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 كارگيري آن در ايراني حسابرسي و بررسي موانع ايجاد و بهنقش كميته

 
 عصابخش راضيه            دكتر سيدحسين علوي طبري          

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بيضا             دانشگاه الزهرا                   

 
 چكيده       

رود در يي است كهه انتاهار مهي   ي حسابرسي يكي از سازوكارهاكميته
كننهده از اطععهاح حسهابداري    هاي مختلف استفادهراستاي حفظ منافع گروه

ي حسابرسي در كشهورهاي  ي كميتهساله 70ي موثر واقع شود. به رغم پيشينه
يافته، روند ايجاد آن در ايران بسيار كند و در بيشتر موارد متوقف بوده توسعه

ي است. اين پژوهش با هدف شناخت و آشنايي بيشتر با نقش و وظايف كميته
كارگيري آن در واحدهاي اقتصادي ايران حسابرسي و بررسي موانع ايجاد و به

 است.انجام شده 
ي طراحي شد. بخشي از اطععاح مورد نيهاز  فرضيه 8در اين پژوهش، 
ها از متون و مقاالح معتبر علمي و بخشي ديگر از طريه   براي آزمون فرضيه

آوري شهده در سهه بخهش مهورد     آوري شد. اطععاح جمهع نامه جمعپرسش
ي كميتهكارگيردست آمده نشان داد كه ايجاد و بهآزمون قرار گرفت. نتايج به

ي حسابرسي در پيشگيري از وقوع اعمال خعف غير قهانوني، بببهود فراينهد    
هاي مهالي شهفاف و   ي اطععاح و گزارشچنين ارائهگري مالي و همگزارش

قابل اتكا موثر است. همچنين، عدم آشنايي واحدهاي اقتصادي ايران بها ايهن   

                                                           
  ي و اقتصاد يعلوم اجتماع يهدكاستاديار دانش 

 يات علميعضو ه 
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وني از سهوي بهور    كميته، تمركزگرايي مديران ايراني و نبود الزامهاح قهان  
ي كهارگيري كميتهه  اوراق ببادار ايران، از جملهه عوامهل عهدم ايجهاد و بهه     

 حسابرسي در ايران است.

 
 . حسابرس مستقل3هاي مالی . كيفيت گزارش2ي حسابرسی  . كميته1هاي كليهدي: واژه

 . استانداردهاي حسابرسی.5. بورس اوراق بهادار  4
 

 مقدمه .1
ي يافتوه اواهد وهوور و ولامول اوتابات كميتوه      شوورهاي ووسو ه   هاي اخير، كدر سال

هواي سوهامی   هواي اوركت  المللی، وشديد ف اليوت اند. گسترش عمليات بينحسابرسی بوده
هاي ناای از خسارت به محوي  زيسوت، نقوش و    براي كسب مزاياي رقابتی، افزايش بدهی

موالی، نووود مونوايی     هواي رشها و گزاوأثير برآوردهاي مديريت در ارقام مندرج در صورت
ي با كفايت سواختار كنتورل داخلوی از سووي     م تور براي بررسی ادعاهاي مديريت در رابطه
اودت   وور اي و به دنوال آت، مشولل هاي رايانهحسابرسات مستقل، گسترش استفاده از سيستم

حسابرسوی  ي كارگيري كميتوه ها، سوب وشديد روند ايجاد و بهاين سيستم نظارت بر كنترل
 (1382است. )رحيميات، اده 

هواي سوهامی عوام، يلوی از     امروزه مديريت مناسب، كنترل و نظارت بر امور اوركت 
مسايل اساسی مطرح اده در نظام اقتصادي كشوورهاي متتلوج جهوات و از جملوه ايورات      

ات كننودگ گذارات به عنوات ووامين است. با ووجه به وحوالت دنياي كنونی، حفظ منافع سرمايه
هواي  كنندگات از اطالعات حسوابداري و گوزارش  ورين گروه استفادهسرمايه و همچنين مهم

هاي حسابرسی، يلی از ساز مالی بيش از پيش ضرورت يافته است. ايجاد و گسترش كميته
ي كننوده هواي متتلوج اسوتفاده   رود در حفوظ منوافع گوروه   و كارهايی است كه انتظوار موی  

اموروزه در برخوی كشوورهاي     هاي مالی، مووثر واقوع اوود.   شاطالعات حسابداري و گزار
ها اند وا نقش ناور بر رويهي حسابرسی وشليل دادهها كميتهووس ه يافته، بسياري از اركت

گوري موالی واحودهاي اقتصوادي را بوه عهوده گيورد.        ي عمل حسابداري و گزارشو نحوه
عنووات يوع عامول مووثر در      هحسابرسوی بو   ي( نقش كميتوه 1387)ارباب سليمانی و نفري
حسابرسی ي مالی همچنات ادامه خواهد يافت و كميتههاي ي گزارشافزايش مطلوبيت ارائه
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موالی وجوود   هواي  اثربتش، نقشی كليدي در پركردت خأل اعتواردهی كه امروز در گوزارش 
 دارد، ايفا خوهد كرد.

 

 ي حسابرسي. كميته2
وا  3ي واحد اقتصادي و متشلل از مديره اي هيأتهحسابرسی يلی از كميتهي كميته 

ي است كوه مسوووليت نهوايی    مديره نفر از اعضاي غيرمووج هيأت 7و در برخی موارد  5
( 84: 2003، 1مالی اركت را بر عهوده دارد. )آرنوو و لوبوع    هايي ف اليتنظارت بر كليه

در عوين عضوويت در   حسابرسوی اعضوايی اسوت كوه     ي منظور از اعضاي غيرمووج كميته
ي واحد اقتصادي، در آت مسووليت اجرايی يا عملياوی ندارند. انتتاب اعضواي  مديرههيأت 
ديگور،  عوواروی  دهود. بوه   موی ي را افزايش ي از خارج سازمات، استقالل اعضاي كميتهكميته

اود ووا حسابرسوات بتواننود مسوايلی     ي حسابرسی سوب مینوودت مديرات مووج در كميته
ي اصوول و روش نظر با موديريت دربواره   هاي داخلی، اختالفمچوت نقاط ض ج كنترله

هواي موديريت يوا سواير اعموال غيرقوانونی       استفادههاي احتمالی سوهاي حسابداري، نشانه
 يهواي كميتوه  كننود. ومواس   ي حسابرسوی مطورح  وور بوا كميتوه   مسووالت اركت را صريح

مالی واحود اقتصوادي و نيوز     ي وض يته هنگام دربارهحسابرسی با حسابرسات، اطالعاوی ب
ي واحود  مديره كاري مديريت در اختيار هيأتاطالعات الزم براي ارزيابی كارايی و درست

 (1378دهد. )ارباب سليمانی و نفري، اقتصادي قرار می
ي حسابرسی، كمع به انتتاب حسابرس، مديريت فرايند كوار  از جمله ووايج كميته 
ي در درك بهتور  موديره سی، بررسی مجدد نتايج حسابرسی، كمع به اعضاي هيوأت  حسابر

داخلوی  مستقل در حل مشلالت كنترل  نتايج حسابرسی و هملاري با مديريت و حسابرس
-ي كوه كميتوه  اوده طوی عمليوات حسابرسوی اسوت. درصووروی       يا نقاط ض ج مشتص

وواند بوراي وموام   فاده قرار گيرد، میاود و مورد است دهیطرز صحيح سازمات به حسابرسی
ي ووانود وويفوه  حسابرسوی موی  يبااود. كميتوه  گيري دااته مند منافع چشمهاي عالقهگروه

وواند اروواط بين حسابرس كند، همچنين می ي را وقويتگري هيأت مديرهمواارت گزارش
خدمت كوردت بوه   مستقل و مديريت را بهوود بتشد و ميزات استقالل حسابرس را از طريق

حسابرسوی بوه ميديوات و    يعنوات سورر بوين حسوابرس و موديريت افوزايش دهود. كميتوه       
هوا در اثور انجوام حسابرسوی بوه      اود كوه منوافع آت   كند وا مطمئناعتواردهندگات كمع می
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 (2000، 2رسد. )ويلسوت و هملاراتحداكثر می
، سوب حفظ اروواط مسوتقيم  ي واحد اقتصاديمديرهي به دليل استقالل از هيأت كميته
اوود.  داخلوی نيوز موی   مستقل و حسابرسات ي واحد اقتصادي، حسابرسات مديره بين هيأت

-( همسو كردت منافع حسابرس با اعضاي غيرمووج هيأت 1378)ارباب سليمانی و نفري، 

مستقل بين حسوابرس   يي حسابرسی(، بهترين روش دستيابی به يع رابطهي )كميتهمديره
ي حسابرسوی، موديريت   ( كميته29: 1379مديريت واحد اقتصادي است. )نيلتواه آزاد، و 

ي موديريت از زيرپاگوذاري   عنوات بازدارنوده كند و به اراد واحد اقتصادي را نيز كنترل می
كنود. )اربواب   هاي داخلی، از جمله ممان ت از وقلب مديريت، نقشوی مووثر ايفوا موی    كنترل

كه بتواند اثر بتوش عمول كنود،    ي حسابرسی براي اين( كميته208: 1378سليمانی و نفري، 
اي از سووي  بايد مستقل، دانا، متتصص و ف ال بااد. اسوتقالل، دانوش و وتصوص حرفوه    

 گزاري و ريج اده است. اي و قانوتمراجع و مجامع متتلج حرفه
 

 ي حسابرسيي كميتهپيشينه .3
گوردد. ب ود از وقوو     ميالدي برموی  1939سال ي حسابرسی به ي ايجاد كميتهپيشينه  

هواي  ، سازمات بورس اوراق بهادار امريلا بوه وموام اوركت   3كسوت رابينزماجراي وقلب مع
مسوتقل را   پيشونهاد كورد كوه حسابرسوات     4اده در بورس اوراق بهوادار نيويوورك   پذيرفته

مورد ان قاد قرارداد  كنند و درها م رفی ي اركتمديرهگروهی از مديرات غيرمووج هيأت 
ي مربوط، با آنات به مذاكره بنشوينند. سوازمات از ايون گوروه     الزحمهحسابرسی و و يين حق

بوه وصوويب    1971ياد كرد. اين پيشنهاد در سال « 5ي حسابرسیكميته»غيرمووج به عنوات 
رسی موی حساب يرسيد. سازمات بر اين باور بود كه وجود كميته 6بورس اوراق بهادار امريلا

اومار  هاي سهامی عام به گذارات اركتي حمايت از منافع سرمايهورين وسيلهوواند مناسب
 8هواي سوهامی عوام   ي اوركت به كليوه  7كميسيوت بورس و اوراق بهادار 1972آيد. در سال 

 (2005، 9مونتز-حسابرسی موادرت ورزند. )وراي كرد به ايجاد كميته ووصيه
ي بورس اوراق بهوادار نيويوورك وشوليل كميتوه     1978در سال دنوال اين موضو ، به 

كورد. بوه   اوده در ايون بوورس، الزاموی     هاي سهامی عام پذيرفته حسابرسی را براي اركت
مشی بورس اوراق بهادار نيويورك، بورس اوراق بهادار امريلا نيز وشليل وو يت از اين خ 

 در بوورس اوراق بهوادار امريلوا ووصويه    اوده   هاي پذيرفتهي حسابرسی را به اركتكميته
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حسابرسوی در   يكوارگيري كميتوه  كرد، اما آت را الزامی نلرد. با گذات زموات، ايجواد و بوه   
 1958اوده ووا سوال     هاي انجوام هاي امريلايی روندي افزايشی يافت. طوق پژوهشاركت

ابرسوی بودنود،   ي حسهاي ووليدي امريلوا داراي كميتوه  درصد از اركت 7/14ميالدي، ونها 
 6/18عام امريلا بوه  هاي بزرگ سهامیي حسابرسی در اركتكه ميزات ايجاد كميتهدرحالی

، 10)دلی و گويالت  ميالدي رسيد. 1977درصد در سال  4/91ميالدي و  1961درصد در سال 
2000 :430)  

ي هواي سوهامی امريلوا، انديشوه    حسابرسی در اوركت ي با افزايش روند ايجاد كميته
حسابرسی در اركتي شليل آت در انگلستات نيز رواج يافت. روند پذيرش وشليل كميتهو

المللوی  هاي سهامی انگلستات كندور بود. بايود يوادآورد اود كوه طووق گوزارش گوروه بوين        
ها بوه ايجواد   حسابرسی در انگلستات نااناخته نوود؛ اما اركت يمطال ات حسابداري، كميته

 هاي انگلستات ب يود بوه  ي در اركترو، وشليل اين كميتهند. از ايندادآت ومايل نشات نمی

ي مويالدي، كميتوه   1992در ايون راسوتا و در سوال     (122: 1996، 11)كوولير  رسويد. نظر می
 13اوده در بوورس اوراق بهوادار لنودت    هاي پذيرفته طی گزارای به ومام اركت 12كدبوري
برردازند. پذيرش ايون ووصويه اختيواري بوود؛ از     ي حسابرسی كرد كه به ايجاد كميته ووصيه

هاي پذيرفته اده را ملزم كورد ميوزات پوذيرش ايون     رو، بورس اوراق بهادار ومام اركتاين
كننود ووا بوه ايون ورويوب،       ي مجمع عمومی صاحوات سهام افشاساالنه ووصيه را در گزارش

وشليل آت آگواه اووند. بوا     ي حسابرسی و يا داليل عدمسهامدارات از وض يت ايجاد كميته
طوور  هاي انگلستات به ي حسابرسی در اركتي كدبوري، و داد كميتهانتشار گزارش كميته

هواي  درصد از اوركت  8/83ميالدي،  1994يافت؛ به طوري كه وا سال  گيري افزايشچشم
كوولير،  ي حسابرسی بودنود. ) اده در بورس اوراق بهادار لندت داراي كميتهسهامی پذيرفته 

1997 :97) 
هاي اخير، انتظار میدر محي  اقتصادي ايرات در سالبا ووجه به وغيير و وحوالت عمده

بااد. مثالً كميتوه اقتصادي ايرات دااته ي حسابرسی جايگاهی ويژه در واحدهاي رود كميته
بی ارزيوا »حسابرسی بوا عنووات   استانداردهاي 25بتش  31ي فنی سازمات حسابرسی در بند 

گوري مووارد   ي گوزارش در زمينه« مالی هايرعايت قوانين و مقررات در حسابرسی صورت
 گويد:رعايت، به مديريت می عدم

هوا  ترعوايتی كوه بوا آ    ي مووارد عودم  حسابرس بايد در اولين فرصت مملن، دربواره »
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حسابرسوی( و  ي ويژه كميتهي )بهمديره هاي هيأتي و كميتهكند با هيأت مديرهبرخورد می
-دسوت  مديريت اراد مذاكره كند و يا اواهدي را دال بر آگاهی آنات از ايون موضوو  بوه   

 (82: 1379ي فنی سازمات حسابرسی، )كميته« آورد.
خوود بوه    ياقتصادي ايرات نيوز صورفاً در اساسونامه    دهد واحدهايمی ها نشاتبررسی

اند. به هت ايجاد آت اقدامی جدي انجام ندادهاند و عمالً در جكرده حسابرسی اااره يكميته
 21در بنود   24/9/1382عنوات نمونه، اركت مادر وتصصی بازرگانی دولتی ايرات مصووب  

 ي خود آورده است:اساسنامه 20ماده 
-انتتاب اعضا و نظارت بر كار گروه )كميته( حسابرسی، از جمله اختيوارات هيوأت   »

 .«ي استمديره
 

 هاي انجام شدهشي پژوه. پيشينه4
 هاي انجام شده در خارج از ايران  ي پژوهش. پيشينه4. 1

ي اوده  هاي بررسی اده در اروواط با موضو  اين پژوهش، در سه بتش ارائهپژوهش
 است:  
حسابرسی بر كيفيت گوزارش  يي وأثير وجود كميتهاده درباره هاي انجامپژوهش .1
 مستقل؛ برسیمالی، عمللرد واحد اقتصادي و حسا گري

ي حسابرسوی بور كيفيوت    هاي كميتوه ي وأثير ويژگیاده دربارههاي انجام پژوهش .2
 گري مالی، عمللرد واحد اقتصادي و حفظ منافع سهامدارات؛گزارش
حسابرسی بر اثربتشوی  ي هاي كميتهي وأثير ويژگیهاي انجام اده دربارهپژوهش  .3

 آت.
 ي خواهند اد:ها ارائهها برخی از آتها، در ادامه، ونبه دليل كثرت پژوهش

ي حسابرسی انجوام دادنود.   ي كميتهپژوهشی درباره 1991فوند و جيات باوو در سال دِ
ي خود كردند كه درآمد ساالنههايی را بررسی ها در اين پژوهش، عوامل مروو  با اركتآت

نشوات داد   نتوايج حاصول  بودنود.   بيش از واقع گزارش كرده 1988وا  1977هاي را بين سال
 اند.ي حسابرسی نوودهها داراي كميتهكدام از اين اركتهيچ

حسابرسوی  ي هواي داراي كميتوه  ( با انجام پژوهشی در و دادي از اركت1996ويلد )
هواي سوود ايون    حسابرسی، محتواي اطالعاوی گوزارش ي نشات داد كه پو از وشليل كميته
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 است. تهياف اقتصادي افزايش واحدهاي
بوين كيفيوت    يي رابطوه ، در يع بررسی بوه مطال وه  2000ابوت، پاركر و پيتر در سال

ها با انجام پژوهشی ديگور  ي حسابرسی پرداختند. آتهاي كميتهگري مالی و ويژگیگزارش
حسابرسی مستقل، ي هاي داراي كميتهمالی در اركت هايي نادرست صورتدريافتند ارائه

 ور است.لی، كمبا متتصصات ما
مالی  (، با انجام مطال اوی دريافتند كه نوود اعضاي متتصص2002ابوت، پاركر و پيتر )

مالی دارد.  داري با افزايش احتمال رخداد ااتواه و وقلبي حسابرسی، اروواط م نیدر كميته
موديره،  حسابرسی كامالً مستقل از اعضاي هيوأت   يها دريافتند كه وجود كميتههمچنين آت

   دهد.می احتمال رخداد وقلب و ااتواه مالی را كاهش
ي اقوالم و هودي   ي انجام مطال واوی دربواره  ( در نتيجه2003ای، ديويدسن و دادالت )

حسابرسوی بوا كواهش اقوالم و هودي در       يگذاري، دريافتند وجود كميتوه هاي سرمايهبانع
  ي دارد.اقتصادي رابطهواحدهاي 

، در پژوهشی به اين نتيجه رسيدند كه دانش و وحصيالت 2004ال واالس و ای در س
اولوا   حسابرسی، نقشی موثر در انتشوار اطالعوات قابول   ي مالی و حسابداري اعضاي كميته

 دارد.
ي بوازار سورمايه، بوه ايون     ( پو از انجام مطال ات مت دد در زمينه2004دِفوند وهات ) 

ي و متتصص مديره با اعضاي مستقل از هيأت ي حسابرسینتيجه رسيدند كه وجود كميته
ي حسابداري و حسابرسی، وأثير به سزايی بر اطالعات منتشور اوده در   و با وجربه در زمينه

 بازار دارد. 
ي طوال در  كننوده اركت اسوتتراج  36( با انجام پژوهش بر روي 2005دين و وريلی )

رسيدند، آت گروه از اوركت  نتيجه به اين 1999وا  1993ي زمانی امريلاي جنوبی در دوره
وري ها وحصيالت مالی دارند، نقش ف الآتي حسابرسیها كه ومام يا اكثريت اعضاي كميته

 كنند.در مديريت ريسع ايفا می
هواي اعضواي   ، در پژوهشی به بررسی وأثير ويژگی2006كارسلو، نيل و ريلی در سال 

مسوتقل پرداختنود. ويژگوی   ي حسابرسی زحمهالسابرسی بر حقحي ي و كميتهمديرههيأت 
 ها اامل استقالل، وتصص و پشتلار بود. هاي مورد بررسی آت

ي حسابرسی، ي و كميتهمديره هاي اعضاي هيأتداد كه ويژگی نتايج اين مطال ه نشات
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  مستقل دارد.ي حسابرسی الزحمهاي مستقيم با حقرابطه
كورد. او در  حسابرسی را به طور مفصل بررسی  ي، عمللرد كميته2007كلين در سال 

حسابرسوی بوه عوواملی     يهاي خود به اين نتيجه رسيد كه كارايی و اثربتشی كميتهبررسی
 ي حسابرسی و اتصيت اعضاي آت بستگی دارد.مانند ماهيت مسووليت كميته

 هاي انجام شده در داخل ايران. پيشينه پژوهش4. 2
ي هاي انجام ادهاين عنوات صورت نگرفته است؛ اما پژوهشدر ايرات پژوهشی وحت 

 ووات به ارح زير بر امرد:مروو  با موضو  پژوهش حاضر را می
ي حسابرسوی بور   وواثير وجوود كميتوه   »، پژوهشی وحت عنووات  1380بهشتيات در سال 

 انجوام داد. او بوراي انجوام ايون    « گري موالی هاي داخلی و گزارشحسابرسی مستقل، كنترل
اركت را انتتاب كرد. هدف او از ايون پوژوهش،    43اي وصادفی متشلل از پژوهش، نمونه

هاي داخلی و گوزارش ي حسابرسی بر حسابرسی مسقل، كنترلبررسی واثير احتمالی كميته
 گري مالی بود.

ي طی بررسی به عمل آمده، مشتص اد واحودهاي اقتصوادي در ايورات فاقود كميتوه     
وواند به طور قابول  ي حسابرسی میتايج اين پژوهش، وجود كميتهحسابرسی هستند. طوق ن

اي بر مدت زمات انجام فرايند حسابرسوی و نوو  اوهوار نظور حسابرسوات مسوتقل       مالحضه
هاي مالی واثيرگذار بااد. همچنين املات استقرار و اعمال ي صورتي مطلوبيت ارائهدرباره
ي حسابرسوی هسوتند،   ي كوه داراي كميتوه  هاي داخلی اثربتش در واحدهاي اقتصواد كنترل

 يابد.هاي مالی واحدهاي ياد اده، افزايش میبيشتر اده و اعتوار گزارش
ي حسابرسوی و  بين كميته يبررسی رابطه»پژوهشی وحت عنوات  1384سيفی در سال 

ي آموزای مديريت و واثير ايون دو بور   استفاده از كار حسابرسی داخلی به عنوات يع زمينه
 انجام داد.« طرفی حسابرسی داخلیقالل و بیاست

نتايج وحقيق ياد اده حاكی از اين بود كه بين كيفيت كار حسابرسی داخلی و وركيوب  
ي ي حسابرسی )مووج يا غير مووج بودت اعضا( و همچنوين بوين اسوتقالل كميتوه    كميته

اوی موديريت،   ي آموزكيفيت كار حسابرسی داخلی به عنوات زمينوه  حسابرسی و استفاده از
 وجود دارد.  رابطه

 

 هاي پژوهش. فرضيه5
 8كوارگيري آت در ايورات،   ي حسابرسی و موانوع ايجواد و بوه   براي بررسی نقش كميته



 163 ... ي حسابرسي و بررسي موانع ايجاد و نقش كميته

 ي به ارح زير طراحی اد و مورد آزموت قرار گرفت:فرضيه

ي واحود اقتصوادي و   ي حسابرسی بوه حفوظ ارووواط بوين هيوأت موديره      كميته .5. 1
 كند.می حسابرسات كمع

موديره  مستقل را نسوت به هيوأت  حسابرسی، استقالل حسابرساتي وجود كميته .5. 2
 دهد.ي واحد اقتصادي افزايش می

و حسووابداري حسابرسووی، كووارايی و اثربتشووی واحوودهاي   ي وجووود كميتووه  .5. 3
 دهد.داخلی هر واحد اقتصادي را افزايش میحسابرسی 

ي موديريت از نقوك كنتورل   حسابرسی، عامل بازدارنده يعمللرد صحيح كميته .5. 4
 داخلی و وقلب است. هاي

 بتشد.مالی را بهوود میگري كيفيت گزارش حسابرسی،ي عمللرد صحيح كميته .5. 5

ي حسابرسی و درك نقش موثر آت، از عوامل عدم ايجواد و  عدم آانايی با كميته .5. 6
 ايرات است.كارگيري آت در واحدهاي اقتصادي به

حسابرسی ي كارگيري كميتهايجاد و به ومركزگرايی مديرات ايرانی از عوامل عدم. 5. 7
 اقتصادي ايرات است. در واحدهاي

ي اده در بوورس اوراق بهوادار بوه ايجواد كميتوه     هاي پذيرفته عدم الزام اركت .5. 8
 ات است.كارگيري آت در واحدهاي اقتصادي ايرحسابرسی از عوامل عدم به

 
 ي آماريجامعه و نمونه .6

هاي اخيور و عودم آاونايی كوافی بيشوتر      ي حسابرسی در سالبا ووجه به م رفی كميته
ي ياد اده و در نتيجه، وشوليل  مديرات واحدهاي اقتصادي در ايرات با نقش و مزاياي كميته

ورد محدود آت در برخی واحدهاي اقتصوادي، و ودادي محودود از واحودهاي اقتصوادي مو      
اركت كانی غيرفلزي پذيرفته اوده در بوورس اوراق    62بررسی قرار گرفت. در اين راستا، 

نامه بوين موديرات عامول، موديرات     ي آماري پژوهش انتتاب و پرسشبهادار به عنوات جام ه
 هواي يواد اوده و همچنوين موديرات سوازمات      داخلی اركت مالی، مديرات واحد حسابرسی

اي مناسب از حسابرسات مستقل درگير با كميتوه ، به عنوات نمايندهحسابرسی وهرات و ايراز
 ي حسابرسی، ووزيع اد.
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ي زمانی خاصوی  آوري اين پژوهش پرسشنامه بوده است. دورهجا كه روش جمعاز آت
عوارت ديگر، قلمرو زمانی اين پژوهش محدود به مقطع زمانی خاصوی  گيرد. بهرا در برنمی

آوري و وجزيه و وحليل ووزيع و جمع 1386و  1385مه در سال نانيست، هرچند كه پرسش
 اده است.

گيوري و همچنوين   ي آماري، اجتنواب از خطاهواي نمونوه   به دليل محدود بودت جام ه
بوه  ي آمواري  گيري استفاده نشد و كل جام هافزايش ووات آزموت، در اين پژوهش، از نمونه

 گرفت.مورد آزموت قرار  1ارح جدول
 
 ي آماري: توزيع جامعه1جدول 

 نفر 62 مديرات عامل

 نفر 62 مديرات مالی

 نفر 34 روساي حسابرسی داخلی

 نفر 62 روساي حسابداري

 نفر 90 مديرات سازمات حسابرسی در وهرات و ايراز در مجمو 

 نفر 310 جمع

 
 ها. روش گردآوري داده7

آوري اود. در  مرحلوه گورد  هاي اين پژوهش در دو اطالعات الزم براي آزموت فرضيه
ي پژوهش پيمايشی اسوتفاده  ي دوم از ايوهاي و در مرحلهي كتابتانهي اول از ايوهمرحله

طور مسوتقيم بوين جام وه    ، به1به ارح جدول  نامهپرسش 310اد. براي اين منظور، و داد 
 آوري اد.آماري ووزيع و جمع
گيوري اسوت. بور اسواس     اندازه هاي اصلی روش پژوهش، پايايی ابزاريلی از موضو 

گيري بدين م ناست كه اگر يع آزموت چنود بوار وحوت اوراي      و ريج، پايايی ابزار اندازه
 ي او در همووه موووارد يلسووات بااوود.ي يووع آزمووودنی اجوورا اووود، نموورهيلسووات، دربوواره

از روش آلفواي   ي( بوراي اطمينوات از پايوايی پرسشونامه    244: 1380)پااااريفی و اريفی، 
و يوين اود كوه     86/0ونواخ استفاده اد. براساس محاسوات انجام اوده، آلفوا در حودود    كر
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 عنوات پايايی مطلوب و قابل قوول مطرح است. در جهت پايايی و روايی بيشتربه 6/0آلفاي 
هاي پرسشنامه با اعمال نظر پيشنهادهاي حاصول از اجوراي   ي طراحی اده، سوالپرسشنامه

 نامه حاوي دو بتش سوال بود:پرسش دد، ودوين اد. آزمايشی آت در مراحل مت
اوندگات مطرح اد. ي به پرسشدرباره 14هاي اناسايیدر بتش اول پرسشنامه، سوال

از  ي بوا موضوو  پوژوهش مطورح و    هاي وتصصی در رابطهدر بتش دوم پرسشنامه، سوال
ها پاسوخ  سوال اي و وتصصی خود به ايندهنده درخواست اد بر موناي دانش حرفه پاسخ

هواي  بوود. در سووال   15هواي مشوروط  هاي بتش دوم پرسشونامه از نوو  سووال   دهد. سوال
، موافقت يوا متالفوت   «خير»يا « بلی»هاي دهنده ابتدا با انتتاب يلی از گزينهمشروط، پاسخ

دهنوده در ايون   كوه پاسوخ  كند. در صورویخود را با وأثير عامل مطرح اده در سوال بيات می
هواي  وواند در قسمت ب د، با انتتاب يلی از گزينهرا انتتاب كند، می« بلی»ي گزينهقسمت 

دهنوده  ميزات وأثير عامل مطرح اده را مشتص كند و اگر پاسوخ « خيلی كم»وا « خيلی زياد»
دهد و نيازي بوه  را انتتاب كند، به سوال ب دي پاسخ می« خير»در قسمت اول سوال، گزينه 

 (1378ندارد. )خاكی، « خيلی كم»وا « خيلی زياد»هاي نهانتتاب يلی از گزي
 

 هاي آماري مورد استفاده. روش8
هاي آموار ووصويفی اوامل    اطالعات عمومی و وتصصی پرسشنامه با استفاده از روش

ووزيع فراوانوی نسووی، ووزيوع فراوانوی مطلوق و ميوانگين حسوابی و اطالعوات وتصصوی          
دو  -اي، آزموت كواي مار استنواطی، اامل آزموت دوجملههاي آپرسشنامه با استفاده از روش

 (1381و وحليل اد. )آذر و مومنی،  وجزيه %95اي در سطح اطمينات وع نمونه tو آزموت 
 

 ها و پژوهش. نتايج آزمون فرضيه9
ووات به متغيري با دو ارزش ووديل كورد،  هاي هر پژوهش را میبنديجا كه درجهاز آت

اود.   بتش دوم پرسشنامه در نظر گرفتوه « خير»يا « بلی»هاي اي براي پاسخآزموت دو جمله
دو در موورد   -نشات داده اده است. آزموت كاي 2اي در جدولنتايج آزموت آماري دو جمله

ي جا كه بر اساس فرضيهرود و آزموت نوود وابستگی است. از آتهاي گسسته به كار میداده
اود متغيرها مستقل از يلديگرند، آزموت مذكور صرفاً اين احتمال را ارزيوابی  صفر گفته می

دو بايد برابور يوا    -ي مشاهده اده، ناای از عامل وصادف است. مقدار كايكند كه رابطهمی
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دو بااود ووا در سوطح اطمينوات      -جدول اندازه موين كاي ي مربوط به آت دربيشتر از اندازه
دسوت آوردت  ي مستقل بوودت متغيرهوا رد اوود. بوه    ي صفر يا فرضيهفرضيه 01/0يا  05/0

دهد كه احتماالً كيفيت عدم وابستگی بوين متغيرهوا وجوود نودارد،     دو م تور نشات می -كاي
ي مشاهده اده بوه  گر آت كه رابطهبلله متغيرها به طور منظم با يلديگر مربوط هستند و دي

 3جدول دردو  -گيري است. نتايج آزموت كايمراوب بيش از خطاي وصادف يا ااتواه نمونه
است كه آيا ميانگين يوع متغيور وفواوت    وع نمونه براي اين  t. آزموت است اده داده نشات
ر؟ نتايج حاصول از  اود، دارد يا خيداري با يع مقدار ثابت كه مقدار آزموت ناميده میم نی

نشات داده اده است. وجود وفواوت م نوادار بوين مقودار      4اي در جدولوع نمونه tآزموت 
ي صوفر و  ي رد فرضويه هوا، نشوات دهنوده   محاسوه اده و مقدار آزموت در هر يع از آزموت

 ي پژوهش است.وأييد فرضيه
 
 اي: نتايج آزمون دوجمله2جدول 
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1 
 ي حسابرسی بر:الج( كميته

 اثربتشی و كارايی حسابرسی داخلی
 وأييد 00/0 00/1 0 267

 وأييد 00/0 9963/0 0 266 استقالل حسابرسات داخلی 2

3 
ي حسابرسی كاهش محدوديت در دامنه

 داخلی و مستقل
 وأييد 00/0 9438/0 14 252

4 
حسابرسات مستقل و داخلی كامل دسترسی 

 به اسناد و مدارك
 وأييد 00/0 9663/0 9 258

5 
حصول اطمينات از برقراري سيستم كنترل 

 داخلی مطلوب
 وأييد 00/0 9885/0 4 263

 وأييد 00/0 9925/0 2 265 هاي داخلیاثربتشی و كفايت كنترل 6
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7 
ه اده از سوي كارگرفتهاي بهرويه

 حسابرات داخلی
 وأييد 00/0 9888/0 3 264

8 
بررسی كفايت، و داد، صالحيت و عمللرد 

 كاركنات حسابرسی داخلی
 وأييد 00/0 9925/0 1 265

9 
انتصاب و بركناري اختياري مدير 

 حسابرسی داخلی از سوي هيأت مديره
 وأييد 00/0 9588/0 10 256

10 
بداري از هاي حساوغيير اختياري رويه

 سوي مديريت
 وأييد 00/0 9813/0 5 262

11 
طرفانه و عاري از سوگيري از اوهارنظر بی

 سوي حسابرس مستقل
 وأييد 00/0 9663/0 9 258

 وأييد 00/0 9551/0 12 255 حفظ استقالل حسابرسات مستقل 12

13 
حصول اطمينات از عدم انجام خدمات غير 

 حسابرسی
 وأييد 00/0 9738/0 5 260

14 
كاهش موارد وهديد به بركناري حسابرس 

 مستقل
 وأييد 00/0 9738/0 12 260

15 
اوهارنظر موتنی براواهد و مطابق با 

 مستقل، از سوي حسابرس ايحرفهضواب  
 وأييد 00/0 9476/0 14 253

 وأييد 00/0 9813/0 4 262 ي اطالعات قابل فهمونظيم و ارائه 16

17 
ي گزارشارائهبه  يمديرههيأت  ورغيب

 هاي مالی درست
 وأييد 00/0 9858/0 4 263

 وأييد 00/0 9625/0 10 257 هاي مالیافزايش اعتوار گزارش 18

 وأييد 00/0 9738/0 7 260 هاي مالیاولاي صورتقابليت افزايش  19

 وأييد 00/0 9888/0 3 264 ها و اموالحراست بيشتر دارايیو  حفظ 20

 وأييد 00/0 9963/0 1 266 نظمیبی احتمال خطاي كاهش 21

 وائيد 00/0 00/1 0 267 حصول اطمينات از رعايت ضواب  22



   168 دانشگاه شيراز حسابداري  هايپيشرفت مجله

ف
ردي

 

غير 
مت

 
 

لي
خ ب
اس
د پ
دا
تع

 

ت
خير
خ 
اس
د پ
دا
ع

 

ت
سب
ن

 
هد
شا
م

ه 
ده
ش

 
(O

b
s.

P
ro

p
)

 

(s
ig

.)
 

طح
 س
در
ه 
يج
نت

 
5% 

= 


 

 وأييد 00/0 9858/0 4 263 كشج ااتواه و وتلج مالی 23

24 

 ي حسابرسی:ايجاد كميتهعدم ب( عوامل
 كنندگات اطالعاتاستفادهآانايی  عدم

با نقش و  هاي مالیو گزارش حسابداري
 ي حسابرسیووايج كميته

 وأييد 04/0 9663/0 9 258

25 

كنندگات اطالعات استفاده آانايیعدم 
هاي مالی با وأثير حسابداري و گزارش

ي حسابرسی در بهوود فرآيند وجود كميته
 گري مالیگزارش

 وأييد 04/0 9663/0 9 258

26 

گزار به ويژه عدم آانايی مجامع قانوت
اق بهادار با نقش و ووايج بورس اور

 ي حسابرسیكميته

 وأييد 00/0 9213/0 21 246

27 

اي حسابداري و مجامع حرفهآانايی عدم 
ي حسابرسی با نقش و ووايج كميته

 حسابرسی

 وأييد 00/0 9064/0 25 242

28 
ي گذارات از وأثير كميتهعدم آگاهی سرمايه

 هاحسابرسی در حفظ منافع آت
 وأييد 00/0 9888/0 3 264

29 
ي براي ايجاد عدم اقدام هيأت مديره

 ي حسابرسیكميته
 وأييد 00/0 9476/0 13 253

31 
اي در هاي حرفهعدم ودوين بيانيه
 ي حسابرسیخصوص كميته

 وأييد 00/0 9858/0 3 263

 وأييد 00/0 9700/0 6 259 فرهنگ فردگرايی در ايرات 32

 وأييد 00/0 9551/0 10 255 طلوی افرادي قدرتغريزه 33

34 
در  يمتالفووت مووديرات بووا دخالووت كميتووه

 هاي هيأت مديرهريزيبرنامه
 وأييد 00/0 9775/0 5 261

35 
ي در متالفووت مووديرات بووا دخالووت كميتووه

 هاي هيأت مديرهگيريوصميم
 وأييد 00/0 9700/0 8 259
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 وأييد 00/0 9663/0 7 258 ومركزگرايی مديرات ايرانی 36

37 
گوزار، از جملوه   دم اقودام مجوامع قوانوت   ع

 بورس اوراق بهادار
 وأييد 00/0 9738/0 7 260

 وأييد 00/0 9963/0 0 266 عدم الزامات قانونی 38

39 
گوزار، از جملوه   عدم ووجه مجوامع قوانوت  

 بورس اوراق بهادار
 وأييد 00/0 9625/0 6 257

40 

به وأثير وجود الزاموات قوانونی   ووجه  عدم
ي كميتوووهجايگووواه و د نقوووش در بهووووو
 حسابرسی

 وأييد 00/0 00/1 0 267

 
 

 دو -: نتايج آزمون كاي3جدول 

 نتيجه در سطح

5% =  

 وفاوت

 دارم نی
sig p. df 

2 Hypothesis 

 1 1795..29 1 0.000 دارد وأييد

 2 289.653 1 0.000 دارد وأييد

 3 323.494 1 0.000 دارد وأييد

 4 317.226 1 0.000 دارد وأييد

 5 302.653 1 0.000 دارد وأييد

 6 514.185 1 0.000 دارد وأييد

 7 398.549 1 0.000 دارد وأييد

 8 301.889 1 0.000 دارد وأييد
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 ايتك نمونه t: نتايج آزمون 4جدول 

نتيجه در 

 سطح

5% =  

 وفاوت

 دارم نی
Sig p. df t 

Test 

Value 
Mean Hypothesis 

 1 16.6067 12 24.644 266 0000. دارد وأييد

 2 20.8390 15 26.029 266 0.000 دارد وأييد

 3 17.5655 15 27.554 266 0.000 دارد وأييد

 4 21.6180 15 41.933 266 0.000 دارد وأييد

 5 21.0787 15 29.511 266 0.000 دارد وأييد

 6 9.9700 21 -41.130 266 0.000 دارد وأييد

 7 21.6517 18 9.725 266 0.000 دارد وأييد

 8 17.7416 21 44.076 266 0.000 دارد وأييد

 
درصود، و وداد    5دهد، در سطح آلفاي ها نشات میطور كه نتايج حاصل از آزموتهمات

ي حسابرسی در كواهش اعموال   ي نقش كميتهمتغير مطرح اده در پرسشنامه وأييدكننده 40
احود حسوابداري و حسابرسوی داخلوی، كيفيوت      غير قانونی، بهوود عمللورد و اثربتشوی و  

ي حسابرسی در واحدهاي كارگيري كميتهگري مالی و همچنين مانع عدم ايجاد و بهگزارش
 ي پژوهش به ارح زير وأييد اد:فرضيه 8است. بر اين اساس، اقتصادي ايرات بوده 

واحود  ي هور  موانع برقراري و حفظ اروواط مثوت و مسوتقل بوين هيوأت موديره     .9. 1
كنود. در  هوا ايجواد اخوتالف موی    اود كه بين آتاقتصادي و حسابرسات از مواردي ناای می

   ماند.صورت حذف اين موارد، دليلی براي عدم برقراري و حفظ اين اروواط باقی نمی
 ي حسابرسی با:دست آمده نشات داد كه وجود كميتهنتايج به  
 ی و مستقل؛  هاي داخلي حسابرسیكاهش محدوديت در دامنه 
   فراهم آوردت املات دسترسی كامل حسابرسات مستقل و داخلی به اطالعات، اسوناد

 و مدارك الزم؛  

       ممان ت از انتصاب و بركناري اختياري مودير حسابرسوی داخلوی از سووي هيوأت
 مديره و
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  هواي  بوه هنگوام بوروز اخوتالف    كاهش موارد وهديد به بركناري حسابرسات مسوتقل
 اود.ي واحد اقتصادي و حسابرسات میوواط بين هيأت مديرهاديد، سوب حفظ ار

، استقالل حسابرسات مستقل را نسوت به هيأت موديره ي حسابرسي. وجود كميته9. 2
اي حسابرسات مستقل، همچنين بيانيوه دهد. در آيين رفتارحرفهي واحد اقتصادي افزايش می

 ستقل وأكيد بسيار اده است.ي استانداردهاي حسابرسی نيز بر استقالل حسابرسات م
ي حسابرسوی از طريوق اثور عناصور زيور      دست آمده نشات داد كه وجود كميتهنتايج به

 اود:ي واحد اقتصادي میسوب افزايش استقالل حسابرسات مستقل از هيات مديره
 ي اوهارنظر بی طرفانه و عاري از سوگيري از سوي حسابرسات مستقل؛ارائه 

 ي حسابرسات مستقل؛  ي اده به وسيلهصالحی ارائهپيگيري پيشنهادهاي ا 

      حصول اطمينات از انجام خدماوی غير از حسابرسوی مسوتقل از سووي حسابرسوات
 اي(؛مستقل )طوق آيين رفتار حرفه

  اوهار نظر صرف بر موناي اواهد گردآوري اده و با رعايت استانداردهاي پذيرفته
 اي.  ي حسابرسی و اصول و ضواب  حرفهاده

ي حسابرسی و ووايج و ريج اده بوراي آت،  با ووجه به جايگاه سازمانی كميته .9. 3
ي حسابرسی، اثربتشی و كارايی واحدهاي حسوابداري  گونه وصور اد كه وجود كميتهاين

 دهد.و حسابرسی داخلی واحد اقتصادي ايرات را افزايش می
ق اثر موارد زير، اثربتشی و ي حسابرسی از طريدست آمده نشات داد كه كميتهنتايج به

 دهد:كارايی واحدهاي حسابداري و حسابرسی را افزايش می
 هاي حسابرسات داخلی؛ نظارت بر ف اليت 

 ها؛ كار گرفته اده از سوي آتهاي بهنظارت بر رويه 

   بررسی كفايت، و داد، صالحيت و عمللرد كاركنات حسابرسی داخلی؛ 

 اقتصوادي در ارووواط بوا رعايوت قووانين و       ها و ضواب  واحودهاي بررسی سياست
 ها. جويی موارد نقص آتمقررات و انضواط كاري و پی

هواي داخلوی و   ي موديريت از نقوك كنتورل   ي حسابرسی عامل بازدارنوده كميته .9. 4
 وقلب است.

 ي حسابرسی سوب:دست آمده مشتص اد كه وجود كميتهطوق نتايج به 
 كنترل داخلی مناسب،   حصول اطمينات از برقراري سيستم 
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 هاي داخلی واثربتشی و كفايت كنترل 

 هواي  هاي واحد اقتصادي اده و با بررسی ارووواط حفظ و حراست بيشتر از دارايی
نظموی، اعموال خوالف قوانوت، وقلوب،      سازمانی سوب كاهش احتمال بروز خطوا، بوی  دروت

 گردد. هاي داخلی میكالهورداري و نقك كنترل

 هواي حسوابداري از   وواند: مانع وغيير اختياري رويوه حسابرسی میي همچنين كميته
 سوي مديريت واحد اقتصادي اود.

ي حسابرسووی بايوود از دانووش و وتصووص مووالی و حسووابداري  اعضوواي كميتووه .9. 5
ي حسابرسوی، كيفيوت   رود وجوود و عمللورد كميتوه   رو، انتظار موی اينبرخوردار بااند. از 

 شد.گري مالی را بهوود بتگزارش
 ي حسابرسی در:دست آمده نشات داد كه كميتهنتايج به

 هاي موالی  كنندگات گزارشي اطالعات قابل فهم براي رفع نياز استفادهونظيم و ارائه
 و

 هاي مالی با اهميت، نقش دارد.ها و وتلجكشج ااتواه 

 همچنين با بازبينی و بررسی:

 ها؛ هاي مالی ساالنه پيش از انتشار آتگزارش 

 هاي مالی قول از وأييد هيأت مديره وورتص 

 هواي  ي گوزارش ي بوراي ارائوه  م امالت با ااتاص وابسته، به ورغيب هيأت مديره
 كند.ها كمع میمالی درست و افزايش اعتوار و قابليت اولاي آت

ي با يع بررسی مقدماوی، آالار اد كه بيشوتر واحودهاي اقتصوادي، بوا كميتوه      .9. 6
ي نشوات  دست آمده از آزموت اين فرضيهوثر آت آانايی ندارند. نتايج بهحسابرسی و نقش م

هواي  كننده از اطالعات حسابداري و گوزارش هاي متتلج استفادهداد كه عدم آانايی گروه
ي اي حسابداري و حسابرسی در ايرات با نقش كميتوه گزار و مراجع حرفهمالی، مجامع قانوت

گوري موالی و حفوظ    صحيح آت در بهوود فرايند گزارش حسابرسی و وأثير وجود و عمللرد
كوارگيري آت در  كنندگات سورمايه، از موانوع ايجواد و بوه    گذارات به عنوات وأمينمنافع سرمايه

 واحدهاي اقتصادي ايرات است.
هواي جواموع متتلوج از جملوه ايورات، فردگورا بوودت از        در مطال ات و بررسی .9. 7
طلووی از جملوه   ي قودرت خته اوده اسوت. همچنوين غريوزه    ي ايرات اناهاي جام هويژگی
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 ي ايرات است.از جمله جام ه هاي هر جام ه؛ويژگی
دست آمده نشات داد كه عموم افراد همواره ومايول دارنود كوه كوانوت قودرت،      نتايج به

-ها به ويژه در ايرات، سووب موی  ريزي بااند. همچنين فردگرا بودت آتگيري و برنامهوصميم

رو، كننود. ازايون  ريوزي و عمول  گيري، برنامهمواره به صالحديد اتصی خود وصميماود ه
ي حسابرسوی در  كوارگيري كميتوه  ومركزگرايی مديرات ايرانوی يلوی از موانوع ايجواد و بوه     

 واحدهاي اقتصادي ايرات است.
ي حسابرسوی اقودامی   واحدهاي اقتصادي ايرات واكنوت در جهوت ايجواد كميتوه    .9. 8

هاي خاص اتصی، سازمانی و محيطوی،  اند و با ووجه به اراي  و انگيزهندادهجدي انجام 
ي حسابرسوی ايجواد  رود كه واحدهاي اقتصادي ايرات به صورت اختياري، كميتهانتظار نمی

ي كنند. نتايج آزموت نيز حاكی از آت است كه بورس اوراق بهادار وهرات در گذاته به كميتوه 
هاي پذيرفته اده در رو، عدم الزام اركتندااته است. از اين حسابرسی ووجه الزم و كافی

كوارگيري  ي حسابرسی، يلی از داليل عدم ايجواد و بوه  بورس اوراق بهادار به وشليل كميته
كه ضرورت ايجاد اين مهم احسواس  آت در واحدهاي اقتصادي ايرات بوده است. در صوروی

ور كردت نقش كميتوه با پررنگ -و  استودوين قانوت راهوري اركتی گواه اين موض -اود
ي حسابرسی و الزام واحدهاي اقتصادي پذيرفته اوده در بوورس اوراق بهوادار وهورات بوه      

كوارگيري  ووات انتظار داات كه ايجاد و بوه ي حسابرسی دانا، مستقل و ف ال، میايجاد كميته
 هاي آينده، روندي افزايشی دااته بااد.ي حسابرسی در سالكميته
 

 هاي پژوهش. محدويت10
آوري اود. ابوزار   ها از طريق پرسشنامه جمعاطالعات مورد نياز براي آزموت فرضيه .1
وووات  ها میي اين محدوديتگيري اين پژوهش داراي محدوديت ذاوی است. از جملهاندازه

به عدم آانايی پرسششوندگات با موضو  پژوهش، عدم آگواهی از هودف انجوام پوژوهش،     
دهنودگات در  كواري برخوی پاسوخ   ها و محافظهها، مطلق بودت سوالبرخی واژه واضح نوودت

هاي ذاوی، هاي پرسشنامه اااره كرد. براي برطرف كردت اين محدوديتگويی به سوالپاسخ
اي اد كه در آت، موضو  پوژوهش م رفوی و هودف از انجوام آت     پرسشنامه پيوست به نامه

 وويين اد. 

-اوود كوه مملون اسوت پاسوخ     هايی استفاده میالً از واژهدر ونظيم پرسشنامه م مو .2
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وواند بر نتايج پوژوهش ووأثيري   دهندگات و ريفی روان از آت ندااته بااند. اين موضو  می
هوا  ي و ريفی دقيوق از آت هايی كه ارائهنامطلوب دااته بااد. براي رفع اين محدوديت، واژه

 رسيد، و ريج ادند.ضروري به نظر می

هوايی كوه   هاي علوم انسانی است. بنابراين، ومام محدوديتيلی از راتهحسابرسی  .3
ي قضواوت وجوود دارد،   ماهيتاً در آزموت، ووصيج و ارزيابی رفتار انسانی به ويژه در حوزه

 در مورد اين پژوهش نيز مصداق دارد.

دست آمده از اين پوژوهش بور مونواي ديودگاه موديرات اواغل در سوازمات        نتايج به .4
و واحدهاي اقتصادي ف وال در صونايع كوانی غيرفلوزي اسوت. ديودگاه موديرات         حسابرسی

حسابرسی ااغل در موسسات حسابرسی خصوصی و واحدهاي اقتصوادي ف وال در ديگور    
ووانست بررسی اود كه به دليل پراكنده بودت اين موسسات در سطح كشوور،  صنايع نيز می

 بين آنات ووزيع نشد.دسترسی به آنات به سادگی ميسر نوود و پرسشنامه 

 
 هاي آينده. پيشنبادهايي براي پژوهش11

هواي  هاي پيشنهادي براي انجام پژوهشبا ووجه به پژوهش حاضر و نتايج آت، موضو 
 آينده، به ارح زير است:

هواي حسابرسوی   ي حسابرسی بور اثربتشوی و كوارايی ف اليوت    بررسی وأثير كميته .1
 عملياوی؛

 حسابرسی بر ارزش واحد اقتصادي؛ي بررسی وأثير وجود كميته .2

گوذارات خوارجی بوراي    ي حسابرسوی بور جلوب سورمايه    بررسی وأثير وجود كميته .3
 گذاري در واحدهاي اقتصادي ايرات؛سرمايه

 طرفی واحد حسابرسی داخلی؛ي حسابرسی بر بیبررسی وأثير وجود كميته  .4

اقتصوادي و   ي حسابرسوی در واحودهاي  بررسی و و يين ساير موانع ايجواد كميتوه   .5
 صنايع متتلج ايرات؛

هايی كه با ووجه بوه اوراي  محوي  اقتصوادي، اجتمواعی و      بررسی و و يين ويژگی .6
 ي حسابرسی ضروري است؛فرهنگی ايرات، براي اثر بتشی كميته

كارگيري آت، از ديودگاه موديرات   ي حسابرسی و موانع ايجاد و بهبررسی نقش كميته .7
 سی خصوصی؛حسابرسی ااغل در موسسات حسابر
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كوارگيري آت در واحودهاي   ي حسابرسوی و موانوع ايجواد و بوه    بررسی نقش كميته .8
 اقتصادي ف ال در ديگر صنايع؛

ي و يين راهلارهاي مملون و مقوروت بوه صورفه بوراي رفوع موانوع ايجواد كميتوه          .9
 حسابرسی در واحدهاي اقتصادي ايرات.
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