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 چکیده
ها دارد. حسابرسی داخلی با گذاری در ساختار راهبری شرکتتأثیربدون تردید حسابرسی داخلی جایگاه  

های داخلی نقش قابل توجهی در کاهش وقوع تقلب، دستکاری اهمیت در کنترلهای با شناسایی به موقع ضعف

 اطالعات، بهبود گزارشگری مالی و افزایش کارایی و اثربخشی در شرکت دارد.

توســـ   1391هــای داخلــی و منشــور حسابرســی داخلــی در ســال       پــا از تصــویب دســتورالعمل کنتــرل    

ــورس و اوارق بهــادار، بررســی  ــالش هــا    ــدا   و آســیبســازمان ب ــی اهمیــت بســزایی پی هــای حسابرســی داخل

هــای متعــددی بــه خصــوص کــرده اســت. بســیاری از ظــاحب ندــران و مــدیران ایــن حــوزه معتقدنــد، آســیب  

 در سالهای اولیه، حسابرسی داخلی را تهدید کرده و مانع از اثربخشی آن شده است.

هــای مصــاحبه و مــرور بــر پــهوهشهــای پیمایشــی اســت، بــا ان ــا  پــهوهش حاضــر کــه در زمــره پــهوهش

ــا اســتفاده از اطالعــات واقعــی حسابرســی داخلــی نمــوده اســت.     ــه تهیــه و آزمــون پرسشــنامه ب گذشــته اقــدا  ب

ــه    ــالی و اع ــای کمیت ــی، خبرگــان م ــه آمــاری شــامل مــدیران و روســای حسابرســی داخل هــای جامعــه و نمون

ــرا  حسابرســی شــرکت ــادار ته ــورس اوراق به ــه شــده در ب ــای پذیرفت ــی ه ــران م ــورس ای ــداد ن و فراب ــد. تع باش

 باشند.نفر می 88مرتبه ارسال  3ها پا از های پرسشنامهدهندهپاسخ

ــد    ــورس، ع ــای حسابرســان ضــعف ندــارت ســازمان ب ــوق و مزای ــت حق ــ    کفای ــت تعل ــی و در نهای داخل

 است.های حسابرسان داخلی آسیبنگرفتن پاداش 

مــون تاییــد ظــالحیت، عــد  تصــدی مســ ولیت همزمــان  عــالوه بــر ایــن آمــوزش حسابرســان داخلــی، آز 

ــازنگری منشــور حسابرســی    ــد شــرکت،  ب ــی، اعطــای در  ن ــاداش، جلســهداخل ــا حسابرســان   هــایپ مســتمر ب

ــا   ــری نق ــرل ضــعف مســتقل و پیگی ــایکنت ــع  ه ــی توســ  م م ــالیانه داخل ــای  عمــومی س ــه راهکاره از جمل

 بهبود عملکرد حسابرسی داخلی به حساب می آید.

 

 .داخلی کنترل بنگاه، راهبری داخلی، حسابرسی :واژگان کلیدی

 M42, M48: بندی موضوعیطبقه
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 مسئله بیان و مقدمه-1
 ارزیابی دنبال به کنترل که حالی در هاستکنترل کارکرد مستقل ارزیابی داخلی حسابرسی کلی طور به

 ارزیابی را ها کنترل این داخلی حسابرسی آید، می حساب به افزا ارزش ابزاری و بوده ها فعالیت بررسی و

 به کننده پشتیبانی و اساسی نقشی داخلی حسابرسی دارد اعتقاد( Morris, 2008)موریا. نماید می

 همه داخلی حسابرسی مدیریت، مندر از. دارد مدیره هی ت اع ای برای داخلی کنترل مدیریت مندور

 ,Karagiorgos)دارد عهده بر را است داخلی هایکنترل مطلوب نقش دهندهنشان که هاییمس ولیت

(et al., 2007 ارزیابی اهداف، به دستیابی در ت اری واحد از پشتیبانی داخلی حسابرسی نقش 

 یک حسابرسی توان می را داخلی حسابرسی. است سازمانی کنترل و ها رویه و ها روش سیستماتیک

 را مستقل حسابرسی با داخلی حسابرسی اظلی تفاوت. دانست مستقل حسابرس یا خودش توس  سازمان

 می ظورت مدیریت به گزارشگری هدف با معموال داخلی حسابرسی که دانست آنها هدف توان می

 و کارایی با همراه مندروش و سیستماتیک شکل به مدیران تا کند می کمک داخلی حسابرسی. گیرد

 با داخلی حسابرسی میان این در. یابند دست باشد می خدمات ارائه همانا که خود اهداف به اثربخشی

 یا دارد وجود نوین هایفناوری از استفاده توانایی اینکه جمله از. است همراه هایی الش

 .Shikati,2018))خیر

 اطالعات فناوری و تکنولوژی هایپیشرفت و پیچیده اقتصادی محی  در سریع تغییرات دنبال به امروزه

 م موعه از بخشی عنوان به اثربخش داخلی حسابرسی داشتن به نیاز قانونی الزامات گسترش همچنین و

 ضروری امری شرکت هایبخش سایر دهنده یاری البته و مدیریت کنندهحمایت هایفرظت

 Hass,et al.,2006))است

 داخلی، حسابرسی واحد مدیریت که دارند می بیان( Fadzil ,et al., 2005) همکاران و فادزیل

 پایشگری امر در داخلی کنترل سیستم توانایی بر داخلی حسابرسان بیطرفی و ای حرفه های توانایی

 ان ا  داخلی کنترل سیستم ارزیابی با که حسابرسی از مراحلی و دارد ای مالحده قابل تأثیر شرکت

 .دهد می قرار تأثیر تحت را میشود

 ظد در آن در شده ای اد تغییرات و داخلی حسابرسی حرفه تکامل اگر ه ایشان ندر از همچنین

 ظورت به داخلی حسابرسی واحد بکارگیری و توسعه اما است، داده رخ کندیبه گذشته سال

 به رو داخلی های کنترل بهبود بر داخلی حسابرسی واحد تأثیر میزان و است یافته رواج آمیزتریشتاب

 .است گذاشته فزونی



 61 آسیب شناسی حسابرسی داخلی

 تمرکز ،SOX قانون الزا  از پیش دارندمی بیان( Hass,et al., 2006) همکاران و هاس همچنین

 در گرفتن قرار از داخلی حسابرسان براین عالوه. است بوده جلوگیری نه و کشف بر داخلی حسابرسی

 مبتنی رویکرد به کنترلی رویکرد از و پرداختند مدیریت با مشارکت و همکاری به مت اد رویکرد یک

 .دادند رویه تغییر ایمشاوره خدمات ارائه و ریسک بر

 جمله از و دارد شرکتی راهبری در حیاتی نقش داخلی حسابرسی است معتقد( Holt, 2012)هالت

 و بدارد. نمود اشاره شفافیت افزایش و اطالعاتی تقارن عد  کاهش به توانمی آن مزایای

 وقوع از پا اثربخش حسابرسی واحد امروزه دارندمی بیان( Bedard and Genron, 2010)جندرون

  ,.Pari, et al)همکاران و پاری. دهدمی نشان را خود اهمیت پیش از بیش متعدد، مالی هایرسوایی

 نقش سمت به مستقیم توجه به من ر 2000 سال از پا هایرسوایی از بسیاری وقوع معتقدند (2010

 .شد شرکتی راهبری مهم ارکان از یکی عنوان به حسابرسی کمیته و داخلی حسابرسی

 برای نیز متعددی هایآسیب لیکن دارد، وجود حسابرسان برای متعددی مزایای و هاویهگی اگر ه

 قبیل از الز  هایمهارت دارای که کارآزموده نیروی فقدان. شودمی برده نا  حسابرسی حوزه در کار

 مشکالت از یکی باشد اطالعات فناوری حوزه در کار و قوی ارتبا  برقراری تحلیل، و ت زیه توانایی

 توجه آن به باید که است دیگری نکته کاربردی و مستمر آموزش خصوص این در. آیدمی حساب به

 انسانی منابع استراتهی از مهمی بخش انسانی منابع مدیریت با هماهنگی رابطه این در البته. داشت ای ویهه

 .است داخلی حسابرسی با مرتب 

 داشته را گوناگونتقلبهای با مواجه برای الز  هایمهارت و ت ربه حداقل باید  داخلی حسابرسان

 که هاییموضوع. باشند آشنا داخلی هایکنترل و حسابرسی حسابداری، با مرتب  تکنیکهای با و باشند

 :است زیر شرح به باشد، سودمند  داخلی حسابرسان برای آنها آموزش است ممکن

 ریسک و مالی مدیریت

 داریخزانه هایکنترل و عملیات

 هاشرکت گزارشگری و حسابداری هایتحول

 هاشرکت قانون شامل شرکت، توس  االجراالز  قانونی هایالزا 

 را خود اهداف به دستیابی توانایی داخلی حسابرسان کافی، ت ربه بدون الذکر، فوق موارد کنار در

 ت ربه با بر عالوه. باشند کافی ت ربه دارای داخلی حسابرسان دارد ضرورت اینرو از و داشت نخواهند

 و پیچیدگیها به نسبت آگاهی خاص، ظنعت در ت ربه داشتن عمومی، ت ربه و آگاهی و شناخت بودن،

 مطلع ظنعت آن عمر و فعالیت  رخه از ت ربه دارای فرد. دارد دنبال به را ظنعت یک خاص شرای 
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 دخالت. کندمی کمک آن به است فعال آن در شرکت که ظنعتی هایبلندی و هاپستی در و بوده

 شوندنمی برشمرده آنها کارمند داخلی حسابرسان اینکه رغم علی داخلی حسابرسی امور در مدیرعامل

 ضعف یا و تیمی کار روحیه فقدان خدمت، حین آموزش به الزا  عد . نیز از جمله موارد دیگر است

 داخلی حسابرسان که است هاییآسیب دیگر از بهادار اوراق و بورس سازمان مانند ناظر هایمقا  ندارت

  .هستند مواجه آن با

 حسابرسی اثربخش عملکرد از مانع عواملی  ه که است مطلب این بررسی دنبال به پهوهش این

 عبارت به. باشدمی اندکرده اجرا را داخلی حسابرسی که فرابورسی و بورسی هایشرکت در داخلی

 .شودمی شناسایی هستند مواجه آن با داخلی حسابرسی که هاییآسیب دیگر

 اثربخشی برای آسیبی عنوان به تواندمی که عواملی گرفته ظورت مصاحبه طری  از مقاله این در

 توزیع طراحی، سواالت پرسشنامه قالب در سپا و شودمی شناسایی آید، حساب به داخلی حسابرسی

 .است گرفته ظورت مرتب  آزمون نهایت در و شده آوریجمع و شده

 

 تحقیق پیشینه-2

 قابلیت و داخلی حسابرسی هایویهگی بررسی به(  Mohamed, et al., 2012)همکاران و محامد

 داخلی حسابرسان هایویهگی بررسی با آنها. پرداختند داخلی حسابرسی بر مستقل حسابرسان اتکای

 مطلب این بررسی دنبال به ایحرفه های گواهینامه داشتن آموزش، ساعات ت ربه، ،IT هایمهارت مانند

 گذارتأثیر مالی هایظورت حسابرسی در مستقل حسابرسان کار بر تواندمی هاتوانایی این آیا که بودند

 حسابرسی در قبلی ت ربه داشتن مانند داخلی حسابرسان هایشایستگی دهدمی نشان آنها هاییافته. باشد

 .است موثر آنها الزحمهح  و حسابرسان کار بر ایحرفه های نامهگواهی اخذ و حسابداری یا

 خصوص در اخیر هایپهوهش سوی و سمت دارند می بیان( Lenz and Hahn, 2015)هان و لنز

. است افزوده ارزش ای اد در آنها وظیفه توانایی همچنین و اثربخشی بررسی دنبال به داخلی حسابرسی

 و( سازمانی عوامل) خرد عوامل تأثیر تحت داخلی حسابرسی اثربخشی دادند نشان خود تحقی  در آنها

 عوامل جمله از را رواب  و فرآیندها منابع، مانند عواملی آنها. دارد قرار( سازمان از خارج) کالن عوامل

 .داننند می سازمانی برون عوامل جمله از را المللی بین استانداردهای مانند عواملی و سازمانی درون

 در داخلی حسابرسان دیدگاه موضوع مطالعه به( D'Onza, et al., 2015)همکاران و دئونزا

 واضحی و روشن رابطه که هنگامی دارندمی بیان آنها. پرداختند افزوده ارزش ای اد توانایی خصوص

 ارزش ای اد در آنها توانایی کرد، پیدا مالی عملکرد و داخلی حسابرسان اقدامات و فعالیت بین تواننمی
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 نگری، واقع استقالل، عامل 4 دهدمی نشان آنها هاییافته. است سوال مورد آنها بودن اثربخش و افزوده

 ارزش ای اد با مثبتی رابطه داخلی حسابرسان توس  استانداردها رعایت و ایحرفه رفتار آیین رعایت

 و پیشرفته کشورهای بین بینیواقع و استقالل گذاریتأثیر میزان کنندمی بیان آنها اگر ه. دارد افزوده

 .است متفاوت غیرمالی و مالی هایشرکت همچنین و نوظهور

 پایداری و شدت بر داخلی حسابرسی کیفیت بررسی به( Mazza and Azzali, 2015)آزالی و مازا

 بهبود که دادند نشان ایپرسشنامه اطالعات از استفاده با آنها. پرداختند داخلی هایکنترل ضعف نقا 

 اهمیت با ضعف نقا  پایداری و شدت کاهش به من ر استقالل و ندارت کیفیت ریزی، برنامه دامنه

 .شودمی داخلی هایکنترل

 حسابرسی هایتوظیه بر حسابرسی هایکمیته هایویهگی تأثیر بررسی به( Alzeban, 2015)الزبان

 اجرای و پیگیری و داخلی حسابرسی بر ندارت حسابرس کمیته وظیفه داردمی بیان او. پرداخت داخلی

 روسای اطالعات بکارگیری و پیمایش و پرسشنامه روش از استفاده با او. باشدمی آن هایتوظیه

 تناوب و جلسات تعداد برگزاری با که داد نشان بریتانیا در شده ثبت هایشرکت داخلی حسابرسی

 کمیته توس  داخلی حسابرسی هایتوظیه درک داخلی حسابرسی و حسابرسی هایکمیته بین هاجلسه

 .شودمی آسان حسابرسی

 حسابرسی اثربخشی بر موثر عوامل شناسایی به( Shamki and Alhajri, 2017)اله ری و شامکی

 بین دادند نشان بودند کرده طراحی که سوالی 48 و پیمایشی روش از استفاده با آنها. پرداختند داخلی

 های یافته اساس بر. دارد وجود داری معنی رابطه داخلی حسابرسان ت ربه و داخلی حسابرسی اثربخشی

 حسابرسی مناسب کارکرد در شرکت کارمندان و داخلی حسابرسان بین همکاری برای آگاهی آنها

 نقش آن بودن پذیرمس ولیت و پاسخگو و شرکت ارشد مدیریت این بر عالوه. است گذارتأثیر داخلی

 .دارد داخلی حسابرسی در مهمی

 و داخلی حسابرسی اثربخشی ارزیابی به( Coetzee and Erasmus, 2017) اراسموس و تزیئکو

 بهبود برای داخلی حسابرسی اثربخشی دارند می بیان آنها. پرداختند مرتب  وابسته و مستقل متغیرهای

 را آن ارزیابی معیار و داخلی حسابرسی کارکرد بر اثرگذار عوامل آنها پهوهش. است اهمیت با آنها

 بکارگیری با و جنوبی افریقای عمومی بخش محی  در پیمایشی روش از استفاده با آنها. کندمی بررسی

 وابسته متغیرهای و مستقل متغیرهای یعنی موثر عوامل ابتدایی، عامل 92 از استفاده و معلولی و علی روش

 .باشدمی آتی هایپهوهش برای مبنایی آنها های یافته. کردند بررسی را
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 حسابرسی برنامه بر داخلی حسابرسی متغیرهای تأثیر بررسی به( 1388)شفیعی و انصاری نیز ایران در

 پیشرفته کشورهای اکثر در امروزه که داخلی های کنترل ترین مهم از یکی دارندمی بیان آنها. پرداختند

 قابل تأثیرهای تواند می که است داخلی حسابرسی گیرد، می قرار استفاده مورد بزرگ های شرکت و

  آنها پهوهش تایج. بگذارد عملیاتش از حاظل نتایج از کنندگاناستفاده نیازهای برآوردن بر ای مالحده

 اتکا این و کنند می اتکا داخلی حسابرسان کار از حاظل نتایج بر مستقل حسابرسان که دهد می نشان

 .شود می حسابرسی برنامه در ریالی و زمانی هایبودجه کاهش به من ر

 جامعه. پرداختند ریسک مدیریت در داخلی حسابرسان نقش بررسی به( 1394)عدیمی و آژنگ

.  باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت داخلی حسابرسان شامل آنها مطالعه مورد

 استفاده با آنها پهوهش از حاظل نتایج. اند کرده استفاده پرسشنامه ابزار از هاداده گردآوری برای ایشان

 با عموماً ت اری واحد که هاییریسک به داخلی حسابرسان توجه که است این بیانگر پیمایشی روش از

 قوانین رعایت به مربو  هایریسک به بیشتری توجه داخلی حسابرسان و باشدمی اندک روبروست آنها

 واکنشی اقدامات خصوص در داریمعنی تفاوت همچنین. دارند گزارشگری استانداردهای و مقررات و

 .نشد مشاهده مالی غیر و مالی هایشرکت بین مربوطه هایریسک به داخلی حسابرسان

 حسابرسی شناسیآسیب به م زا طور به پهوهشی کمتر گرفته، ظورت هایپهوهش تما  رغم علی

 .است نپرداخته داخلی

 

  تحقیق سوال -3

. است نبودن آماده و نشدن بروز است، مواجه آن با داخلی حسابرسی که هاییآسیب ترینمهم از یکی

 داخلی حسابرسان باید دارندمی بیان(  Nwannebuike and Nwadialor, 2016) نوادیالرد و نوانبیک

 با. شود استفاده تنبیهی اقدامات و ابزار از اینکه نه باشند داشته ایحرفه ظالحیت و  شده رسانی بروز

 واحد به کمی اعتقاد هستند، مواجه که هاییمحدودیت و ایران محی  در شرکتها شرای  به توجه

 اقدامات آنها ایحرفه ظالحیت و رسانی بروز زمینه در و دارد وجود مدیریت توس  داخلی حسابرسی

 .است گرفته ظورت ضعیفی

 مدیرعامل از کافی حمایت عد  دارندمی بیان( Halimah, et al., 2017) همکاران و حلیمه

. است موثر داخلی حسابرسی عملکرد در شرکت  مدیرعامل توس  داخلی حسابرسی عملکرد در شرکت

 کند،نمی حمایت تنها نه مدیریت که طوری به کرد تفسیر دیگر ایگونه به توانمی را عامل این طرفی از

 .رساندمی حداقل به را داخلی حسابرسی اثربخشی عمال خود هایدخالت با بلکه
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 شرکت ارشد مدیران حمایت و آن استقالل را داخلی حسابرسی بر موثر عوامل نیز( 1394) زادهتقی

. داندمی داخلی حسابرسی عملکرد بر مهمی عامل نیز را آن اثربخشی و حسابرسی کمیته البته و داندمی

 هایآسیب جزو را استقالل و حسابرسی کمیته عملکرد مانند عواملی توانمی که است معنی بدان این

 .برشمرد داخلی حسابرسی

 در داخلی حسابرسی آسیب عنوان به نیز دیگری عوامل خبرگان با گرفته ظورت مصاحبه با اگر ه

 ندارت مانند مواردی خبرگان مندر از. باشدمی کافی دقت به نیاز خبرگان مندر از و شوندمی گرفته ندر

 از دارد پایینی اثربخشی و بوده ضعیف عمال که بهادار اوراق و بورس سازمان مانند ناظر هایمقا 

 مدیریت دخالت ناکافی، آموزش مانند دیگری های الش به آنها. آیدمی شمار به اظلی هایآسیب

 با داخلی حسابرسان به الزحمه ح  ناکافی پرداخت آن، وظایف و داخلی حسابرسی در شرکت ارشد

 .کردند اشاره شرکتها مالکیت ساختار و آنها وظایف و جایگاه به توجه

 :اینکه از است عبارت حاضر تحقی  سوال شده، ذکر موارد به توجه با

 کدامند؟ داخلی حسابرسی هایآسیب

 ظرفا و ندارد وجود تحقی  فرضیه مقاله این در شد، ذکر ابتدا در که همانطور است ذکر به الز 

 .است شده مطرح سوال

 

 شناسی روش -4

 هایپهوهش زمره در نیز دیگر مندر از. است اکتشافی ترکیبی تحقی  هایطرح مانند حاضر تحقی 

 شده پذیرفته هایشرکت داخلی حسابرسی اع ای از تعدادی با ابتدا ترتیب بدین. گیردمی قرار پیمایشی

 متغیرهای تعیین سپا. است گرفته ظورت مصاحبه مالی خبرگان و ایران فرابورس و تهران بورس در

 و ت زیه آن از پا نهایت در و شده ان ا ( پرسشنامه) کمی هایداده گردآوری ابزار تدوین و اظلی

 .است گرفته ظورت هاداده تحلیل

 سوال دارای هم یعنی) بوده یافته ساختار نیمه ظورت به گرفته ظورت مصاحبه که است ذکر به الز 

 ندر خصوصآن در و شده سوال عوامل برخی ابتدا در و( شودمی شنیده خبره فرد توضیحات هم و است

 است ظورت بدین مصاحبه عملی جزئیات. است شده شنیده آنها ندرات سایر سپا و مشخص خبرگان

 مقاظد برای تنها مصاحبه از که است شده تأکید و ذکر پهوهش هدف طورکلی به مصاحبه ابتدای در که

 مشخص منتشره مقاالت و تحقی  هایگزارش در وجه هیچ به افراد هویت و شد خواهد استفاده پهوهشی

 گرفته ندر در اظلی هایسوال عنوان به مصاحبه در زیر هایسوال تحقی ، هایسوال به توجه با. شودنمی
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 مندور به و هاپاسخ به باتوجه نیز دیگری هایسوال آن، یافته ساختار نیمه ماهیت به توجه با و شده

 شدگانمصاحبه از نیز مصاحبه جلسه هر پایان در. شد طرح شده ارائه هایپاسخ مفهو  ترشدنروشن

 .کنند اضافه دارند طرح برای دیگری مطلب  نانچه که شد درخواست

 حسابرسان داخلی، حسابرسی مدیران  فوق افراد. گرفت ظورت مصاحبه خبرگان از نفر 18 با م موع، در

 حد به که ایاندازه به افراد با مصاحبه خصوص این در. بودند حسابرسی هایکمیته اع ای و مستقل

 مبانی م دد مرور البته و خبرگان با مصاحبه و هاگزاره بندی جمع از پا. گرفت ظورت برسد اشباع

 برای شده طراحی پرسشنامه. شد تهیه داخلی حسابرسی هایآسیب پرسشنامه متعدد، مقاالت و ندری

 بوده هاکننده تکمیل واقعی اطالعات اساس بر اول بخش. شودمی تشکیل بخش دو از داخلی حسابرسی

.  شود محسوب داخلی حسابرسی بهبود عوامل جزو تواندمی که است پیشنهادهایی شامل دو  بخش و

 قالب در سواالت و اشاره آنها با ها مصاحبه در که باشدمی کلی هایآسیب یا کلی عوامل زیر موارد

 :است شده ارسال و طراحی آنها

 ناکافی آموزش-1

 ارشد اجرایی مدیر دخالت-2

 بهادار اوراق و بورس سازمان پایش-3

 داخلی حسابرسی استانداردهای رعایت عد -4

 ناکافی مزایای و حقوق-5

 مالکیت ساختار-6

 این در. اندگرفته قرار عوامل این قالب در و بوده فوق کلی عوامل م موعه زیر پرسشنامه سواالت

 ندری مبانی و ها مصاحبه بر مبتنی واقعی سواالت پرسشنامه اول بخش شد، ذکر که طورهمان خصوص

 اساس بر و داخلی حسابرسی بهبود برای پیشنهاداتی ظرفا دو  بخش و بوده کلی عوامل قالب در و

 لیکرت طیف از استفاده با پرسشنامه هایسوال است ذکر به الز . باشدمی ها شونده مصاحبه پیشنهادات

 تخصیص عدد یک لیکرت طیف مطاب  5 تا 1 از پرسشنامه سوال هر به اینرو از. است شده بندیطبقه

 .مییابد

 ادبیات و گرفته ظورت هایمصاحبه به توجه با شده طراحی سواالت کل تعداد است ذکر به الز 

 .است شده شناسایی داخلی حسابرسی هایآسیب آزمون، از بعد م موع در و بوده سوال 41 پهوهش،

 ظورت مصاحبه آنها با که افرادی از تعدادی بین پرسشنامه طراحی، از پا پرسشنامه، روایی بررسی برای

 که کندمی گیریاندازه را  یزی همان شده طراحی هایسوال آیا که شد بررسی و توزیع است گرفته
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 و روسا به ایمیل طری  از یا و مکتوب ظورت به شده نهایی هایپرسشنامه نهایت در. است بوده ندر مد

 ارسال بار 3 از پا. است شده ارسال فرابورسی و بورسی هایشرکت داخلی حسابرسی مس ولین

 از آنها پایایی برای ها پرسشنامه آزمون از قبل. شد تحلیل و ت زیه آماده و آوریجمع ها پرسشنامه

 پرسشنامه باشد، 7/0 از بیشتر کرونباخ آلفای ضریب که ظورتی در. شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب

 .پایاست

 مطرح و شناسایی متغیرهای بودن موثر آزمون مندور به هاپرسشنامه پایایی و روایی بررسی از پا

 طیف هر به اینکه به توجه با خصوص این در. شد استفاده اینمونهتک t آزمون از پرسشنامه در شده

 آزمون که ظورتی در. شد مقایسه 3 عدد با میانگین شود،می داده تخصیص عدد یک 5 تا 1 از لیکرت

t  در و باشدمی  الش و آسیب دهنده نشان منفی پاسخ برخی در که هاسوال نوع  به ندر باشد دار معنی 

 بیان. است آسیب دهنده نشان باشد  3 عدد مخالف ها پاسخ متوس   نانچه مثبت، پاسخ دیگر برخی

 : است شرح این به هاآزمون آماری
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 .است شده استفاده Spss 24 آماری افزار نر  از نیز هاآزمون ان ا  برای

 

 هایافته-5

 است.داخلی حسابرسی نتایج آزمون پایایی پرسشنامه  دهندهنشان( 1جدول)

 : نتایج آزمون پایایی (1)جدول 

 مقدار شرح

 88/0 کرونباخضریب آلفای

 

پایا   داخلی حسابرسی پرسشنامه است 88/0(، 1کرونباخ  مطاب  جدول)آلفای با توجه به اینکه ضریب 

 دهد.را نشان میای تک نمونه tن های آزمو( یافته2و جدول ) است
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 ایتک نمونه tنتایج آزمون  -5-1

 باشد.ی میداخل یحسابرس پرسشنامه اینمونهتک  t آزمون یهاافتهدهنده ی( نشان2جدول)
 حسابرسی داخلی ایتک نمونه t(: آزمون2)جدول

 tآماره  میانگین (بر اساس اطالعات واقعیشرح سوال ) عامل ردیف
 سطح 

 داریمعنی

1 
 پایش

 بورس
 000/0 -36/6 27/2 سازمان بورس و اوراق بهادار بر حسابرسان داخلی ندارت دارد 

2 
 حقوق

 مزایا

حقوق و مزایای حسابرسان داخلی با توجه به اثربخشی فعالیت 

 کند.آنها کفایت می
71/2 1/2- 03/0 

3 
 حقوق

 مزایا

پاداش کافی و مناسب برای حسابرسان داخلی در ندر گرفته 

 شودینم
56/3 61/4 000/0 

    (بر اساس پیشنهاداتشرح سوال ) ردیف

4 
های بیشتری بر انتخاب سازمان بورس و اوراق بهادار باید ندارت

 حسابرسان داخلی اعمال کند
66/3 105/5 000/0 

 000/0 32/15 26/4 ساعات استاندارد و آموزشی برای حسابرسان داخلی مندور شود. 5

 000/0 53/7 89/3 حسابرسان داخلی آزمون ظالحیت برگزار شودبرای انتخاب  6

7 
ی نتوانند در بیش از یک واحد داخل یحسابرسمدیران و روسای 

 مس ولیت داشته باشند
04/4 34/9 000/0 

8 
ی موردبازنگری شرکت در پایان هرسال داخل یحسابرسمنشور 

 قرار گیرد
05/4 19/11 000/0 

 000/0 47/16 31/4 پاداش ساالنه در ندر گرفته شودی حسابرسان داخلبرای  9

10 
طور مستمر در سال با حسابرسان مستقل جلسه حسابرسان داخلی به

 داشته باشند
16/4 65/12 000/0 

11 

ی، گزارش حسابرسشرکت مانند بندهای  ساالنه یم مع عموم

ی که در گزارش داخل یهاکنترلموارد نقا  ضعف بااهمیت 

 است را تکلیف کند. شدهمنعکاحسابرسان 

77/3 94/5 000/0 

به ترتیب تحت عناوین ضعف  ندارت  3و  2، 1 هایردیف عواملدهد می ( نشان2که جدول ) طورهمان

نگرفتن پاداش، داخلی و تعل   کفایت حقوق و مزایای حسابرسانسازمان بورس و اوراق بهادار، عد 

درظد  5عوامل مشخص شده کمتر از  tداری آماره است. سطح معنیهای حسابرسان داخلی آسیب

 باشد.می
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 به و اوراق بهادار بورس سازمان ، ندارت ناکافی توس داخلی حسابرسی هاینکته قابل توجه در آسیب

 . داخلی را الزا  کرده است حسابرسیاجرای که است  نهادیعنوان متولی و 

 هایردیف هایداخلی به ترتیب پرسشبرای بهبود حسابرسان  اندشنهادشدهیپاز بین متغیرهایی که  

بورس، آموزش برای حسابرسان داخلی، آزمون تایید یعنی اعمال  ندارت بیشتر سازمان  هستند. 11تا  4

داخلی، اعطای زمان در  ند شرکت، بازنگری منشور حسابرسی ظالحیت، عد  تصدی مس ولیت هم

م مع داخلی توس  های کنترل ضعف مستقل و پیگیری نقا مستمر با حسابرسان  یهاپاداش، جلسه

 عنوان عوامل موثر بر کارکرد حسابرسان ند بهنتواها قرارگرفته است و میدهندهموردتایید پاسخ ساالنه

 حساب آیند.داخلی به

 

 های آتی پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیق -6

 تواند توظیه کند به شرح زیر است:پیشنهادهایی که  این پهوهش میبرخی از 
 تایید صالحیت-1

کنند ملز  به تایید ظالحیت و آزمون مرتب  و مشابه افرادی که فعالیت میهای در بسیاری از حرفه

بورس و سازمان  معتمد مثال حسابرسان عنوانپذیری هستند. بهسن ش علمی و توانایی برای مس ولیت

دستورالعمل  10بورسی و فرا بورسی و موضوع ماده های بهادار که وظیفه حسابرسی شرکتاوراق 

، عالوه بر اینکه جداگانه پذیرش دارند عهدهحسابرسی معتمد را بر  پذیرش و ندارت بر موسسات

هایی گزارش شوند، طی دوره فعالیت خود نیز تحت ندارت بوده و مستمر در قبال اقدامات خود ومی

کنند پاسخگو هستند. عالوه بر این در حوزه نهادهای مالی نیز مس والن نهادهای مالی ملز  که منتشر می

به پذیرش در سازمان بورس و دارا بودن میزان مشخصی از سواب  و ت ربه و مدرک معتبر در حوزه مالی 

رد فوق ضرورت دارد ظالحیت مدیران باشند. با توجه به مواهستند و در قبال عملکرد خود پاسخگو می

و روسای حسابرسی داخلی توس  مدیریت ندارت بر ناشران و اداره حسابرسی و گزارشگری مالی 

 . عمل کنندبهادار مورد تایید قرار بگیرد تا اثربخش سازمان بورس و اوراق 

 
 الزحمه کافی اعطای پاداش و حق -2

آید، عد  حساب میداخلی بهواحد حسابرسی  یها الشها و عنوان یکی از آسیبدومین عاملی که به

 الزحمه ناکافی است.اعطای پاداش و ح 

. پاداش سازمان استواحدت اری و وری در هر افزایش بهره ابعادترین مهمیکی از پاداش  وجود ندا 

 شود. عد  اعطای پاداش و یا اعطای آنوری میافزایش بهرهکافی من ر به افزایش انگیزه افراد و 
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بنابراین باید بین عملکرد شود. انگیزگی میمن ر به بیظورت مداو  و بدون رابطه منطقی با عملکرد به

وری ای معقول ای اد کرد تا کارکنان توان خود را برای بهرهشود رابطهای که برای فرد حاظل میو نتی ه

داخلی نیز نبود  حسابرسانباشند. داخلی نیز از این امر مستثنی نمیرگیرند. اع ای حسابرسی بکا باالتر

پاداش و دریافت های مرتب  تلقی کرده و خواهان اعطای عنوان یکی از آسیبپاداش برای خود را به

 باشند. ی میالزحمه کافح 

 
 داخلی خاص هر شرکت                ی منشور حسابرسیروزرسانبهتنظیم و -3

ها را مشخص کند و ها و ت ربهها، مهارتها، مس ولیتتواف  برای تندیم منشوری که وظایف،  نقش

حسابرسان داخلی به آن متعهد باشند و نقش خود را به شکل اثربخشی عمل کنند یکی از نکات مهم و 

ری نیز به آن پرداخته شد و البته جزو پیشنهادهای در حسابرسی داخلی است که طی مبانی ند توجهقابل

 شود.برای بهبود حسابرسی داخلی تلقی می هادهندهپاسخ موردقبول

 جلو بهداند که  گونه باید بدون داشتن یک منشور مکتوب قوی برای راهنمایی، حسابرسی داخلی نمی

 حرکت کند. سایر مواردی که باید در منشور مدندر قرار گیرد عبارتست از :

 کارگیری مشاوران مناسب در موارد الز به -الف

داخلی، رئیا کمیته و بررسی و موافقت با انتصاب، جایگزینی و ارزیابی رئیا حسابرسی  -ب

 حسابرسان مستقل

 مواقع الز  گردش خواهند داشتندارت و اطمینان از اینکه حسابرسان مستقل در  -ج

 حسابرسان مستقل. زمان بهاطمینان از عد  ارائه خدمات غیر اطمینان بخشی هم -د

ها باید توجه داشت این است که منشور حسابرسی داخلی نکته دیگری که در خصوص منشور

توانند یها معنوان الگو و حداقل الزامات است و شرکتمصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،  به

تر بر ندارت دقی  مثالعنوانبهالزامات و موارد ندارتی بیشتری در منشورهای خود مدندر داشته باشند. 

 ا جزئیات بیشتری در منشور ذکر شود.تواند بهای داخلی و حسابرسی داخلی میکنترل

 
 توسط حسابرسان  داخلی PCAOBالمللی و استفاده از استانداردهای بین -4

های مختلف حسابداری و حسابرسی اعم از المللی در حوزهبین امروزه استفاده از استانداردهای

ی در بین توجهقابلداخلی جایگاه حسابرسی  حسابرسی و استاندارهای مالی، استانداردهایگزارشگری 

 گیرندگان  دارد. کنندگان اطالعات مالی و تصمیماستفاده



 71 آسیب شناسی حسابرسی داخلی

در  5شماره  PCAOBهای عا  مانند برخی از استانداردهای هی ت ندارت بر حسابداری شرکت

داخلی و گزارش مرتب  با آن است. در خصوص این استاندارها باید توجه داشت که حوزه حسابرسی 

اتکای زیادی ظورت گرفته و بخصوص در رابطه با گزارش حسابرسی  تدوین آنها با دقت و قابلیت

ظورت مختلف اعم از گزارش جداگانه و یا گزارش همراه با گزارش حسابرس و نحوه ارائه آن به داخلی

های بااهمیت، انواع مستقل، موارد مفید متعددی ذکرشده است. عالوه بر این در رابطه با شناسایی ضعف

توان از آنها ای دارد که میها؛ استانداردها نکات ارزندهداخلی و دامنه رسیدگیگزارش حسابرسی 

 PCAOBالمللی و یا بین کارگیری استانداردهایدر خصوص به توجهقابلاستفاده کرد. نکته 

ها از یک استاندارد یکسان و مدون در تمامی شرکت کهیهنگامیکپار گی و قابلیت مقایسه است. 

و   ادشدهیاالی مهای مقایسه مانند ظورت، امکان قابلیت استفاده کنند گزارش خودها و رسیدگی

 مند خواهند شد.ها بهرهکنندگان با اعتماد بیشتری از این گزارشاستفاده

داخلی المللی حسابرسی بینداخلی نیز به استفاده از استانداردهای نکته دیگر اینکه منشور حسابرسی 

 باید یداخل حسابرسی ان ا  در داخلی  حسابرسان"این منشور  10تاکید داشته است. طب  ماده 

 استانداردهای نبود در و داخلی  ای حسابرسانرفتار حرفه آیین واالجرا الز  داخلی استانداردهای

که این امر نشان از اهمیت این  "را رعایت نمایند داخلیی حسابرس یالمللنیب استانداردهای موردنیاز،

نسبت تواند مقا  ناظر می عنوانبهیک راهکار عملی سازمان بورس و اوراق بهادار   عنوانبهمطلب دارد. 

 ی حسابرسی داخلی ابالغیه و دستورالعمل الز  را تهیه و الزا  نمایند. المللنیببه بکارگیری استانداردهای 

و حتی  آل دهیامحدودیت در ندر داشت که موضوع فوق اگر ه در ظاهر  عنوانبهاین نکته را نیز باید 

آشنایی حسابرسی ی از حسابرسان داخلی و حتی اع ای کمیته رسد، لیکن بسیارضروری به ندر می

. بنابراین ضروری است آموزش اندشدهترجمهی تازگبهکمی با این استانداردها داشته و این استانداردها 

 ها توجه جدی به این امر داشته باشند.کافی در این حوزه ظورت بگیرد و شرکت

 
 یکاف یاقدامات آموزشی و زیربرنامه -5

عملکرد و حل  ای مطم ن در جهت بهبود کیفیتعنوان وسیلهباید توجه داشت که آموزش همواره به

اساسی و مهم هر بخشی ی از مسائل کیآنگیرد و فقدان مشکالت هر سازمان و یا واحدی مدندر قرار می

مداو  ها و یک فرآیند اساسی در سازمان شود. آموزش یک وظیفهدهد و باعث رکود میرا تشکیل می

هر در  باال ردهباشد. کارکنان، کارشناسان و حتی مس والن ی نمینشدنتما و همیشگی است و موقت و 

ی از سطح سازمان اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پیچیده )مدیر یا زیردست( محتاج آموزش و سطح
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هر ای بهتر ان ا  دادن کار خود از های جدید هستند و باید همواره بریادگیری و کسب دانش و مهارت

به اعتقاد خبرگان حوزه و اطالعات جدید حوزه کاری خود را کسب نمایند.  هاروشکه باشد  نوع

ازپیش آنها داخلی من ر به آگاهی بیشهای این حوزه، آموزش حسابرسان داخلی و پهوهش حسابرسی

ریزی برای آموزش داخلی این پهوهش نیز برنامه نپرسشنامه حسابرساآزمون های شود. بر اساس یافتهمی

داخلی در ایران در  داخلی دارد. توجه به این نکته که حسابرسان کافی نقش مهمی در بهبود حسابرسان

های متمادی داخلی سالتواند نگاه ویهه آموزش را بطلبد. درست است که حسابرسی آغاز راه هستند، می

ی ماندگعقبهای حرفه حسابرسی یک ست لیکن در ایران مانند سایر شاخهدر سطح جهان وجود داشته ا

در این خصوص وجود دارد که الزمه شتاب بیشتر برای آموزش است. هر ند نهادهایی مانند سازمان  

هایی در این خصوص نموده داخلی ایران اقدا  به تشکیل دورهبورس و اوراق  بهادار و ان من حسابرسی 

 نمایند، لیکن کافی نبوده و نیازمند توجه بیشتر است. و می

ای نیز مانند جامعه  حسابداران رسمی ایران برای اع ای خود الزا  به آموزش ی حرفههاان منبرخی از 

تیاز آموزش را ساالنه کسب کنند. به شکل مشابهی، ها باید حداقل امرا مدندر قرار داده و افراد و موسسه

ساعت آموزش طی سال را دارد و اع ا،  42ان من حسابرسان داخلی نیز برای اع ای پیوسته خود الزا  

 ی مشخص آموزشی هستند.هادورهموظف به گذراندن 

مدیران حسابرسی  توان پیشنهاد نمود که نهادهای ناظر و مس ول، در ابتدای کار روسا وبنابراین می 

بورسی و فرا بورسی را به گذراندن های داخلی شرکتداخلی و در مرحله بعدی تما  حسابرسان 

 ساعت دوره آموزشی مانند اع ای ان من حسابرسان داخلی طی سال ملز  کنند. 42حداقل

 
 آزمون تایید صالحیت حسابرسان داخلی-6

های ظورت گرفته مشخص شد، عد  و مصاحبه رسیهای تحقی  و بریکی از نکات مهمی که در یافته

ی و جد ریغایران  ها در محی  داخلی سالداخلی است. با توجه به اینکه حسابرسی تخصص حسابرسان 

داخلی وجود نداشته است باید برای تصدی این سمت از ظرفا نمادین بوده و اهتما  به داشتن حسابرسی 

داخلی، این حرفه  های اخیر با تاسیا ان من حسابرسانود. در سالافراد شایسته و متخصص استفاده نم

عنوان را به شدهقبولهای ساالنه، افراد ای به خود گرفته است. این ان من با برگزاری آزمونرنگ تازه

گزیند.  نکته مهم این است که این آزمون و اخذ گواهی آن داخلی برمی نع و ان من حسابرسا

 تایید ظالحیت افراد است.  دهندهنشان
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ظالحیت و دارای تخصص در حسابرسی کارگیری افراد ظاحب توان برای اینکه از بهبنابراین می

داخلی ها مطم ن شد، آنها را ملز  نمود که نسبت به اظول و استانداردهای حسابرسی داخلی شرکت

شود که این شر  واقع می مثمر ثمرو  آشنایی کافی را کسب کنند. این اقدا  و پیشنهاد هنگامی عملی

های بورسی و فرا بورسی دارای گواهی را برقرار کرد که مدیران و روسای حسابرسان داخلی شرکت

ع ویت در ان من حسابرسان داخلی بوده تا ظاحب ظالحیت تلقی شوند و از حداقل دانش و آگاهی 

 ردار باشند.های حسابرسی برخومرتب  با حسابرسی داخلی و حتی کمیته

آزمون جامعه حسابداران شر  الز  است. همانند نکته مهم در خصوص این آزمون داشتن پیش

تر نیز رسمی ایران و یا آزمون ان من حسابرسان داخلی اع ا باید حداقل شرای  را داشته باشند که پیش

 ب .مرت داشتن مدرک تحصیلی مرتب  و یا حداقل سه سال سابقه کاری ازجملهذکر شد 

 
 شرکت بورسی و فرابورسی 3عدم تصدی مسئولیت مدیریت یا ریاست حسابرسی داخلی در بیش از -7

ها نیز یکی در حوزه حسابداری و حسابرسی و امور مالی حتی در سایر حرفه تنهانهبودن افراد   ندشغله

 دهد. قرار می تأثیرهایی است که کارایی و اثربخشی عملیات را تحت از  الش

کند،  حسابرسی را تهدید می هایداخلی و حتی کمیته هایی که عملکرد حسابرسییکی از آسیب

های مختلف حسابرسی در شرکت هایبودن برخی از مدیران حسابرسی داخلی و اع ای کمیته  ندشغله

ریت آن  ندین سمت مدی رازیغبهشرکت ع ویت داشته و  5ای که برخی اع ای کمیته در گونهاست به

ها های ظورت گرفته عمال اسمی از آنها در کمیتهدارند و بنابر مصاحبهاجرایی و غیر اجرایی را بر عهده

ها ح ور یابند ای از مواقع بدون آنکه در جلسهو یا مس ولیت حسابرسی داخلی وجود دارد. حتی در پاره

ای نیز مغایرت دارد. این رحرفهشود که با آیین رفتاظورت شکلی ظورت لسه از طرف آنها ام ا میبه

شود وقت و تمرکز کافی برای ان ا  اقدامات الز  و مقت ی در خصوص شناسایی موضوع باعث می

جایگزین، اقدامات ی هاکنترل ییشناساعملیات،  هایداخلی،  رخه کنترل موقع و کافی از سیستمبه

های داخلی، ظورت نگیرد. از اینرو ضرورت دارد سازمان  بورس و مطلوب کنترلاظالحی و گزارش 

شرکت برای حسابرسی  3عنوان نهاد ناظر در این حوزه با ممنوعیت ع ویت بیش از اوراق بهادار به

 داخلی را با تمرکز بیشتر مس والن بهبود ببخشد.  داخلی، عملکرد واقعی  حسابرسی

 
 داخلی و حسابرسان مستقلمستمر بین حسابرسان  هایبرگزاری جلسه -8

داخلی باید آن را مدندر داشته باشند، برگزاری های مهمی که حسابرسان بدون تردید یکی از اقدا 

 در اینمنشور حسابرسی داخلی  6مستقل است. اگر ه ماده های مستمر با حسابرسان جلسه
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 مندوربه آنان با همکاری و ارتبا  و مستقل سابرسانح هایرسیدگی دامنهقرار دادن مدندر "خصوص

 ییشوپول هایفعالیت بر دال مستندات و اطالعاتارائه  نیز و معقول هزینه با شرکت بهینه حسابرسی ان ا 

داند که حسابرسان داخلی باید نسبت ، را یکی از اقداماتی می"مقررات طب  شرکتحسابرس مستقل  به

 باشند.به آن توجه داشته 

داخلی که باید با حسابرسان مستقل تعامل وجود داشته رغم ذکر این مطلب در منشور حسابرسی علی

های حاظل از آزمون پرسشنامه های ظورت گرفته و البته یافتهباشد لیکن در عمل و با توجه به مصاحبه

ه نشان از عد  تعامل شود کمحدود و کمی با حسابرسان مستقل برقرار می هایحسابرسی داخلی جلسه

 کافی و مناسب بین این دو حسابرسان است.

تواند مستمر و یا حداقل فصلی بین دو گروه حسابرسی می هایباید توجه داشت که برگزاری جلسه

داخلی حاکم بر گزارشگری های خصوص کنترلداخلی بههای واقعی کنترل هایمنشا شناسایی ضعف

های حسابرسان مستقل به دلیل ح ور توانند از ت ربهداخلی می حسابرسان تنهانهمالی باشد. در این تعامل 

 داخلی در آزمون های حسابرسانتوان از یافتهها و ظنایع مشابه استفاده کنند، بلکه میدر شرکت

فعالیت شرکت و همچنین  هایهای مالی، آشنایی با  رخهداخلی حسابرسی ظورتهای کنترل

بسزایی  تأثیرالزحمه حسابرسی آن استفاده نمود و این امر درنهایت در زمان، بودجه و ح های ریسک

توان الزا  عنوان یک راهکار عملی مینهایی حسابرسی شود. بهتواند من ر به کاهش هزینه داشته و می

حسابرسان ها، جلسات برگزارشده  بین عنوان افشای اختیاری ترغیب نمود که شرکتکرد و یا حتی به

مدیره منعکا های حسابرسی را در گزارش فعالیت هی تمستقل و حسابرسی داخلی و اع ای کمیته

المقدور اعال  نمایند که  ه تعداد جلسات بین این افراد برای مرتفع شدن مشکالت کنند و یا حتی

 حسابرسی و یا گزارشگری مالی برگزارشده است.

توانند الزا  کنند  ه تعداد های موجود نمیبه محدودیت در این خصوص نهادهای ناظر با توجه

توانند الزا  کنند این موضوع جلسه باید بین حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی برگزار شود بلکه می

  الزاما افشا شود. رهیمد  تیههای تکمیلی مانند گزارش فعالیت در گزارش

های پیشنهادی برای پهوهش در ندر گرفت وان موضوععنهای آتی بهتواند در تحقی موارد زیر می

 شود:

مالی. یکی از اهداف گزارشگری کیفیت داخلی بر  های حسابرسیویهگی تأثیربررسی  -1

توان مالی است. میگزارشگری  آن بر کیفیت تأثیرمهم واحد حسابرسی داخلی بررسی 

آنها که  هایکارکنان و یا گزارش داخلی مانند تعداد های واحد حسابرسیبرخی از ویهگی
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کنند بر مشخص میمالی را  حاکم بر گزارشگریداخلی های ضعف کنترلنقا  

کیفی به مدلسازی اثربخشی  تحقی های مالی بررسی نمود و یا با استفاده از روش گزارشگری

 حسابرسی داخلی پرداخت.

بدون تردید و همان طور که  بررسی نقش حسابرسی داخلی در ساختار راهبری بنگاه.-2

گفته شد، یکی از ارکان مهم راهبری بنگاه، حسابرسی داخلی است. بررسی موشکافانه و 

تواند با توجه به اجرایی شدن و عملیاتی عمی  نقش حسابرسی داخلی در راهبری بنگاه می

 شدن حسابرسی داخلی و تشکیل کنترل های داخلی اثربخش باشد.

های آزمایش و کنترل. یکی از های داخلی با استفاده از گروهترلبررسی اثربخشی کن-3

توان ظورت داد این است که آثار استقرار حسابرسی داخلی را بین مطالعاتی که می

هایی هایی که تا پایان فرظت تعیین شده تشکیل حسابرسی داخلی داده اند با شرکتشرکت

اند، مقایسه های داخلی ننمودهاری کنترلکه اقدا  یه تشکیل واحد حسابرسی داخلی و برقر

 کرد.
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Pathology of the Internal Audit 

 

Seyed Mostafa Alavi 3 
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Abstract: 
Undoubtedly, internal auditing has an effective situation on the corporate 

governance structure. 
Internal audit by timely identification of weaknesses in internal controls has a 
significant role in reducing fraud, manipulating of information, enhancing financial 

reporting and increasing the efficiency and effectiveness of the company. 
After the approval of the internal controls and the internal auditing charter in 
1391(Iranian calendar) by the security exchange organization, the internal audit 
challenges and pathology are important. Many experts and managers in this area 
believe that many challenges, especially in the early years, has threatened internal 

auditing and has prevented its effectiveness. 
The present research, which is one of the survey research, conducted an interview, 
review of previous studies, produced, and tested a questionnaire using actual internal 
audit information. The society and the statistical sample included the directors and 
heads of internal audit, financial experts and members of the audit committees of 
the companies listed in the Tehran stock exchange and OTC of Iran. The number 
of respondents to the audit committee questionnaires has been sent 88 times three 

times. 
The weakness oversight of the security exchange organization, the lack of internal 
auditors' salaries and benefits, and finally, the not giving bonus are challenges of 

internal auditors. 
Additionally, internal auditors training, accreditation testing, lack of co-responsibility 
in several companies, revision of the internal audit charter, rewarding, ongoing 
meetings with independent auditors, and follow up of weaknesses in internal 
controls by the annual general meeting include are ways to improve the performance 
of internal audit 
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