل گیری کمیته حسابرسی در ایران
پس از وقوع بحرانهای مالی در آمریکا ،ضرورت ایجاد کمیته حسابرسی در شرکتها ،یکی از
دستورالعملهای مهم و مؤثر بود که حتـی در سـایر کشورها نیز نمود پیدا کرد .در ایران نیز در راستای
اجرای ماده  10دستورالعمل کنترلهای داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ایران ،منشور کمیته حسابرسی در تاریخ  1391/11/23در  14ماده و  2تبصره به تصویب هیئت
مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران رسید که از تاریخ تصویب الزم اجرا است .ماده  15دستورالعمل
حاکمیت شرکتی مصوب  1397/04/27مبنی بر تشکیل ونظارت بر کمیتههای حسابرسی مطابق ماده 7
قانون بازار اوراق بهادار و اصالح نهادی حاکمیت شرکتی تاکید مجددی بر نقش و جایگاه کمیته حسابرسی
در ساختار حاکمیت شرکتی شرکتها میباشد ].[8
در مقایسه منشور کمیته حسابرسی مصوب سال  1391با منشور کمیته حسابرسی داخلی ( ،)2013قانون
ساربینز-آکسلی ( )2002وهمچنین منشور موسسات بزرگ حسابرسی در سطح بین المللی و
دستورالعملهای راهنمای کمیتههای حسابرسی و ...کم توجهی به گستره نقش ،مسئولیتها واختیارات
کمیته پس از قانون  SOXرا میتوان مشاهده نمود .به عنوان نمونه در مورد عامل استقالل به عنوان یکی
از عوامل کلیدی اثربخشی کمیته ،میتوان به استقالل اکثریت اعضای کمیته حسابرسی در ایران (بند 1
ماده  )5در مقایسه با استقالل کلیه اعضاء کمیته (منشور انجمن حسابرسان داخلی آمریکا )2013،ومستقل
بودن اعضای کمیته حسابرسی از شرکت (بند  301قانون  )SOXاشاره نمود] .[45] ،[58همچنین
براساس بند  12ماده ( )9منشور کمیته حسابرسی اعالم نظر قبلی در خصوص ارائه خدمات غیرحسابرسی
به عنوان مسئولیت کمیته حسابرسی در نظر گرفته شده است] .[20در حالیکه بر اساس بند  202قانون
 SOXکمیته حسابرسی باید همه خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی وهمچنین بیانیه شوارای گزارشگری
مالی )2016( 1واگذاری کلیه خدمات غیر حسابرسی را از قبل تصویب کند]  .[42] ،[58در مورد قدرت
)Financial Reporting Council(FRC
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و اختیار کمیته حسابرسی به عنوان یکی از عوامل کلیدی اثربخشی کمیته ،انتخاب حسابرسان داخلی و
مستقل وتصویب برنامه ساالنه واحد حسابرسی داخلی وتصویب دستمزد وپاداش آنها توسط هیئت مدیره
(بند  2و  9از ماده  8وبند  3ماده  )9صورت میگیرد در حالیکه برمبنای قانون ساربینز آکسلی (بخش
 )301و مطابق منشور کمیته حسابرسی انجمن حسابرسان داخلی امریکا اختیارات ومسئولیتهای
کمیتههای حسابرسی نسبت به دورههای قبل از رسواییهایی نظیر انرون و ...بسیار گستردهتر شده وپهنه
اختیارات از انتخاب ویا انتصاب حسابرسان تا انفصال ویا برکناری آنها را شامل میشود .که عدم توجه به
این موضوعات میتواند بستر نامناسبی را برای بررسی عملکرد حسابرسان (مستقل وداخلی) وبه دنبال آن
تاثیرنامطلوب بر کیفیت گزارشگری مالی را به دنبال داشته باشد ].[24
ولذا به نظر میرسد با توجه به موارد ذکر شده و توجه ناکافی به استقالل ،قدرت و اختیارات کمیته
حسابرسی ،نمیتوان انتظار داشت که کمیته حسابرسی شرکتها با اتکا به منشور کمیته ،اثربخشی
وکیفیت مناسبی را برای ایفای مناسب نقش نظارتی خود داشته باشد .از طرفی اکنون نیز با گذشت چند
سال ازتشکیل کمیتهها موضوع اثربخشی آنها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است .در محیط ایران
تشکیل این کمیتهها در ابتدا با مخالفتهای متعددی همراه بوده و برخی کارشناسان اعتقاد بر این داشته
اند که تشکیل کمیتههای حسابرسی با توجه به ساختارهای موجود تاثیرگذار نخواهد بود و صرفاً هزینه
شرکتها را افزایش میدهد .بسیاری از خبرگان و پژوهشگران معتقدند کمیتههای حسابرسی با موانع
متعددی در راه دستیابی به اهداف خود مواجه است و باید آسیبها و چالشهایی که مانع عملکرد اثربخش
کمیتههای حسابرسی است آسیب شناسایی شود ] .[13در این راستا با توجه به نوپا بودن تشکیل
کمیتههای حسابرسی در ایران ،نقش نهادهای نظارتی ،قانون گذار و انجمنهای حرفه ای همچون سازمان
بورس اوراق بهادار ،سازمان حسابرسی وجامعه حسابداران رسمی در راستای ایفای وظیفه نظارتی خود در
مواردی چون نظارت در زمینه حسن اجرای منشور ،تدوین قوانین و مقررات الزم متناسب با اصول حاکمیت
شرکتی ،تدوین استانداردهای مورد نیاز حاکمیت شرکتی وبه طور خاص کمیته حسابرسی ،تدوین آئین
رفتار حرفه ای برای اعضای کمیته حسابرسی ،انتشار جدیدترین کتب و دستورالعملهای راهنمای
کمیتههای حسابرسی در سطح بین المللی و...می تواند نقش مؤثری را در باال بردن اثربخشی کمیته
حسابرسی داشته باشد.
نتیجه گیری
با توجه به بحرانهای مالی و تقلبهای گسترده حسابداری صورت گرفته در شرکتهایی مانند انرون،
ورلدکام ،پاراماالت و...که منجر به از دست رفتن اعتماد سرمایه گذاران و بازار سرمایه گردید قانون گذاران
ونهادهای حرفه ای قوانین و مقررات گسترده ای را با هدف تقویت ساز وکارهای حاکمیت شرکتی به
خصوص کمیته حسابرسی وضع نمودند که از جمله آنها میتوان به تصویب قانون ساربینز-آکسلی در 25
ژوئییه سال  2002اشاره نمود .که تمرکز اصلی این قانون افزایش اقتدار وپاسخ گویی کمیته با توجه به
نقش تعیین کننده آن در حصول اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی ،کنترلهای داخلی ،حسابرسی
داخلی و مستقل و مدیریت ریسک از طریق تالشهای نظارتی میباشد.
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در پژوهش حاضر ضمن بررسی ارتباط بین کمیته حسابرسی و تئوریهای مرتبط با حاکمیت شرکتی و
اشاره به مسئولیتهای کمیته حسابرسی براساس الزامات مجامع قانونی و حرفه ای به بررسی چارچوب
اثربخشی کمیته حسابرسی با توجه به تحقیقات گسترده صورت گرفته پس از  SOXپرداخته شد .که در
این زمینه مهمترین چارچوبهای ارائه شده مشتمل بر چارچوب اثربخشی دی زرورت وهمکاران (،)2002
ترلی و زمان ( ،)2004بدارد و جندرون ( ،)2010هو و همکاران ( )2012وملک ( )2014مورد بررسی قرار
گرفت .در ادامه به بررسی پژوهشهای صورت گرفته پس از  SOXبر اساس براساس ابعاد خروجی
اثربخشی کمیته حسابرسی پرداخته شد .نکته حائز اهمیت در ارتباط با پژوهشهای صورت گرفته همسوئی
آنها با الزامات و مقررات وضع شده از جمله قانون  SOXمیباشد .به عبارت دیگر سمت وسوی پژوهشهای
صورت گرفته مستند سازی انتظارات از کمیته حسابرسی پس از وضع قوانین در اوایل قرن بیست ویکم
میباشد.
براساس نتایج به نظر میرسد که اجماع در زمینه تاثیر مثبت کمیته حسابرسی (با حفظ ویژگیهای
استقالل وتخصص مالی) بر روی کیفیت و گزارشگری مالی وجود دارد .همچنین نتایج نشان دهنده آن
است که کمیته حسابرسی مستقل تر ودارای تخصص مالی ضمن تاثیر بر نقاط ضعف کنترلهای داخلی
و حسابرسی داخلی به احتمال بیشتر به دنبال سطح باالتری از اطمینان بخشی حسابرسی مستقل و
درخواست سطح پائین تری از درخواست انجام خدمات غیرحسابرسی از سوی حسابرسان مستقل
میباشند .از سوی دیگر شواهد نشان دهنده واکنش مثبت بازار سهام و سرمایه گذاران به حضور اعضای
دارای تخصص مالی در کمیته حسابرسی میباشد .بااین حال نتایج در ارتباط با موضوعاتی همچون پاداش
و جبران خدمات اعضای کمیته ،روابط آنها با مدیران اجرائی و سایرتخصصهای اعضای کمیته قطعی
نبوده و در پاره ای از موارد متناقض میباشد .که این بخشها میتوانند حوزه مناسبی برای انجام پژوهش
بیشتر در آینده باشد .در مجموع میتوان گفت که شواهد ونتایج حاصل از بررسی پژوهشهای صورت
گرفته از اثربخشی مقررات وضع شده مرتبط با ویژگیهای کمیته حسابرسی حمایت میکند.
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As to the financial crises of the early twentieth century, followed by the emphasis on
legal and professional bodies and the regulation related to the roles and
responsibilities of the audit committee as well, especially the Sarbins-Oxley Law, we
have witnessed extensive research on the effectiveness of the audit committee in
parallel. These researches seem to be in lines with the requirements and regulations
codified, including the SOX law and documenting the expectations of the audit
committee. purpose of this study is to review the effectiveness of the audit committee
and Post-SOX research through using previous research and library approach. The
results indicate the positive effects of the audit committee on the quality of financial
reporting, controls and internal auditing, the audit process and the positive reaction of
the capital market. However, the results are inconclusive and sometimes contradictory
in areas such as the compensation for committee members and non-financial expertise
of them. These sections can be an appropriate bed for further research in the future.
In general, it can be said that the evidence and the results of the studies support the
effectiveness of the regulations related to the characteristics of the audit committee.
Keywords: Corporate Governance Principles, Audit Committee Effectiveness,
Sarbins-Oxley.
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