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  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايبانک

  

  2رضا فالح ،)نویسنده مسئول(1زادهنسیبه ولی
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 مالی گزارشگري کیفیت بر داخلی حسابرس و حسابرسی کمیته تاثیر هدف تحقیق حاضر بررسی - چکیده
 کمیته مدیره، هیات جلسات در این تحقیق تعداد. تهران است بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايبانک

داخلی به عنوان متغیرهاي مستقل و کیفیت گزارشگري مالی به عنوان متغیر وابسته در  حسابرس و حسابرسی
 دیچاو و) 2002( نیکلز گیري کیفیت گزارشگري مالی از مدل امسیدر این تحقیق براي اندازه. نظر گرفته شد

اوراق بهادار هاي پذیرفته شده در بورس قلمرو مکانی این تحقیق بانک. استفاده شده است )2002( دیچو و
همبستگی،  -توصیفی تحقیقات نوع از حاضر پژوهش. است 1392تا  1389هاي بین تهران و قلمرو زمانی سال

. آیدمی حساب به کاربردي تحقیق نوع از نیز اهداف و براساس کمی تحقیق نوع از ها،داده ماهیت براساس
نتایج تحقیق . عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به 11تعداد 

 بورس در شده پذیرفته هايبانک مالی گزارشگري کیفیت و حسابرسی داخلی بر حسابرسی نشان داد کمیته
   .دارد معناداري تاثیر تهران بهادار اوراق

  .مالی گزارشگري داخلی، کیفیت حسابرس حسابرسی، کمیته :واژگان کلیدي
  
  مقدمه -1

اهمیت در نهادهاي پولی و مالی است؛ به نحوي که ضعف و توجه  ل بسیار حائزئشرکتی یکی از مسا حاکمیت
 2007-2008هاي ها به عنوان یکی از علل اساسی بحران مالی سالناکافی به حاکمیت شرکتی صحیح در بانک

ش کارایی هیات نکته اساسی در بحث حاکمیت شرکتی افزای). 1392کشیري و یزدانی، (ت شناخته شده اس
ها بایستی از طریق نظارت بیشتر به عملیات مدیران اجرایی و همچنین باشد هیات مدیره شرکتمدیره می
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) 2014( 1راچمن .کندوري و سودآوري را در بلندمدت حداکثر میرعایت حقوق همه ذینفعان شرکت، بهره
هاي بهادار اندونزي دریافت که مکانیزمهاي پذیرفته شده در بورس اوراق طی تحقیقات خود در بانک

حاکمیت شرکتی از جمله؛ تعداد جلسات هیات مدیره، کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی تاثیرگذاري مثبت 
هاي متفاوت بین سهامداران بعنوان توجه به نقش با. ها دارندو معناداري بر کیفیت گزارشگري مالی بانک

منافع کنترلی بااهمیتی از چگونگی دستیابی به منابع  ندگان، یک مدیر نهایتاًکارگزاران و مدیران بعنوان نمای
نیز دریافت که ) 1983( 3میزراچی). 1976، 2جنسن و مک لینگ(کنند گذاران از آن خود میمالی سرمایه

هیات مدیره مرکز کنترل یک شرکت است و وظیفه اصلی هیات مدیره، سطوح سالمت و موفقیت بلندمدت 
هاي مدیریت تمرکز جلسات هیات مدیره بر نظارت بر اجراي سیاست). 1982، 4الدن(باشد کت مییک شر

در نتیجه . کندآفرینی میقل سازي مشکالت نمایندگی بین مدیران و سهامداران نقشاباشد و در جهت حدمی
ها جلسات انکهمچنین در ب. یند گزارشگري مالی شرکتهاستآاندازي به سوي فرجلسات هیات مدیره چشم

  ).  2014راچمن، (باشد کننده کیفیت گزارشگري مالی میهیات مدیره تعیین
اعم ( ها و واحدهاي تجاري به عنوان ذینفعبا توجه به پدیده گسترده شدن دامنه مالکیت عمومی در شرکت

خود را ملزم به ها بیش از پیش مدیران شرکت) هاي حقوقی موضوعبه مسائل مالی و جنبه از آشنا و ناآشنا
هاي بزرگ مالی در ها و رسواییدر کنار بحران. دانندگذاران میسرمایه حفظ منافع و مسئولیت پاسخگویی

کنترل و نظارت بر امور  هاي اصلی در زمینه مدیریت،کشورهاي مختلف امروزه یکی از مالحظات و مکانیزم
کمیته حسابرسی به عنوان ابزار . سی استحسابر هايگیري کمیتهها در سطح خرد و کالن، شکلشرکت

ها وهشژپ. کنترل داخلی دارد نظارتی هیئت مدیره فرصت بیشتري براي پرداختن به مسائل گزارشگري مالی و
هاي حسابرسی در پیشگیري از وقوع اعمال غیرقانونی، بهبود فرایند دهند که ایجاد و بکارگیري کمیتهنشان می

یوسفی آذر و ( هاي مالی شفاف و قابل اتکاء موثر است رائه اطالعات و گزارشگزارشگري مالی و همچنین ا
  ). 1391همکاران، 

. شودرابطه  زیاد بین حسابرسان داخلی و کمیته حسابرسی بطور بالقوه موجب بهبود حاکمیت شرکتی می
با . تر خواهد شدلی قويشود، استقالل حسابرسان داخبه کمیته حسابرسی ارسال می که اطالعات مستقیماًزمانی

                                                             

1. Rachman 
2. Jensen & Mcleang 
3. Mizrachi 
4. Laden 
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شوند، نیاز به حسابرسان هاي کمیته حسابرسی محسوب میترین قسمتتوجه به اینکه حسابرسان داخلی از مهم
سازي منابع یا حسابرسان داخلی جهت دستیابی به اطالعات کمیته حسابرسی با بیشینه. خوردداخلی به چشم می

. شودهاي حسابداري منجر به افزایش اثربخشی خود میسیاست بااهمیت براي افزایش کنترل داخلی و کیفیت
ارائه داد که استقالل کمیته حسابرسی و تعداد جلسات هیات مدیره همراه با ) 1998( 1اسکاربرا و همکاران

در ) 2001( 2راناندان و همکاران. حسابرسان داخلی بر کیفیت گزارشگري مالی تاثیرگذاري معناداري دارند
کنند؛ که حسابرسان داخلی با کمیته حسابرسی جلساتی برگزار مید نشان دادند که زمانیتحقیقات خو

. ها مطلوب خواهد بودشود که براي شرکتانداز گزارشگري مالی ارائه میپیشنهاداتی مبنی بر استقالل و چشم
با توجه به . باشدیهاي نظارتی حسابرسان داخلی از عوامل بااهمیت تضمین کیفیت گزارشگري مالی مفعالیت

کنند بنابراین نقش یند حسابرسی خود به حسابرسان داخلی تکیه  میآاینکه حسابرسان مستقل براي تکمیل فر
بنابراین مساله اصلی تحقیق ). 1999، 3مالتا و گرملینگ(یابد حسابرسان داخلی در گزارشگري مالی افزایش می

هاي برسان داخلی بر کیفیت گزارشگري مالی بانکحاضر چگونگی تاثیرگذاري کمیته حسابرسی و حسا
  .باشدپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می

  

  متدولوژي تحقیق -2
  فرضیه هاي تحقیق - 2-1

 شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ يهابانک یمال يگزارشگر تیفیبر ک یحسابرس تهیکم 
  .تاثیر معناداري دارد

 شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ يهابانک یمال يگزارشگر تیفیبر ک یحسابرس داخل 
  .تاثیر معناداري دارد

  
  روش تحقیق - 2-2

 اطالعات طریق از( رویدادي پس رویکرد از استفاده با و تجربی نیمه نوع از تحقیق این پژوهش طرح
 ماهیت براساس. است همبستگی -توصیفی تحقیقات نوع از حاضر پژوهش دیگر، طرف از. است) گذشته

 و آیدمی حساب به کاربردي تحقیق نوع از نیز اهداف براساس. آیدمی حساب به کمی تحقیق نوع از ها،داده

                                                             
1. Scarbera et al 
2. Ranandan et al 
3. Malta & Germling 
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 اطالعات بر مبتنی که پژوهش هايداده و اطالعات ماهیت به توجه با و پژوهش هايفرضیه بررسی منظور به
  . شودبکارگرفته می چندگانه خطی رگرسیون و همبستگی آزمون از است، گذشته واقعی و کمی
  

  جامعه و نمونه آماري تحقیق - 2-3
 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته اعتباري و مالی موسسات و هابانک حاضر تحقیق آماري جامعه

-می هدفمند گیرينمونه روش به تحقیق این نمونه انتخاب معیار. باشدمی 1392 سال تا 1389 بین هايسال طی

  .شدند انتخاب نمونه عنوان به اعتباري و مالی موسسه و بانک 11 تعداد رواین از و باشد
  

  تعریف عملیاتی متغیرها - 2-4
  )متغیر وابسته(کیفیت گزارشگري مالی  -1- 2-4

. شده استگردش به عنوان جانشین کیفیت گزارشگري مالی در نظر گرفته  کیفیت اقالم تعهدي سرمایه در
و دیچاو و ) 2002( این مدل توسط امسی نیکلز. زیر، محاسبه شده است 1کیفیت اقالم تعهدي براساس مدل 

  .ارایه شده است) 2002( دیچو

 
هاي جریانباید با ) ACC( بر این نکته استوار است که اقالم تعهدي سرمایه در گردش 1مبناي نظري مدل 

رگرسیون اقالم تعهدي  حاصل از )ε Acc( مقادیر خطاي. توضیح داده شونددوره قبل، جاري و بعد ) CF( نقدي
هاي نقدي نامرتبط شناسایی جریان گفته، بدین معناست که اقالم تعهدي بههاي نقدي پیشبا سه متغیر جریان

و در مدل کمتر باشد، کیفیت اقالم تعهدي  از این (|εAcc|) بنابراین هر چه اندازه مقادیر خطاي حاصل. است
خطاها شاخصی براي محاسبه عدم کیفیت  چون مقادیر. نتیجه کیفیت گزارشگري مالی باالتر خواهد بود

ضرب نمودن مقادیر مثبت خطاها در منفی یک از  توان باآورد، بدیهی است که میگزارشگري مالی فراهم می
عبارت دیگر قرینه اندازه مقادیر به . گزارشگري مالی استفاده نمود آن به عنوان شاخصی براي محاسبه کیفیت

اسفندیاري و ( گرداندرا منعکس می) کمتر(گزارشگري مالی بیشتر  ، کیفیت)کوچکتر(خطاي بزرگتر 
  ).1391همکاران، 

  )متغیر مستقل(کمیته حسابرسی  -2- 2-4
که تعداد شود؛ به صورتی گیري این متغیر از اندازه کمیته حسابرسی استفاده میدر این تحقیق بر اندازه

  ).1385الطافی و همکاران، (باشد گیري میاعضاي حاضر در کمیته حسابرسی در هر سال معیار اندازه
  )متغیر مستقل(حسابرس داخلی  -3- 2-4
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- صورت عدد صفر در نظر گرفته میچنانچه شرکتی داراي حسابرس داخلی باشد عدد یک و در غیر این
  ).1387میرزایی و همکاران، ( شود

  )متغیر کنترل(اندازه شرکت  -4- 2-4
  ).1388مرادي و همکاران، (هاي شرکت لگاریتم طبیعی ارزش دفتري کل دارایی

  )متغیر کنترل(اهرم مالی  -5- 2-4
  ).1388مرادي و همکاران، (هاي شرکت ها به کل دارایینسبت کل بدهی

  
  مدل رگرسیونی تحقیق - 2-5

푓푖푛푎푛푐푖푎푙 푟푒푝표푟푡푖푛푔 푞푢푎푙푖푡푦
= 푏 + 푏 푎푢푑푖푡 푐표푚푚푖푡푡푒푒 + 푏 푆푖푧푒 + 푏 퐿푒푣 +∈  

푓푖푛푎푛푐푖푎푙 푟푒푝표푟푡푖푛푔 푞푢푎푙푖푡푦
= 푏 + 푏 푖푛푡푒푟푛푎푙 푎푢푑푖푡표푟 + 푏 푆푖푧푒 + 푏 퐿푒푣 +∈  

 
inancial reporting quality :کیفیت گزارشگري مالی  

audit committee :کمیته حسابرسی  
internal auditor : حسابرسی داخلی  

Size :اندازه شرکت  
Lev :اهرم مالی  

  
  هاروش تجزیه و تحلیل داده - 2-6

ه ب امروزه. آوردمی فراهم را تصمیم اخذ زمینه نیاز، مورد اطالعات به آنها تبدیل و هاداده پردازش با آمار علم
 هاتحقیق از آمده دست به نتایج تحلیل و تبیین تفسیر، به اقدام آماري هايروش از استفاده بدون توانمی ندرت

-می بررسی و بحث استنباطی آمار و احتماالت و توصیفی آمار شاخه دو در آمار. کرد علمی هايپژوهش و
 فراوانی، مانند توصیفی آمار همچنین. است خارج ما بحث دایره از اساساً احتمال هايتئوري و احتماالت. شود

 F آزمون واریانس، ناهمسانی هايآزمون پیش ابتدا. اندشده گرفته نظر در مفروض نیز...  و واریانس میانگین،
 آزمون پس عنوان به رگرسیون آزمون سپس. شد خواهد انجام لوین – لین آزمون و هاسمن آزمون لیمر،

  .شودمی انجام تحقیق هايفرضیه رد و تایید جهت
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  نتایج -3
  آمار توصیفی - 3-1

  آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق -1-1جدول 
  انحراف معیار  میانگین  میانه  حداکثر  حداقل  نام متغیر

  0.714  0.559  0.534  0.932  0.106  مالی گزارشگري کیفیت
  6.3  4.4  5.2  8  3  حسابرسی کمیته

  0.529  -  1  1  0  داخلی حسابرس
  15.889  31.026  30.486  41.629  21.336  شرکت اندازه

  0.319  0.506  0.486  0.952  0.125  مالی اهرم
  

 با برابر حسابرسی کمیته میانگین ،0.559 با برابر مالی گزارشگري کیفیت میانگین -1-1 جدول به توجه با
 اغلب همچنین،. باشدمی 0.506 با برابر مالی اهرم میانگین و 31.026 با برابر شرکت اندازه میانگین ،4.4

 با برابر مالی گزارشگري کیفیت میانه. هستند برخوردار خود شرکت در داخلی حسابرسی از نمونه هايشرکت
 شرکت اندازه میانه ،5.2 با برابر حسابرسی کمیته میانه ،3.7 با برابر مدیره هیات جلسات تعداد میانه ،0.534

  .باشدمی 0.486 با برابر مالی اهرم میانه و 30.486 با برابر
  

  واریانس ناهمسانی بررسی - 3-2
 نتایج. است شده انجام تحقیق در LM آرچ آزمون اخالل جمالت واریانس ناهمسانی وجود بررسی براي

  :باشدمی زیر جدول شرح به LM آرچ واریانس ناهمسانی آزمون
  

  تحقیق مدل LM آرچ ناهمسانی آزمون نتایج -2-1 جدول
  احتمال  مقدار آماره  شرح

F-statistic  0.674852  0.089  
Obs*R-squared  2.051447  0.089  

 درصد 5سطح خطاي *

 واریانس همسانی فرض بنابراین نیست، معنادار درصد 5 سطح در آزمون F آماره -2-1جدول  به توجه با
  .شودمی رد اخالل جمالت واریانس ناهمسانی و شده تایید
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  ثابت اثرات روش بودن دارمعنی آزمون - 3-3
  لیمر و هاسمن F آزمون -3-1 جدول

  لیمر Fآزمون 
  احتمال  درجه آزادي  مقدار آماره  شرح

Cross-section F  3.154886  80  0.016*  
Cross-section Chi-square  114.197563  80  0.037*  

  آزمون هاسمن
  احتمال  درجه آزادي  مقدار آماره  شرح

Cross-section F  5.316849  18  0.016*  
  درصد 5سطح خطاي *

 آمده بدست احتمال آزمون دو هر در) هاسمن و F( شده انجام آزمون دو نتایج -3-1جدول  به توجه با
 .شود استفاده ثابت اثرات روش از مربوطه رگرسیونی مدل در باید بنابراین و بوده درصد 5 از کمتر

  

  لوین -روش لین  - 3-4
ها، ، استفاده از آزمون ریشه واحد مربوط به این داده)پانل( هاي تلفیقینشان دادند که در داده 1لین و لوین

فولر پیشرفته و  -فولر، دیکی -هاي ریشه واحد متداول مثل آزمون دیکیداراي قدرت بیشتري نسبت به آزمون
فرضیه صفر آزمون، بیانگر . گرددتفاده میاین پژوهش ازآزمون لین و لوین اس در. پرون است -آزمون فیلیپس

  . وجود ریشه واحد متغیرهاست
  آزمون ریشه واحد جمعی بر روي متغیرها به روش لین و لوین -4-1جدول 

 متغیرها  آماره احتمال
  مالی گزارشگري کیفیت 4.269 *0.0029
  حسابرسی کمیته  - 2.448 *0.0058
  داخلی حسابرس 5.069 *0.0015
  شرکت اندازه - 4.358 *0.0034
  مالی اهرم 5.178 *0.0012

  درصد 5سطح خطاي *             

                                                             
1. Levin & Lin 
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دهد که ها نشان میهاي محاسبه شده و احتمال پذیرش آنبررسی مقادیر آماره -4-1با توجه به جدول 
  .مانا هستندشود و تمامی متغیرهاي مورد مطالعه در سطح فرضیه صفر مبنی بر نامانایی براي همه متغیرها رد می

  
  آزمون فرضیه اول - 3-5

  آزمون رگرسیون و معناداري مدل فرضیه دوم -6-1جدول 

ضرایب   نام متغیر
  برآوردي

انحراف 
  سطح معناداري  tآماره   برآورد

 *0.019  4.382  0.102  0.447  ثابت

 *0.031  3.961  0.259  1.026  حسابرسی کمیته

 *0.015  4.908  0.527  2.587  شرکت اندازه

 0.088  - 1.081  0.582  - 0.629  مالی اهرم

  2.258  واتسون –دوربین 
  F  53.627آماره 

  **0.000  سطح معناداري
  0.313  ضریب تعیین تعدیل شده

  درصد 1سطح خطاي **درصد ،  5سطح خطاي *
 فرض دارد قرار 2.5 تا 1.5 فاصلۀ در واتسون دوربین آزمون آمارة مقدار چون -6-1با توجه به جدول 

مقدار ضریب تعیین تعدیل شده  .کرد استفاده رگرسیون از توانمی و شودمی رد ها خطا بین همبستگی وجود
مالی، وابسته به  گزارشگري درصد از کل تغییرات کیفیت 31.3دهد که باشد، نشان میمی 0.313برابر با 

در ) F )53.627داري مقدار آزمون از طرفی، با توجه به معنی. باشدمتغیرهاي مستقل و کنترلی در این معادله می
توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیرهاي مستقل، ، می0.01تر از سطح خطاي کوچک

مالی را تبیین  گزارشگري کنترل و وابسته، مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهاي مستقل قادرند تغییرات کیفیت
، نشان از تاثیر )1.026( هابانک مالی گزارشگري کیفیت بر حسابرسی ضریب تاثیر برآوردي متغیر کمیته. کنند

از طرفی، با توجه به سطح . ها داردبانک مالی گزارشگري کیفیت بر حسابرسی مثبت و مستقیم متغیر کمیته
، به دلیل کمتر بودن از )0.031(ها بانک مالی گزارشگري کیفیت بر حسابرسی متغیر کمیته tمعناداري آماره 
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 حسابرسی توان بیان کرد، کمیتهرا رد نمود و می Hدرصد فرضیه  95توان با اطمینان درصد می 5سطح خطاي 
  .دارد معناداري تاثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايبانک مالی گزارشگري کیفیت بر

푓푖푛푎푛푐푖푎푙 푟푒푝표푟푡푖푛푔 푞푢푎푙푖푡푦
= 0.447 + 1.026 푎푢푑푖푡 푐표푚푚푖푡푡푒푒 + 2.587 푆푖푧푒 − 0.629 퐿푒푣 +∈  

  
  آزمون فرضیه دوم - 3-6

  آزمون رگرسیون و معناداري مدل فرضیه سوم -7-1جدول 

ضرایب   نام متغیر
  برآوردي

انحراف 
  سطح معناداري  tآماره   برآورد

 *0.032  3.603  0.106  0.382  ثابت

 *0.007  5.287  0.289  1.528  داخلی حسابرس

 *0.035  3.775  0.548  2.069  شرکت اندازه

 0.089  - 1.118  0.692  - 0.774  مالی اهرم

  1.605  واتسون –دوربین 
  F  61.467آماره 

  **0.000  سطح معناداري
  0.591  ضریب تعیین تعدیل شده

  درصد 1سطح خطاي **درصد ،  5سطح خطاي *
 فرض دارد قرار 2.5 تا 1.5 فاصلۀ در واتسون دوربین آزمون آمارة مقدار چون -7-1با توجه به جدول 

مقدار ضریب تعیین تعدیل شده  .کرد استفاده رگرسیون از توانمی و شودمی رد خطاها بین همبستگی وجود
به مالی، وابسته  گزارشگري درصد از کل تغییرات کیفیت 59.1دهد که باشد، نشان میمی 0.591برابر با 

در ) F )61.467داري مقدار آزمون از طرفی، با توجه به معنی. باشدمتغیرهاي مستقل و کنترلی در این معادله می
توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیرهاي مستقل، ، می0.01تر از سطح خطاي کوچک

مالی را تبیین  گزارشگري د تغییرات کیفیتکنترل و وابسته، مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهاي مستقل قادرن
، نشان از تاثیر )1.528( هابانک مالی گزارشگري کیفیت بر داخلی ضریب تاثیر برآوردي متغیر حسابرس. کنند

از طرفی، با توجه به سطح . ها داردبانک مالی گزارشگري کیفیت بر داخلی مثبت و مستقیم متغیر حسابرس
، به دلیل کمتر بودن از )0.007(ها بانک مالی گزارشگري کیفیت بر داخلی متغیر حسابرس tمعناداري آماره 
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 داخلی توان بیان کرد، حسابرسرا رد نمود و می Hدرصد فرضیه  95توان با اطمینان درصد می 5سطح خطاي 
  .دارد معناداري تاثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايبانک مالی گزارشگري کیفیت بر

푓푖푛푎푛푐푖푎푙 푟푒푝표푟푡푖푛푔 푞푢푎푙푖푡푦
= 0.382 + 1.528 푖푛푡푒푟푛푎푙 푎푢푑푖푡표푟 + 2.069 푆푖푧푒 − 0.774 퐿푒푣 +∈  

  
  گیري و پیشنهاداتنتیجه -4

 شده پذیرفته هايبانک مالی گزارشگري کیفیت بر داخلی حسابرسی و حسابرسی کمیته داد نشان تحقیق نتایج
 جلسات تعداد داد نشان) 1391( نژادریاحی رو، همین از .دارد معناداري تاثیر تهران بهادار اوراق بورس در

 که داد نشان) 2015( سامایال و کانتادو .ندارد معناداري تاثیر هاشرکت مالی گزارشگري کیفیت بر مدیره هیات
نشان ) 2014( راچمن. دارد مالی گزارشگري کیفیت بر معناداري و مثبت تاثیرگذاري مستقل حسابرسی کمیته

 همکاران و فلو. دارد مالی گزارشگري کیفیت بر معناداري و مثبت تاثیرگذاري حسابرسی کمیته که داد
با توجه به  .دارد وجود مثبتی رابطه مالی گزارشگري کیفیت و حسابرسی کمیته اندازه بین داد نشان) 2013(

  :توان پیشنهادات زیر را بیان کردنتایج تحقیق می
رسد که باید از طریق اقداماتی از قبیل افزایش استقالل کمیته با توجه به نتایج تحقیق، به نظر می -1

ي حسابرسی و افزایش حسابرسی، وجود افرادي با تخصص مالی، حسابداري و حسابرسی در کمیته
ه صادقانه فرآیند گزارشگري مالی و ئسابرسی به منظور اطمینان از اراي حبهبود اثربخشی کمیته

هاي کمیته حسابرسی و اثربخشی آن، تاکید بیشتري هاي انجام شده در زمینه ویژگیگسترش پژوهش
ي حسابرسی و اثربخشی آن بر فرآیند گزارشگري مالی انجام هاي کمیتهدر زمینه بهبود آثار ویژگی

 .گیرد
تواند منجربه کاهش زمان، حجم و در پی آن هزینه حسابرسی واحد حسابرسی کارا میوجود یک  -2

بنابراین . ها با این مهم سبب نادیده انگاشتن آن شده استمستقل شود اما عدم آشنایی مدیران شرکت
ها و استفاده از سایر بایستی در جهت استفاده از خدمات حسابرسی داخلی در جهت کاهش هزینه

 . هاي الزم به مدیران داده شودسابرسان داخلی آموزشخدمات ح
هاي بزرگ مورد استفاده هاي داخلی که امروزه در اکثر کشورهاي پیشرفته و شرکتیکی از کنترل -3

اي برآوردن نیازهاي استفاده تواند تاثیرات قابل مالحظهگیرد حسابرسی داخلی است که میقرار می
طرفانه عمل کردن واحد بنابراین در صورت بی. تش بگذاردکنندگان از نتایج حاصل از عملیا

توانند اتکاي بیشتري بر حسابرسی داخلی، کارایی و عملکرد آن بهبود یافته و حسابرسان مستقل می
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طرفی حسابرسان داخلی بایستی به جایگاه بنابراین در جهت افزایش بی. عملکرد ایشان داشته باشند
  .ه زیر نظر باالترین رده مدیریت و یا کمیته حسابرسی فعالیت کنندي تعیین شود کآنها به گونه
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