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رتبهبندی سنجههای مؤثر بر وظایف و جایگاه واحد حسابرسی داخلی در

اجرایی
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تاریخ پذیرش1316/70/11 :

چكیده
مقدمه :واحد حسابرسی داخلی به عنوان بخشی مهم در هر بنگاه و از اركان اساسی محیی كنترییی ،وفی یه ارزییابی و
بررسی ك ایت و اثربخشی نظام حسیابداری و كنتیرل داخلیی را دارد .بنیابراین ،شیناخت وفیای  ،درک جایگیاه ایین
واحد و همچنین ،بررسی اویویت هر یک از سنجههای مؤثر بر كاركرد آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نظر نوع اكتشافی-پیمایشی و از یحاظ هدف ،كاربردی است .با توجه به منشیور فاایییت
حسابرسی داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و موارد استخراج شده از پژوهشهای ماتبر ،وفای

مهم واحید

حسابرسی داخلی مشخص شد و بر اساس آن پرسشنامهای در قایب  3ماییار شیام شیرای عمیومی واحید حسابرسیی
داخلی ،اجرای عملیات و مدیریت واحد دستگاه اجرایی به صورت مقایسه زوجی تدوین و بین مااونان اداری و میایی،
رؤسای حسابداری ،ذیحسابان و حسابداران ادارات ك دستگاههای اجرایی استان فارس توزیع شد .در ایین پیژوهش،
از فن تاپسیس و آزمون كروسکال-واییس برای آزمون فرضیههای پژوهش است اده شده است.
یافتهها :نتایج پژوهش نشیان داد كیه «داشیتن صیالحیتهیای علمیی و حرفیهای میدیر واحید حسابرسیی داخلیی» ،بیا
اهمیتترین و «امضای گزارشهای ساختار كنترلهای داخلی بهوسیله باالترین مقام مسیوول دسیتگاه» كیماهمییتتیرین
سنجه مؤثر بر جایگاه واحد حسابرسی داخلی است .همچنین ،بین مایارهای وفای

واحد حسابرسیی داخلیی اخیتالف

ماناداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای این پژوهش ،به دستگاههای اجرایی پیشنهاد میشود به صیالحیت علمیی و حرفیهای
مدیران واحد حسابرسی داخلی خود و همچنین صالحیت كارمندان این قسمت ،توجه ویژهای داشته باشند.
واژههای کلیدی :امنیت شغلی ،پیگیری اقدامات مدیریت ،دستگاههای اجرایی ،صالحیت علمی و حرفهای،
وفای

واحد حسابرسی داخلی.

 .1استاد حسابداری دانشگاه شیراز و حسابدار رسمی.
 .دانشجوی دكترای حسابداری دانشگاه شیراز.
* نویسنده مسوول؛ رایانامهghmahdavi@rose.shirazu.ac.ir :

رتبهبندی سنجههای مؤثر بر وفای

و جایگاه واحد حسابرسی داخلی ...

مقدمه

از نظر ساختار ،واحد حسابرسی داخلی زیر نظر
كمیته حسابرسی وفای

خود را انجام میدهد .در

یکی از واحدهای مهم در هر سازمان واحد حسابرسی

واقع ،كمیته حسابرسی حمایتكننده واحد حسابرسی

داخلی است .این واحد یکی از اركان اساسی محی

داخلی است ( .)1این كمیته شام اعضای غیرموف

كنتریی است ( .)1اهمیت این واحد به اندازهای است

هیوت مدیره است كه افزون بر نظارت بر واحد

كه در استانداردهای حسابرسی ایران نیز (بهویژه

حسابرسی داخلی ،نقش راب

بین هیوت مدیره

استاندارد شماره  )617همانند سایر كشورها به موضوع

شركت ،حسابرس داخلی و حسابرس مستق را ای ا

حسابرسی داخلی پرداخته شده است .طبق استاندارد

میكند .كمیته حسابرسی وفی ه كسب اطمینان ماقول

مذكور ،حسابرسی داخلی یانی وفی ه ارزیابی كه در

از این موارد را بر عهده دارد .1 :اثربخشی فرآیندهای

داخ واحد مورد رسیدگی و به وسیله كاركنان آن به

نظام راهبری ،مدیریت خطر و كنترلهای داخلی،

منظور ارائه خدمت به آن واحد به وجود میآید.

 .سالمت گزارشگری مایی .3 ،اثربخشی حسابرسی

همچنین ،ارزیابی و بررسی ك ایت و اثربخشی نظام

و اثربخشی

حسابداری و كنترل داخلی نیز از جمله وفای

اصلی

واحد حسابرسی داخلی است ( ) .افزون براین ،طبق

داخلی .1 ،استقالل حسابرس مستق
حسابرسی مستق

و  .5رعایت قوانین ،مقررات و

ایزامات (.)5

ماده  17دستورعم كنترلهای داخلی برای ناشران

هر چند با توجه به موارد و ایزامات ذكر شده در

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

باال ،واحد حسابرسی داخلی در برخی شركتها و به

ایران ،مصوب مورخ  3بهمن  ،1311مأموریت و

ویژه شركتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

دامنه عملیات واحد حسابرسی داخلی به شرح زیر بیان

تهران ،ایجاد و مشغول به فااییت شده است اما در

شده است (:)3

پیکره دستگاههای اجرایی چنین واحد ارزشمندی
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مأموریت واحد حسابرسی داخلی ،ارائه

ایجاد و بکار گرفته نشده است .طبق بند شماره

خدمات اطمیناندهی و مشاورهای مستق و

مربوط به فص دوم قانون دیوان محاسبات كشور،

بیطرفانه ،به منظور ارزشافزایی و بهبود

منظور از دستگاه اجرایی عبارت است از :كلیه

عملیات شركت است .حسابرسی داخلی با

وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات ،شركتهای دویتی

ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شركت

و سایر واحدهایی كه به نحوی از انحاء از بودجه ك

كمک میكند كه برای دستیابی به

كشور است اده میكنند و به طور كلی هر واحد اجرایی

هدفهای خود ،اثربخشی فرآیندهای

كه بر طبق اصول  11و  15قانون اساسی مایکیت

راهبری ،مدیریت خطر و كنترل را ارزیابی

عمومی بر آنها مترتب باشد .پژوهشهای اشنایدر ()6

كرده و بهبود بخشد.

و گونزایز و همکاران ( )0در خارج از كشور و
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پژوهشهای انصاری و ش یای ( ،)8باباجانی و بابایی

كدامند؟ همچنین ،آیا ت اوت ماناداری بین رتبههای

( )1و باباجانی و خنکا ( )17در داخ  ،حاكی از

مایارهای وفای

واحد حسابرسی داخلی وجود

اهمیت واحد حسابرسی داخلی است .بنابراین ،با توجه

دارد؟

به ارزشآفرینی واحد حسابرسی داخلی برای بهبود
سطح عملکرد سازمان ،استقرار آن ضرورت پیدا

مبانی نظری

میكند ( .)11در صورت ایجاد واحد حسابرسی

واحد حسابرسی داخلی

داخلی در دستگاههای اجرایی ،میزان پاسخگویی و

طبق نظریه نمایندگی ،به دیی جدایی مایکیت و

حسابدهی در دستگاههای مزبور افزایش مییابد و

مدیریت ،خطرهای نمایندگی شام

نامتقارنی

این امر میتواند باعث شود كه دستگاههای اجرایی

اطالعات ،خطر اخالقی ،تضاد منافع بین مدیر و مایک

خود را به نحو احسن انجام دهند (  .)1افزون

به وجود میآید ( .)11حسابرسی ابزار كنترل مدیریت

بر مطایب باال ،بهطور كلی میتوان گ ت استقرار

است ( )15و بهمنظور كاهش مشکالت نمایندگی،

شیوههای نظارتی (از جمله واحد حسابرسی داخلی)

مایکان اقدام به است اده از خدمات حسابرسان مستق

موجب باال رفتن سطح پاسخگویی میشود (.)13

میكنند ( .)16واحد حسابرسی داخلی به حسابرسان

وفای

دستگاههای اجرایی مورد مطایاه در این پژوهش

در ای ای نقش حسابرسی كمک میكند اما از نظر

واحد حسابرسی داخلی ندارند .هدف این پژوهش

ابوت ،به دیی نداشتن استقالل ،نمیتوان حسابرسی

شناسایی سنجههای مؤثر بر وفی ه و جایگاه واحد

داخلی را به عنوان یک حرفه مستق در نظر گرفت

حسابرسی داخلی در دستگاههای اجرایی و سرانجام

( .)10با این وجود ،نظام كنترلهای داخلی همواره

رتبهبندی آنهاست .در این راستا ،این پژوهش به

مورد توجه حسابرسان ( )18و سرمایهگذاران ()11

دنبال پاسخگویی به سؤالهای زیر اسیت :چه

بوده است كه واحد حسابرسی داخلی وفی ه ارزیابی

واحد

اثربخشی آن را بر عهده دارد .حسابرسان مستق ،

حسابرسی داخلی دستگاههای اجرایی مؤثر است؟ چه

حسابرسان داخلی را به عنوان دستیار خود قلمداد

سنجههایی از شرای اجرای عملیات بر انجام وفای

كرده و در ارزیابی كنترلهای داخلی و همچنین

دستگاههای اجرایی مؤثر

واحد حسابرسی داخلی

آزمون محتوای مانده حسابها از كمک آنان است اده

است؟ چه سنجههایی از مایار مدیریت دستگاه اجرایی

میكنند ( .) 7كی یت كاركردهای حسابرس داخلی،

واحد حسابرسی داخلی دستگاههای

میزان نقش حسابرسی داخلی و ساز و كارهای نظام

واحد حسابرسی

كنترلهای داخلی مناسب ،حسابرس مستق را در امر

عمومی،

ارتقای كی یت حسابرسی ،بسیار كمک میكند (.) 1

اجرای عملیات و مدیریت دستگاه اجرایی ،به ترتیب،

انجمن حسابرسان داخلی آمریکا ،حسابرسی داخلی را

سنجههایی از شرای

بر انجام وفای

عمومی بر انجام وفای

اجرایی مؤثر است؟ مهمترین وفای

داخلی و با اهمیتترین سنجههای شرای
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رتبهبندی سنجههای مؤثر بر وفای

فااییتی مستق

و جایگاه واحد حسابرسی داخلی ...

و اطمینانآور میداند كه كنترل

دستیابی سازمان به هدفها و سودآوری مناسب را

مدیریت خطر و بهبود فرایندهای راهبری را بر عهده

نیز بر عهده دارد (  )3و از تضاد بین منافع مدیر و

دارد ( ).

مایک جلوگیری میكند ( .)33حسابرسی داخلی

نظریه پلیس رویکرد بازدارندگی را برای واحد

وفی ه انجام حسابرسی مستمر را نیز برعهده دارد ()31

حسابرسی داخلی مطرح میكند .به طوری كه ،این

و همین امر میتواند قابلیت اتکای صورتهای مایی را

مهم برای جلوگیری و

افزایش و خطر حسابرسی و خطر شركت را كاهش

جستوجوی تقلب در شركت و صورتهای مایی

دهد ( .)35-30مطابق با نتایج پژوهش حاجیها (،)38

است ( .) 3بنابراین ،این واحد موجب كاهش خطر

واحد حسابرسی داخلی باعث امید به بهبود عملکرد،

شركت ( ) 1و است اده از اهرمهای مایی (،) 5

امید به بهبود شرای

كاری و تأثیرگذاری اجتماعی

افزایش كی یت حسابرسی مستق و كاهش حقایزحمه

میشود .همچنین ،واحد حسابرسی داخلی یکی از

در

راههای ایجاد نوآوری در زمینه حسابداری برای بهبود

واحد به عنوان یک عام

حسابرسی (با كاهش حضور حسابرسان مستق

شركت) خواهد شد ( .) 6همچنین ،بیطرفی و قدمت

عملکرد سازمان است ( 31و .)17

این واحد موجب كاهش تأخیر در ارائه گزارش

هدفهای واحد حسابرسی داخلی در كشورهای

استقرار

با یکدیگر ت اوت چندانی ندارد .در این

حسابرسی میشود ( .) 0این امر به دیی

مختل

قویتر كنترلهای داخلی در شركتهایی است كه

راستا ،پاول و همکاران در پژوهشی هدفهای واحد

واحد حسابرسی داخلی دارند ( 8و  .) 1علت دیگر

حسابرسی داخلی را در  11كشور جهان بررسی

آن این است كه واحد حسابرسی داخلی موجب

كردند .نتایج پژوهش آنان حاكی از آن بود كه در

كاهش پیچیدگی عملیات و ش افیت گزارشگری

كشورهای مختل  ،هدف حسابرسان داخلی افزایش

میشود ( .)37به منظور انجام بهتر عملکرد و وفای ،

اثربخشی و استقالل از مدیریت است (  .)3این واحد

است اده از نرمافزارهای رایانهای میتواند به بهبود

به رعایت اصول اخالقی در داخ سازمان كمک

عملکرد واحد حسابرسی داخلی كمک كند (.)31

میكند .در واقع ،انجام حسابرسی داخلی مستمر

اهمیت واحد حسابرسی داخلی به اندازهای است
كه در كشورهای توساه یافته ،كمتر شركت یا

موجب ارتقای رعایت اخالق خواهد شد (.)31
طبق منشور فااییت حسابرسی داخلی سازمان

سازمانی را میتوان یافت كه دارای واحد حسابرسی

بورس و اوراق بهادار تهران ،مسووییتها و وفای

داخلی نباشد ( ) .به طور كلی ،شركتها یا

واحد حسابرسی داخلی به شرح زیر است (:)3

سازمانهایی كه واحد حسابرسی داخلی را ندارند ،به

 .1تدوین برنامه اناطافپذیر ساالنه حسابرسی داخلی

دنبال ایجاد این واحد حسابرسی هستند ( .)6واحد

با است اده از روششناسی متناسب مبتنی بر خطر،

حسابرسی داخلی ،وفی ه كنترل كاركنان برای

شام هرگونه خطر یا مالحظات كنتریی مورد نظر
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مدیریت شركت و پیشنهاد آن به كمیته حسابرسی
از تصویب بهوسیله هیوت

برای بررسی (قب
مدیره).

 .17ارائه فهرستی از هدفهای كمّی عملیاتی و نتایج
تحققیافته به كمیته حسابرسی.

 .اجرای برنامه ساالنه مصوب هیوت مدیره شام
هرگونه وفای

داخلی.

و طرحهای مورد درخواست

مدیریت شركت و كمیته حسابرسی.

 .11همکاری در فرآیند رسیدگی به فااییتهای
مشکوک به تقلب در شركت (و یا فااییتهای
پولشویی) و هشدار به موقع و مناسب به مدیریت

 .3بررسی و ارزیابی مستمر اثربخشی نظام كنترلهای
داخلی ،گزارش نتایج به كمیته حسابرسی و هیوت
مدیره و پیگیری روشهای بهبود نظام كنترلهای
داخلی.

شركت و كمیته حسابرسی (و یا مسوول مبارزه با
پولشویی).
 .1مدنظر قراردادن دامنه رسیدگیهای حسابرسان
مستق و ارتباط و همکاری با آنان به منظور انجام

 .1ح ظ تركیب نیروی انسانی دارای دانش ،تجربه و

حسابرسی بهینه شركت با هزینه ماقول و نیز ارائه

مهارت كافی و مدارک رسمی حرفهای متناسب

اطالعات و مستندات دال بر فااییتهای پولشویی

طبق ایزامات سازمان بورس اوراق بهادار و تدوین

به حسابرس مستق شركت طبق مقررات.
 .13فرهنگسازی از طریق اطالعرسانی مناسب به

و اجرای برنامههای آموزشی مناسب.
 .5استقرار برنامه ارزیابی كی یت برای كسب اطمینان
از عملکرد مناسب حسابرسی داخلی.

سایر كاركنان شركت در مورد حسابرسی داخلی
و ماهیت ارزشافزایی آن.

 .6انجام خدمات مشاورهای افزون بر خدمات
اطمیناندهی حسابرسی داخلی برای كمک به

پیشینه پژوهش

مدیریت شركت در دستیابی به هدفهای شركت.

تاكنون ،هیچ پژوهشی در بخش تجاری یا عمومی

 .0ارزیابی تل یق فااییتها ،انجام فرآیندهای كنتریی،

و جایگاه واحد حسابرسی

و متناسب با شرای

ایجاد ،استقرار یا توساه

فااییتها.

در مورد رتبهبندی وفای

داخلی در داخ و خارج از كشور انجام نشده است.
یذا ،در زیر به ذكر خالصهای از نتایج پژوهشهایی

 .8ارائه گزارشهای دورهای منظم (و در صورت نیاز
گزارشهای موردی) در مورد خالصه نتایج
حاص از فااییتهای واحد حسابرسی داخلی به
كمیته حسابرسی و هیوت مدیره.

پرداخته میشود كه در زمینه شناسایی وفای

واحد

حسابرسی داخلی به طور عام انجام شده است.
ادن و موریاه در پژوهشی تاداد 1

شابه بانک

آمریکایی را به منظور بررسی تأثیر واحد حسابرسی

 .1اطالعرسانی منظم به كمیته حسابرسی در مورد

داخلی بر عملکرد آنها برای مدت یک سال بررسی

موضوعهای نوین اثرگذار بر انجام بهتر حسابرسی

كردند .نتایج پژوهش آنان حاكی از عملکرد بهتر
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و جایگاه واحد حسابرسی داخلی ...

شاب دارای واحد حسابرسی داخلی نسبت به سایر

استانداردهای مربوط به استقالل حسابرسی و انجام

شاب بود .در شاب دارای واحد حسابرسی داخلی

عملیات ،در حسابرسی داخلی نیز كاربرد دارد .رعایت

جنبههای آموزش ،انگیزش ،جلوگیری از اعمال

این استانداردها باعث میشود كه ذین اان ،به كار

متقلبانه و بهبود فرایندها مت اوت از سایر شاب بود

حسابرسان داخلی بیشتر اتکا كنند (.)6
باروآ و همکاران در پژوهشی ویژگیهای كمیته

(.)11
جنینگز و همکاران در پژوهشی در تاداد 50

حسابرسی و سرمایهگذاری در واحد حسابرسی داخلی

جلسه ،قضاوت و قابلیت اعتماد گزارشگری مایی را

را برای  181شركت پذیرفته شده در بورس اوراق

راهبری شركتی خصوصی و دویتی

بهادار آمریکا بررسی كردند .نتایج پژوهش آنان نشان

آمریکا واكاوی كردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

داد كه رابطه من ی و ماناداری بین بودجه واحد

كه در شركتهایی كه واحد حسابرسی داخلی دارند

حسابرسی داخلی و تاداد اعضای كمیته حسابرسی

برای انتشار گزارش حسابرسی اطمینان بهتری وجود

وجود دارد .این امر نشان میدهد كه كمیته حسابرسی

دارد ( .)1

تأثیر مستقیمی بر واحد حسابرسی داخلی دارد (.)11

در دو محی

هو و هاتچینسون در پژوهشی ،بر اساس

گونزایز و همکاران در پژوهشی تأثیر واحد

گزارشهای ساالنه شركتهای هنگكنگی ،رابطه

حسابرسی داخلی بر سازمان را بررسی كردند.

بین وجود واحد حسابرسی داخلی و حقایزحمه

پرسشنامه پژوهش آنان بهوسیله  17ن ر حسابرس

برای تاداد  77شركت را در

آمریکای شمایی ،خاور

حسابرسان مستق

بازهی زمانی 771- 775

داخلی در كشورهای مختل

بررسی كردند .نتایج

میانه ،آسیا و اروپا تکمی شد و نتایج نشان داد كه

پژوهش آنان نشان داد كه شركتهایی كه واحد

درک حسابرسان داخلی از عملکرد مورد انتظار واحد

حسابرسی داخلی دارند حقایزحمه حسابرسی مستق

حسابرسی داخلی و تأثیر اجتماعی این واحد ،برای

كمتری پرداخت میكنند .دیی
اتکای حسابرسان مستق

این امر میتواند

انجام حسابرسی داخلی مستمر با اهمیت است (.)0

به گزارشهای واحد

گو و یی در پژوهشی به بررسی تأثیر قانون

حسابرسی داخلی و محولكردن برخی اقدامات به این

ساربینز-آكسلی بر واحد حسابرسی داخلی برای تاداد

واحد باشد (.)13

 57شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اشنایدر در پژوهشی با است اده از تاداد 07

نیویورک در بازهی زمانی  773- 771پرداختند.

پرسشنامه در كشور آمریکا به تجزیه و تحلی

نتایج پژوهش آنان نشان داد كه تاداد اعضای هیوت

استانداردهای حرفهای و شناسایی عواملی پرداخت

مدیره تأثیر زیادی بر واحد حسابرسی داخلی دارد.

كه از طریق آنها حسابرسی داخلی به حسابرسان

همچنین ،با وجود واحد حسابرسی داخلی ،امر

مستق كمک میكند .نتایج پژوهش وی نشان داد كه

گزارشگری با ش افیت بهتری انجام میشود .بنابراین،
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موارد مطرح شده در قانون ساربینز-آكسلی تأثیر

دویتی كشور عربستان ساودی بررسی كردند .نتایج

شگرفی بر حسابرسی داخلی داشته است (.)15

پژوهش آنان نشان داد كه عوام استخدام كاركنان با

وانحسین و باماهروس در پژوهشی تأثیر واحد

تجربه ،فراهمكردن منابع كافی ،افزایش ارتباط با

حسابرسی داخلی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی

حسابرسان مستق و استقالل واحد حسابرسی داخلی

را بررسی كردند .آنان تاداد  13شركت پذیرفته شده

مهمترین عوام در اثربخشی واحد حسابرسی داخلی

در بورس اوراق بهادار كشور مایزی در سال 771

است (.)18

میالدی را به عنوان نمونه انتخاب كردند .نتایج

نیکبخت و مااذینژاد در پژوهشی عوام مؤثر بر

پژوهش وانحسین و باماهروس نشان داد كه بین هزینه

اتکای حسابرسان مستق بر كار حسابرسان داخلی را

حسابرسی داخلی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی

بررسی كردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد كه

رابطه من ی و ماناداری وجود دارد (.)16

متغیرهای صالحیت حرفهای ،كی یت كار انجام شده،

راسی در پژوهشی به بررسی نقش واحد حسابرسی

مراقبت حرفهای و سطح خطر ذاتی بهوسیله حسابرسان

داخلی در دستگاههای اجرایی كشور كانادا پرداخت.

داخلی رابطه مثبت و ماناداری با اتکای حسابرسان

وی با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با كاركنان

مستق بر عملکرد آنان دارد (.)11

تاداد  1دستگاه اجرایی در ایایت كبک نشان داد كه

انصاری و ش یای در پژوهشی به بررسی تأثیر

حسابرسان داخلی وفی ه خود را به نحو شایسته انجام

متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی

نمیدهند .حسابرسان داخلی دستگاههای اجرایی به

پرداختند .پرسشنامه پژوهش آنان بهوسیله  376ن ر از

جای نظارت و حراست دستگاه در برابر مدیریت عایی

اعضای جاماه حسابداران رسمی ایران تکمی شد.

سازمان ،حتی اقدام به ح افت از مدیران نیز میكنند

نتایج پژوهش انصاری و ش یای نشان داد كه

(.)10

حسابرسان مستق بر نتایج كار حسابرسان داخلی اتکا

میهرت در پژوهشی نارسایی نظریه نمایندگی و
كنترل فرایند كار در واحد حسابرسی داخلی در كشور

میكنند و این اتکا منجر به كاهش بودجههای زمانی و
ریایی در برنامه حسابرسی آنان میشود (.)8

استراییا را مورد بحث قرار داد .وی واحد حسابرسی

باباجانی و بابایی تأثیر استقرار واحد حسابرسی

مشکالت نمایندگی

داخلی و تشکی كمیته حسابرسی در ارتقای سطح

دانست و بیان كرد كه با وجود این واحد میتوان

مسووییت پاسخگویی مایی دانشگاهها و موسسات

فرایند كار كاركنان را نیز مورد كنترل بهتری قرار داد

آموزش عایی و پژوهشی را بررسی كردند .به این

(.)36

منظور ،تاداد  117پرسشنامه بین حسابرسان مستق و

داخلی را عاملی مهم در ح

مؤثر بر

مااونان اداری و مایی ،مدیران مایی یا كارشناسان و

ایزبان و جیویامز در پژوهشی عوام

اثربخشی واحد حسابرسی داخلی را در  01سازمان

سرپرستان حسابرسی دیوان محاسبات كشور مستقر در
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دانشگاهها توزیع شد .نتایج پژوهش آنان نشان داد كه
استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکی

سازمانی حسابرس ،آموزش ،محی

كار ،ارزیابی

كمیته

خطر ،تنوع خدمات ،ارزیابی عملکرد ،تبلیغات و

حسابرسی در دانشگاهها موجب ارتقای سطح

است اده از روشهای نوین بر اثربخشی واحد

موسسات

حسابرسی داخلی تأثیر دارد .این موارد سرانجام منجر

مسووییت پاسخگویی مایی در این قبی

به ایجاد ارزش افزوده واحد حسابرسی داخلی

میشود (.)1
مدرس و بیداری نقش ارزش افزوده واحد
حسابرسی داخلی را بررسی كردند .آنان  0ویژگی
ساختار سازمانی ،كاركنان و محی

كار ،خدمات

متنوع ،سنجش عملکرد ،ارزیابی خطر ،بازاریابی

میشود .همچنین ،ت اوت ماناداری بین دیدگاه
مدیران و دیدگاه حسابرسان داخلی در رابطه با عوام
مؤثر بر ارزش افزوده واحد حسابرسی داخلی وجود
دارد (.)51

خدمات و تغییرات مداوم در واحد حسابرسی داخلی

نتایج پژوهش فروغی و نخبهفالح نشان داد كه

را در سال  1381بررسی كردند .پرسشنامه پژوهش

ویژگی اطمینان بیش از حد در مدیران ارشد ،سبب

مدرس و بیداری بهوسیله  161ن ر از كاركنان واحد

كاهش محافظهكاری در فرایند گزارشگری مایی

حسابرسی داخلی و مدیران ارشد شركتها تکمی

میشود .از این رو ،شاخص مدیریت در واحد

شد .نتایج پژوهش آنان حاكی از نداشتن ارزشافزایی

حسابرسی داخلی ،یکی از موارد مطرح در وفای

واحد حسابرسی داخلی برای شركتهای مورد بررسی

این واحد محسوب میشود ( .)5

بود (.)57

نتایج پژوهش حاجیها و رفیای با بررسی تاداد 50

باباجانی و خنکا در پژوهشی ضرورت تشکی

شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و

كمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی در

ارسال پرسشنامه به مدیران آنها نشان داد در

شهرداریهای كالنشهرها برای ارتقای سطح

شركتهایی كه واحد حسابرسی داخلی وجود دارد

مسووییت پاسخگویی را بررسی كردند .نتایج پژوهش

تأخیر در گزارش حسابرسی آنها كمتر است (.) 0

آنان نشان داد كه تشکی كمیته حسابرسی و استقرار

نتایج پژوهش رحمانی و قشقایی با بررسی تاداد

واحد حسابرسی داخلی در شهرداریهای كالنشهرها

 113پرسشنامه از كارشناسان ذیرب

امور مایی

موجب ارتقای مسووییتپذیری و پاسخگویی مایی و

دانشگاهها ،حسابرسان شاغ در سازمان حسابرسی،

عملیاتی نهادهای مذكور میشود (.)17

كارشناسان و ذیحسابان وزارت امور اقتصادی و

پورحیدری و رضایی در پژوهشی عوام مؤثر بر

حسابرسان مستق

دانشگاهها نشان داد كه «ایجاد

ارزش افزوده واحد حسابرسی داخلی در شركتهای

ارزش افزوده از طریق اطمینانبخشی»« ،افزایش

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی

اثربخشی فرایند كنترل بودجه»« ،ایجاد ارزش افزوده

كردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد كه جایگاه

از طریق ایجاد بصیرت و ارزیابی بیطرفانه» و «بهبود
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سالمت اداری ،افزایش سطح آگاهی سازمانی و
كمک به حسابرسان مستق » از عوام

روش پژوهش

ضرورت

استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاههاست

این پژوهش از نوع اكتشافی-پیمایشی و از یحاظ

(.)11

هدف نیز كاربردی است.
با توجه به این كه وفای

سؤال و فرضیه پژوهش

كلی واحد حسابرسی

داخلی در شركتها و دستگاههای اجرایی با یکدیگر

سؤال اصلی ،سؤالهای فرعی و فرضیه پژوهش به

شباهت زیادی دارد و برای واحد حسابرسی داخلی در

شرح زیر تدوین شده است .در هر یک از سؤالهای

دستگاههای اجرایی منشور فااییت پیشبینی و برای

فرعی تایین مهمترین سنجه هر یک از مایارهای

واحد حسابرسی داخلی

وفای

اجرا ابالغ نشده است ،وفای

حسابرسی داخلی و در سؤال اصلی تایین

با است اده از منشور فااییت واحد حسابرسی داخلی

مد نظر است .در این

ژوهشهای

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و پ

پژوهش  1سؤال اصلی 3 ،سؤال فرعی و  1فرضیه

ذكر شده در مبانی نظری و پیشینه پژوهش (به عنوان

اصلی طراحی و برای بررسی در نظر گرفته شده است.

نمونه ،اشنایدر ( ،)6گونزایز و همکاران ( ،)0ادن و

مهمترین سنجه در این وفای

موریاه ( ،)11جنینگز و همکاران (  ،)1هو و
وانحسین و
هاتچینسون ( ،)13باروآ و همکاران ( ،)11

سؤال اصلی پژوهش
مهمترین وفی ه واحد حسابرسی داخلی چیست؟

باماهروس ( ،)16راسی ( ،)10انصاری و ش یای ( )8و
باباجانی و بابایی ( ))1شناسایی شده است .با است اده از
سنجهها و وفای

سؤالهای فرعی پژوهش
 .1مهمترین سنجه برای مایار «شرای

عمومی

شناسایی شده ،پرسشنامهای در

قایب  3مایار شام شرای

عمومی واحد حسابرسی

داخلی ،اجرای عملیات و مدیریت واحد دستگاه

واحد حسابرسی داخلی» چیست؟
 .مهمترین سنجه برای مایار «اجرای عملیات

اجرایی به صورت مقایسه زوجی تدوین شد .برای
وفای

بهوسیله واحد حسابرسی داخلی» چیست؟
 .3مهمترین سنجه برای مایار «مدیریت دستگاه

واحد حسابرسی داخلی در مجموع تاداد 11

سنجه شام تاداد  1سنجه برای مایار شرای عمومی
واحد حسابرسی داخلی و تاداد  6و  1سنجه ،به

اجرایی» چیست؟

ترتیب ،برای مایارهای اجرای عملیات و مدیریت
دستگاه اجرایی در نظر گرفته شد .در این پژوهش از

فرضیه پژوهش
بین رتبههای مایارهای وفای
داخلی اختالف مانادار وجود دارد.

واحد حسابرسی

پرسشنامه برای جمعآوری دادهها است اده شده و در
سال  131انجام شده است.
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و جایگاه واحد حسابرسی داخلی ...

رتبهبندی سنجههای مؤثر بر وفای

روایی و پایایی پرسشنامه

نمونهی این پژوهش شام

به منظور سنجش روایی پرسشنامه از نظر

تادادی از دستگاههای

اجرایی در استان فارس است كه امکان دریافت پاسخ

محتوایی ،سؤالهای پرسشنامه در چندین مرحله طبق

و اجرای این مطایاه در آنها میسر بود .ادارات ك

نظر صاحبنظران اصالح و نهایی شد .برای ارزیابی

استان فارس ،شام تاداد  1سازمان و  10دستگاه

قابلیت اطمینان پرسشنامه (آزمون پایایی) از

اجرایی است كه در این پژوهش تاداد  18پرسشنامه

آزمونهای آی ای كرونباخ ،آزمون دو نیمهكردن و

از  17سازمان و  1دستگاه اجرایی جمعآوری و

آزمون اسپیرمن-براون و نرمافزار  SPSSبرای هر یک

بررسی شده است .جدول شماره  ،دستگاههای

واحد حسابرسی داخلی است اده

اجرایی مشاركتكننده در پژوهش و جزئیات آنها را

شد .جدول شماره  1نتایج آزمون پایایی متغیرهای

نشان میدهد .دادهها با است اده از فن تاپسیس تجزیه و

پژوهش را برای نمونه نشان میدهد .نتایج حاكی از

تحلی و به منظور بررسی وجود اختالف مانادار بین

باالبودن ضرایب این آزمونها برای سؤالهای مندرج

مایارها نیز از آزمون كروسکال-واییس است اده شد.

از مایارهای وفای

در پرسشنامه است .بنابراین ،سؤالهای پرسشنامه

فن تاپسیس

قابلیت اطمینان كافی دارد.

هنگامی كه بین سنجههایی كه رتبهبندی میشود

جاماه و نمونه آماری

برهمكنش وجود داشته باشد باید از فنون جبرانی

از آن جا كه هدف این پژوهش رتبهبندی وفای

رتبهبندی است اده شود تا تاام و اثر متقاب سنجهها

و جایگاه واحد حسابرسی داخلی در دستگاههای

در نظر گرفته شود ( .)53بنابراین ،به دیی

وجود

اجرایی است جاماه آماری آن را مااونان اداری و

برهمكنش بین سنجههای مؤثر بر وفای

واحد

مایی ،رؤسای حسابداری ،ذیحسابان و حسابداران

حسابرسی داخلی در این پژوهش از فن تاپسیس

میدهد .با

است اده شد كه جزء ایگوی جبرانی فنهای

ادارات ك دستگاههای اجرایی تشکی

توجه به تاداد محدود جاماه ،روش نمونهگیری
آماری و تاداد نمونه در این مطایاه مربوط نیست.

تصمیمگیری است.
در فن تاپسیس m ،گزینه به وسیله  nشاخص

جدول  :1نتایج آزمون پایایی متغیرهای پژوهش
آلفای کرونباخ

ضریب آزمون دو نیمهکردن

ضریب آزمون اسپیرمن-براون

معیار
شرای عمومی واحد حسابرسی داخلی

7/131

7/111

7/110

اجرای عملیات بهوسیله واحد حسابرسی داخلی

7/101

7/101

7/111

7/115

7/813

7/115

7/853

7/061

7/813

مدیریت دستگاه اجرایی
وفای

011

واحد حسابرسی داخلی
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دكتر غالمحسین مهدوی و نویدرضا نمازی
جدول  :2نهادها و دستگاههای اجرایی مشارکتکننده در پژوهش
نهاد
رهبری

سازمان

تعداد پرسشنامه

دستگاههای اجرایی ذیربط مورد بررسی

كمیته امداد امام خمینی

دریافت شده
17

اداره ك كمیته امداد امام خمینی استان فارس

مجلس

دیوان محاسبات

اداره ك دیوان محاسبات استان فارس

18

قوه قضاییه

سازمان ثبت اسناد و امالک

اداره ك سازمان ثبت اسناد و امالک استان فارس

1

قوه مجریه

شركت ملی گاز ایران

شركت گاز استان فارس

0

قوه مجریه

سازمان مدیریت منابع آب

قوه مجریه

شركت توانیر

قوه مجریه

سازمان تأمین اجتماعی

شاب شمارههای  3 ، ،1و  1سازمان تأمین اجتماعی شیراز

قوه مجریه

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

قوه مجریه

امور اقتصادی و دارایی

قوه مجریه

سازمان میراث فرهنگی

شركت آب و فاضالب استان فارس ،شركت آب منطقهای فارس،

6

شركت آب و فاضالب شیراز و شركت آب و فاضالب روستایی
برق منطقهای فارس ،شركت توزیع برق استان فارس ،مدیریت تویید برق

1

جنوب فارس و شركت توزیع نیروی برق شیراز

11
16

اداره ك امور اقتصادی و دارایی استان فارس ،اداره ك امور ماییاتی

5

استان فارس و دفتر سازمان حسابرسی

1

اداره ك میراث فرهنگی استان فارس

(بُاد) به عنوان یک نظام هندسی مورد ارزیابی قرار

از محاسبه وزن ،ماتریس بیمقیاس موزون با توجه

میگیرد ( 53و  )51كه فاصله یک گزینه از نقطه

به رابطه زیر محاسبه شد.

ایدهآل مثبت ( )Ai +و ایدهآل من ی ( )Ai -به صورت

رابطه

×

فاصله اقلیدسی (از توان دوم) و یا به صورت مجموع

 .3مشخصكردن راه ح ایدهآل مثبت ( )Ai +و راه

قدر مطلق از فواص خطی (فواص بلوكی) محاسبه

ح ایدهآل من ی ( :)Ai -راه ح ایدهآل مثبت

میشود .این امر بستگی به نرخ تبادل و جایگزینی بین

( )Ai +و راه ح ایدهآل من ی ( )Ai -به صورت

شاخصها دارد ( .) 5ح

مسأیه با است اده از فن

تاپسیس شام  6گام اساسی به شرح زیر است:
 .1ماتریس تصمیم ( )Dبه كمک نُرم اقلیدسی به یک

زیر تاری

و محاسبه میشود:

رابطه 3
-

+

+

= }) A ={MaxVij | (JεJ ), (MinVij | JεJ
(
) ,……..

ماتریس بیمقیاس شده تبدی میشود ( 1و :) 5

رابطه 1

رابطه 1

= })={MinVij | (JεJ+), (MaxVij | JεJ-
(
) ,……..

 .ماتریس بیمقیاس موزون طبق رابطه زیر محاسبه

در این پژوهش ،در مجموع برای وفای

واحد

میشود .در این پژوهش بر اساس آنتروپی شانون

حسابرسی داخلی تاداد  11سنجه در نظر گرفته شده

(كه بهترین و كام ترین روش برای محاسبه وزن

است.

سنجهها است) اقدام به محاسبه وزن سنجههای

 .1اندازه فاصله بر اساس نُرم اقلیدسی به ازاء راه ح

مؤثر بر وفای

واحد حسابرسی داخلی شد .پس

ایدهآل مثبت و راه ح ایدهآل من ی به قرار زیر
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رتبهبندی سنجههای مؤثر بر وفای

و جایگاه واحد حسابرسی داخلی ...

كاردانی داشتند .در مورد رشته تحصیلی ،بیشتر افراد

است (:)55
رابطه 5

[=

رابطه 6

[=

 .5نزدیکی نسبی به راه ح ایدهآل به صورت زیر
محاسبه میشود:
رابطه 0
 .6رتبهبندی گزینهها ،به ترتیب ارجحیت و بر اساس
نزدیکی نسبی به راه ح ایدهآل انجام میشود.

پاسخدهنده (  )%6 /در رشته حسابداری تحصی
كرده بودند .از نظر سابقه كار،

 %50/از

پاسخدهندگان بیش از  17سال سابقه كار داشتند.
همچنین ،در مورد ویژگی میزان تجربه در سمت
فالی %38/1 ،از پاسخدهندگان بیش از  17سال در
سمت فالی سابقه كار داشتند .بر اساس این نتایج،
آزمودنیها صالحیت الزم برای پاسخگویی به
سؤالهای پرسشنامه را دارند.

گزینه مطلوب گزینهای است كه به راه ح
ایدهآل ( )Ciنزدیکی نسبی بیشتری دارد .بنابراین،
هر گزینه كه  Ciآن به عدد یک نزدیکتر باشد به

پاسخ سؤال اصلی
جدول شماره  1رتبهبندی ك

وفای

واحد

راهح ایدهآل نزدیکتر بوده و گزینه برتر خواهد

حسابرسی داخلی در دستگاههای اجرایی را نشان

بود و سنجههای دیگر ،به ترتیب ،در جایگاههای

میدهد .با توجه به نتایج ارائه شده در این جدول،

بادی قرار خواهد گرفت.

مهمترین سنجهها ،به ترتیب ،سنجه داشتن
صالحیتهای علمی و حرفهای مدیر واحد حسابرسی
داخلی با شاخص نزدیکی  ،1سنجه امنیت شغلی واحد

یافتهها

حسابرسی داخلی با شاخص نزدیکی  7/161و سنجه
جدول شماره  3آمار توصی ی و اطالعات عمومی

اعطای قدرت اجرایی به واحد حسابرسی داخلی

پرسشنامه این پژوهش را نشان میدهد .نتایج بررسی

بهوسیله مدیریت دستگاه با شاخص نزدیکی نسبی

اطالعات عمومی ارائه شده در این جدول نشان

 7/171است .سرانجام ،سنجه امضای گزارشهای

میدهد كه از نظر جنسیت %01/1 ،افراد پاسخدهنده

ساختار كنترلهای داخلی بهوسیله باالترین مقام مسوول

به پرسشنامه مرد و  % 8/6زن بودند .در مورد ویژگی

دستگاه ،كمترین اهمیت را برای وفای

واحد

سن ،بیشترین افراد پاسخدهنده بین  35تا  15سال

حسابرسی داخلی با شاخص نزدیکی نسبی ص ر از دید

داشتند .از نظر ویژگی مدرک تحصیلی ،در بین افراد

پاسخدهندگان دارد.

پاسخدهنده كسی دارای مدرک دكتری نبود اما
 %3 /6از پاسخدهندگان مدرک كارشناسیارشد،
 %51/1مدرک كارشناسی و مابقی آنها مدرک
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پاسخ سؤال فرعی 1
جدول شماره  5رتبهبندی سنجههای مربوط به
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دكتر غالمحسین مهدوی و نویدرضا نمازی
جدول  :3آمار توصیفی و اطالعات عمومی پرسشنامه
ردیف

1

درصد
فراوانی

درصد
فراوانی

نسبی

تجمعی

مرد

07

01/1

01/1

زن

8

8/ 6

177

شرح سؤال

جنسیت

فراوانی

شرح سؤال

ردیف

فراوانی

حسابداری

61

رشته

مدیریت

1

تحصیلی

اقتصاد

11

جمع

18

177

177

جمع

بین  5-35سال

11

11/8

11/8

بین  5 -17سال

بین  35-15سال

13

13/8

85/6

بین  15-55سال

13

13/

18/8

1

درصد
فراوانی

درصد
فراوانی

نسبی

تجمعی

6 /

6 /

1/ 1
11/

سایر

سن

تحصیالت

3

86/6
10/8

/

177

18

177

177

1

1 /8

1 /8

سابقه

بین  17-15سال

6

كار

بین  15- 7سال

11

11/

03/5

بیش از  55سال

1

1/

177

بیش از  7سال

16

16/5

177

جمع

18

177

177

جمع

18

177

177

دكتری

7

7

7

كمتر از  5سال

31

31/6

31/6

كارشناسی ارشد

3

3 /6

3 /6

1

1/ 5

61/1

كارشناسی

58

51/1

11/0

/1

83/5

كاردانی

8

8/ 3

177

16/5

177

جمع

18

177

177

177

177

5

میزان
6

تجربه

بین  5-17سال

در این

بین  17-15سال

سمت

بیش از  15سال

16

جمع

18

6/ 5

61/3

جدول  :4رتبهبندی کل وظایف واحد حسابرسی داخلی در دستگاههای اجرایی
رتبه وظایف واحد حسابرسی داخلی
1

3

داشتن صالحیتهای علمی و

شاخص
شرای عمومی واحد

حرفهای مدیر واحد حسابرسی داخلی حسابرسی داخلی
امنیت شغلی واحد حسابرسی داخلی

مدیریت دستگاه اجرایی

اعطای قدرت اجرایی به واحد
حسابرسی داخلی بهوسیله مدیریت

مدیریت دستگاه اجرایی

دستگاه
پیگیری اقدامات مدیریت دستگاه
بهوسیله واحد حسابرسی داخلی

Ci

رتبه

وظایف واحد حسابرسی
داخلی

1

8

استقالل واحد حسابرسی داخلی

7/161

1

انجام آزمونهای محتوا

7/171

17

اجرای عملیات بهوسیله
واحد حسابرسی داخلی

7/885

11

مدیریت دستگاه اجرایی

7/605

1

6

تسلیم گزارشهای حسابرسی داخلی
به كمیته حسابرسی و مدیریت
دستگاه

اجرای عملیات بهوسیله
واحد حسابرسی داخلی

7/63

13

0

انجام آزمونهای كنتریی

اجرای عملیات بهوسیله
واحد حسابرسی داخلی

7/18

11

1

5

پیگیری و رسیدگی مدیریت دستگاه
به گزارشهای حسابرسی داخلی

شاخص
شرای عمومی واحد
حسابرسی داخلی
اجرای عملیات بهوسیله واحد
حسابرسی داخلی

Ci
7/110
7/31

ارائه یافتهها در قایب گزارش

اجرای عملیات بهوسیله واحد
7/ 51
حسابرسی داخلی

مستند كردن ساختار كنترل
داخلی دستگاه

اجرای عملیات بهوسیله واحد
حسابرسی داخلی

منصوب شدن مدیر واحد
حسابرسی داخلی به پیشنهاد

شرای عمومی واحد

كمیته حسابرسی و تصویب
مدیریت دستگاه

حسابرسی داخلی

شرای عمومی واحد
قرار داشتن واحد حسابرسی
داخلی زیر نظر كمیته حسابرسی حسابرسی داخلی
امضای گزارشهای ساختار
كنترلهای داخلی بهوسیله

مدیریت دستگاه اجرایی

7/ 3

7/ 7 0

7/778

7

باالترین مقام مسوول دستگاه
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و جایگاه واحد حسابرسی داخلی ...

رتبهبندی سنجههای مؤثر بر وفای

مایار شرای عمومی واحد حسابرسی داخلی را نشان

عملیات بهوسیله واحد حسابرسی داخلی است.

میدهد .با توجه به نتایج ارائه شده در این جدول،
سنجه داشتن صالحیتهای علمی و حرفهای مدیر

پاسخ سؤال فرعی 3

واحد حسابرسی داخلی با شاخص نزدیکی نسبی ،1

جدول شماره  0رتبهبندی سنجههای مربوط به

عمومی واحد

مایار مدیریت دستگاه اجرایی را نشان میدهد .با

مهمترین سنجه برای مایار شرای

توجه به نتایج ارائه شده در این جدول ،سنجه امنیت

حسابرسی داخلی است.

شغلی واحد حسابرسی داخلی با شاخص نزدیکی نسبی

پاسخ سؤال فرعی

 ،7/161مهمترین سنجه برای مایار مدیریت دستگاه

جدول شماره  6رتبهبندی سنجههای مربوط به

اجرایی است.

مایار اجرای عملیات بهوسیله واحد حسابرسی داخلی
را نشان میدهد .با توجه به نتایج ارائه شده در این

نتیجه آزمون فرضیه پژوهش

جدول ،سنجه پیگیری اقدامات مدیریت دستگاه

به دیی وجود رتبه و نسبت در دادهها از آزمون

بهوسیله واحد حسابرسی داخلی با شاخص نزدیکی

ناپارامتریک كروسکال-واییس برای مقایسه این 3

نسبی  ،7/885مهمترین سنجه برای مایار اجرای

مایار است اده شد .جدول شماره  8نتایج ماناداری

جدول  :5رتبهبندی سنجههای مربوط به معیار شرایط عمومی واحد حسابرسی داخلی
رتبه
1

Ai+

سنجههای شرایط عمومی

Ai-

Di+

Di-

Ci

داشتن صالحیتهای علمی و حرفهای مدیر واحد حسابرسی داخلی

7/38

7/715

7

7/ 31

1

استقالل واحد حسابرسی داخلی

7/711

7/713

7/131

7/11

7/110

3

منصوب شدن مدیر واحد حسابرسی داخلی به پیشنهاد كمیته حسابرسی و تصویب مدیریت دستگاه

7/ 16

7/ 1 5

7/ 38

7/770

7/ 7 0

1

قرار داشتن واحد حسابرسی داخلی زیر نظر كمیته حسابرسی

7/36

7/116

7/ 38

7/77

7/778

جدول  :6رتبهبندی سنجههای مربوط به معیار اجرای عملیات بهوسیله واحد حسابرسی داخلی
Ai+

Ai-

Di+

Di-

Ci

( )7/7

( )7/73

7/711

7/781

7/885

تسلیم گزارشهای واحد حسابرسی داخلی به كمیته حسابرسی و مدیریت دستگاه

7/75

7/731

7/733

7/756

7/63

3

انجام آزمونهای كنتریی

7/701

7/75

7/715

7/71

7/18

1

انجام آزمونهای محتوا

7/17

7/761

7/758

7/73

7/31

5

ارائه یافتهها در قایب گزارش

7/111

7/701

7/70

7/ 7 1

7/ 51

6

مستند كردن ساختار كنترل داخلی دستگاه

7/ 1 1

7/780

7/703

7/ 7

7/ 33

رتبه
1
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سنجههای اجرای عملیات
پیگیری اقدامات مدیریت دستگاه بهوسیله واحد حسابرسی داخلی
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جدول  :7رتبهبندی سنجههای مربوط به معیار مدیریت دستگاه اجرایی
Ai+

Ai-

Di+

7/78

7/75

7/771

7/ 1 1

اعطای قدرت اجرایی به واحد حسابرسی داخلی بهوسیله مدیریت دستگاه

7/700

7/753

7/711

7/111

پیگیری و رسیدگی مدیریت دستگاه به گزارشهای واحد حسابرسی داخلی

7/155

7/701

7/715

7/711

7/605

7/ 56

7/161

7/ 1

7

7

رتبه
1
3
1

سنجههای مدیریت دستگاه
امنیت شغلی واحد حسابرسی داخلی

امضای گزارشهای ساختار كنترلهای داخلی بهوسیله باالترین مقام مسوول
دستگاه

-

Di

Ci
7/161
7/171

جدول  :8نتایج حاصل از آزمون کروسكال-والیس برای معیارهای وظایف واحد حسابرسی داخلی
درجه آزادی

آزمون
آزمون كروسکال-واییس

ت اوت رتبههای حاص

7/081

7/600

رد نشد

واحد

سنجه واحد حسابرسی داخلی است .سنجههای «امنیت

حسابرسی داخلی را نشان میدهد .سطح ماناداری

شغلی واحد حسابرسی داخلی» و «اعطای قدرت

ارائه شده در این جدول ( )7/600نشان میدهد كه بین

اجرایی به واحد حسابرسی داخلی بهوسیله مدیریت

واحد حسابرسی داخلی اختالف

دستگاه» از مایار «مدیریت دستگاه اجرایی» با

ماناداری وجود ندارد .این امر نشان میدهد ،با وجود

شاخصهای نزدیکی  7/161و  ،7/171به ترتیب ،در

مربوط به واحد حسابرسی

جایگاه دوم و سوم قرار دارد .همچنین ،بین مایارهای

داخلی از نظر رتبه و شاخص نزدیکی نسبی با هم

وفای

واحد حسابرسی داخلی اختالف مانادار وجود

مت اوتاند اما این اختالف در رتبه و شاخص نزدیکی

ندارد .مهمترین مایار «شرای عمومی واحد حسابرسی

نسبی آنها از نظر آماری مانادار نیست و از نظر

داخلی» است اما اختالف ماناداری در رتبه آنها با

اهمیت ،ت اوت خاصی بین آنها وجود ندارد.

سایر مایارهای «اجرای عملیات واحد حسابرسی

مایارهای وفای

این كه مایارهای مختل

از  3مایار وفای

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه H0

داخلی» و «مدیریت دستگاه اجرایی» وجود ندارد.
نتیجهگیری

تاكنون پژوهشی در مورد رتبهبندی وفای

و

جایگاه واحد حسابرسی داخلی در داخ و خارج از
و جایگاه واحد حسابرسی

كشور انجام نشده است .یذا ،نتایج سایر پژوهشها به

در این پژوهش وفای

داخلی در دستگاههای اجرایی با است اده از فن تاپسیس

طور مستقیم با این پژوهش قاب مقایسه نیست .گ تنی

رتبهبندی شده است .نتایج پژوهش نشان داد كه سنجه

است نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای پیشین به

«داشتن صالحیتهای علمی و حرفهای مدیر واحد

طور كلی سازگار است .نتایج پژوهشهای انصاری و

عمومی واحد

ش یای ( ،)8باباجانی و بابایی ( ،)1باباجانی و خنکا

حسابرسی داخلی» ،با شاخص نزدیکی  ،1مهمترین

( ،)17میهرت ( ،)36ادن و موریاه ( ،)11جنینگز و

حسابرسی داخلی» ،از مایار «شرای
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رتبهبندی سنجههای مؤثر بر وفای

و جایگاه واحد حسابرسی داخلی ...

همکاران (  ،)1هو و هاتچینسون ( ،)13باروآ و

استخدام كاركنان با تجربه ،فراهمكردن منابع كافی،

همکاران ( )11و گو و یی ( )15نشان میدهد كه واحد

افزایش ارتباط با حسابرسان مستق و استقالل واحد

حسابرسی داخلی در عملکرد بهتر ،قابلیت اعتماد

حسابرسی داخلی است .نتایج پژوهش نیکبخت و

گزارشگری مایی ،اتکای حسابرسان مستق  ،كمیته

مااذینژاد ( )11و پورحیدری و رضایی ( )51نیز نشان

حسابرسی ،ش افیت بهتر گزارشگری ،ح مشکالت

داد كه جایگاه سازمانی حسابرس ،آموزش ،محی

نمایندگی ،كاهش بودجههای زمانی و ریایی در برنامه

كار و ارزیابی خطر بر اثربخشی واحد حسابرسی

حسابرسی و ارتقای سطح مسووییت پاسخگویی مایی

داخلی تأثیر دارد .طبق نتایج پژوهش حاضر نیز

نقش بسزایی دارد .همچنین ،مطابق با نتایج

سنجههای داشتن صالحیتهای علمی و حرفهای مدیر

پژوهشهای رحمانی و قشقایی ( )11و حاجیها و

واحد حسابرسی داخلی ،امنیت شغلی واحد حسابرسی

رفیای ( ) 0واحد حسابرسی داخلی اهمیت زیادی

داخلی ،اعطای قدرت اجرایی به واحد حسابرسی

دارد .بر اساس نتایج این پژوهش نیز واحد حسابرسی

داخلی بهوسیله مدیریت دستگاه ،پیگیری اقدامات

داخلی ركن بسیار مهم در هر سازمان و ساختار كنترل

مدیریت دستگاه بهوسیله واحد حسابرسی داخلی ،به

داخلی است .همچنین ،در این پژوهش وفای

ترتیب 1 ،وفی ه اصلی واحد حسابرسی داخلی است و

مختل ی را كه واحد حسابرسی داخلی در راستای

سایر سنجهها در اویویتهای بادی قرار دارد.

هدفهای خود باید انجام دهد رتبهبندی شد.

نتایج پژوهش مدرس و بیداری ( )57نشان داد كه

نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش اشنایدر ()6

واحد حسابرسی داخلی ارزشافزایی ندارد در حایی

همسو است .نتایج پژوهش وی نشان داد كه استقالل

كه نتایج این پژوهش بر تأثیر این واحد بر سازمانها

واحد حسابرسی داخلی و رعایت استاندارد عینیت

تأكید دارد.

اهمیت زیادی دارد .نتایج پژوهش راسی ( )10نیز نشان
داد كه حسابرسان داخلی وفی ه خود را به نحو شایسته
انجام نمیدهند .این امر میتواند ناشی از نداشتن
شناخت حسابرسان داخلی از وفای

خود باشد كه در

پیشنهادهای كاربردی پژوهش
با توجه به نتایج پژوهش موارد زیر پیشنهاد
میشود:

این پژوهش طبق جدول شماره  ،1وفی ه داشتن

 .1مطابق با یافتههای پژوهش داشتن صالحیتهای

صالحیتهای علمی و حرفهای مدیر واحد حسابرسی

علمی و حرفهای مدیر واحد حسابرسی داخلی

داخلی از مایار شرای عمومی واحد حسابرسی داخلی

مهمترین سنجه در حسابرسی داخلی است.

به عنوان مهمترین وفی ه این واحد تایین شد.

بنابراین ،پیشنهاد میشود دستگاههای اجرایی به

نتایج پژوهش ایزبان و جیویامز ( )18نشان داد كه
مهمترین عوام در اثربخشی واحد حسابرسی داخلی
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این موضوع توجه داشته و مدیران با صالحیت
برای این سمت انتخاب و منصوب كنند.
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 .سنجه پیگیری اقدامات مدیریت دستگاه بهوسیله

نظیر روش تحلی

شبکهای ،روش تحلی

واحد حسابرسی داخلی مهمترین گزینه در اجرای

سلسلهمراتبی و روش وزندهی ساده ،وفای

عملیات واحد حسابرسی داخلی است .بنابراین،

مایارهای واحد حسابرسی داخلی رتبهبندی شود.

پیشنهاد میشود مدیران دستگاههای اجرایی برای

 .در پژوهشی وفای

و

واحد حسابرسی داخلی در

ارتقای بهتر واحد حسابرسی داخلی سازوكار

شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

مناسبی برای پیگیری اقدامات طراحی و به اجرا

تهران رتبهبندی شود.

گذارند.
 .3با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره  0كه

محدودیتهای پژوهش

سنجههای مهم مایار مدیریت دستگاه اجرایی را

نمونه این پژوهش شام تادادی از دستگاههای

نشان میدهد ،مدیریت دستگاه اجرایی با توجه به

اجرایی در استان فارس است كه امکان دریافت پاسخ

این پژوهش باید به سنجههای «امنیت شغلی

و اجرای این مطایاه در آنها میسر بود .به جز مورد

اعضای واحد حسابرسی داخلی» و «اعطای قدرت

بیان شده ،این پژوهش با محدودیت خاصی در اجرا

اجرایی به واحد حسابرسی داخلی» توجه ویژه

مواجه نشده است .گ تنی است پژوهش حاضر مربوط

مبذول دارند.

به ادارات ك دستگاههای اجرایی استان فارس بوده و
تامیم نتایج به سایر استانها باید با بررسی مجدد و با

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده

احتیاط انجام شود.

 .1در پژوهشی با است اده از سایر فنهای رتبهبندی
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