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  چكيده

ی برای سازمان است، بایستی اثربخش باشد؛ لذا شناخت نیآفر ارزشکه همان  حسابرسی داخلی برای تحقق هدف اصلی خود

ی ارزیابی اثربخشی ارهایمعهدف اصلی این پژوهش، تعیین  ی ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران حائز اهمیت است.ها مؤلفه

تک  t» آزمون از ی این پژوهش پرسشنامه بوده است. در این پژوهشها دادهی آور جمعحسابرسی داخلی در ایران است. ابزار 

دهندگان، سه عامل  ها نشان داد که از دیدگاه پاسخ یافته .است شده  استفاده ها وتحلیل داده جهت تجزیه« فریدمن آزمون»و  «ای نمونه

های ارتباطی شفاهی،  از مهارت بودن حسابرسان داخلی ( برخوردار1اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران به ترتیب:  مهم در ارزیابی
سی به اسناد و مدارک، عدم محدودیت واحد حسابرسی داخلی در دستر( 2نوشتاری، گوش دادن و بین فردی در انجام وظایف؛ 

از  داوری و پرهیز طرفانه و بدون پیش ( برخوردار بودن حسابرسان داخلی از نگرش ذهنی بی3ها و منابع و  ها، بخش کارکنان، دارایی

 ازجمله نکهیا بر تیعنا با نیهمچن باشند. اند، می بوده ارائه نمودن خدمات اطمینان بخشی برای فعالیتی که قبالً مسئول آن

 یاثربخش یابیارز جهت در تواند می پژوهش نیا در ذکرشده های مؤلفه است، تیریمد یحسابرس انجام یداخل یحسابرس ارکردهایک

 .ردیگ قرار مورداستفاده زین تیریمد یحسابرس

 

 .ایران حسابرسی داخلی، اثربخشی، كليدي: هاي هواژ
 

 10/03/99تاریخ پذیرش:        20/08/95تاریخ دریافت: 
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 مقدمه -1

 بخش عنوان به داخلی حسابرسی های اخیر، واحد دهه در

 از است. بسیاری قرارگرفته موردتوجه سازمانی ساختار از مهمی

 ارائه با سازمان ارزش افزایی برای انتظار داخلی واحد حسابرسی

 حسابرسی بخشی و اطمینان ازجمله خدمات از ای گسترده طیف

 موضوعات انواع در مدیریت به مشاوره همچنین عملیاتی و

و  آرنا ؛2003 بریرلی و گیویلیام، توایجیری، آل ( رود می مربوط،

 های حلقه از یکی داخلی (. در حقیقت حسابرسی 2009 آزن،

 در چارچوب که است نوین های سازمان در آفرینی ارزش زنجیره

 شرکت پایدار توسعه در نقش مهمی را شرکتی، راهبری نظام

 (.1391راد، شریفی و ساسانی ( کند می ایفا

 داخلی واحد حسابرسی برای وجود مهم معیارهای از یکی 

 حرفه وجود دلیل کننده تعیین که بود خواهد ایجادشده ارزش

حسابرسی داخلی باید به یک خالق و  .است حسابرسی داخلی

برای از بین بردن برچسب  ایجادکننده ارزش تبدیل شود و

بوتا و ) تالش کند «کننده منابع مصرف»ناخوشایند 

ی که حسابرسی داخلی دارای نقش در (.2009پالفی،

 مؤثرین است که حسابرسی داخلی بر ااست، فرض  افزوده ارزش

 یحسابرس یاثربخش (.2010میهرت، جیمز و موال، است )

به هدف  دنیرس یبرا یحسابرسان داخل ییبه توانا یداخل

اهداف در بایستی . درواقع، وابسته استمستقر در سازمان 
اهداف  نیبه ا یابیدست یو ابزارها شوداصطالحات روشن اظهار 

به بخش  ازین ن،ی؛ بنابرا(2001دیتن هوفر،فراهم شود ) نیز

برای دستیابی ها  کمک به سازمان یمؤثر برا یداخل یحسابرس

 واحد از که هایی و سازمان (2012ابوآزا، به اهداف وجود دارد )

ه ب نسبت بهتری ارزیابی برخوردارند، اثربخش داخلی حسابرسی

 تجاری سیستم و فرایندها وکار، کسب محیط خطرهای شناسایی

 بهبود منظور به را مناسب اقدامات اصالحی بنابراین خود دارند؛

 انجمن) بندند می کار به خود وکار کسب محیط مستمر

 (.2010 داخلی، المللی حسابرسان بین

 موردمطالعه گسترده طور به داخلی حسابرسی اثربخشی 

 در بیشتر تحقیقات به نیاز پژوهشگران است و نگرفته قرار

 کشورهای خصوص در به داخلی موضوع اثربخشی حسابرسی

 توایجیری و همکاران، آل) اند کرده را توصیه توسعه درحال
 ، بدین خاطر که حسابرسی(2002میهرت و ایسما، ؛2003

 و تقلب موضوع دو هر برابر در مهمی نقش تواند می داخلی

(. با توجه به اهمیت 2013هانفا، ایندایا و) ایفا کندفساد اداری 

دستیابی به اهداف سازمان،  اثربخشی حسابرسی داخلی در

هدف اصلی این پژوهش تعیین معیارهای ارزیابی اثربخشی 

برای  شده رفتهیپذ عموماًی ها حل راهحسابرسی داخلی و ارائه 

بندی  و همچنین اولویت ارزیابی فعالیت واحد حسابرسی داخلی

 دهندگان است. معیارها بر اساس نظر پاسخ

 

 مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش -2

 ي ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلیها مؤلفه -2-1

سازمان  در حیاتی عملکرد یک داخلی به حسابرسی

 مطالعه در برای ناکافی توجه حال، بااین. است شده تبدیل

 است. شده حسابرسی مستقل  با مقایسه در داخلی حسابرسی

 انجام اثربخشی حسابرسی داخلی مطالعاتی هم که در حوزه

را در این زمینه اتخاذ کرده  مختلفی رویکردهای گردیده است،

 (2003توایجیری و همکاران، آل مانند (برخی است.

 را داخلی حسابرسی ای حرفه کار المللی برای بین استانداردهای

 اثربخشی حسابرسی تعیین و بررسی برای راهنما یک عنوان به

 و میهرت مانند ( سایر محققان که درحالی اند، کرده اتخاذ داخلی

تعیین  برای را خود ( مدل 2009آزن، و آرنا ؛2007 ایسما،
 ادبیات بنابراین در اند؛ داده توسعه داخلی حسابرسی اثربخشی

 میان در اثربخشی ارزیابی معیارهای و عوامل پیشین،

است و  قرارگرفته مورداستفاده طور متفاوتی پژوهشگران به

 عوامل مورد در پژوهشگران میان در تاکنون، اجماعی مشترک

 وجود و چگونگی ارزیابی آن داخلی اثربخشی حسابرسی بر مؤثر

(. در این پژوهش بر مبنای 2013هانفا، ایندایا و) نداشته است

المللی  استانداردهای بینای و دانشگاهی و  ادبیات حرفه

های ارزیابی اثربخشی حسابرسی  مؤلفه حسابرسی داخلی،

موردبررسی قرار گرفتند که در ادامه به آن پرداخته  داخلی

 شود. می

( ویژگی حسابرسان داخلی را در 2013هانفا ) ایندایا و

و  یا حرفه، مهارت، توجه به مراقبت مؤثری، ارتباط طرف یب
ها همچنین ویژگی  . آندینما یمصه آموزش و توسعه خال

حسابرسان داخلی را با اثربخشی حسابرسی داخلی مرتبط 

اثربخشی حسابرسی  ی، عنصری کلیدی درطرف یبکردند. 

ی مختل شود، اثربخشی طرف یباگر  چراکهداخلی است. 

و این نگرانی بزرگی برای  ابدی یمحسابرسی داخلی کاهش 

ی در ا ندهیفزا طور بهکه  تو بستانکارانی اس گذاران هیسرما

و نیز  کنند یمی نظارتی بر حسابرسان داخلی تکیه ها تیفعال

نگرانی حسابرسان مستقلی است که بر کار حسابرسان داخلی 

 (.2013هانفا،  )ایندایا و ندینما یماتکا 

برای حصول  ابزاری است مؤثر ارتباطی یها مهارت

که  شود یم وفصل حل موقع به مهم یها هیتوص اطمینان از اینکه

حسابرسی  ذینفعان سایر و مستلزم درک و حمایت مشتریان

 ارتباط برقراری یها مهارت (. توسعه2015است )لنز و هان، 
 .است داخلی حسابرسی پیشرفت پتانسیل از مهمی بخشمؤثر 
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 یکتب و یشفاه ،یفرد نیب یارتباط یها مهارت دادن، گوش

 به و یحسابرس یها افتهی فهم لیتسه یبراحسابرسان  توسط

 این توسعه .است ازیموردن، ها تیمؤثر مسئول رساندن انجام

 بهبود بلکه حسابرسی، پتانسیل افزایش باعثتنها  ها نه مهارت

 توضیح (. یک2005اسمیت،است ) حسابرسی بخشنده کیفیت

از این موضوع ریشه  تواند یم داخلی حسابرسی اثربخشی برای

 ارتباط دیگران با حسابرسان داخلی چگونه داشته باشد که

حسابرسی  تمدارانهیریمد نقش نیتر مهم .کنند یم برقرار

 یده شکل در یداخل انحسابرس مهارتدن ش توانمندداخلی، 

 تیریمد ارشد، تیریمد بامؤثر  حال نیدرع و روابطگاه  به گاه

 مانند یقرارداد یها طرف و سازمان کارکنان سایر ،یانیم

 (.2005ون پرسم،است ) مانکارانیپ و مستقل حسابرسان

 داخلی حسابرسان باشد،مؤثر  اینکه حسابرسی داخلی برای

 خود کار انجام برای مناسب ییها تیصالحشایستگی و  به
دارا بودن (. 2012ابوآزا،دارند )نیاز  بخش تیطور رضا به

 و تجربه ی،علم سطحازنظر  داخلی حسابرسان صالحیت

 با انطباق و یا مستمر حرفه توسعه برای کارکنان یها تالش

شود  یمی ریگ اندازهداخلی  حسابرسی استانداردهای

 صنعتبا  ییآشنا و تجربه مهارت، مجموعه (.2012هایلماریم،)

 که یا وهیش بهامور  انجامو  یستگیشادادن  نشانمنظور  به

. بدین ترتیب است یاتیح آورد فراهم سازمان را برای ارزش

 داخلی، مرتبط با حسابرسی فنی دانش تعمیق و توسعه

عیارهای م ازجمله وکار کسبحسابداری، نظارتی یا قانونی و 

المللی  انجمن بین) ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی است

از سویی دانش حسابرسی داخلی از  (.2010حسابرسان داخلی،

 فناوری اطالعات حائز اهمیت است. در حقیقت حسابرسان

بـه  سایبری ایمنیو  امنیتی یها کنترل برقراری برای داخلی
 پیشرفت دلیلو بـه  دارندت نیـاز العااط فناوری دانش

و  کنترل داخلی یها هیرواز  کلی فهمآن، نیـاز به  روزافزون

 (.1393 بهتاش،) شود یم احساس مربوط خطرهای

در ارزیابی اثربخشی  توان یمیی را که ارهایمعیکی از 

حسابرسی داخلی بکار برد، درصد حسابرسان داخلی دارای 

المللی حسابرسان داخلی،  ی است )انجمن بینا حرفهگواهینامه 

( برای بررسی تأثیر 2009) (. در همین زمینه آرنا و آزن2010

صالحیت حسابرسان داخلی بر اثربخشی حسابرسی داخلی 

از سوی  صادرشدهی ا حرفهی ها نامهیگواهعواملی چون اخذ 

و اخذ گواهینامه حسابدار عمومی یا  انجمن حسابرسان داخلی

توسط حسابرسان داخلی و عضویت رئیس حسابرسی  1خبره

داخلی در انجمن حسابرسان داخلی را بررسی نمودند و نتایج 

آنان تنها رابطه بین عضویت رئیس حسابرسی داخلی در انجمن 
حسابرسان داخلی با اثربخشی حسابرسی داخلی را نشان داد و 

ی و اثربخشی حسابرسی ا حرفهدر عامل بین اخذ گواهینامه 

 ی مشاهده نشد.ا رابطهاخلی د

 اشتیاق لزوم کاری، یها حوزه در شدید تغییرات دلیل به 

است  روشن کامالًحسابرسان  در دائمی یادگیری

 عنوان بهالمللی حسابرسان داخلی  (. انجمن بین1392)بستانیان،

 اعضای همه خواستار آن شده که یالملل نیب یا حرفه سازمان

مستمر  یا حرفه توسعه یها برنامهواحد حسابرسی داخلی 

 عنوان بهبنابراین ساعات آموزش هر حسابرس  داشته باشند؛

 شود یمیک معیار در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی اعمال 

از سویی  .(2010المللی حسابرسان داخلی، بین )انجمن

 تجربه، از جدیدی های زمینه نیاز دارند که داخلی حسابرسان

 حال در دوباره یا و ظهور مسائل در حال در دانش تخصص و

 با تواند امر می این .آورند دست ظهور و نیز روند صنعت به

 تحقق یابد خارجی و داخلی آموزشی های برنامه در حضور
 از استفاده به ملزم همچنین حسابرسان .(2009پروتیویتی،)

بادارا و سایدین، ) اثربخشی هستند به دستیابی برای خود تجربه

حسابرسی داخلی کمتر از گذشته زمینه را برای  چراکه (،2013

 کند یمشده فراهم  آموزش افراد تازه استخدام

ی  تجربه(. بدین ترتیب میانگین سال 1382)خستوئی،

داخلی، یکی از معیارهای ارزیابی اثربخشی واحد  حسابرسان

حسابرسی داخلی طبق راهنمای عمل ارزیابی اثربخشی و 

المللی حسابرسان  سی داخلی است )انجمن بینکارایی حسابر

 .(2010داخلی،

تعداد چرخش کارکنان واحد حسابرسی داخلی با  

المللی  انجمن بین) اثربخشی حسابرسی داخلی در ارتباط است

زین،  مت (. در همین زمینه،2010حسابرسان داخلی،

در یک  که کنند یم استدالل( 2009) سبرامانیم و استیوارت
بیشتری وجود خواهد  کارکنان ،تر بزرگواحد حسابرسی داخلی 

کار  دامنه کی انتظار داشت که  توان یم جهیدرنتداشت 

تحت  تر کوچکی را نسبت به یک واحد در اندازه تر گسترده

حسابرسی  کار کیفیت ترتیب، همین پوشش قرار دهد. به

 نسبت از داخلی که حسابرسی واحد در ادیز احتمال بهداخلی 

قبلی برخوردار است،  حسابرسیباتجربه  کارکنان از باالتری

 اندازه در اجرایی واحدهای در ن،یا بر عالوه بیشتر است.

 برنامه یک برای بیشتری یریپذ انعطاف و ، فرصتتر بزرگ

آن منتج  داشت که خواهد وجود کارکنان چرخش یبند زمان

خواهد  طرف یب حسابرسی جهیدرنت وتر  سالم به ارتقاء رابطه

 شد.

عاملی دیگر در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی 

 ارزیابی در جزء نیتر مناسب عنوان به است. عملکرد« عملکرد»
 مفهوم و پیرو شود یم گرفته نظر حسابرسی داخلی در اثربخشی
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 در عملکرد یریگ اندازه داخلی، در حسابرسی« ییارزش افزا»

حسابرسی داخلی را  خدمات کارایی و اثربخشی زمینه باید این

عملکرد بخش  .(2002روپسیز و بوگسالسکاس، دهد ) نشان

و  ها افتهی، گزارش یزیر برنامهحسابرسی داخلی اشاره به 

ی حسابرسی داخلی و همچنین ها هیتوص، پیگیری ها هیتوص

 ی زمانی دارد. بودجه

 شامل یک عمل حیاتی است و ی برای حسابرسیزیر برنامه

برای  ییها برنامه و ساالنه یها برنامه استراتژیک، یک طرح تهیه

 ی فردی حسابرسی است؛ها تیمأمورانجام وظایف و 

ی حسابرسی، شاخصی از کیفیت حسابرسی داخلی زیر برنامه

)میهرت و  است که با اثربخشی حسابرسی داخلی مرتبط است

دامنه ، ها هدف. هدف برنامه حسابرسی، تعیین (2002ایسما،
 ارباب وکمالی زارع ) تفضیلی و نحوه اجرای حسابرسی است

ی اثربخشی ریگ اندازه(. اغلب اقداماتی که در 1393سلیمانی، 

مربوط به کارایی واحد حسابرسی داخلی  شود یمبه کار گرفته 

 ازنظربا توجه به برنامه کاری ساالنه واحد حسابرسی داخلی، 

و مطابقت آن با  شده یزیر برنامهی ها یحسابرساجرای کامل 

 از (.2011سو و مارتینو،است )جدول زمانی برنامه حسابرسی 

بودن و  نیآفر ارزشحسابرسی داخلی برای  یها تیفعالسویی 

وکار، باید  کسب محیط تغییرات به پاسخگویی قابلیت تنداش

 یها مقوله به توجه همچنین. باشند پایدار و پویا تراتژیک،اس

در حسابرسی  .قرار گیرد موردتوجهویژه باید  طور بهم ه ریسک

برنامه حسابرسی بر اساس نتایج داخلی ریسک محور، 

 مورد اجرا قرار از ارزیابی ریسک واحدهای تجاری آمده دست به

 (.1392)روحی علیایی، ردیگ یم
 در شتریب بهبودبا  توان یم را ی داخلیحسابرس یاثربخش

 گزارش دری مهم ها افتهی چراکهافزایش داد؛  گزارش تیفیک

 گزارش نکهیا مگر نگیرد قرار مورداستفاده است ممکن

 اتخاذ به را خوانندگان خود، یا حرفه و باال باکیفیت ی،حسابرس

ایجاد انگیزه نماید.  شده اشاره نواقص مورد دری اصالح اقدامات

شامل؛ مقدمه، اهداف  معموالًیک گزارش حسابرسی داخلی 

است. در یک گزارش  شنهادهایپو  ها افتهحسابرسی، ی

حسابرسی عالوه بر آنکه حسابرسان بایستی امکان انتقاد 

ی مثبت عملیات ها جنبهخردمندانه را داشته باشند؛ باید 

کار را هم پوشش دهد. همچنین بهبود کیفیت گزارش با  صاحب

و  ها گزارشارائه آن در یک شکل منسجم، کاهش ظاهر بزرگ 

میهرت و ) ات اصالحی فوری همراه استبرجسته نمودن اقدام
 (.2002ایسما،

ضریب اطمینان  تواند یمگزارش حسابرسی داخلی هنگامی 

 مکمل افشای راهبری موجود باشد که ذینفعان را بهبود بخشد 

حسابرسی  2090ی الملل نیب(. طبق استاندارد 2015لنز و هان،)

داخلی، گزارش حسابرسی داخلی باید شامل موضوعات در 

های تقلب، مسائل  عرض ریسک و مسائل کنترلی شامل ریسکم

راهبری و دیگر موضوعات مورد درخواست مدیران ارشد و 

المللی حسابرسان داخلی،  انجمن بین) مدیره باشد هیئت

. همچنین حسابرس داخلی باید ترتیبی اتخاذ کند که (2015

 کار هری مربوط به شنهادهایپو  ها یریگ جهینت، ها افتهی

در اختیار سطوح مناسب مدیریت  موقع بهابرسی داخلی حس

قرار گیرد و تا دریافت پاسخ الزم همواره پیگیر باشد. حسابرس 

داخلی باید مطمئن شود که مدیریت سازمان درباره 

ی کرده است تا بتواند ریگ میتصمی اصالحی او شنهادهایپ

کمالی زارع و ارباب ) را کنترل کند آمده عمل بهاقدامات 

میزان  (2009) در همین زمینه آرنا و آزن (.1393سلیمانی،
کاران اجرایی  های حسابرسان داخلی که توسط صاحب توصیه

عنوان یک معیار برای ارزیابی اثربخشی  شده است را به

بنیاد تحقیقات انجمن  حسابرسی داخلی موردبررسی قراردادند.

وق و نیز ( هم بر لزوم توجه به مورد ف2009حسابرسان داخلی )

درصد زمانی که واحد حسابرسی داخلی صرف وظایف اداری 

 کرده است. نموده است تأکید

 ارزیابی جهت مختلف منابع در زمانی ی بودجه از استفاده

 و ایسما میهرت است. داخلی به کار رفته حسابرسی اثربخشی

 میدانی کار از ای زیرمجموعه عنوان به را زمانی ی ( بودجه2002)

 حسابرسی اثربخشی با را آن و گرفتند نظر در کیفیت کنترل و

ی موسسه ارنست نظرسنجهمچنین در  .کردند مرتبط داخلی

ی زمانی برای ارزیابی  استفاده از بودجه (2012اند یانگ )

 اثربخشی حسابرسی داخلی مورد تأکید قرارگرفته است.
 دامنه و کیفیت کار، یک عامل مهم دیگری است که

است )میهرت و  ربخشی حسابرسی داخلیاث دهنده نشان

 داخلی حسابرسی شده تعیین کار (. دامنه2010همکاران،

 باشد کافی داخلی حسابرسی کار اهداف برای تأمین بایستی

؛ انجمن حسابرسان 2015داخلی، حسابرسان المللی انجمن بین)

 (.2010داخلی استرالیا،

 دوکه  دارند یم( بیان 2003)آل توایجیری و همکاران 

 یحسابرس بخش کی داشتن از سازمان کی یبرا یاصل مزیت

 همان حسابرسی مرسوم مزیت نیولد. ادار وجود یداخل

 یحسابرسآن  مزیت نیدوم .است کنترل و یمال یها ستمیس

 یاثربخش و کارایی ،یاقتصاد صرفه به مربوط که است عملکرد

 بیان نمودند که دامنه ها آن .است سازمان مختلف یها جنبه
اثربخشی  از توجه قابل شاخص یک حسابرسی داخلی کار

 داد نشان آنان پژوهش از حاصل جینتااست.  حسابرسی داخلی

 یسعود عربستان بزرگ یها شرکت در یداخل یحسابرس که

 تیاهم برنتایج آنان  چراکه ،دیافزا ینمی ارزش و است اثر یب
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 ،یمال یحسابدار قالب در یداخل یحسابرس یسنت نقش

 یها ستمیسبررسی  و یابیارز و مقررات ،ها روش با تمطابق

 نقش یها جنبه بر مقابل، در. ی نشان دادداخل کنترل

 و کارایی ،صرفه اقتصادی با ارتباط در یداخل یحسابرس

داشته  وجود یکمتر اریبس دیتأک ،منابع از استفاده یاثربخش

 است.

منحصر به  اشتباه بهدامنه حسابرسی داخلی اغلب و  

اما با توجه به هدف حسابرسی  شود؛ یمموضوعات مالی تصور 

داخلی که ارزیابی سیستم کنترل داخلی سازمان است، دامنه 

ی کنترل داخلی را در ها جنبهحسابرسی داخلی باید همه 

  رسیدگی  دامنه .(1393سلیمانی،  ارباب وکمالی زارع )برگیرد 

و ساختار   اندازه به  ، بسته داخلی  واحد حسابرسی  یها هدفو 

  ، بسیار متفاوت آن  مدیریت  و نیازهای  واحد مورد رسیدگی

؛ شامل  داخلی  واحد حسابرسی  یها تیفعال، طورمعمول به. است
، انطباق   قوانین  رعایت  ،و عملیاتی  مالی  یها گزارش  به  رسیدگی

، کمک به مدیریت در ادهاقراردو  ها هیروو  ها استیباس

ی کنترل داخلی و ها ستمیس، بررسی ها سکیرشناسایی 

اطالعات مالی، عملیاتی و صحت سوابق مالی و نیز حسابرسی 

حسابرسی  910؛ استاندارد 2012موارد عمده تقلب است )ابوآزا،

 جامع و وسیع مصوب سازمان حسابرسی(. بدین ترتیب دامنه

 ادواری و بررسی ضمنی داخلی و حسابرسی یها تیفعال

 و مناسب مرجعی داخلی را حسابرسی سازمان، یها تیفعال

 مدیران عملکرد و ارزیابی کنترل منظور به صالحیت دارای

 (.1391ی راد،فیشر واست )ساسانی  ساخته

 از ها ییدارا از حفاظت شاملسیستم کنترل داخلی 

و  ییشناسااز  نانیاطمحصول  و تقلب زیان، ،نامناسب استفاده

 مدیریت؛ نقش در همین زمینه است. ها یبدهمدیریت 
 بر نظارت ی وریکارگ بهطراحی،  خطر، شناسایی و ارزیابی

 رهیمد ئتیهو  داخلی و مدیریت ریسک است کنترل سیستم

 کنترل ستمیس یاثربخش از یبررس کی سال، در حداقل دیبا

 یحسابرس تهیکم به اغلب که یتیمسئول ،ی انجام دهدداخل

 .(2009)سارینز و دی بیلدی،  شود یم واگذار

خود آن  نوبه بهتمرکز حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک 

ی ها یاستراتژبا اهداف و  شیها برنامهرا قادر به همسویی 

کوتزی و  (.2010میهرت و همکاران،) ساختسازمان خواهد 

( کمال حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک را با 2013البی )

واحد  که جهت ازآنمرتبط نمودند،  حسابرسی داخلیاثربخشی 

 دکنندهیتهدی کلیدی ها سکیربه کاهش  حسابرسی داخلی که

 .کند یمی فعالیت مؤثرتر طور بهسازمان کمک نماید 

ی ها ستمیسی خاصی از ها جنبه حسابرسی داخلی دامنه
 آیا اینکه تعیین برای دهد یمقرار  ریتأثکنترل داخلی را تحت 

مؤثر است  و مناسب، کافی مدیریت توسط شده یطراح سیستم

مقتضی است  الزامات با مطابق حسابرسی یها تیفعال آیا و

 یداخل حسابرسیهمچنین  .(2005)فدزیل، هارون و جانتان،

 توسعه ای و دنظریتجد و موجود یها ستمیس در ارزیابی

در  که آن خصوص به، دارد نقش اجرا از پیش دیجد یها ستمیس

حمایت مدیریت در این زمینه حائز  توسعه درحالی کشورها

 (.2012)ابوآزا، اهمیت است

 عنصر کی عنوان به بخش حسابرسی داخلی استقالل

 شده انجامو در تحقیقات  است شده شناخته بخشیاثر یدیکل

واحد  بخش تیرضا عملکرد در جهت یمانع استقالل عدم

رفته  شماربه  توسعه درحال هایکشور در یداخل یحسابرس

ی حسابرساستاندارد  بر اساس (.2012آلیزبان و گیویلیام،) است

باید در   داخلی  حسابرسمصوب سازمان حسابرسی،  910

. باشد  داشته  عمل  آزادی  مستقل  با حسابرس  ارتباط  برقراری
حسابرسی داخلی  نماید که واحد این استاندارد اشاره می

 گزارش کند اقتصادی واحد مدیریت ی رده باالترین به ستیبا یم

نتایج تحقیق  .باشد نداشته اجرایی مسئولیت گونه چیه و

دهد که بهترین جایگاه  یم( نشان 1391پورحیدری و رضایی )

سازمانی برای حسابرسی داخلی، فعالیت زیر نظر کمیته 

یکی دیگر از موارد مربوط به استقالل واحد  .استحسابرسی 

حسابرسی داخلی، تعیین تصمیمات مربوط به عزل و نصب 

( 2012آلیزبان وگیویلیام ) .حسابرسی داخلی است رئیس

 رهیمد ئتیهرئیس حسابرسی داخلی توسط  نصب وتعیین عزل 

شاخصی از استقالل واحد حسابرسی داخلی بیان  عنوان بهرا 

ی غیر کارهانشدن حسابرسان داخلی در نمودند. درگیر 

حسابرسی شاخص دیگری است که در بیان استقالل واحد 

؛ 2012آلیزبان و گیویلیام،) شود یمحسابرسی داخلی استفاده 
اگر زمانی که یکی از کارکنان بخش  مثال عنوان به(. 2012ابوآزا،

، یکی از کارکنان واحد برد یمفروش در تعطیالت به سر 

وظایفش گردد،  دار عهدهحسابرسی داخلی جایگزین وی شود و 

بر استقالل حسابرسی داخلی   یمنفاین امر منجر به اثری 

ی استقالل واحد حسابرسی طورکل به (.2012شود )ابوآزا، یم

ی است که از موارد زیر ابیدست قابلداخلی با استقرار چارچوبی 

 (:1393زارع و ارباب سلیمانی،  اطمینان دهد )کمالی

 ارشد مدیریت به داخلی حسابرسی رئیس مستقیم دسترسی 

 کمیته مدیره، هیئت مانند) غیر اجرایی کننده بررسی واحد و

 ؛)مشابه واحد هر یا حسابرسی،

  هرگونهآزادی رئیس حسابرسی داخلی برای ارائه گزارش 

و امضای خود و بدون حذف  بانامی حسابرسی ها افتهی

 مطلبی؛ و
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  ی سازمان، ها تیفعالتفکیک حسابرسی داخلی از

مستقل از  کامالًعملیات حسابرسی داخلی  که چنان آن

بتواند  جهیدرنتی داخلی سازمان انجام شود و ها ستمیس

 ی انجام دهد.طرف یب باکمالحسابرسی را 

حسابرسی داخلی،  1130ی الملل نیبطبق استاندارد 

یا  درواقعی حسابرسان داخلی نیب واقع یا استقالل که یدرصورت

برای اشخاص  باید جزئیات این خدشه در ظاهر مخدوش شود

افشاء شود. طبق تفسیر این استاندارد، مخدوش شدن  ربط یذ

مواردی  شامل تواند یمی فردی نیب واقعاستقالل سازمانی و 

 و ها ییدارا همچون محدودیت در دسترسی به سوابق، کارکنان،

در استاندارد باشد.  محدودیت در منابعی مانند بودجه

است که در تعیین دامنه کار،  ذکرشدههم  1110المللی  بین
رسانی نتایج کار حسابرسی  ها و اطالع چگونگی انجام فعالیت

المللی  گونه دخالتی صورت پذیرد )انجمن بین داخلی نباید هیچ

این امر توسط ادبیات تجربی  ( که2015حسابرسان داخلی،

شاخصی برای ارزیابی استقالل واحد حسابرسی داخلی  عنوان به

 .(2012نمونه هایلماریم، عنوان بهاست ) شده استفاده

 اثربخشی که مهم بعد یک عنوان به سازمانی کلی تأثیر

 است شده شناسایی دهد، قرار می تأثیر تحت را داخلی حسابرسی

های  ویژگی از مجموعه بهترین و2010) همکاران، و میهرت)

 و سیاست از درستی درک نبود صورت در داخلی حسابرس

 (.2015و هان، لنز (فایده است بی سازمان یک در فرهنگ

 حسابرسی منشور مثال، عنوان به (کلی های سیاست مدیریت،

 در اقتدار و اختیارات کسب در را داخلی حسابرسی که (داخلی

 قادر کاران صاحب کسب نظر و پذیرش درنتیجه و سازمان

(. در همین  2010و همکاران، میهرت (کند می تنظیم سازد، می

 و مقررات دارد که وجود ( بیان می1392زمینه محمودزاده )

 کردن نهادینه و استقرار در تواند می االجرا، الزم های دستورالعمل

 منشور در کند. ایفا پررنگی بسیار نقش حسابرسی داخلی

 است که شده مهمی پرداخت موضوعات به داخلی برسیحسا

گیرد.  قرار مورداستفاده مؤثر و مفید منبع یک عنوان به تواند می

شده در سازمان کمک خواهد  یفتعرحضور منشور حسابرسی 

 وجود باشد و همچنین مؤثرکرد تا حسابرسی حسابرسان 

 گردش انداختن و جریان به در را ارشد منشور، مدیریت

 امر این که داده قرار تأثیر تحت داخلی حسابرسی های توصیه

 قرار تأثیر تحت را داخلی اثربخشی حسابرسی خود، نوبه به

 (.2014 )هایلماریم، دهد می
منظور اثربخشی حسابرسی  استفاده از فناوری اطالعات به

 انواع با رویارویى در داخلى داخلی حائز اهمیت است. حسابرسان

دچار  است ممکن ها تیمسئول افزایش و ها یحسابرساز  متعددى

 به حل پیشرفته، راه کبا ارائه ی فناورى شوند. دستپاچگى

. آن کند یم ساده را حسابرسى مراحل و کمک نموده اثربخشى

 کارى یها گردش و کند یم یده سازمانرا  اطالعات همچنین

 آورد یدرم خودکار صورت به را هنگفت نیازمند منابع و بر زمان

( 1389) یادگاری ده و انصاری (.2012و بروزتی،  )کوپر

 اطالعات فناوری نقش بر تأکید با را حسابرسی داخلی اثربخشی

 نتایج و موردبررسی قراردادند ایران بیمه سهامی شرکت در

 از شرکت این در داخلی حسابرسی که داد نشان آنان تحقیق

 های فعالیت و ریسک ارزیابی منظور به اطالعات، بیشتر فناوری

 که نمودند پیشنهاد نویسندگان لذا کند؛ می استفاده اکتشافی

 حسابرسان، توسط اطالعات فناوری از ابزاری استفاده با همزمان

 های کنترل سازمانی، های کنترل از اعم های موردنیاز کنترل

 افزاری، های سخت کنترل نویسی، برنامه و سیستم طراحی

 های کنترل و کاربردی های کنترل دسترسی، های کنترل

 .نظر گرفته شود در نیز الزم ای شبکه

 

 پيشينه پژوهش -2-2

ی زمانی  بودجهی  ینهدرزم( با انجام تحقیقی 1992آزاد )

زمانی منجر به  ی بودجهحسابرسی داخلی، نشان داد که 

واکنش منفی در رفتار حسابرسان داخلی و نیز فشار بودجه 

وجود آمدن منجر به  ی همچنینمنف واکنش نیا. شود یم زمانی

 وبخشی اثر کاهش جهیدرنت و استاندارد ریز یحسابرس کار

( 2009آرنا و آزن )گردد.  یمی داخل یحسابرس عملکرد ییکارا

مؤثر بر  درک عوامل سازمانی باهدفای  به انجام مطالعه

اثربخشی حسابرسی داخلی در پرتو تغییرات اخیر در مأموریت 

در  داخلی و نقش محوری آن در راهبری شرکتیحسابرسی 

اثربخشی  نشان دادند که ها آنشرکت ایتالیایی پرداختند.  153

 های تیم حسابرسی ( ویژگی1حسابرسی داخلی تحت تأثیر: 

( ارتباط 3های حسابرسی و  ( فرآیندها و فعالیت2داخلی، 

( برخی از عواملی را که 2002میهرت و ایسما ) سازمانی است.

توجهی بر اثربخشی حسابرسی داخلی داشته  تواند تأثیر قابل می

آنان یک موسسه آموزش عالی بخش  باشد شناسایی کردند.
یافته برای  عمومی در اتیوپی را با استفاده از مدلی توسعه

های آنان نشان داد  وتحلیل موردمطالعه قراردادند. یافته تجزیه

ثیر زیادی بر آنکه کیفیت حسابرسی داخلی تأ رغم یعلکه 

اثربخشی حسابرسی داخلی دارد؛ لیکن محیط سازمانی و 

یک اثر قوی بر اثربخشی حسابرسی داخلی  کار صاحبویژگی 

( به بررسی عوامل 2012ندارد. در پژوهشی دیگر هایلماریم )

 اداره منتخب 15 کننده اثربخشی حسابرسی داخلی در تعیین

لعه وی نشان داد های مطا بخش عمومی اتیوپی پرداخت. یافته

که وجود کارکنان کافی و باصالحیت حسابرس داخلی و منشور 

 حسابرسی بودن اثربخش در شده حسابرسی داخلی تصویب
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 کرده کمک مثبتی و معنادار طور به عمومی بخش در داخلی

 سازمانی استقاللنتایج این تحقیق بیانگر آن بود که  البته است.

 دارای داخلی حسابرسی اثربخشیبا  هرچند حسابرسی داخلی

 حسابرسی برای اثربخشی آن سهم بوده است لیکن مثبتی رابطه

 .نبود معنادار ازنظر آماری داخلی

(  حسابرسی داخلی را در 2003) آل توایجیری و همکاران 

 ی قرارموردبررسعربستان سعودی با استفاده از تئوری سازمانی 

پرسشنامه  28ها با روش مخلوط مبتنی بر  دادند. داده

مصاحبه،  15استفاده از مدیران حسابرسی داخلی و  قابل

 10تری از  آوری گردید. عالوه بر این، پرسشنامه کوتاه جمع

تن از مدیران مؤسسات حسابرسی  23شریک تجاری و 

در راستای  ها آنمصاحبه با برخی از  13و  آوری شد جمع

 ها آنهای  درک آنان از حسابرسی داخلی انجام شد. یافتهتعیین 

نشان داد که حسابرسی داخلی در بخش سازمانی عربستان 
یافته نیست. جایی که حسابرسی داخلی  خوبی توسعه سعودی به

جای حسابرسی عملکرد  طور عمده در حسابرسی رعایت به به

نجر  منابع و کارکنان واجد شرایط، م کمبود متمرکزشده است.

هایی  در درجه استقالل واحد حسابرسی داخلی  به محدودیت

بررسی  ( به2012) شده است. همچنین آلیزبان و گیویلیام

عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در عربستان سعودی 

حسابرس داخلی از  239مدیر و  203ها از  پرداختند که داده

 دست آمد.های بخش دولتی عربستان سعودی به  سازمان 29

نتایج تحقیق آنان نشان داد که عواملی چون اندازه واحد 

 حسابرسی داخلی، استقالل حسابرسی داخلی و صالحیت

کارکنان بخش حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی داخلی 

 رابطه دارد.

 ( گزارش حسابرسی داخلی2008میهرت و ولدی یوهانیز )

ی حسابرسی داخلی برای ها هیتوصنرخ اجرای  اساس بررا 

. قراردادند مورداستفادهارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی 

 یها افتهی شناسایی دوره را برای بدین ترتیب که آنان دو

 ها نیست، مقایسه کردند. آن تکراری که حسابرسی داخلی

 یک حسابرسی یها افتهی کل بهی رتکراریغ یها افتهی درصد

 عنوان به، آن از پیش حسابرسی زمانی را با دوره زمانی دوره

حسابرسی داخلی در نظر گرفتند.  یها افتهی اجرای از معیاری

 در که حسابرسی های یافته که نمودند فرض حقیقت محققان در

در ژانویه  .اند اجراشده شوند نمی تکرار بعدی حسابرسی گزارش

موسسه ارنست اند یانگ یک بررسی جهانی در مورد  2012

تحول حسابرسی داخلی انجام داد؛ که نقش در حال 

دهندگان شامل رئیسان حسابرسی داخلی، مدیران و  پاسخ

با درآمد  هایی مدیره، به نمایندگی از سازمان اعضای هیئت
بخش  29 میلیون دالر یا بیشتر و دربرگیرنده 500جهانی 

دهندگان  اولویت پاسخ نیتر مهمصنعت بود. در این نظرسنجی 

اثربخشی حسابرسی داخلی عبارت بودند از: گیری  در اندازه

شده در  های تکمیل %، حسابرسی23 ها ها و توصیه اهمیت یافته

برای صدور گزارش حسابرسی  %، طول مدت زمان21هر برنامه 

زمان برای  %، طول مدت35های اجراشده  %، درصد توصیه39

شده  های بودجه %، مقایسه ساعت32های حسابرسی  حل یافته

 %.30ها  %، روند اصالح توصیه32ی در هر حسابرسی با واقع

تحلیل اثربخشی »( در پژوهشی با عنوان 1329حسینی )

به بررسی اثربخشی « حسابرسی داخلی در صنعت گاز ایران

صنعت گاز که یکی از صنایع مهم در کشور و در بخش انرژی 

، پرداخته است. وی با نظرسنجی از بین حسابرسان داخلی است

و مدیران شاغل در سطوح مختلف سازمانی صنعت گاز به این 

نتیجه رسید که حسابرسی داخلی در صنعت گاز ایران اثربخش 

دیگر، اهداف حسابرسی داخلی در صنعت گاز  عبارت . بهستین
 نامه نایپادر  (1383خوزین ) ایران تحقق پیدا نکرده است.

بررسی تحلیلی اثربخشی حسابرسی داخلی »خویش با موضوع 

عواملی همچون  بیان داشت که «های زیرمجموعه اتکا بر شرکت

رعایت جایگاه سازمانی مناسب، دسترسی به مدیران ارشد، 

طرفی و عدم  انجام عملیات حسابرسی و کنترلی با رعایت بی

شده توأم با های تبیین  داری، وجود اهداف و برنامه جانب

تغییرات الزم در اهداف سازمان، انجام عملیات حسابرسی بر 

های مدون و هدفمند، استفاده از نیروهای ماهر  اساس برنامه

ازنظر علمی و تجربه، مفید بودن موارد اشکال و پیشنهادهای 

های  شده حسابرسی داخلی، آگاهی کافی مدیران رده گزارش

حسابرسی داخلی و ضرورت های  مختلف از عملکرد و فعالیت

های کنترل داخلی اعم از مالی،  ها در حوزه انجام این فعالیت

غیرمالی، مدیریتی و عملیاتی، تأثیر مثبت بر اثربخشی 
حسابرسی داخلی در سازمان اتکا داشته است. پور حیدری و 

افزوده  ( به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش1391رضایی )

شده در بورس اوراق  ذیرفتههای پ حسابرسی داخلی در شرکت

بهادار پرداختند. نتایج تحقیق آنان بیانگر این بود که 

های نوین و  کارگیری واحد حسابرسی داخلی از روش به

های جدید، ارزیابی ریسک توسط آن، محیط کار،  تکنولوژی

ای برگزارشده برای کارکنان واحد حسابرسی  های حرفه آموزش

رسی داخلی، ارزیابی عملکرد و داخلی، جایگاه سازمانی حساب

بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر دارد و منجر  تنوع خدمات

مؤمن زاده شود.  به ارزش افزایی واحد حسابرسی داخلی می

دیدگاه مدیران و حسابرسان داخلی  ( به بررسی1393)

های علوم پزشکی تهران و ایران در مورد نقش  دانشگاه

ر بر اثربخشی عملکرد حسابرسی حسابرسان داخلی و عوامل مؤث
های تحقیق وی نشان داد  ها پرداخت. یافته داخلی در دانشگاه
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ترین عوامل مؤثر بر اثربخشی  دهندگان مهم که از دیدگاه پاسخ

های  عملکرد حسابرسی داخلی به ترتیب شامل: گزارش یافته

امنا(، افزایش  حسابرسی داخلی به باالترین مقام دانشگاه )هیئت

ی و مهارت حسابرسان داخلی از طریق شرکت در آگاه

های آموزشی، تأمین جایگاه سازمانی و استقالل  دوره

 حسابرسان داخلی است.

 

 پژوهش شناسی روش -3
به هدف پژوهش تحقیقی از نوع  توجه باتحقیق حاضر 

 یها مؤلفهدر این پژوهش برای تعیین کاربردی است. ازآنجاکه 

ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی از بررسی پیشینه و اسناد 

 توصیفی است. نوع از است، تحقیقی شده استفادهی ا کتابخانه

پرسشنامه بوده است؛ لذا  ی این پژوهشها دادهابزار گردآوری 

 نیا دراین پژوهش در گروه تحقیقات پیمایشی قرار دارد. 

ی ارهایمعی ریرگکا به مورد در دهندگان پاسختحقیق دیدگاه 

در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران با  شده مطرح

مخالف(  کامالً موافق تا کامالً) گانه پنج استفاده از طیف لیکرت

بررسی  منظور بهاست. از سویی  قرارگرفتهمورد پرسش 

 ازجمله، اطالعاتی دهندگان پاسخی شناس تیجمعی ها یژگیو

رشته تحصیلی، تجربه کاری، سطح تحصیالت و میزان آشنایی 

ی حسابرسی داخلی مورد پرسش قرار الملل نیببا استانداردهای 
 گرفتند.

جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان داخلی، رئیس 

حسابرسی داخلی و رئیس یا اعضای کمیته حسابرسی است که 

ایران و  بورس فرا ی عضو بورس اوراق بهادار تهران،ها شرکتدر 

. کردند یمیا عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران فعالیت 

انتخاب نمونه با توجه به سهولت دسترسی به افراد جامعه 

است. پرسشنامه عالوه بر آنکه به شکل کاغذی  شده انجامآماری 

نسخه  دهندگان پاسختهیه شد برای سهولت دسترسی به 

 توسط اینترنتی های پرسشنامه الکترونیکی آن نیز تهیه گردید.

بود.  شده آن ارسال اعضای برای ایران داخلی حسابرسان انجمن

 این از که شد توزیع حضوری صورت به هم پرسشنامه 79 تعداد

 درمجموع ترتیب شد. بدین داده برگشت پرسشنامه70 تعداد

 پرسشنامه 54 این تعداد از که گردید آوری جمع پرسشنامه 124

 است. حضوری صورت به پرسشنامه 70 و رنتیاینت شکل به

مورد  39پرسشنامه از حسابرسان داخلی،  59تعداد  یطورکل به

پرسشنامه از رئیس یا اعضای  29از رئیس حسابرسی داخلی و 

در تحلیل و  استفاده قابلی گردید که آور جمعکمیته حسابرسی 

 ی آماری بود.ها آزمون

پرسشنامه  سؤاالتی، ریگ اندازهارزیابی روایی ابزار  منظور به
بر مبنای ماتریس نظری که حاصل از بررسی تحقیقات 

( 1در این حوزه است، طراحی شد. جدول شماره ) شده انجام

بیانگر ماتریس نظری پژوهش است که هدف اصلی استفاده از 

مقصود از روایی آن است که  افزایش روایی پرسشنامه است. آن،

را اندازه  موردنظربتواند خصیصه و ویژگی  ی،ریگ اندازهوسیله 

اساتید و  لهیوس بههمچنین پرسشنامه (. 1328خاکی،) ردیبگ

ی قرار موردبررسی حسابرسی داخلی  نهیزم درافراد آشنا و آگاه 

 پایایی ی آنان در پرسشنامه نهایی منظور شد.ها هیتوصگرفت و 

 قرار آزمون مورد کرونباخ آلفای استفاده از با نیز پرسشنامه

ی نتایج ریتکرارپذی، ثبات یا ریاعتمادپذ، دقت بهپایایی گرفت. 

باشد، آزمون  0.2. اگر ضریب آلفا بیشتر از کند یمآزمون اشاره 

 و فعالی است )مؤمناز پایایی قابل قبولی برخوردار 

 0.931(. آلفای کرونباخ پژوهش حاضر 1391قیومی،
 لوب آن است.پایایی مط دهنده نشانکه  آمده دست به

 

 

 داخلی حسابرسی اثربخشی ارزیابی هاي مؤلفه نظري ماتریس  -1جدول 

 ردیف گزاره منابع پژوهش

ی اجرای الملل نیبی استانداردها

؛ 2015ی حسابرسی داخلی،ا حرفه

 2013ایندایا و هانفا،

داوری برخوردار بوده و از  یشپطرفانه و بدون  یبحسابرسان داخلی بایستی از نگرش ذهنی 

 بپرهیزند. اند بودهمسئول آن  قبالًارائه نمودن خدمات اطمینان بخشی برای فعالیتی که 
1 

 2005اسمیت،
کتبی(، گوش دادن و ) ینوشتار ی ارتباطی شفاهی،ها مهارتاز  ستیبا یمحسابرسان داخلی 

 بین فردی در انجام وظایف خویش برخوردار باشند
2 

 2005ون پرسم،
 کار صاحباز مهارت برقراری رابطه دوستانه همراه با همکاری با  ستیبا یمداخلی  حسابرسان

 و سایر افراد برخوردار باشند
3 

؛ انجمن 2011و مارتینو، سو

 2010ی حسابرسان داخلی،الملل نیب

کافی در حسابداری، حسابرسی،  بایستی از دانش و مهارتاعضای گروه حسابرسی داخلی 

 ( و حقوقی یا نظارتی برخوردار باشندوکار )کسب یاتیو عملحسابرسی داخلی، امور مالی 
2 

ی حسابرسان داخلی، الملل نیبانجمن  حسابرسان داخلی بایستی از آشنایی و مهارت کافی در صنعت تخصصی که در آن فعالیت  5 
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 برخوردار باشند ندینما یم 2009؛ پروتیویتی،2010

ی استانداردها؛ 1393بهتاش، 
ی حسابرسی ا حرفهی اجرای الملل نیب

 2015داخلی،

ی ها سکیرکافی نسبت به فناوری اطالعات و  و دانشحسابرسان داخلی بایستی از مهارت 

 ی برخوردار باشدا انهیرای حسابرسی ها کیتکنو  آنکلیدی 
9 

ی الملل نیب؛ انجمن 2009آرنا و آزن، 

 2010حسابرسان داخلی،

ی از انجمن حسابرسان داخلی و ا حرفهبررسی درصد حسابرسان داخلی که دارای گواهینامه 

 باشند یمی ا حرفهی نهادها ریسا
2 

 8 داخلی در انجمن حسابرسان داخلیعضویت رئیس حسابرسی  2009آرنا و آزن،

ی اجرای الملل نیبی استانداردها

؛ 2015ی حسابرسی داخلی،ا حرفه

ی حسابرسان داخلی، الملل نیبانجمن 

 1391؛ پورحیدری و رضایی،2010

ی ا حرفهحسابرسان داخلی از برنامه پیشرفت  دارا بودنبررسی ساعات آموزش هر حسابرس و 

 مستمر و آموزش
9 

 2009پروتیوتی،
 و مسائل ها نهیزمتجربه، تخصص و دانش در روند صنعت و  دارا بودن حسابرسان داخلی از

 یو خارجی آموزشی داخلی ها دورهحضور در  لهیوس بهجدید در حال ظهور 
10 

؛ انجمن 2013بادارا و سایدین، 

؛ 2010ی حسابرسان داخلی،الملل نیب

 1383؛ خوزین،1382خستوئی، 

 11 ی تجربه حسابرسان داخلیها سالتجربه و بررسی میانگین  دارا بودن

 2009مت زین و همکاران،
و باتجربه حسابرسی داخلی در سازمان نسبت  تیباصالحبررسی وجود تعداد کافی کارکنان 

 به تعداد کل کارکنان سازمان
12 

ی حسابرسان الملل نیبانجمن 

 2010داخلی،
 13 حسابرسی داخلیبررسی تعداد چرخش کارکنان واحد 

ی اجرای الملل نیبی استانداردها

؛ 2015ی حسابرسی داخلی،ا حرفه

؛ کمالی زارع و 2002میهرت و ایسما،

 1383؛ خوزین،1393ارباب سلیمانی،

، دامنه ها هدفها و وظایف،  یتمسئولی که ا برنامهی داخلی از طرح و واحد حسابرسدارا بودن 

ی حین انجام کار و نحوه اجرای حسابرسی مستندسازهای شناسایی، ارزیابی و  یهروتفضیلی و 

 نماید یم را مشخص

12 

؛ سو و 2012ارنست اند یانگ، 
 2011مارتینو، 

 15 بررسی اجرای کامل حسابرسی بر مبنای برنامه حسابرسی داخلی

 19 و طبق جدول زمانی برنامه حسابرسی داخلی موقع بهبررسی انجام شدن برنامه حسابرسی  2011سو و مارتینو، 

ی استانداردها؛ 1392روحی علیایی، 

ی حسابرسی ا حرفهی اجرای الملل نیب
 2015داخلی،

ی حسابرسی ها طرحاستفاده رئیس حسابرسی داخلی از نگرش مبتنی بر ریسک در تدوین 

 اهداف سازمان جهت سازگاری با داخلی حسابرسی فعالیت یها تیاولو شناسایی برای
12 

ی اجرای الملل نیبی استانداردها

 2015ی حسابرسی داخلی،ا حرفه

مشکالت  و پیش رو تیبااهم یها سکیری  رندهیدربرگ بررسی اینکه گزارش حسابرسی داخلی

 کنترلی است
18 

 1393سلیمانی، و اربابکمالی زارع 
اطمینان  ی وحسابرس یها هیتوص و ها افتهی تیوضع مناسب یریگیپبررسی وجود سامانه 

 مدیریت توسط اتخاذشده اقدامات اثربخشی اجرای از یافتن
19 

 2002میهرت و ایسما،

 

بررسی تهیه شدن یک گزارش حسابرسی باکیفیت در یک شکل و حجم مناسب که در آن 

بیان  کار صاحببخش  یترضای در کنار دستاوردهای ا حرفه صورت به نقاط ضعف و انتقادها

 شده اشاره نواقص مورد دری اصالح اقدامات اتخاذ به را خوانندگان ی کها گونه به گشته است

 ایجاد انگیزه نماید

20 

بنیاد تحقیقات انجمن حسابرسان 

 2009؛ بوتا و پالفی،2009داخلی،
 

های حسابرسی داخلی  شده برای فعالیت زمان اختصاص داده ررسی گزارش ازلحاظب
ی مشخص نمودن  لهیوس به های اداری شده برای فعالیت دادهشده و زمان اختصاص  مشخص

 های محقق شده در طول یک روز کاری انواع فعالیت

21 

؛ ارنست اند 2009بوتا و پالفی،

 2012و  2002یانگ،
های حسابرسی مانند بررسی آماری  یافته وفصل حلالزم در  زمان مدتبررسی دوره زمانی و 

 نشده تعداد نواقص حل ،یرشده با تأخ تعداد نواقص حل ایجاد،شده در زمان  تعداد نواقص حل
22 
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؛ 2012و  2002ارنست اند یانگ، 

 2009بوتا و پالفی،

زمان الزم برای صدور گزارش نهایی حسابرسی داخلی که شامل  مدتیا  شناسایی دوره زمانی
از پایان کار حسابرسی داخلی برای صدور گزارش نهایی حسابرسی  شده یتعیین زمان سپر

 است داخلی

23 

 

ی حسابرسان الملل نیبانجمن 

 2010داخلی،
 22 بررسی وجود تعداد درخور توجه یافته حسابرسی

 25 های حسابرسی یافته کل بههای تکراری و غیرتکراری نسبت  تعداد یافته 2008میهرت و ولدی یوهانیز،

؛ ارنست اند 2009آزن، آرنا و

؛ بنیاد تحقیقات انجمن 2012یانگ،

 2009حسابرسان داخلی، 
 29 های حسابرسی که اجرایی شده است یهتوصبررسی درصد 

؛ ارنست اند یانگ، 1383خوزین،
2012 

 22 ها یهو توصها  بررسی اهمیت یافته

؛ 2002؛ میهرت و ایسما،1992آزاد،

 2012ارنست اند یانگ،
بررسی تهیه شدن بودجه ی زمانی برای دستیابی به برنامه ساالنه در بخش حسابرسی داخلی 

 بودجه شده با واقعی در هر حسابرسی یها مقایسه ساعتو 
28 

انجمن حسابرسان داخلی 

ی استانداردها؛ 2010استرالیا،
ی حسابرسی ا حرفهی اجرای الملل نیب

 2015داخلی،

 29 حسابرسی داخلی توسط رئیس حسابرسی داخلی بررسی مناسب بودن کفایت دامنه

حسابرسی؛ کمالی  210استاندارد 

؛ 1393سلیمانی، و اربابزارع 
 1383خوزین،

و ی از مالی داخلی اعم ها کنترلیرنده بودن دامنه حسابرسی داخلی از تمام دربرگبررسی 
 یرمالیغ

30 

 910؛ استاندارد2012ابوآزا،

ی الملل نیبی استانداردهاحسابرسی؛ 

ی حسابرسی ا حرفهاجرای 
 2015داخلی،

عملیاتی و  یها گزارشاطالعات و  بررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از قابلیت اعتماد و درستی

 مالی
31 

 32 حسابرسی عملیاتی عالوه بر حسابرسی مالی و رعایت سنتی دارا بودنبررسی  2003آل توایجیری و همکاران،

 ردیف گزاره منابع پژوهش

؛ 2009سارینز و دی بیلدی،

 2012ابوآزا،

با حفاظت  در رابطهی داخلی ها کنترلبررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از کفایت و اثربخشی 

 ، تقلب، معامالت نادرست و غیرمجازها یبده تیریو مد، شناسایی ها ییدارااز 
33 

 2012ابوآزا،
ی جدید ها ستمیس و توسعهی موجود و پذیرش ها ستمیسبررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از 

 پیش از اجرا
32 

؛ کوتزی و 2010میهرت و همکاران،

 2013البی، 

مبتنی بودن  ها و اثربخشی مدیریت ریسک و یسکربررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از 

 حسابرسی داخلی بر ریسک
35 

حسابرسی ؛ ابوآزا،  910استاندارد

2012 
 39 قراردادهاها و  یهروها،  یمشبررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از رعایت قوانین، مقررات، خط و 

 1393کمالی زارع و ارباب سلیمانی،
بررسی دسترسی مستقیم و نامحدود رئیس حسابرسی داخلی به مدیریت ارشد و واحد 

 (واحد مشابه، کمیته حسابرسی، یا هر رهیمد ئتیهغیر اجرایی )مانند  کننده یبررس
32 

ی اجرای الملل نیبی استانداردها

 2015ی حسابرسی داخلی،ا حرفه

 کارکنان، مدارک، و اسناد به بررسی عدم محدودیت در دسترسی واحد حسابرسی داخلی

 منابع و ها بخش، ها ییدارا
38 

حسابرسی؛ پور حیدری  910استاندارد
 1391و رضایی، 

 کند یمبررسی اینکه واحد حسابرسی داخلی به باالترین رده مدیریت واحد اقتصادی گزارش 
 دینما یمزیر نظر کمیته حسابرسی فعالیت  ماًیمستقمسئولیت اجرایی ندارد و  گونه چیهو 

39 

 حسابرسی 910استاندارد 
 داردمستقل آزادی عمل  بررسی اینکه حسابرس داخلی در برقراری ارتباط با حسابرس

 
20 

 21 رهیمد ئتیهداخلی توسط  حسابرسی انتصاب و عزل رئیس به مربوط تصمیمات بررسی تائید 2012آلیزبان وگیویلیام،
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 1393سلیمانی، و اربابکمالی زارع 
و  بانامی حسابرسی ها افتهی هرگونهبررسی آزادی رئیس حسابرسی داخلی برای ارائه گزارش 

 امضای خود و بدون حذف مطلبی
22 

؛ آلیزبان و 2012ابوآزا،

 2012گیویلیام،
 23 نشدن کارکنان حسابرسی داخلی در کارهای غیر حسابرسی ریدرگبررسی 

 ارباب و؛ کمالی زارع 1393زاده، مؤمن

 1393سلیمانی، 

های سازمان،  بررسی جایگاه سازمانی مناسب و تفکیک حسابرسی داخلی از فعالیت

ی داخلی سازمان انجام شود ها ستمیساز  مستقل کامالًعملیات حسابرسی داخلی  که چنان آن
 ی انجام دهدطرف یب باکمالبتواند حسابرسی را  جهیدرنتو 

22 

ی اجرای الملل نیبی استانداردها

 2015ی حسابرسی داخلی،ا حرفه
 حسابرسی کار دامنه تعیین در دخالت هرگونه از داخلی حسابرسی بررسی اینکه فعالیت

 آزاد است و مصون نتایج، گزارش و کار انجام داخلی،
25 

ی اجرای الملل نیبی استانداردها

؛ 2015ی حسابرسی داخلی،ا حرفه
؛ میهرت و همکاران، 2012هایلماریم،

2010 

دارا بودن واحد حسابرسی داخلی از منشور فعالیت حسابرسی داخلی که هدف، اختیار و 
 استانداردها و یا حرفه رفتار آیین با و مطابق رسمی به شکل را داخلی حسابرسی مسئولیت

 نماید تعریف

29 

ی اجرای الملل نیبی استانداردها

 2015ی حسابرسی داخلی،ا حرفه

 آن و کرده بازنگری را داخلی حسابرسی منشور یا دوره صورت به حسابرسی داخلی باید رئیس

 کند ارائه یریگ میتصممرجع  و مدیریت ارشد به تصویب برای را
22 

و  کوپر ؛1391پورحیدری و رضایی،

 2012بروزتی، 
 28 ی کامپیوتریافزارها نرم و افزارها سختبررسی مجهز بودن بخش حسابرسی داخلی به انواع 

 1389انصاری و ده یادگاری،
ی ارزیابی ریسک و ندهایفرابررسی در نظر گرفته شدن و استفاده از فناوری اطالعات در 

 دهی کنترلی توسط حسابرسی داخلیاطمینان 
29 

 

 
 

 ي پژوهشها افتهی -4

 آمار توصيفی پژوهش-4-1
 59 تعداد آوری گردیده، پرسشنامه جمع 122از بین 

 حسابرسی رئیس از مورد 39 داخلی، حسابرسان از پرسشنامه

 حسابرسی کمیته اعضای یا رئیس از پرسشنامه 29 و داخلی

 از درصد 45.2 دهد که گردید. این نتایج نشان می آوری جمع

 درصد از 31.5داخلی،  حسابرس را دهندگان پاسخ

 از درصد 23.4 و داخلی حسابرسی رئیس را دهندگان پاسخ

 تشکیل حسابرسی کمیته عضو یا افراد رئیس را دهندگان پاسخ

 مورد( 58) درصد 46.8 که همچنین نتایج نشان داد .دهند می

 و تهران بهادار بورس اوراق عضو های شرکت در دهندگان پاسخ از

 ایران فرابورس عضو های شرکت در مورد( 20درصد ) 16.1

دهندگان هم  پاسخ از مورد( 22) درصد 35.5 اند. داشته فعالیت

 به اشتغال ایران داخلی حسابرسان انجمن عضو های شرکت در

درصد(  1.9) مورد 2تعداد اند. همچنین از این  کار داشته
 های داده ( سایر2در جدول شماره ) .اند پاسخی را ذکر نداشته

 است.  قرارگرفته شناسی پژوهش، موردبررسی بیشتر جمعیت

درصد از  80.9دهد که  ( نشان می2جدول شماره )

ازآن  پس اند، کرده دهندگان در رشته حسابداری تحصیل پاسخ

دهندگان را به خود  پاسخدرصد از  15.3رشته مدیریت، 

دهندگان در رشته  درصد از پاسخ 2اختصاص داده است و تنها 

اند. نتایج این جدول  کرده ها تحصیل اقتصاد و یا سایر رشته

 89.5دهندگان ) ای از پاسخ مبین این است که بخش عمده

اند.  درصد(، دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده

دهندگان  درصد از پاسخ 91.3 ج حاصلههمچنین بر مبنای نتای

درصد  99اند و حدود  سال بوده 11دارای تجربه کاری بیش از 

المللی حسابرسی داخلی  دهندگان با استانداردهای بین از پاسخ
 آشنا و یا کامالً آشنا هستند.
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 پژوهش یشناس تيجمع يها داده يدرصدی مطلق و فراوان عیتوز -2جدول 

 ردیف ویژگی شرح ویژگی تعداد درصد

 حسابداری 100 80.9

 1 رشته تحصیلی
 مدیریت 19 15.3

 اقتصاد 2 3.2

 سایر 1 0.8

 دیپلم فوق 1 0.8

 2 تحصیالت

 کارشناسی 22 35.5

 کارشناسی ارشد 92 52

 دکتری 11 8.9

 بدون پاسخ 1 0.8

 سال 5کمتر از  15 12.1

 3 تجربه کاری
 سال 10تا  5 33 29.9

 سال 15تا  11 18 12.5

 سال 15بیش از  58 29.8

 ناآشنا کامالً 1 0.8

میزان آشنایی با استانداردهای 

 المللی حسابرسی داخلی بین
 

2 

 ناآشنا 5 2

 حدی آشنا تا 32 22.2

 آشنا 93 50.8

 کامالً آشنا 19 15.3

 بدون پاسخ 2 1.9

 

 

 پژوهش سؤاالتآزمون -4-2
 Spssو  Excel یافزارها نرم از ها داده لیوتحل هیتجزجهت 

ی پژوهش از ها دادهاستفاده شد. در آزمون  20نسخه 

در سطح  «آزمون فریدمن»و  «ای تک نمونه t»های  آزمون

 است. شده استفادهدرصد  95اطمینان 

 

 اي تک نمونه t آزمون آماري-4-2-1

جهت سنجش اثرگذار بودن یا  «ای تک نمونه t»آزمون 

شود. در  ی استفاده میموردبررسنبودن یک متغیر در شرایط 

شده در مورد میانگین جامعه در سطح  این آزمون فرضیه مطرح

طیف  ازآنجاکه گرفت. موردبررسی قرار درصد 5خطای 

بوده  (مخالف کامالًموافق تا  کامالً)ای  گزینه 5موردسنجش 

˂  Pاستشده  نظر گرفته در 3است، میانگین نظری  0.05) .)

 را بر روی« ای تک نمونه t»نتایج آزمون  (3شماره ) جدول

ی ارزیابی اثربخشی حسابرسی ها مؤلفههای  کارگیری گزاره به

 دهد. نشان می داخلی در ایران

دهد که  ( نشان می3آمده از جدول شماره ) دست نتایج به

 ( است0.000) درصد 5از  کمتر ،ها گزارهداری تمام  سطح معنی

. همچنین میانگین است ها گزارهکه حاکی از عدم رد تمامی 

ی در سطح موردبررسی ها گزارهبرای تمامی  آمده دست به

که مربوط بودن این  است 3از  تر بزرگدرصد،  0.05 خطای

موافقت خود  دهندگان پاسخبنابراین ؛ دهد یمرا نشان  ها گزاره

در این پژوهش جهت  ذکرشدهی ها مؤلفهی ریکارگ بهرا با 

 ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران اعالم نمودند.

 

 آزمون فریدمن-4-2-2

ی بند تیاولواز آزمون فریدمن جهت بررسی یکسان بودن 

استفاده  دهندگان پاسخو عوامل مورد پرسش، از دیدگاه  ها گزاره

هر ین پژوهش هر پاسخگو امکان نمره دهی به در اشود.  یم

 (مخالف کامالً موافق تا کامالًای ) ینهگزرا در طیف پنج  شاخص

ی میزان  دهنده نشانبنابراین نمره دهی باالتر ؛ داشته است

 هرقدرریدمن موافقت با گویه بوده است. لذا در آزمون ف

باشد، اهمیت آن گزاره از دیدگاه  تر بزرگمیانگین رتبه 

( نتایج آزمون 2)بیشتر است. جدول شماره  دهندگان پاسخ

 دهد. یمپژوهش را نشان  گزاره 29فریدمن بر روی 

 

 



 يمهناز محمودخانو  يرحمان يعل/  رانيدر ا يداخل يحسابرس ياثربخش يابيارز يها مؤلفه يبررس

 

 6931وچهارم/ زمستان  سال ششم / شماره بیست  05

 ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایراني ها مؤلفهبر روي  «اي تک نمونه t»نتایج آزمون  - 3جدول 

 نتيجه

سطح 

 یمعن

 يدار 

درجه 

 آزادي
 tآماره 

انحراف 

 معيار
 فیرد گزاره ميانگين ميانه مد

 2٫52 5 5 0٫232 23٫823 123 0.000 عدم رد

طرفانه و بدون  یبحسابرسان داخلی بایستی از نگرش ذهنی 
داوری برخوردار بوده و از ارائه نمودن خدمات اطمینان بخشی  یشپ

 بپرهیزند اند بودهمسئول آن  قبالًبرای فعالیتی که 

1 

 2٫2 5 5 0٫525 39٫091 123 0.000 عدم رد

 ینوشتار ی ارتباطی شفاهی،ها مهارتاز  ستیبا یمحسابرسان داخلی 

برخوردار  کتبی(، گوش دادن و بین فردی در انجام وظایف خویش)
 باشند

2 

 2٫23 2 5 0.909 15٫013 123 0.000 عدم رد
مهارت برقراری رابطه دوستانه همراه  از ستیبا یمداخلی  حسابرسان

 و سایر افراد برخوردار باشند کار صاحببا همکاری با 
3 

 2٫58 5 5 0.951 22٫02 123 0.000 عدم رد

کافی در  مهارتاعضای گروه حسابرسی داخلی بایستی از دانش و 
 یاتیو عملحسابداری، حسابرسی، حسابرسی داخلی، امور مالی 

 ( و حقوقی یا نظارتی برخوردار باشندوکار )کسب

2 

 2٫59 5 5 0.915 28٫32 123 0.000 عدم رد
حسابرسان داخلی بایستی از آشنایی و مهارت کافی در صنعت 

 نمایند برخوردار باشند یمتخصصی که در آن فعالیت 
5 

 2٫5 5 5 0.593 29٫993 123 0.000 عدم رد

کافی نسبت به فناوری  و دانشحسابرسان داخلی بایستی از مهارت 
ی ا انهیرای حسابرسی ها کیتکنو  ی کلیدی آنها سکیراطالعات و 

 برخوردار باشد

9 

 3٫29 2 2 0.229 11٫302 123 0.000 عدم رد
ی از ا حرفهبررسی درصد حسابرسان داخلی که دارای گواهینامه 

 باشند یمی ا حرفهی نهادها ریساانجمن حسابرسان داخلی و 
2 

 2٫05 2 2 0.922 12٫593 123 0.000 عدم رد
 عضویت رئیس حسابرسی داخلی در انجمن حسابرسان داخلی

 
8 

 2٫21 2 2 0.598 29٫298 123 0.000 عدم رد

حسابرسان داخلی از  دارا بودنبررسی ساعات آموزش هر حسابرس و 

 مستمر و آموزشی ا حرفهبرنامه پیشرفت 
 

9 

 2٫52 5 5 0.528 30٫299 123 0.000 عدم رد

صنعت  درروندتجربه، تخصص و دانش  دارا بودن حسابرسان داخلی از

ی ها دورهیله حضور در وس بهجدید در حال ظهور  ها و مسائل ینهزمو 
 یو خارجآموزشی داخلی 

 

10 

 11 ی تجربه حسابرسان داخلیها سالتجربه و بررسی میانگین  دارا بودن 2٫23 2 2 0.988 19٫921 123 0.000 عدم رد

 2٫12 2 2 0.822 12٫829 123 0.000 عدم رد
یت و باتجربه حسابرسی باصالحتعداد کافی کارکنان  بررسی وجود

 داخلی در سازمان نسبت به تعداد کل کارکنان سازمان
12 

 13 بررسی تعداد چرخش کارکنان واحد حسابرسی داخلی 3٫99 2 2 0.821 13٫222 123 0.000 عدم رد

 0.000 عدم رد
123 

 
33٫2 0.538 5 5 2٫9 

ها و  یتمسئولی که ا برنامهی داخلی از طرح و واحد حسابرسدارا بودن 

های شناسایی، ارزیابی و  یهرو، دامنه تفضیلی و ها هدفوظایف، 

 را مشخصنحوه اجرای حسابرسی  انجام کار وی حین مستندساز

 نماید یم

12 

 15 بررسی اجرای کامل حسابرسی بر مبنای برنامه حسابرسی داخلی 2٫21 2 5 0.993 23٫213 123 0.000 عدم رد

 2٫2 2 2 0.910 25٫599 123 0.000 عدم رد
و مطابق با جدول زمانی  موقع بهبررسی انجام شدن برنامه حسابرسی 

 برنامه حسابرسی داخلی
19 



   انجمن حسابداري مديريت ايران  –دانش حسابداري و حسابرسي مديريت  علمي پژوهشي فصلنامه

 6931وچهارم/ زمستان  سال ششم / شماره بیست 56

 نتيجه

سطح 

 یمعن

 يدار 

درجه 

 آزادي
 tآماره 

انحراف 

 معيار
 فیرد گزاره ميانگين ميانه مد

 2٫55 5 5 0.919 22٫929 123 0.000 عدم رد

استفاده رئیس حسابرسی داخلی از نگرش مبتنی بر ریسک در تدوین 
 حسابرسی فعالیت یها تیاولو شناسایی ی حسابرسی برایها طرح

 اهداف سازمان جهت سازگاری با داخلی

12 

 2٫22 2 5 0.951 22٫293 123 0.000 عدم رد
 یها سکیری  رندهیدربرگ بررسی اینکه گزارش حسابرسی داخلی

 استمشکالت کنترلی  و پیش رو تیبااهم
18 

 2٫52 5 5 0.918 22٫228 123 0.000 عدم رد

 یها هیتوص و ها افتهی تیوضع مناسب یریگیپبررسی وجود سامانه 
 اتخاذشده اقدامات اثربخشی اجرای از اطمینان یافتن ی وحسابرس

 مدیریت توسط

19 

 2٫52 5 5 0.529 29٫282 123 0.000 عدم رد

شکل و  بررسی تهیه شدن یک گزارش حسابرسی باکیفیت در یک

ی در ا حرفه صورت به حجم مناسب که در آن نقاط ضعف و انتقادها
ی ا گونه به بیان گشته است کار صاحببخش  یترضاکنار دستاوردهای 

 شده اشاره نواقص مورد دری اصالح اقدامات اتخاذ به را خوانندگان که

 ایجاد انگیزه نماید

20 

 2٫02 2 2 0.809 12٫033 123 0.000 عدم رد

های  شده برای فعالیت زمان اختصاص داده ررسی گزارش ازلحاظب
شده برای  شده و زمان اختصاص داده حسابرسی داخلی مشخص

های محقق  نمودن انواع فعالیتی مشخص  لهیوس به های اداری فعالیت

 شده در طول یک روز کاری

21 

 2٫15 2 2 0.209 18٫051 123 0.000 عدم رد

های  یافته وفصل حلالزم در  زمان مدتبررسی دوره زمانی و 

 شده در زمان ایجاد، تعداد نواقص حلحسابرسی مانند بررسی آماری 
 نشده تعداد نواقص حل ،یرشده با تأخ تعداد نواقص حل

22 

 2٫15 2 2 0.982 18٫982 123 0.000 عدم رد

زمان الزم برای صدور گزارش نهایی  مدتیا  شناسایی دوره زمانی

از پایان کار  شده یحسابرسی داخلی که شامل تعیین زمان سپر

 است حسابرسی داخلی برای صدور گزارش نهایی حسابرسی داخلی

23 

 3٫89 2 2 0.892 11٫399 123 0.000 عدم رد

 بررسی وجود تعداد درخور توجه یافته حسابرسی

 
 

22 

 3٫85 2 2 0.892 11٫023 123 0.000 عدم رد
های  یافته کل بههای تکراری و غیرتکراری نسبت  بررسی تعداد یافته

 حسابرسی
25 

 29 های حسابرسی که اجرایی شده است یهتوصبررسی درصد  2٫38 2 5 0.982 22٫521 123 0.000 عدم رد

 2٫51 5 5 0.593 29٫829 123 0.000 ردعدم 
 ها یهو توصها  بررسی اهمیت یافته

 
22 

 2٫25 2 2 0.222 18٫032 123 0.000 عدم رد

بررسی تهیه شدن بودجه زمانی برای دستیابی به برنامه ساالنه در 

بودجه شده با واقعی در  یها مقایسه ساعتبخش حسابرسی داخلی و 

 هر حسابرسی

28 

 2٫2 2 2 0.909 25٫505 123 0.000 عدم رد
بررسی مناسب بودن کفایت دامنه حسابرسی داخلی توسط رئیس 

 حسابرسی داخلی
29 

 2٫29 5 5 0.591 28٫101 123 0.000 عدم رد
ی ها کنترلیرنده بودن دامنه حسابرسی داخلی از تمام دربرگبررسی 

 یرمالیو غی از مالداخلی اعم 
30 

 2٫52 5 5 0.931 29٫252 123 0.000 عدم رد
اطالعات  قابلیت اعتماد و درستی ازبررسی ارزیابی حسابرسی داخلی 

 ی عملیاتی و مالیها گزارشو 
31 



 يمهناز محمودخانو  يرحمان يعل/  رانيدر ا يداخل يحسابرس ياثربخش يابيارز يها مؤلفه يبررس

 

 6931وچهارم/ زمستان  سال ششم / شماره بیست  56

 نتيجه

سطح 

 یمعن

 يدار 

درجه 

 آزادي
 tآماره 

انحراف 

 معيار
 فیرد گزاره ميانگين ميانه مد

 2٫29 2 5 0.222 18٫093 123 0.000 عدم رد
حسابرسی عملیاتی عالوه بر حسابرسی مالی و  دارا بودنبررسی 

 رعایت سنتی
32 

 2٫59 5 5 0.912 28٫921 123 0.000 عدم رد

ی ها کنترلبررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از کفایت و اثربخشی 

، ها یبده تیریو مد، شناسایی ها ییدارابا حفاظت از  در رابطهداخلی 

 تقلب، معامالت نادرست و غیرمجاز

33 

 2٫38 2 5 0.992 22٫138 123 0.000 عدم رد
و ی موجود و پذیرش ها ستمیسبررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از 

 ی جدید پیش از اجراها ستمیس توسعه
32 

 2٫5 5 5 0.522 28٫931 123 0.000 عدم رد
ها و اثربخشی مدیریت  یسکربررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از 

 یسکبر رریسک و مبتنی بودن حسابرسی داخلی 
35 

 2٫59 5 5 0.510 32٫921 123 0.000 عدم رد
بررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از رعایت قوانین، مقررات، خط و 

 قراردادهاها و  یهروها،  یمش
39 

 2٫52 5 5 0.238 23٫009 123 0.000 عدم رد

بررسی دسترسی مستقیم و نامحدود رئیس حسابرسی داخلی به 
، رهیمد ئتیهغیر اجرایی )مانند  کننده یبررسمدیریت ارشد و واحد 

 (هر واحد مشابه ای کمیته حسابرسی،

32 

 2٫92 5 5 0.919 29٫595 123 0.000 عدم رد
 اسناد در دسترسی به بررسی عدم محدودیت واحد حسابرسی داخلی

 منابع ها و ها، بخش دارایی کارکنان، مدارک، و
38 

 2٫52 5 5 0.229 22٫529 123 0.000 عدم رد

مدیریت واحد بررسی اینکه واحد حسابرسی داخلی به باالترین رده 

گونه مسئولیت اجرایی ندارد و  کند و هیچ اقتصادی گزارش می

 نماید مستقیماً زیر نظر کمیته حسابرسی فعالیت می

 

39 

 2٫31 2 5 0.298 18٫222 123 0.000 عدم رد
مستقل  بررسی اینکه حسابرس داخلی در برقراری ارتباط با حسابرس

 آزادی عمل دارد
20 

 2٫2 2 5 0.928 12٫219 123 0.000 عدم رد
 حسابرسی انتصاب و عزل رئیس به مربوط تصمیمات بررسی تائید

 مدیره داخلی توسط هیئت
21 

 2٫39 5 5 0.299 19٫225 123 0.000 عدم رد
بررسی آزادی رئیس حسابرسی داخلی برای ارائه گزارش هرگونه 

 های حسابرسی بانام و امضای خود و بدون حذف مطلبی یافته
22 

 2٫22 2 5 0.898 15٫922 123 0.000 عدم رد
بررسی درگیر نشدن کارکنان حسابرسی داخلی در کارهای غیر 

 حسابرسی
23 

 2٫28 5 5 0.259 21٫921 123 0.000 عدم رد

بررسی جایگاه سازمانی مناسب و تفکیک حسابرسی داخلی از 

 کامالًعملیات حسابرسی داخلی  که چنان آنهای سازمان،  فعالیت

بتواند  جهیدرنتی داخلی سازمان انجام شود و ها ستمیساز  مستقل
 ی انجام دهدطرف یب باکمالحسابرسی را 

22 

 2٫22 5 5 928. 23٫588 123 0.000 عدم رد

 تعیین در دخالت هرگونه از داخلی حسابرسی بررسی اینکه فعالیت

آزاد  و مصون نتایج، گزارش و کار انجام داخلی، حسابرسی کار دامنه

 است

25 

 2٫9 5 5 0.520 32٫921 123 0.000 عدم رد

دارا بودن واحد حسابرسی داخلی از منشور فعالیت حسابرسی داخلی 

و  رسمی به شکل را داخلی حسابرسی که هدف، اختیار و مسئولیت

 نماید تعریف استانداردها و یا حرفه رفتار آیین با مطابق

29 

 2٫22 5 5 0.213 22٫222 123 0.000 عدم رد

 حسابرسی منشور یا دوره صورت به حسابرسی داخلی باید رئیس

مرجع  و مدیریت ارشد به تصویب برای را آن و کرده بازنگری را داخلی
 کند ارائه یریگ میتصم

22 



   انجمن حسابداري مديريت ايران  –دانش حسابداري و حسابرسي مديريت  علمي پژوهشي فصلنامه

 6931وچهارم/ زمستان  سال ششم / شماره بیست 56

 نتيجه

سطح 

 یمعن

 يدار 

درجه 

 آزادي
 tآماره 

انحراف 

 معيار
 فیرد گزاره ميانگين ميانه مد

 2٫28 5 5 0.229 22٫092 123 0.000 عدم رد
افزارها و  بررسی مجهز بودن بخش حسابرسی داخلی به انواع سخت

 افزارهای کامپیوتری نرم
28 

 2٫58 5 5 0.552 31٫582 123 0.000 عدم رد

بررسی در نظر گرفته شدن و استفاده از فناوری اطالعات در 

فرایندهای ارزیابی ریسک و اطمینان دهی کنترلی توسط حسابرسی 

 داخلی

29 

 

 ایراني ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ها مؤلفهي ها گزارهنتایج آزمون فریدمن بر روي  - 4جدول 

ميانگين 

 رتبه
 رتبه گزاره

31٫01 
کتبی(، گوش دادن و بین فردی در انجام وظایف خویش ) ینوشتار های ارتباطی شفاهی، بایست از مهارت حسابرسان داخلی می

 برخوردار باشند
1 

 2 ها و منابع بخشها،  بررسی عدم محدودیت واحد حسابرسی داخلی در دسترسی به اسناد و مدارک، کارکنان، دارایی 30٫32

29٫23 
داوری برخوردار بوده و از ارائه نمودن خدمات اطمینان بخشی  طرفانه و بدون پیش حسابرسان داخلی بایستی از نگرش ذهنی بی

 اند بپرهیزند برای فعالیتی که قبالً مسئول آن بوده
3 

29٫02 
های شناسایی، ارزیابی  ها، دامنه تفضیلی و رویه و وظایف، هدفها  ای که مسئولیت دارا بودن واحد حسابرسی داخلی از طرح و برنامه

 نماید نحوه اجرای حسابرسی را مشخص می و مستندسازی حین انجام کار و
2 

29 
یی و مدیریت شناسا ها، های داخلی در رابطه با حفاظت از دارایی بررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از کفایت و اثربخشی کنترل

 معامالت نادرست و غیرمجاز، تقلب ها، بدهی
5 

28٫95 
 یاتیعملی، حسابرسی داخلی، امور مالی و حسابرس کافی در حسابداری، اعضای گروه حسابرسی داخلی بایستی از دانش و مهارت

 وکار( و حقوقی یا نظارتی برخوردار باشند کسب)
9 

28٫29 
که هدف، اختیار و مسئولیت حسابرسی داخلی را به شکل دارا بودن واحد حسابرسی داخلی از منشور فعالیت حسابرسی داخلی 

 ای و استانداردها تعریف نماید آیین رفتار حرفه رسمی و مطابق با
2 

28٫9 
بررسی در نظر گرفته شدن و استفاده از فناوری اطالعات در فرایندهای ارزیابی ریسک و اطمینان دهی کنترلی توسط حسابرسی 

 داخلی
8 

 9 نمایند برخوردار باشند داخلی بایستی از آشنایی و مهارت کافی در صنعت تخصصی که در آن فعالیت میحسابرسان  28٫22

 10 ها و قراردادها ها، رویه بررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از رعایت قوانین، مقررات، خط و مشی 28٫22

28٫2 
گونه مسئولیت اجرایی ندارد و  کند و هیچ اقتصادی گزارش میبررسی اینکه واحد حسابرسی داخلی به باالترین رده مدیریت واحد 

 نماید مستقیماً زیر نظر کمیته حسابرسی فعالیت می
11 

28٫11 
مدیره،  کننده غیر اجرایی )مانند هیئت بررسی دسترسی مستقیم و نامحدود رئیس حسابرسی داخلی به مدیریت ارشد و واحد بررسی

 (هر واحد مشابه ای کمیته حسابرسی،
12 

28٫09 
های فعالیت  های حسابرسی برای شناسایی اولویت استفاده رئیس حسابرسی داخلی از نگرش مبتنی بر ریسک در تدوین طرح

 حسابرسی داخلی جهت سازگاری با اهداف سازمان
13 

22٫23 

ای  صورت حرفه به دهاشکل و حجم مناسب که در آن نقاط ضعف و انتقا بررسی تهیه شدن یک گزارش حسابرسی باکیفیت در یک
خوانندگان را به اتخاذ اقدامات اصالحی در مورد نواقص  ای که گونه به بیان گشته است کار صاحببخش  در کنار دستاوردهای رضایت

 شده ایجاد انگیزه نماید اشاره

12 

22٫23 
که عملیات حسابرسی داخلی کامالً  چنان آنهای سازمان،  بررسی جایگاه سازمانی مناسب و تفکیک حسابرسی داخلی از فعالیت

 طرفی انجام دهد های داخلی سازمان انجام شود و درنتیجه بتواند حسابرسی را باکمال بی از سیستم مستقل
15 

22٫22 
های حسابرسی و اطمینان یافتن از اثربخشی اجرای اقدامات  ها و توصیه بررسی وجود سامانه پیگیری مناسب وضعیت یافته

 شده توسط مدیریتاتخاذ
19 

 12 های عملیاتی و مالی اطالعات و گزارش بررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از قابلیت اعتماد و درستی 22٫39
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ميانگين 

 رتبه
 رتبه گزاره

 18 افزارهای کامپیوتری افزارها و نرم بررسی مجهز بودن بخش حسابرسی داخلی به انواع سخت 22٫28

22 
وسیله حضور در  جدید در حال ظهور به ها و مسائل و دانش در روند صنعت و زمینه تخصص تجربه، دارا بودن حسابرسان داخلی از

 های آموزشی داخلی و خارجی دوره
19 

 20 ها ها و توصیه بررسی اهمیت یافته 29٫99

 21 مبتنی بودن حسابرسی داخلی بر ریسک ها و اثربخشی مدیریت ریسک و بررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از ریسک 29٫81

29٫29 
های حسابرسی  و تکنیک های کلیدی آن حسابرسان داخلی بایستی از مهارت و دانش کافی نسبت به فناوری اطالعات و ریسک

 ای برخوردار باشد رایانه
22 

 23 های داخلی اعم از مالی و غیرمالی بررسی دربرگیرنده بودن دامنه حسابرسی داخلی از تمام کنترل 29٫23

29 
ای منشور حسابرسی داخلی را بازنگری کرده و آن را برای تصویب به مدیریت ارشد و  صورت دوره داخلی باید بهرئیس حسابرسی 

 گیری ارائه کند مرجع تصمیم
22 

25٫29 
و  انجام کار و گزارش نتایج، مصون بررسی اینکه فعالیت حسابرسی داخلی از هرگونه دخالت در تعیین دامنه کار حسابرسی داخلی،

 ستآزاد ا
25 

 29 بررسی اجرای کامل حسابرسی بر مبنای برنامه حسابرسی داخلی 25٫55

 22 استهای بااهمیت پیش رو و مشکالت کنترلی  ی ریسک بررسی اینکه گزارش حسابرسی داخلی دربرگیرنده 25٫28

 28 داخلیموقع و مطابق با جدول زمانی برنامه حسابرسی  بررسی انجام شدن برنامه حسابرسی به 25٫08

 29 ای و آموزش مستمر بررسی ساعات آموزش هر حسابرس و دارا بودن حسابرسان داخلی از برنامه پیشرفت حرفه 22٫88

 30 های حسابرسی بانام و امضای خود و بدون حذف مطلبی بررسی آزادی رئیس حسابرسی داخلی برای ارائه گزارش هرگونه یافته 22٫82

 31 کفایت دامنه حسابرسی داخلی توسط رئیس حسابرسی داخلیبررسی مناسب بودن  22٫22

 32 های جدید پیش از اجرا های موجود و پذیرش و توسعه سیستم بررسی ارزیابی حسابرسی داخلی از سیستم 22٫22

 33 های حسابرسی که اجرایی شده است بررسی درصد توصیه 22٫29

 32 مستقل آزادی عمل دارد ارتباط با حسابرسبررسی اینکه حسابرس داخلی در برقراری  23٫98

 35 و سایر افراد برخوردار باشند کار صاحبمهارت برقراری رابطه دوستانه همراه با همکاری با  حسابرسان داخلی بایستی از 23٫2

 39 مدیره بررسی تائید تصمیمات مربوط به انتصاب و عزل رئیس حسابرسی داخلی توسط هیئت 23٫09

 32 بررسی درگیر نشدن کارکنان حسابرسی داخلی در کارهای غیر حسابرسی 22٫89

22٫28 
شده با واقعی  های بودجه بررسی تهیه شدن بودجه زمانی برای دستیابی به برنامه ساالنه در بخش حسابرسی داخلی و مقایسه ساعت

 در هر حسابرسی
38 

 39 سی مالی و رعایت سنتیبررسی دارا بودن حسابرسی عملیاتی عالوه بر حسابر 22٫99

 20 های تجربه حسابرسان داخلی دارا بودن تجربه و بررسی میانگین سال 21٫23

20٫52 
شده از پایان کار  زمان الزم برای صدور گزارش نهایی حسابرسی داخلی که شامل تعیین زمان سپری شناسایی دوره زمانی یا مدت

 حسابرسی داخلی استحسابرسی داخلی برای صدور گزارش نهایی 
21 

 22 تعداد کافی کارکنان باصالحیت و باتجربه حسابرسی داخلی در سازمان نسبت به تعداد کل کارکنان سازمان بررسی وجود 20٫59

20٫29 
 شده در زمان ایجاد، های حسابرسی مانند بررسی آماری تعداد نواقص حل وفصل یافته زمان الزم در حل بررسی دوره زمانی و مدت

 نشده نواقص حل تعداد شده با تأخیر، نواقص حل تعداد
23 

 22 عضویت رئیس حسابرسی داخلی در انجمن حسابرسان داخلی 19٫9

18٫98 
شده برای  شده و زمان اختصاص داده های حسابرسی داخلی مشخص شده برای فعالیت بررسی گزارش ازلحاظ زمان اختصاص داده

 های محقق شده در طول یک روز کاری مشخص نمودن انواع فعالیتی  وسیله های اداری به فعالیت
25 

 29 بررسی تعداد چرخش کارکنان واحد حسابرسی داخلی 12٫83

 22 بررسی وجود تعداد درخور توجه یافته حسابرسی 19٫83

 28 های حسابرسی کل یافته های تکراری و غیرتکراری نسبت به بررسی تعداد یافته 15٫98

 29 باشند ای می ای از انجمن حسابرسان داخلی و سایر نهادهای حرفه بررسی درصد حسابرسان داخلی که دارای گواهینامه حرفه 12٫95

 3.333ي: دار یمعنسطح             ؛                        44درجه آزادي:                  ؛                        739.637مجذور كاي: 
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 ي و بحثريگ جهينت -5

با توجه به اهمیت اثربخشی حسابرسی داخلی، هدف اصلی 

این پژوهش تعیین معیارهای ارزیابی اثربخشی حسابرسی 

برای ارزیابی  شده رفتهیپذ عموماًی ها حل راهداخلی و ارائه 

پژوهش ی حسابرسی داخلی بوده است. در این ها تیفعال

ی مختلف، مورد تائید ها تیاولوبا  های موردسنجش گزاره

نتایج نشان داد که طبق دهندگان بوده است.  اکثریت پاسخ

حسابرسان داخلی دهندگان بررسی برخوردار بودن  دیدگاه پاسخ
دادن و بین  گوش نوشتاری، های ارتباطی شفاهی، از مهارت

ابرسی داخلی فردی در انجام وظایف، عدم محدودیت واحد حس

ها و  ها، بخش در دسترسی به اسناد و مدارک، کارکنان، دارایی

و برخوردار بودن حسابرسان داخلی از نگرش ذهنی  منابع

داوری و پرهیز از ارائه نمودن خدمات  طرفانه و بدون پیش بی

از اند،  اطمینان بخشی برای فعالیتی که قبالً مسئول آن بوده

ی اثربخشی حسابرسی داخلی در ترین معیارهای ارزیاب مهم

 ایران است.

دهندگان، بررسی  این پژوهش با استناد به نظر پاسخ در 

ای از انجمن  درصد حسابرسان داخلی که دارای گواهینامه حرفه

در  باشند، می ای حسابرسان داخلی و سایر نهادهای حرفه

ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی بایستی لحاظ شود که این 

( است. نتایج 2009) لف با نتایج پژوهش آرنا و آزنامر مخا
ی ها نامهیگواه( نشان داد که بین 2009پژوهش آرنا و آزن )

و اخذ  از سوی انجمن حسابرسان داخلی صادرشدهی ا حرفه

توسط حسابرسان داخلی با  گواهینامه حسابدار عمومی یا خبره

در همچنین  ی وجود ندارد.ا رابطهاثربخشی حسابرسی داخلی 

این پژوهش بررسی تهیه بودجه زمانی برای دستیابی به برنامه 

های بودجه  ساالنه در بخش حسابرسی داخلی و مقایسه ساعت

شده با واقعی جهت ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی مورد 

هایی چون  راستا با پژوهش که این امر هم تائید قرار گرفت؛

و مخالف با ( 2012( و ارنست و یانگ )2002) میهرت و ایسما

( بیان داشت که بودجه زمانی 1992( است. آزاد )1992آزاد )

 جهیدرنت و منجر به واکنش منفی در رفتار حسابرسان داخلی

 .شود یمی داخل یحسابرس عملکرد ییکارا وبخشی اثر کاهش

 یحسابرس انجام یداخل یحسابرس یکارکردها ازجمله 
 یحسابرس. است تیریمد یحسابرس ای تیریمد عملکرد

 اثربخش و کارا باصرفه، یابیدست مستقل یابیارز شامل تیریمد

 از یبارز مصداق تیریمد یحسابرس قتیحق در. است سازمان

 یبرخ است ممکن که است تیریمد ی مشاوره خدمات

 نیا. باشد داشته زین را یمال یها صورت یحسابرس یها یژگیو

 کی یها تیفعال مند نظام یبررس رندهیدربرگ یحسابرس نوع

 مشخص اهداف بر یابیدست در آن از یخصوص بخش ای سازمان

 (.1382 فالح، نخبه) است

 یداخل یحسابرس کار تیفیک و دامنه مقاله نیا در 

 یحسابرس یاثربخش دهنده نشان که مهم عامل یکی عنوان به

 دامنه امروزه، قتیحق در. شد واقع یموردبررس است یداخل

 و یداخل یها کنترل تیکفا یبررس بر عالوه یداخل یحسابرس

 ییکارا یبررس شامل یمال یها صورت اطالعات یاتکا تیقابل

 ییکارا و یاثربخش اطالعات، یفناور یاتکا تیقابل ات،یعمل

 بهبود به کمک کشور، از خارج و داخل یتجار معامالت

 است انیمشتر تیرضا بر نظارت و شرکت اتیعمل و ندهایفرا

 اذعان دهندگان پاسخ حاضر پژوهش در(. 1385 ن،یخوز)

 بودن مناسب یستیبا یداخل یحسابرس سیرئ که داشتند
 نیا که دهد قرار یموردبررس را یداخل یحسابرس دامنه تیکفا

 مورد هم( 2010) ایاسترال یداخل حسابرسان انجمن توسط امر

 .است قرارگرفته دیتأک

 یبرا که قراردادند دیتائ مورد دهندگان پاسخ نیهمچن 

 بودن دارا یبررس» یداخل یحسابرس واحد یاثربخش یابیارز

 و «یسنت تیرعا و یمال یحسابرس بر عالوه یاتیعمل یحسابرس

 یدرست و اعتماد تیقابل از یداخل یحسابرس یابیارز یبررس»

 قرار موردتوجه دیبا «مالی و عملیاتی یها گزارش و اطالعات

 آل ازجمله) مختلف یها پژوهش در موارد نیا که ردیگ

 واقع دیتائ مورد زین( 2012ابوآزا، ؛2003 همکاران، و یریجیتوا

 نکهیا به نظر و مطروحه مطالب بر تیعنا با نیبنابرا؛ است شده

 یداخل یحسابرس از نفکیال یجزئ تیریمد یحسابرس انجام

 یابیارز در توان یم پژوهش نیا در ذکرشده یها مؤلفه از است
 .داد قرار استفاده مورد زین تیریمد یحسابرس یاثربخش

و مهارت حسابرسان داخلی  دانش بر مبنای نتایج پژوهش،

هایی چون فناوری اطالعات، دانش و تخصص در  ینهزمدر 

 و نیز برخوردار بودن حسابرسان داخلی از دانش کافی صنعت

ی حسابداری و حسابرسی، امور مالی، عملیاتی، حقوقی  ینهدرزم

بر این امر  دهندگان پاسخاست.  قرارگرفتهید تأکو نظارتی مورد 

و عضویت  آموزش و تجربه حسابرسان داخلی ید نمودند کهتأک

رئیس حسابرسی داخلی در انجمن حسابرسان داخلی بایستی 

قرار گیرد؛  توجه مورددر ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی 

انجمن  ید این موضوع است کهمؤلذا نتایج این تحقیق 

تنظیم » حسابرسان داخلی ایران که هدف اصلی از تشکیل آن

ی حسابرسی داخلی در کشور و نظارت  امور و اعتالی حرفه
ای حسابرسان  ی خدمات حرفه ای بر کار و کیفیت ارائه حرفه

ی رئیسان دسازتوانمناست نقش مهمی را « داخلی عضو انجمن

 اکنون هم. دینما یمی حسابرسی داخلی ایفا واحدها و کارکنان

 یها دوره، ها شیهما، نارهایسمبرگزاری  این انجمن با نیز
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ی در ایران توانسته ا حرفهی ها نامهیگواهاعطای  و آموزشی

 یی را در جهت تحقق هدف مهم خود بردارد. البتهها گام

 که حسابرسی داخلی در ایرانی واحدهاهمچون بسیاری از 

 وجود با هستند انجمن حسابرسان داخلی ایران نیز سیتأستازه 

و این امر  گذشت چند سال از فعالیت آن همچنان نوپاست

 عواملی که ازجمله. سازد یمتقویت بیشتر آن را آشکار  ضرورت

ی ها شیهمادر این زمینه راه گشا خواهد بود برگزاری 

کشورهای  با حضور سایر حسابرسان داخلی در ایران یالملل نیب

ی ها انجمنی حسابرسی داخلی و نیز ارتباط با  نهیدرزمپیشرو 

به  تواند یماست که این امر کشورها سایر  حسابرسان داخلی

ی نیآفر ارزشو کمک به بهبود  مهارت حسابرسان داخلی تقویت

ی حسابرسی واحدهاو درنتیجه اثربخشی  ها سازماندر  ها آن

 خلی کمک نماید.دا

از سویی تقویت جایگاه و استقالل سازمانی واحد 
 منظور بهحسابرسی داخلی در اثربخشی آن سهم بسزایی دارد. 

و مدیران  رهیمد ئتیه پیشبرد این امر آشنایی هر چه بیشتر

 در ارزش افزایی بر نقش مهم حسابرسان داخلیها  سازمان

سابرسی داخلی استقالل واحد ح تحقق در تواند یم سازمان

حصول این امر تا حدی مستلزم  مثمر ثمر باشد. البته

با  مؤثری حسابرسان داخلی در برقراری ارتباط ها مهارت

 که دارد یم( بیان 2005اسمیت ) که چناناست.  کار صاحب

را در  افزوده ارزشحسابرسان داخلی باید یک تصویر دارای 

 حسابرسانعنوان یک بازرس را.  فقط نهسازمان ایجاد نمایند و 

وی  .ی باشندفردبین  و دادن گوش یقو یها مهارت یدارا دیبا

 بازتاب از استفاده در دیباداخلی  حسابرسانکه  کند یم دیتأک

 سطوح در افراد ی ازمختلف انواع با کار هنگام در مشخص یصدا

رفتارشان بر  ریتأثاز چگونگی  و مراقب بوده سازمان مختلف
 آگاه باشند. کاران صاحب

ی ها مهارتکه  دهد یمی این پژوهش نشان ها افتهی

خاص  طور به نوشتاری، گفتاری، گوش دادن و بین فردی و

ی یک گزارش حسابرسی  ارائهمهارت حسابرسان داخلی در 

 نقاط آن در که حجم مناسب و شکل یک در تیفیباکداخلی 

 دستاوردهایکنار  در ای حرفه صورت به انتقادها و ضعف

در ارزیابی اثربخشی  است گشته بیان کار صاحب بخش رضایت

 واحد حسابرسی داخلی بایستی موردتوجه قرار گیرد.

تواند مورداستفاده واحدهای  نتایج این پژوهش می

حسابرسی داخلی برای ارزیابی اثربخشی واحد حسابرسی 

اساس  تا بر قرار گیرد ها سازمانداخلی استقراریافته در 

شناسایی نقاط ضعف واحد حسابرسی داخلی بر اساس 

الزم جهت هرچه اثربخش  اقدامات در مقاله، ذکرشدههای  مؤلفه
از نتایج این  تواند یمکردن آن صورت پذیرد. کمیته حسابرسی 

جهت ارزیابی اثربخشی واحد حسابرسی داخلی  پژوهش در

پژوهش جامعه آماری این  ازآنجاکهاستفاده نماید. همچنین 

حسابرسان داخلی، رئیسان حسابرسی داخلی و رئیس یا اعضای 

ی عضو بورس اوراق بهادار تهران، ها شرکت کمیته حسابرسی

ی عضو انجمن حسابرسی داخلی ها شرکتفرابورس ایران و نیز 

این  مورداستفاده تواند یم، نتایج این پژوهش اند بودهایران 

ابرسی داخلی قرار ی واحد حساثربخشجهت ارزیابی  ها شرکت

مدیره و حسابرسان  ازآنجاکه مدیران و اعضای هیئت بگیرد.

مستقل ازجمله ذینفعان واحد حسابرسی داخلی هستند، 

جهت  ها گروهگردد که در تحقیقات آتی نظر این  پیشنهاد می

های ارزیابی اثربخشی واحد حسابرسی داخلی  تعیین مؤلفه

شود در  وصیه میموردسنجش قرار گیرد. به پژوهشگران ت

تر کردن نتایج این  های آتی در جهت هرچه کاربردی پژوهش

طور  معیارهای مورد استفاده در این پژوهش را به پژوهش،
موردسنجش قرار دهند تا  هر یک از صنایع جداگانه بر روی

نتایج پژوهش کامالً برای هر یک از صنایع کاربردی گردد. در 

های  های آتی، مؤلفه وهششود که در پژ خاتمه پیشنهاد می

طور جداگانه در  به ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران

عمومی و خصوصی مورد بررسی قرار گیرد و در آن به  دو بخش

 بخش پرداخت. ها در دو بررسی تفاوت دیدگاه
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