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  چكيده

  
در  امـا هـاي اقتصـادي مطـرح اسـت      تر در بنگـاه بيشـ  داخلـي  واحـد حسابرسـي  اسـتقرار   ،در ايران ،اگرچه :مقدمه
ايـن   ،بنـابراين . اسـت امـل نهادينـه شـده    طورك هبـ نيز اسـتقرار ايـن واحـد    يافته  كشورهاي توسعهي دولتي ها ناسازم

  .استپرداخته ايران  ي دولتيها دانشگاهداخلي در  حسابرسياستقرار واحد  يها ضرورتبررسي  پژوهش به
 كـه است نفر  193مورد بررسي شامل  نمونه. شي و كاربردي استي پيمايپژوهش ،پژوهش حاضر :پژوهش روش

 شـامل مـديران  ( هـا  دانشـگاه مـالي   امـور  ربط ذيكارشناسان  گروه اول، :يل شده استكتشبه اين شرح گروه  4از 
شـاغل در  ؛ گـروه دوم، حسابرسـان   )هـا  دانشـگاه ، كارشناسان مالي و حسابرسان مستقل اداري و ماليمالي، معاونان 

سـاير  گـروه چهـارم،   و دارايـي و   ياقتصـاد امـور  و كارشناسان وزارت  حسابان ذي ان حسابرسي؛ گروه سوم،سازم
ات پـژوهش بـا اسـتفاده از    اطالعـ . اسـت  حسابرسان مسـتقل اخلي و د نظير اعضاي انجمن حسابرسان اي حرفهافراد 

تحليـل  «، »تحليـل عـاملي  «، »اي نمونـه يـك   t«آمـاري   هـاي  آزمـون از چنـين،   هم. استگردآوري شده  نامه پرسش
  . پژوهش استفاده شده است هاي سؤالبراي  و يافتن پاسخ ها گزارهبراي بررسي » فريدمن«و » واريانس
افـزايش  «، »بخشي جاد ارزش افزوده از طريق اطميناناي«عامل اصلي  4كه  دده ميپژوهش نشان هاي  يافته :ها يافته

بهبود سـالمت  « و» طرفانه بيرزش افزوده از طريق ايجاد بصيرت و ارزيابي ايجاد ا«، »بودجهاثربخشي فرايند كنترل 
سـتقرار واحـد   عوامـل اصـلي ضـرورت ا   از » اداري، افزايش سطح آگاهي سازماني و كمك به حسابرسـان مسـتقل  

  .ي دولتي ايران استها دانشگاهداخلي در  حسابرسي
را نشـان   هـا  دانشـگاه داخلـي در   حـد حسابرسـي  وا هـاي  آفرينـي  ارزشو  هـا  ترضروپژوهش  نتايج :گيري نتيجه

ي دولتـي ايـران، واحـد    هـا  دانشـگاه  عملكـرد منظور بهبود و ارتقاء سطح كه به  دشو ميپيشنهاد  ،رو اين از .دده مي
   .شود مستقر ها دستگاهداخلي در اين  حسابرسي

  
  .د حسابرسي داخلياستقرار واح يها ضرورت ،هاي دولتي دانشگاهحسابرسي داخلي،  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
  

ارزيابي  حسابرسي داخلي رويكردي مناسب براي
گام اول در استقرار  .است ها ناسازم دروني عملكرد

خصوص  مديران در موافقتد حسابرسي داخلي، واح
 استقرار چنين واحدي در سازمان است يها ضرورت

 و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ها دانشگاه). 1(
در اجراي قانون برنامه  تاكنون 1384 ايران از سال

از  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيچهارم 
. اند شدهاستقالل مالي، اداري و تشكيالتي برخوردار 

اجراي قانون از زمان  ها دستگاهقبيل منابع مالي اين 
نظارت مالي وزارت امور  نظاممزبور از طريق 
اضر حو در حال  شود بررسي نمياقتصادي و دارايي 

بر  پيش از اين كه ،يي مالي نهاييگو پاسخمسئوليت 
امور اقتصادي و  منصوب وزارت حساب ذيعهده 
هاي  ها و مؤسسه دانشگاهبر عهده رؤساي  ،بود دارايي

 كه در چنين وضعيتي، به دليل اين. است آموزش عالي
صورت قانوني و مستقيم در برابر  به ها آنمديران مالي 

نيستند، استقرار واحد  گو پاسختقل نهادهاي نظارتي مس
حسابرسي داخلي كه مسئول آن از سوي باالترين مقام 

نظر  ، ضروري بهشود ميمنصوب  ها دانشگاهاجرايي 
برنامه پنجم  15ماده » و«مطابق با بند ). 2(رسد  مي

استقرار  ،هاي كيفي شاخص يتوسعه نيز تدوين و ارتقا
ها به  ندي دانشگاهب نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه

 قرار گرفته است تأكيدقانوني مورد  يعنوان تكليف
استفاده از رويكرد ارزيابي دروني با  ،رو از اين .)3(

نظام دانشگاهي و جلب  عملكردهدف بهبود كيفيت 
 به منظور، سازوكاري مناسب ي آنمشاركت اعضا

 هاي و مؤسسه ها دانشگاه عملكردسطح  يارتقا
 ،ديگر طرف از. دشو مي محسوبآموزش عالي 

، نهادي ها دانشگاهو  ها دانشكدهانجمن حسابرسان 
هاي حسابرسي سراسر  اي حرفهمتشكل از  اي حرفه

با هدف ايجاد  ميالدي 1958جهان است كه در سال 
 اي حرفهفرصت بحث متقابل پيرامون مشكالت 

 هاي روشها و  آوري ايده جمعو  ها دانشگاهحسابرسان 
با . )4( در آمريكا تأسيس شد حرفهمورد  جديد در

تاكنون  ز كشورسيس چنين نهادي در خارج اتأ وجود
استقرار واحد حسابرسي داخلي ثر به منظور تالشي مؤ

به وزارت علوم، ي دولتي وابسته ها دانشگاهدر 
اين  هدف. است به عمل نيامده و فناوري تحقيقات

. الف: است ها سؤالپژوهش يافتن پاسخ اين 
اصلي استقرار واحد حسابرسي داخلي  يها ضرورت

، ي بخش دولتي وابسته به وزارت علومها دانشگاهدر 
اين  بندي اولويت. و ب ؟كدامند و فناوري تحقيقات
كننده در  از ديدگاه چهار گروه مشاركت ها ضرورت

  است؟ پژوهش چگونه
  

  مباني نظري پژوهش
  تعريف حسابرسي داخلي 

حسابرسي  ،اانجمن حسابرسان داخلي آمريك
  :تعريف كرده است طور داخلي را اين

و  دهي اطمينانحسابرسي داخلي نوعي فعاليت «
است كه با هدف  طرفانه بيمستقل و  اي مشاوره
. دشو ميسازمان انجام  عملكردآفريني و بهبود  ارزش

داخلي با اتخاذ رويكردي منظم و روشمند  حسابرسي
ود دست خ هاي تا به هدف كند ميبه سازمان كمك 
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 و ها كنترل، خشي فرايندهاي مديريت خطريابد و اثرب
  .)2( »حاكميت را ارزيابي و بهبود بخشد

در رابطه با كميته فني سازمان حسابرسي ايران نيز  
حسابرسي داخلي « كند كه بيان ميداخلي حسابرسي 

كه به وسيله كاركنان واحد مورد است وظيفه ارزيابي 
مت به آن واحد انجام رسيدگي به منظور ارائه خد

كنترلي به شود و يكي از اركان اصلي محيط  مي
ارزيابي و بررسي كفايت براين،  افزون .آيد حساب مي

هاي حسابداري و كنترل داخلي از  نظامو اثربخشي 
  ). 2(» است آنايف اصلي جمله وظ

كيد بر منابع موجود در اين زمينه و با تأبررسي  با
كه از  ،حسابرسي داخلي هي مربوط بي ارزشها گزاره
ارائه شده  آمريكا انجمن حسابرسان داخلي سوي
 يها ضرورتاز جمله  توان ميعوامل زير را  ،است

نظر  در ها دانشگاهاستقرار واحد حسابرسي داخلي در 
  .گرفت
  

  ايجاد ارزش افزوده از طريق حسابرسي داخلي
 2010در سال  آمريكا انجمن حسابرسان داخلي 

ارزشي براي حسابرسي داخلي  هاي رهگزا ،ميالدي
معرفي كرد تا واحد حسابرسي داخلي بتواند به نحو 

ان اصلي يعني نفع ذيارزش كارش را به  ،اثربخشي
ت مديره، مديريت ارشد و كميته حسابرسي، هيأ

مطابق با اين گزارش، . كند ارائهكاران  صاحب
به حسابرسي داخلي مبتني بر سه عنصر محوري ارزشي 

  : كند مياست كه به سازمان ارائه ير شرح ز
حسابرسي . و كنترل راهبري، خطر: يبخش اطمينان .1

 خصوص راهبري سازمان، مديريت خطر داخلي در

 هاي كه به دستيابي به هدف ي كنترليها و فرآيند
 دكن تي، مالي و رعايت كمك ميراهبردي، عمليا

 .كند ي ارائه ميبخش اطمينانخدمات 

، تجزيه و عامل بهبود فرايندها: تبصيرينش يا ب .2
براي  عاملحسابرسي داخلي يك . ارزيابي و تحليل

بخشي و كارايي از طريق ارائه بينش و بهبود اثر
پيشنهادهايي بر مبناي تجزيه و تحليل و ارزيابي 

 .هاي كسب و كار است و فرآيند ها داده

با تعهد به . و استقالل ييگو پاسخدرستي، : طرفي بي .3
يي، حسابرسي داخلي براي گو پاسخي و درست

مراجع راهبري سازمان و مديريت ارشد به عنوان 
با ارائه مشاوره، ايجاد طرف و مستقل  بي يمنبع

  .)5(كند  ارزش مي
كه  كند ميحسابرسي داخلي اين اطمينان را ايجاد 

فرايندهاي «و » مديريت خطر«، »راهبري سازمان«
بي به دستيا ن برايدر راستاي كمك به سازما» ليكنتر
فعاليت  ، عملياتي، مالي و رعايتهاي راهبردي هدف
مديران ارشد و اركان راهبري سازمان  .)5( ندك مي
بكارگيري حسابرسي داخلي در ند از طريق توان مي

كنند كه  كسباين اطمينان را خود سازمان 
راهبري شركتي . دشو ميرعايت  هاي سازمان مشي خط

ي راهبري دارد كه از سوي نهادها به فرايندهايي اشاره
و  دن نظارت بر خطركر منظور فراهمشركت به 
كار رلي اعمال شده از سوي مديريت، بفرايندهاي كنت

ي انجمن حسابرسان ها گزارشتوجه به  با. درو مي
عد راهبري شركتي اثربخش بچهار  ،آمريكا داخلي
اركان راهبري، مدير اجرايي، حسابرسي داخلي  شامل
زماني كه اين واحدها . ابرسي مستقل استو حس
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يكديگر فعاليت كنند و وابستگي صورت هماهنگ با  هب
هاي داخلي  ، كنترلها وجود داشته باشد درستي بين آن

د بود و گزارشگري مالي درست، قوي حاكم خواه
حفظ اصول اخالقي، نظارت اثربخش و كاهش خطر 

نفعان  ذي از منافع ،چنين هم .داشت را به دنبال خواهد
  ). 5- 7(شود  محافظت مي

حسابرسي داخلي موجب ايجاد اطمينان از 
مديريت مناسب خطرهاي سازماني و ارزيابي مناسب 

مديريت مناسب خطرها عاملي . شوداين خطرها مي
مطابق با ). 8- 9(ها است  مهم و اصلي در رشد سازمان

نامه راهبري شركتي سازمان بورس اوراق بهادار  آيين
، مدير شركت موظف است تا در راستاي انجام تهران

اي را  هاي عمده بخشي از وظيفه مباشرت خود، خطر
كه بنگاه اقتصادي با آن مواجه است، شناسايي كرده و 
اطمينان حاصل كند كه نظام مناسبي براي مديريت آن 

حسابرسي داخلي مانند چشم و ). 10(اجرا كرده است 
به عنوان ابزار  كند و گوش مديريت به وي كمك مي

). 11- 12(رود  مهم كنترل مديريتي به شمار مي
داخلي، عاملي براي بهبود كارايي و  حسابرسي

كردن بينش  اثربخشي عملكرد سازمان از طريق فراهم
هاي  يي مبتني بر تجزيه و تحليل يافتهو ارائه پيشنهادها

براي خود در  يهاي هدفكه سازمان  زماني. خود است
ل اطمينان از دستيابي به حصوبايد براي گيرد  نظر مي

  . ، فرايندهاي مناسبي را دنبال كندها اين هدف
سازمان را از نزديك  حسابرسان داخلي، عمليات

هاي  كنند تا ببينند كه آيا هدف و ارزيابي مي بررسي
حسابرسان داخلي  يابند؟ ازمان دنبال شده و تحقق ميس

مهارت خود را اند تا به طور مداوم دانش و  در تالش

زيرا بايد به نحو درست و كامل از  ؛افزايش دهند
آگاه باشند   هاي سازمان كسب و كار، صنعت و هدف

و قادر به ارزيابي كارايي و اثربخشي عملكرد سازمان 
نقش ذاتي حسابرسان داخلي، ). 13و  8، 6(باشند 

فكري با كميته حسابرسي است و بايد  مشاوره يا هم
د نامي براي اين كميته داشته باشنقشي مكمل يا ح

طرفي دو ويژگي حياتي و مهم  استقالل و بي ).14- 16(
و  12(يك فعاليت اثربخش حسابرسان داخلي است 

ها و  تواند نقش ناظر بر رويه حسابرسي داخلي مي). 17
هاي  نحوه عمل حسابداري و گزارشگري مالي بنگاه

مك به حسابرسي داخلي با ك. اقتصادي را داشته باشد
به وسيله  اعتماد قابلهاي مالي شفاف و  ارائه گزارش

گيري بهتر  كنندگان را در تصميم ها، استفاده سازمان
آندرسون معتقد است كه  ).17و  12(كند  ياري مي

فرايندهاي  حسابرسان داخلي موظف به رسيدگي به
  ). 9( گزارشگري مالي هستند

، ها امهبرنبه بررسي انطباق  حسابرسان داخلي بايد
سازمان با  هاي و هدف ها سياست، فرايندها، ها طرح

حسابرسي داخلي  ).12و  6( رات بپردازندقوانين و مقر
قانون سالمت  اجرايراستاي  ثر درد اقدامي مؤتوان مي

ند توان ميحسابرسان داخلي  .باشد ها دانشگاهاداري در 
يي و مبارزه با فساد اداري اي در شناسا نقش ارزنده

از ). 19و  18( باشنده در نهادهاي عمومي داشته ويژب
كشف و  براي آمريكا انجمن حسابرسان داخلي نظر

كمك حسابرسان مقابله با فساد اداري و تقلب بايد از 
اطالعات  درستيتا از اين طريق از  داخلي استفاده كرد

حسابرسان  وظيفه. شده اطمينان حاصل شود ءشااف
كه  دشو مينيز يي وگ پاسخداخلي شامل نظارت بر 
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  ). 20(مقابله با فساد و تقلب است  براي عاملي
ي انجام شده در ها بررسيو  ها پژوهشنتايج 
اخلي بر افزايش اثربخشي ثير حسابرسي دخصوص تأ

بر  نشان داده است كه اين عامل بودجهكنترل  فرايند
، نظارت بر افزايش اثربخشي سه عنصر تهيه بودجه

اين سه . است اثرگذار ري بودجهودجه و بازنگاجراي ب
عناصر مهم چرخه مديريت مالي بخش عمومي  عنصر،

آندرسون معتقد است كه ). 11( دده ميرا تشكيل 
 كميتهحسابرسان داخلي در راستاي حمايت از 

مطابق با استاندارد  .)9( كنند ميحسابرسي فعاليت 
ارزيابي كار واحد «عنوان  با ايران 610حسابرسي 
ي ها فعاليت، حسابرس مستقل بايد »اخليحسابرسي د

 هاي روشواحد حسابرسي داخلي و اثر آن را بر 
كه برخي از  جااز آن. سابرسي مستقل ارزيابي كندح

ي مورد نظر حسابرس مستقل و ها هدفدستيابي به  ابزار
از كارهاي واحد  برخيحسابرس داخلي يكسان است، 

هيت و ند در تعيين نوع، ماتوا ميحسابرسي داخلي 
حسابرس مستقل  هاي گيبندي اجرا و حدود رسيد زمان

چنين، ممكن است به دليل  هم). 16( مفيد واقع شود
بتوانند ها  با سازمان، آنخلي حسابرسان دارابطه نزديك 

حسابرسان حسابرسان مستقل را كه به  هاي گيرسيد
تر و اثربخشي  با بهايي كم شود مينيز مرتبط  داخلي

آندرسون معتقد است كه ). 12( ندبيشتر انجام ده
ش مهمي در كمك به حسابرسان حسابرسان داخلي نق

  ).9( ي مالي دارندها صورته در حسابرسي بويژ مستقل
  

  پيشينه پژوهش
به بررسي رابطه بين حسابرسي در پژوهشي كپمبو 

در كشور زامبيا  مناسبداخلي و راهبري شركتي 
كه با ارتقاء نشان داد  ويهاي پژوهش  يافته. پرداخت

زان وقوع تقلب سطح حسابرسي داخلي در سازمان، مي
مطابق با چنين،  هم. )12( يابد در سازمان كاهش مي

حسابرسي داخلي در بهبود و  ،را پژوهش فريهاي  يافته
اي اعضاي كميته حسابرسي  ارتقاء سطح عملكرد حرفه

حسابرسان داخلي از طريق ارائه . تأثيرگذار است
اي  پيشنهادهايي براي بهبود سطح حرفهها و  برنامه

منجر به ارتقاء عملكرد آنان  اعضاي كميته حسابرسي
در پژوهشي كه آندرسون در رابطه با . )14( شوند مي

انجام داد به اين ها  واحد حسابرسي داخلي در دانشگاه
ثر در بهبود رسيد كه حسابرسي داخلي عاملي مؤنتيجه 

ي اين واحدها به يي از سوگو پاسخايفاي مسئوليت 
 ها هدفدستيابي به شان است و سازمان را در  اننفع ذي

هش هاي پژو يافتهافزون براين، . )9( كند ياري مي
اي در بخش عمومي و  آستين پيرامون كنترل بودجه

نقش واحد حسابرسي داخلي در بخش عمومي نشان 
 برايداد كه حسابرسي داخلي، عملكردي ضروري 

 باعثش عمومي است و در بخ بنگاهمديريت 
هاي مرتبط با  از تخلفهنگام  شناسايي و جلوگيري به
 هاي از هدفيكي . شود بودجه در سازمان مي

گيري كفايت  حسابرسان داخلي، ارزيابي و اندازه
هاي داخلي موجود براي مديريت فرايندهاي  كنترل

اي به منظور ايجاد اطميناني معقول از  كنترل بودجه
  .)11( طرهاي موجود استمديريت مناسب خ

 تأثير به بررسيدر پژوهشي انصاري و شفيعي 
 حسابرسي مستقل بر برنامه داخلي حسابرسي متغيرهاي
 نشان داد كه آنانپژوهش هاي  نتايج يافته. پرداختند
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 تواند منجر به وجود واحد حسابرسي داخلي كارا مي
 نه حسابرسيآن هزي به دنبالكاهش زمان، حجم و 

ها با  مديران شركتنبودن اما آشنا ؛مستقل شود
 حسابرسي داخلي سبب ناديده انگاشتن اين واحد شده

بايد براي استفاده از خدمات حسابرسي  ،بنابراين. است
ها و استفاده از ساير خدمات  داخلي، كاهش هزينه

 هاي الزم به مديران داده حسابرسان داخلي آموزش
پژوهشي به علوي طبري و عصابخش نيز در . )15( شود

و  بررسي نقش كميته حسابرسي و موانع ايجاد
به اين نتيجه  بكارگيري آن در ايران پرداختند و
ساز و كارهايي  رسيدند كه كميته حسابرسي يكي از

ان نفع ذيد در راستاي حفظ منافع رو است كه انتظار مي
نشان داد كه آنان پژوهش چنين، نتايج  هم .باشدثر مؤ

كميته حسابرسي در پيشگيري از ايجاد و بكارگيري 
وقوع اعمال خالف قانون، بهبود فرايند گزارشگري 

هاي مالي شفاف و  و گزارش مالي و ارائه اطالعات
و  مدرسافزون براين، . )17( ثر استمؤ قابل اتكاء

نقش ارزش افزوده حسابرسي  در پژوهشي بيداري
شده در بورس اوراق  هاي پذيرفته داخلي در شركت

قرار دادند و وجود هفت بررسي را مورد تهران بهادار 
ساختار سازماني، كاركنان و محيط كار،  ويژگي شامل

، خطرخدمات متنوع، سنجش عملكرد، ارزيابي 
بازاريابي خدمات و تغييرات مداوم در واحدهاي 

پژوهش آنان نتايج . كردندبررسي  را حسابرسي داخلي
رد، ساير نشان داد كه به استثناي ويژگي سنجش عملك

ابرسي داخلي تا حدي در واحدهاي حس ها ويژگي
. )8( دكن افزايي مي راي سازمان ارزشد و بوجود دار

پاكروان نيز به اين مطلب اشاره داشت كه به دليل 

هاي حسابرسان  وجود استقالل و عينيت در بررسي
هاي آنان مبناي كار حسابرسان مستقل  داخلي، بررسي

هاي مورد  كاهش حوزه منجر به و گيرد قرار مي
الزحمه حسابرسان مستقل  رسيدگي، زمان و حق

محمدي در  مهدوي و گلافزون بر اين، . )21( شود مي
هاي سنتي  اين نتيجه رسيدند كه روشپژوهشي به 

 مطابق با ،چنين هم ).22( بندي ناكارآمد است بودجه
تواند با  نتايج پژوهش آستين، حسابرسي داخلي مي

از  يتا حدودهاي مرتبط با بودجه  لفجلوگيري از تخ
ستايش و در اين راستا، . )11( بكاهد آنمدي ناكارآ

توجه به اصول  نشان دادند كه يهمكاران در پژوهش
وسيله كاركنان و اخالقي و ارتقاي درك اين اصول به

هاي علوم پزشكي و مديران حوزه مالي دانشگاه
 تضروري اسخدمات بهداشتي درماني سراسر كشور 

توانند به ارتقاي اصول  ، حسابرسان داخلي مي)23(
اخالقي سازمان كمك كنند و با جلوگيري از تخلف و 

پايبندي به اصول اخالقي را بهبود  ،تقلب در سازمان
نتيجه مهدوي و ماهر در پژوهش خود به اين . بخشند
كه نظام حسابداري و گزارشگري مالي بخش  رسيدند

 براين اطالعات با كيفيت عمومي بايد با فراهم آورد
در راستاي ايفاي مسئوليت  ها را ، آنمديران

، 1جدول شماره ). 24( شان ياري رساندپاسخگويي
  .دهد پژوهش را نشان مي مباني نظريماتريس 

  
  روش پژوهش

  
  پژوهش يها سؤال

اصلي استقرار واحد حسابرسي هاي ضرورت .1
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مستخرج از مباني نظري و پيشينه (ها  واحد حسابرسي داخلي در دانشگاههاي استقرار  ضرورت مباني نظريماتريس : 1جدول 
 )پژوهش

  منابع پژوهش  هاي استخراج شده گزاره ارهزگ  شاخص اصلي

ايجاد ارزش افزوده از طريق 
  بخشي اطمينان

هاي  حسابرسي داخلي فرايندي براي ايجاد اطمينان از راهبري سازمان در راستاي هدف 1
 .مالي و رعايت استراهبردي، عملياتي،

  
  )7و  6، 1(

حسابرسي داخلي فرايندي براي ايجاد اطمينان از مديريت خطر سازمان در راستاي  2
  .هاي راهبردي، عملياتي، مالي و رعايت استهدف

)1 ،6،11 ،13 ،16 
  )22و 

حسابرسي داخلي فرايندي است براي ايجاد اطمينان از اين كه فرايندهاي كنترلي  3
  . كندهاي راهبردي، عملياتي، مالي و رعايت عمل ميدر راستاي هدفسازمان

)1 ،6 ،9،11 ،13 ،
  )22و  15

هاي سازماني و  سياست رعايت حسابرسي داخلي فرايندي براي ايجاد اطمينان از 4
 .الزامات قانوني است

و  13، 9، 6، 1(
16(  

فزوده از طريق ايجاد ارزش ا
  ايجاد بصيرت

ها باعث ايجاد  با ارائه مشاوره و پيشنهادهاي با ارزش بر مبناي يافتهحسابرسي داخلي 5
 .شودبينش براي سازمان مي

)1 ،6 ،14-13 ،
  )22و  16

حسابرسان داخلي از طريق ارزيابي كارايي فرايندهاي سازماني و ارائه پيشنهادهايي  6
  .شوند ن ميهايشان باعث ايجاد بصيرت در سازمامبتني بر تجزيه و تحليل يافته

)1 ،6 ،8 ،13 ،
  )22و  16-15

حسابرسان داخلي از طريق ارزيابي اثربخشي فرايندهاي سازماني و ارائه پيشنهادهايي  7
  .شوند هايشان باعث ايجاد بصيرت در سازمان مي مبني بر تجزيه و تحليل يافته

)1 ،6 ،8 ،12 ،
  )22و  16-15

ايجاد ارزش افزوده از طريق 
  انهطرف ارزيابي بي

طرفانه و  هاي بي يي، مشاورهگو پاسخحسابرسان داخلي به دليل تعهد به درستي و 8
  .دشو بهبود مستمر ميباعثكهدهندارائه ميسازمانبهمستقل

و  16-15، 8، 1(
22(  

ها و نحوه عمل حسابداري و گزارشگري مالي حسابرسي داخلي به عنوان ناظر بر رويه 9
  .شود عتبار گزارشگري مالي ميباعث افزايش كيفيت و ا

و  12، 9، 6، 1(
17(  

و  12، 9، 6، 1(  .شود نفعان مي يي سازمان در مقابل ذيگوپاسخحسابرسي داخلي باعث بهبود كيفيت 10
17(  

افزايش اثربخشي فرايند 
  كنترل بودجه

  )11(  .شود حسابرسي داخلي باعث افزايش اثربخشي فرايندهاي تدوين بودجه مي 11
  )21و  11(  .شود حسابرسي داخلي باعث افزايش اثربخشي فرايندهاي نظارت بر اجراي بودجه مي 12
  )11(  .شود حسابرسي داخلي باعث افزايش اثربخشي فرايندهاي بازنگري بودجه مي 13

  بهبود سالمت اداري

حسابرسي داخلي عاملي مؤثر براي پيشگيري، كشف و مقابله با تقلب و فساد اداري  14
  )19-20، 15، 11( .ستا

مستمر براي پيشگيري، كشف و مقابله با تخلف در سي داخلي عاملي مؤثر وحسابر 15
 .ها استسازمان

)6 ،11 ،15 ،20-
19(  

كمك به حسابرسان مستقل 
  الزحمه آنان و كاهش حق

ها  هاي آن هاي حسابرسان داخلي، بررسيبه دليل وجود استقالل و عينيت در بررسي 16
 هاي حسابرسان مستقل و در ي كار حسابرسان مستقل قرار گرفته و حجم رسيدگيمبنا

 .دهدالزحمه آنان را كاهش مينتيجه حق
و  15 -16، 12، 9(

22(  
استفاده بهينه از كار حسابرسي داخلي باعث بهبود كارايي و اثربخشي حسابرسي  17

  )15-16، 12( .شودمستقل مي

ارتقاء كيفيت كميته 
  حسابرسي

و مديريت گسترشترين و به روزترين منابع اطالعاتي براي حسابرسي داخلي مناسب 18
ها و  هاي آموزشي سازمان در خصوص آموزش قوانين، مقررات و دستورالعمل برنامه

 .اي جديد استتحوالت حرفه

  
  

  )14 و 9(
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 كدام است؟ ها دانشگاهداخلي در 

احد استقرار و يها ضرورت بندي اولويتترتيب و  .2
  حسابرسي داخلي چگونه است؟

  
  جامعه و نمونه آماري پژوهش

 شامل چهار گروهرا آماري اين پژوهش  جامعه
ها  مالي دانشگاه ربط امور گروه اول، كارشناسان ذي

مالي، اداري و شامل مديران مالي، معاونان (
؛ )ها كارشناسان مالي و حسابرسان مستقل دانشگاه

سازمان حسابرسي؛  شاغل درگروه دوم، حسابرسان 
حسابان و كارشناسان وزارت امور  گروه سوم، ذي

اي  اقتصادي و دارايي و گروه چهارم، ساير افراد حرفه
نظير اعضاي انجمن حسابرسان داخلي و حسابرسان 

جا كه جامعه آماري از آن. دهد تشكيل ميمستقل 
 براي استه و حجم آن نامحدود پژوهش گسترد

  :)25( ابطه زير استفاده شداز رتعيين حجم نمونه 
     )1(رابطه 

2
α
2

0 2

z pq
n = =

d

2

2
(1/ 96) (0/ 5)(0/ 5) = 118(0/09)  

  كه در آن،
n :حجم نمونه.  
z: متناظر با  مقدار متغير نرمال واحد استاندارد

برابر  %95، كه در سطح اطمينان )α -1(سطح اطمينان 
   .است 96/1با 

p: مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است.  
q: موردنظر درفت درصد افرادي كه فاقد ص 

  .)q =1-p(جامعه هستند 
d: 9خطاي (يا دقت برآورد  مقدار اشتباه مجاز%(.  

و سطح % 95حداقل حجم نمونه با سطح اطمينان 
آوري  جمع .آمد به دستنمونه  118، %9اشتباه مجاز 

 هاي داده از طريق مراجعه حضوري به برخي دانشگاه
كاري دولتي شهر تهران انجام شد و با توجه به هم

نامه توزيع  پرسش 150ها تعداد  بخش مالي آن دانشگاه
نامه تكميل شده از  پرسش 105سرانجام، تعداد . شد

 %70ها دريافت شد، كه نرخ دريافت آن  دانشگاه
نامه در بخش  پرسش 25پس از توزيع  ،چنين هم. است

نامه  پرسش 40مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و 
نامه  پرسش 26و  19 ،به ترتيبدر سازمان حسابرسي، 

ها دريافت شد، كه نرخ دريافت  تكميل شده از آن
 200تعداد . است% 65و % 76 ،به ترتيب ،ها آن

نامه از طريق انجمن حسابرسان داخلي ارسال  پرسش
، تكميل %5/21مورد آن معادل نرخ دريافت  43شد و 

 از نامه پرسش 193 تعداد سرانجام،. و دريافت شد
 آوري جمع. شد آوري جمعآماري  جامعهاعضاي 
آماري خارج از شهر  نمونهاز اعضاي  نامه پرسش
ه صورت الكترونيكي و در شهر تهران به تهران ب

انجام و ارسال الكترونيكي  صورت مراجعه حضوري
  . شد

  
  يگير اندازهابزار 

 يو كاربرد يشيمايپ يپژوهش حاضر، پژوهش
از منظور  اينبه  .ستا شدهانجام  1393در سال  و است

گزاره با  18مل اي شا پژوهشگر ساخته نامه پرسش
بررسي ميزان موافقت  اي براي مرحله 5طيف ليكرت 

نامه  مندرج در پرسشي ها گزارهگان با دهند پاسخ
 گو پاسخ ،نامه پرسشدر اين  .استاستفاده شده 
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موافق تا  از كامالً ها گزينهبا انتخاب يكي از  دتوان مي
. مخالفت خود را ابراز كندخالف، موافقت يا م كامالً
نظر  وان ارزش مورد آزمون دربه عن 3عدد  ،رو از اين

  .استگرفته شده 
  

  ي گير اندازهروايي و پايايي ابزار 
با استفاده از  نامه پرسشسنجش روايي  براي
در  نامه پرسشدانشگاهي،  ستادانمتخصصان و انظرات 

با استفاده نيز  نامه سشپرپايايي  .چند مرحله اصالح شد

توجه  كه با اي كرونباخ مورد آزمون قرار گرفتاز آلف
گفت  توان مي) 917/0(به نتايج بدست آمده 

در  نامه پرسشندرج در ممورد پرسش  يها گزاره
  .پژوهش است هاي راستاي هدف

  
  استفاده موردآماري  هاي روش

يك  t«هاي آماري  آزموندر اين پژوهش از 
و » تحليل واريانس«، »تحليل عاملي«، »اي نمونه

 ها و يافتن پاسخ  بررسي گزاره براي» فريدمن«
 

  دهندگانپاسخيتيشخصهاي يژگيو:2جدول 
 درصد  فراواني شرح ويژگي يژگيو رديف

  1/60  116 مرد  جنسيت  1
  9/39  77 زن

  تحصيالت  2
  1/47  91 كارشناسي

  1/45  87 كارشناسي ارشد
  8/7  15 دكتري

  سمت سازماني  3

  6/3  7 و ماليمعاون اداري
  9/11  23 مدير مالي

  2/20  39 حسابرس مستقل
  2/64  124كارشناس امور مالي

  محل اشتغال  4

  4/54  105 دانشگاه
  5/13  26 سازمان حسابرسي

  8/9  19 و داراييياقتصاداموروزارت
شامل اعضاي انجمن(ساير

ابرسان حسابرسان داخلي، حس
  3/22  43 )مستقل و غيره

  سابقه كاري  5

  1/18  34 سال5كمتر از
  4/25  49 سال10تا5بين
  8/21  42 سال15تا10بين

  7/34  67 سال15بيشتر از
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 از چنين، هم. هاي پژوهش استفاده شده است سؤال
انجام  براي 20نسخه  SPSSآماري  افزار نرم

  .استاستفاده شده هاي آماري مزبور  آزمون
  

  هاي پژوهش يافته
   

  ها  هاي شخصيتي آزمودني بررسي ويژگي
عمومي مرتبط با  سؤال 5نامه حاوي  پرسش

ها شامل جنسيت،  هاي شخصيتي آزمودني ويژگي
كاري  سابقهتحصيالت، سمت سازماني، محل اشتغال و 

در نتايج نتايج بدست آمده از تحليل توصيفي . است
دهد كه از  نتايج نشان مي. ه استآمد 2جدول شماره 

مردان و مابقي % 1/60نفر معادل  116دهنده  پاسخ 193
بررسي تحصيالت . دهند را زنان تشكيل مي

آنان % 1/47دهد كه تحصيالت  دهندگان نشان مي پاسخ
مدرك % 8/7كارشناسي ارشد و % 1/45كارشناسي، 

دهندگان  بررسي سمت سازماني پاسخ. دكتري است
و  دهندگان معاون اداري پاسخ% 6/3دهد كه  نشان مي

حسابرس مستقل و % 2/20مدير مالي، % 9/11، مالي 
بررسي محل اشتغال . كارشناس امور مالي است% 2/64

دهندگان  پاسخ% 4/54دهد كه  دهندگان نشان مي پاسخ
در % 8/9در سازمان حسابرسي، % 5/13در دانشگاه، 

در گروه ساير % 3/22وزارت امور اقتصادي و دارايي و 
آنان كمتر % 1/18سابقه كاري . مشاغل مالي قرار دارند

تا  10بين % 8/21سال،  10تا  5بين % 4/25سال،  5از 
   .سال است 15بيشتر از % 7/34سال و  15
  

  هاي پژوهش هاي آماري داده آزمون
 »اي يك نمونه t«آماري  با استفاده از آزمون

 نامه مورد رسشهاي پ بودن هر يك از گزاره مربوط
 t« نتايج بدست آمده از آزمون. بررسي قرار گرفت

داد گزاره مورد بررسي نشان 18روي » اي يك نمونه
  

  گزاره مورد بررسي 18روي»اييك نمونهt«نتايج آزمون:3جدول
انحراف   مد  ميانه  ميانگين  شرح گزاره گزاره

درجه  tآماره   معيار
  آزادي

سطح 
  نتيجه  معناداري

1   
ايجاد اطمينان ازباعثسابرسي داخلي ح

هاي  راهبري سازمان در راستاي هدف
 .شودمي، عملياتي، مالي و رعايتراهبردي

رد   000/0 192  941/18  756/0  4  4  03/4
  نشدن

2  
ايجاد اطمينان ازباعثحسابرسي داخلي 

هاي  مديريت خطر سازمان در راستاي هدف
 . شودمي، عملياتي، مالي و رعايتراهبردي

رد   000/0 192  554/13  882/0  4  4  86/3
  نشدن

3  
ايجاد اطمينان ازباعثحسابرسي داخلي 

هاي  فرايندهاي كنترلي با هدف ييراستا هم
 .شودميرعايتراهبردي، عملياتي، مالي و

16/4  4  4  722/0  340/22  192 000/0 
رد 

  نشدن

4  
ايجاد اطمينان ازباعثحسابرسي داخلي 

اي سازماني و الزامات ه سياست رعايت
  .  شود قانوني مي

17/4  4  4  802/0  295/20  192 000/0 
رد 

  نشدن

5  
مشاوره وحسابرسي داخلي با ارائه

 ها يافته نهادهاي عميق و با ارزش بر مبنايپيش
 . شودايجاد بينش براي سازمان مي باعث

94/3  4  4  858/0  190/15  192 000/0 
رد 

  نشدن
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 3ادامه جدول

6  
سابرسي داخلي با ارزيابي كاراييح

پيشنهاد بر مبناي  فرايندهاي سازماني و ارائه
سازمان ايجاد بصيرت در  باعثها  يافته
  . دشو مي

92/3  4  4  841/0  233/15  192 000/0 
رد 

 نشدن

7  
حسابرسي داخلي با ارزيابي اثربخشي

پيشنهاد بر مبناي  فرايندهاي سازماني و ارائه
جاد بصيرت در سازمان اي باعثها  يافته
  . شود مي

90/3  4  4  881/0  211/14  192 000/0 
رد 

 نشدن

8  
ه دليل تعهد به درستي وحسابرسان داخلي ب

طرفانه و  هاي بي مشاوره ارائه يي وگو پاسخ
جاد بهبود مستمر در اي باعثمستقل به سازمان 

  . دنشوسازمان مي
89/3  4  4  923/0  339/13  192 000/0 

رد 
 نشدن

9  
ها و نحوه عملسابرسان داخلي ناظر بر رويهح

 باعثاند و  حسابداري و گزارشگري مالي
 افزايش كيفيت و اعتبار گزارشگري مالي

  .  شوند مي
19/4  4  4  801/0  571/20  192 000/0 

رد 
 نشدن

10  
بهبود كيفيتباعثحسابرسي داخلي 

ان نفع ذييي سازمان در مقابل گو پاسخ
  . شود مي

89/3  4  4  954/0  979/12  192 000/0 
رد 

 نشدن

افزايش اثربخشيباعثحسابرسي داخلي   11
 000/0 192  285/11  906/0  4  4  74/3 .شودفرايندهاي تدوين بودجه مي

رد 
 نشدن

افزايش اثربخشيباعثحسابرسي داخلي   12
 000/0 192  754/13  848/0  4  4  84/3 .شودميفرايندهاي نظارت بر اجراي بودجه

رد 
 نشدن

افزايش اثربخشيباعثحسابرسي داخلي   13
 000/0 192  680/11  857/0  4  4  72/3 .شودفرايندهاي بازنگري بودجه مي

رد 
 نشدن

حسابرسي داخلي عاملي مؤثر براي پيشگيري،  14
 000/0 192  986/14  946/0  4  4  02/4 .كشف و مقابله با تقلب و فساد اداري است

رد 
 نشدن

15  
مستمر برايمؤثر وحسابرسي داخلي عاملي

پيشگيري، كشف و مقابله با تخلف در 
  . ها است سازمان

91/3  4  4  978/0  959/12  192 000/0 
رد 

 نشدن

16  
به دليل وجود استقالل وحسابرسان داخلي 
كاهش  باعث خودهاي  عينيت در بررسي
مستقل و هاي حسابرسان  حجم رسيدگي

 .شوندميمه آنانالزح كاهش حق
44/3  3  3  064/1  748/5  192 000/0 

رد 
 نشدن

بهبود كارايي وباعثحسابرسي داخلي   17
 000/0 192  025/11  974/0  4  4  75/3 . دشومياثربخشي حسابرسي مستقل

رد 
 نشدن

18  

روزترينترين و بهداخلي مناسب حسابرسي
هاي  برنامه گسترشمنبع اطالعاتي براي 

آموزشي سازمان در خصوص آموزش 
ها و تحوالت  و دستورالعمل قوانين، مقررات

 . استاي جديد  حرفه

67/3  4  4  980/0  548/9  192 000/0 
رد 

 نشدن

  

است % 5تر از  كم ها گزارهي تمام معنادار كه سطح
 ها بودن همه گزاره مربوط ،نتيجه در ؛)3جدول شماره (

دهد كه توافق  مياين نتايج نشان . مورد پذيرش است
ضرورت استقرار  در مورد گاندهند پاسخ جمعي بين
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ي ها گزارهو  ها دانشگاهواحد حسابرسي داخلي در 
   .مورد بررسي وجود دارد

با استفاده از آزمون تحليل عاملي، عوامل اصلي 
داخلي استخراج  ضرورت استقرار واحد حسابرسي

شد كه نتايج آن به  مرحله انجام 2 اين تحليل در. شد
  .شرح زير است
استفاده از  بال عاملي اكتشافي اول، تحلي در مرحله

 گزاره 18اصلي و با استفاده از  لفهروش استخراج مؤ
استقرار واحد حسابرسي داخلي در  يها ضرورت
هاي آماري با استفاده از  آزمون .شد بررسي ها دانشگاه

اوليه  ارزيابي در. انجام شد 20نسخه  SPSSافزار  نرم
رمال دو داراي توزيع ن رهايمتغزوج معلوم شد كه 

. استمستقل  گريكدياز و همه موردها  است متغيري
عد مباني نظري، نسبت تعداد متغيرها به تعداد افراد از ب

 180براي اين پژوهش تعداد  ،لذا ؛باشد 1/0 بايدنمونه 
شده در اين  آوري جمعي ها دادهو  ناسب استنمونه م

مالك كفايت  ،افزون بر اين. بودداده  193پژوهش 
 193اُلكين حاصل از تحليل  - ماير - ي كيسرگير نمونه

در عمل  ها دادهاين  دده ميبود كه نشان  882/0 ،هددا
 جدول. است هاي اصلي مناسب لفهبراي تحليل مؤ

لكين و آزمون اُ - ماير- نتايج آزمون كيسر 4شماره 
  . دده ميكرويت بارتلت را نشان 

دهد  معناداربودن آزمون كرويت بارتلت نشان مي

همبستگي كافي براي اجراي تحليل  ،متغيرها بينكه 
يي ها عاملبا استفاده از مالك نگهداري . وجود دارد

حل  است، راه 1تر از  ها بزرگ آني ويژه ها ارزشكه 
ايجاد «. كرد ارائهرا  خروجيترين  عاملي واضح 4

افزايش «، »يبخش اطمينانارزش افزوده از طريق 
ايجاد ارزش افزوده «، »بودجهاثربخشي فرايند كنترل 

بهبود «و » طرفانه بياز طريق ايجاد بصيرت و ارزيابي 
سالمت اداري، افزايش سطح آگاهي سازماني و 

عوامل اصلي ضرورت » كمك به حسابرسان مستقل
هاي دولتي  ستقرار واحد حسابرسي داخلي در دانشگاها

عامل تا حدودي  4دليل انتخاب اين . ايران است
. است آمريكا حسابرسان داخليهاي انجمن  توصيه

نتايج بدست آمده از اين مرحله، توافق جمعي 
دهندگان در رابطه با عوامل مورد بررسي را نشان  پاسخ
نتايج تحليل عاملي مرحله  5جدول شماره . دهد مي

  .دهد اول را به تفصيل نشان مي
جدول ( توجه به نتايج حاصل از تحليل عاملي با

دهد كه  ميگان نشان دهند پاسخ، نظرات )6شماره 
 ، با»بخشي اطمينانايجاد ارزش افزوده از طريق «

ضرورت براي استقرار واحد حسابرسي ترين  اهميت
ها است كه ارزش عاملي آن معادل  داخلي در دانشگاه

تواند به  از تغييرات مي %38/42بدست آمده و  629/7
ايجاد ارزش افزوده از «. وسيله اين عامل بيان شود

 
  لكين و آزمون كرويت بارتلتاُ-ماير-نتايج آزمون كيسر:4لدوج

 882/0 لكيناُ-ماير-گيري كيسراندازه كفايت نمونه

  آزمون كرويت بارتلت
  138/1992 كاي دو

  153 درجه آزادي
 000/0 معناداري
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هاي اصلي با  و بارهاي عاملي حاصل از تحليل مؤلفهمورد پرسشيهاگزارهاي از خالصه: 5جدول 
  )داده 193( چرخش واريماكس

شماره   منشاء مقياس
 گزاره

  متغيرشرح 
  )گزاره(

  بار مؤلفه
  اشتراك

همبستگي 
 شده اصالح
 4  3 2 1 با كل گزاره

ايجاد ارزش 
افزوده از 

طريق 
  بخشي اطمينان

1  
ايجاد اطمينانباعثحسابرسي داخلي

راهبري سازمان در راستاي از 
، عملياتي، مالي و رديهاي راهب هدف
 .شودميرعايت

828/0  -  -  -  742/0  767/0  

2  
ايجاد اطمينانباعثحسابرسي داخلي

از مديريت خطر سازمان در راستاي 
، عملياتي، مالي و هاي راهبردي هدف
 . شودميرعايت

747/0  -  -  -  620/0  625/0  

3  
ايجاد اطمينانباعثحسابرسي داخلي

ندهاي كنترلي با راستايي فراي از هم
لي و هاي راهبردي، عملياتي، ما هدف
 .شودميرعايت

789/0  -  -  -  781/0  745/0  

4  
ايجاد اطمينانباعثحسابرسي داخلي

ماني و هاي ساز سياسترعايت  از
 . شودميالزامات قانوني

737/0  -  -  -  640/0  609/0  

يش افزا
اثربخشي 

فرايند كنترل 
  بودجه

5  

دليل تعهد بهحسابرسان داخلي به
  ارائه گويي و رستي و پاسخد

طرفانه و مستقل به  هاي بي مشاوره
سازمان باعث ايجاد بهبود مستمر در 

 .شوندسازمان مي

449/0  -  663/0  -  658/0  659/0  

6  
ها وحسابرسان داخلي ناظر بر رويه

وه عمل حسابداري و گزارشگري نح
و باعث افزايش كيفيت و  مالي هستند

 . شوندگزارشگري مالي مياعتبار

478/0  -  530/0  -  637/0  700/0  

7  
حسابرسي داخلي باعث بهبود كيفيت

يي سازمان در مقابل گو پاسخ
 .شودان مينفعذي

472/0  -  607/0  -  664/0  720/0  

8  
حسابرسي داخلي باعث افزايش
اثربخشي فرايندهاي تدوين بودجه 

 .شودمي
-  -  754/0  -  660/0  627/0  

9  
حسابرسي داخلي باعث افزايش
اثربخشي فرايندهاي نظارت بر اجراي 

 .شودميبودجه
-  -  603/0  305/0  524/0  572/0  

10  
حسابرسي داخلي باعث افزايش
اثربخشي فرايندهاي بازنگري بودجه 

 .شودمي
-  424/0  504/0  391/0  609/0  605/0  
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ايجاد ارزش 
افزوده از 
 طريق ايجاد
بصيرت و 
ارزيابي 

  طرفانه بي

11  
مشاوره وحسابرسي داخلي با ارائه

 ها يافته با ارزش بر مبناي ينهادهاپيش
ايجاد بينش براي سازمان  باعث

  772/0  758/0 -  311/0  800/0 - . شوديم

12  
حسابرسي داخلي با ارزيابي كارايي

پيشنهاد بر  فرايندهاي سازماني و ارائه
ايجاد بصيرت در  باعثها  مبناي يافته
  785/0  758/0 -  312/0  773/0 - .دشوسازمان مي

13  
حسابرسي داخلي با ارزيابي اثربخشي

پيشنهاد بر  فرايندهاي سازماني و ارائه
ايجاد بصيرت در  باعثها  مبناي يافته
  790/0  793/0 -  -  832/0 - .شودسازمان مي

بهبود سالمت 
اداري، 

افزايش سطح 
آگاهي 

اني و سازم
كمك به 
حسابرسان 
  مستقل

14  
حسابرسي داخلي عاملي مؤثر براي
پيشگيري، كشف و مقابله با تقلب و 

  641/0  747/0 786/0  330/0 - - .فساد اداري است

15  
حسابرسي داخلي عاملي مؤثر و
مستمر براي پيشگيري، كشف و 

  645/0  800/0 792/0  378/0 - - .ها استمقابله با تخلف در سازمان

16  

به دليل وجودحسابرسان داخلي
 خودهاي  استقالل و عينيت در بررسي

هاي  كاهش حجم رسيدگي باعث
سان مستقل و كاهش حسابر
  502/0  526/0 691/0  -  336/0 - .شوندميالزحمه آنانحق

يبهبود كارايباعثحسابرسي داخلي  17
  540/0  554/0 522/0  -  521/0 -. دشوو اثربخشي حسابرسي مستقل مي

18  

ترين وداخلي مناسبحسابرسي
روزترين منبع اطالعاتي براي  به

هاي آموزشي سازمان  برنامه گسترش
در خصوص آموزش قوانين، مقررات 

اي  ها و تحوالت حرفه لو دستورالعم
  545/0  502/0 537/0  -  395/0 - .جديد است

  
  

، دومين »طرفانه طريق ايجاد تغيير و ارزيابي بي
رت استقرار واحد حسابرسي داخلي است كه بار ضرو

از تغييرات  %215/10دارد و  839/1عاملي معادل 
ايجاد ارزش « .به وسيله اين عامل بيان شودتواند  مي

و » طرفانه بيافزوده از طريق ايجاد بصيرت و ارزيابي 
سازماني ت اداري، افزايش سطح آگاهي بهبود سالم«

سومين و  ،ه ترتيبب ،»و كمك به حسابرسان مستقل
چهارمين عامل اصلي ضرورت استقرار واحد 

بعد  در مرحله .است ها دانشگاهحسابرسي داخلي در 
 مرحله ، تحليل عامليپژوهشيافتن عامل اصلي  براي
. شد اول اجرا عامل بدست آمده از مرحله 4م روي دو

 هاي نتايج بدست آمده در اين مرحله به شرح جدول
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  .تاس 8و  7 هاي شماره
هاي  ضرورت«، عامل 8اساس جدول شماره بر 

، »ها استقرار واحد حسابرسي داخلي در دانشگاه
نتايج . كند مي تبييناز كل تغييرات را  064/65%

عامل بدست  4 سرانجامدهند كه  بدست آمده نشان مي
آمده در مرحله اول، از يك عامل اصلي و نهايي اشباع 

ي دو مرحله آزمون ها بر اساس نتايج يافته. است  شده
تحليل عاملي، الگوي مفهومي پژوهش به صورت 

  .بدست آمد 1شماره  شكل
  

هاي مختلف  بررسي و مقايسه نظرات افراد گروه
استقرار واحد  هاي دهنده در خصوص ضرورت پاسخ

استفاده از آزمون  ها با حسابرسي داخلي در دانشگاه
  تحليل واريانس

ه دهند پاسخف در اين پژوهش از چهار گروه مختل
استقرار واحد حسابرسي  هاي ضرورتدر خصوص 

اين چهار گروه به . نظرسنجي شد ها دانشگاهداخلي در 
  :شرح زير است

  مالي،  اداري ومعاونان شامل (دانشگاهيان  :1گروه 

  

  گزاره 18خالصه نتايج تحليل عاملي مرحله اول روي :6جدول
شماره 
 ارزش ويژه عنوان عامل عامل

ملعا
قابل  تغييراتدرصد 

 بيان به وسيله عامل
گزارهتعداد 
عامل  هر  

629/7382/42 بخشيايجاد ارزش افزوده از طريق اطمينان 1  4 
839/1215/10 يش اثربخشي فرايند كنترل بودجهافزا 2  6 
ايجاد ارزش افزوده از طريق ايجاد بصيرت و 3

376/1643/7 طرفانه ارزيابي بي  3 

مت اداري، افزايش سطح آگاهيبهبود سال 4
067/1925/5 سازماني و كمك به حسابرسان مستقل  5 

 جمع
هاي استقرار واحد حسابرسي داخلي ضرورت

911/11 ها در دانشگاه  17/66  18 
  

  لكين و آزمون كرويت بارتلتاُ-ماير-نتايج آزمون كيسر:7جدول
  772/0 لكيناُ-ماير-گيري كيسراندازه كفايت نمونه

  آزمون كرويت بارتلت
  429/277 خي دو

  6 درجه آزادي
  000/0 معناداري

  

  عامل بدست آمده از مرحله اول 4خالصه نتايج تحليل عاملي مرحله اول روي : 8جدول 
 ارزش ويژه  عنوان عامل عامل

عامل
قابل بيان  تغييراتدرصد 

  عامل به وسيله
گزاره تعداد 
  عامل هر

هاهاي استقرار واحد حسابرسي داخلي در دانشگاه ضرورت عامل نهايي  603/2  064/65  4 
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  الگوي مفهومي پژوهش: 1شكل 
  

مديران مالي، حسابرسان مستقل و كارشناسان امور 
  ،)ها دانشگاهمالي 

   حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسي،: 2گروه 
 امور وزارت حسابان و ذي كارشناسان :3گروه 

  ، وو دارايي ياقتصاد
من حسابرسان شامل اعضاي انج(ساير  :4گروه 

  .)سسات حسابرسي و غيرهداخلي، شركاي مؤ
 ،ميانگين چند جامعه ن مقايسهبا استفاده از آزمو

و اختالف معنادار بين ر گروه نظرات اين چها
 نتايج مندرج در جدول. ها بررسي شد آني ها پاسخ

 هاي گروهنظرات  ه بيندهد ك مينشان  9شماره 
 گزاره 7 مورددر گزاره  18از دهنده  مختلف پاسخ

در ، ديگر گزاره 11 موردنظر وجود دارد اما در  توافق
  .داردوجود تفاوت معنادار ها  پاسخ

يك از  هر بندي از آزمون فريدمن براي رتبه
ه چهار گروه هاي مورد پرسش، از ديدگا گزاره
 اندازهآزمون فريدمن هر در . شددهنده استفاده  پاسخ

ميانگين رتبه گزاره بيشتر باشد، اهميت آن گزاره 
  ). 20( بيشتر است
ها از نظر چهار گروه مورد  بندي اهميت گزاره رتبه

بهبود سالمت اداري، افزايش سطح آگاهي 
سابرسان مستقلسازمان و كمك به ح  

بخشي ايجاد ارزش افزوده از طريق اطمينان  

اي افزايش اثربخشي فرايند كنترل بودجه  

ايجاد ارزش افزوده از طريق ايجاد بصيرت 
طرفانهو ارزيابي بي  

هاي استقرار واحد ضرورت
 حسابرسي داخلي

1گزاره شماره   

2گزاره شماره   

3گزاره شماره   

4گزاره شماره   

5گزاره شماره   

6گزاره شماره   

7گزاره شماره   

8شماره  گزاره  

9گزاره شماره   

10گزاره شماره   

11گزاره شماره   

12گزاره شماره   

13گزاره شماره   

14گزاره شماره   

15گزاره شماره   

16گزاره شماره   

17گزاره شماره   

18گزاره شماره   
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بررسي در پژوهش حاضر با توجه به نتايج آزمون 
. است 10فريدمن به شرح مندرج در جدول شماره 

 ي و مالي،شامل معاونان ادار(گروه اول دانشگاهيان 

 مديران مالي، حسابرسان مستقل و كارشناسان امور
، گروه دوم حسابرسان شاغل در )ها مالي دانشگاه

سازمان حسابرسي، گروه سوم كارشناسان و
 

دهنده در رابطه با  نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين نظرات چهار گروه پاسخ: 9جدول 
 ها در دانشگاه هاي استقرار واحد حسابرسي داخليضرورت

درجه   گزاره  عامل
سطح  Fآماره  آزادي

  معناداري
وجود (نتيجه 

 )تفاوت معنادار

ايجاد ارزش 
افزوده از طريق 

  بخشي اطمينان

راهبريايجاد اطمينان ازباعثحسابرسي داخلي
، عملياتي، مالي هاي راهبردي سازمان در راستاي هدف

  رد  06/0  510/2  192 .شودميو رعايت
ايجاد اطمينان از مديريت خطرباعثابرسي داخليحس

، عملياتي، مالي هاي راهبردي سازمان در راستاي هدف
 رد  081/0  277/2 192 .شودميو رعايت

راستاييايجاد اطمينان از همباعثحسابرسي داخلي
، عملياتي، هاي راهبردي فرايندهاي كنترلي با هدف

 رد نشدن  000/0  540/7 192 . شودميمالي و رعايت
رعايتايجاد اطمينان ازباعثحسابرسي داخلي

 رد نشدن  046/0  712/2 192 .دشوو الزامات قانوني ميهاي سازماني سياست

افزايش 
خشي اثرب

فرايند كنترل 
  بودجه

گوييدليل تعهد به درستي، پاسخحسابرسان داخلي به
باعث  طرفانه و مستقل به سازمان هاي بي ارائه مشاورهو 

 رد  185/0  625/1 192 .شوندبهبود مستمر در سازمان مي
وه عملها و نححسابرسان داخلي ناظر بر رويه
و افزايش كيفيت و  حسابداري و گزارشگري مالي
 رد نشدن  001/0  732/5 192 .اعتبار گزارشگري مالي هستند

ييگوپاسخحسابرسي داخلي باعث بهبود كيفيت 
 رد نشدن  015/0  572/3 192 .شودان مينفعذيسازمان در مقابل

حسابرسي داخلي باعث افزايش اثربخشي فرايندهاي
 رد نشدن  005/0  469/4 192 .شودميتدوين بودجه

دهايحسابرسي داخلي باعث افزايش اثربخشي فراين
 رد نشدن  003/0  732/4 192 .دشونظارت بر اجراي بودجه مي
زايش اثربخشي فرايندهايحسابرسي داخلي باعث اف

 رد نشدن  000/0  131/7 192 . دشوميبازنگري بودجه

ايجاد ارزش 
افزوده از طريق 
ايجاد بصيرت 

و ارزيابي 
  طرفانه بي

بارائه مشاوره و پيشنهادهايحسابرسان داخلي با ا
ايجاد بينش براي  باعث ها ارزش بر مبناي نتايج يافته

 رد نشدن  025/0  199/3 192 .شوندسازمان مي
حسابرسان داخلي با ارزيابي كارايي فرايندهاي

 باعثهايشان،  سازماني و ارائه پيشنهاد بر مبناي يافته
 رد نشدن  001/0  372/5 192 .شوندايجاد بصيرت در سازمان مي

حسابرسان داخلي با ارزيابي اثربخشي فرايندهاي
 باعث هايشان سازماني و ارائه پيشنهاد بر مبناي يافته

 رد  056/0  563/2 192 .شوندايجاد بصيرت در سازمان مي
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 9ادامه جدول

بهبود سالمت 
اداري، افزايش 
سطح آگاهي 

سازماني و 
كمك به 
حسابرسان 
  مستقل

حسابرسي داخلي عاملي مؤثر براي پيشگيري، كشف و
 رد  648/0  551/0 192 .مقابله با تقلب و فساد اداري است

براي پيشگيري،مستمرعاملي مؤثر وحسابرسي داخلي
 رد  462/0  863/0 192 . ها استكشف و مقابله با تخلف در سازمان

جود استقالل و عينيت دربه دليل وحسابرسان داخلي
هاي حسابرسان  كاهش حجم رسيدگي باعثها  بررسي

 رد  366/0  064/1 192 .دنشوميالزحمه آنانمستقل و كاهش حق
بهبود كارايي و اثربخشيباعثليحسابرسي داخ

 رد نشدن  000/0  962/7 192 .شودحسابرسي مستقل مي
منبعترين و به روزترينداخلي مناسبيحسابرس

هاي آموزشي سازمان در  برنامه گسترشاطالعاتي براي 
ها و  وزش قوانين، مقررات و دستورالعملخصوص آم

 رد نشدن  029/0  083/3  192 .استاي جديدتحوالت حرفه
  

  

دهنده  گروه پاسخ هاي مورد پرسش از ديدگاه چهارگزارهنتايج آزمون فريدمن در خصوص: 10ل جدو
 )هاميانگين رتبه گزاره(

  رتبه
  ميانگين كل    4گروه   3گروه  2گروه   1گروه 

شماره 
  گزاره

ميانگين
 رتبه

شماره 
 گزاره

ميانگين
 رتبه

شماره 
 گزاره

ميانگين 
  رتبه

ه شمار  
  گزاره

ميانگين 
  رتبه

شماره 
  گزاره

ميانگين 
  رتبه

1 9 12/11  460/12  358/13    4 45/11  9  40/11  
2 4 90/10  123/12  908/13    3 43/11  4  19/11  
3 14 59/10  358/11  1497/10    9 41/11  3  12/11  
4 3 44/10  252/11  1563/10    6 47/10  14  41/10  
  28/10  1  13/10 7    29/10 5و  1  929/11  17/10 15 5
6 10  96/9  14 31/11    10  14/10  5  75/9  
7 1 90/9  1560/10  505/10    8 10/10  15  73/9  
8 5 74/9  525/10  1000/10    1 02/10  10  68/9  
9 8 50/9  721/10  795/9    12 94/9  6  63/9  

10 6 30/9  644/9  684/9    2 45/9  7  50/9  
11 12 11/9  838/9  1779/9    5 36/9  8  40/9  
12 17 00/9  1217/8  271/9    14 19/9  2  29/9  
13 7 99/8  1396/7  1295/7    11 16/9  12  05/9  
14 18 80/8  1181/7  1668/7    17 44/8  17  57/8  
15 11 79/8  1056/7  1858/7    13 27/8  11  51/8  
16 13 74/8  1877/6  821/7    15 71/7  13  26/8  
17 2  60/8  1621/6  1142/6    18 67/7  18  16/8  
18 16  34/7  1712/6  1397/5    16  65/6  16  07/7  
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و گروه  دي و داراييحسابان وزارت امور اقتصا ذي
شامل اعضاي انجمن (دهندگان  چهارم نيز ساير پاسخ

حسابرسان داخلي، شركاي مؤسسات حسابرسي و 
دهنده امتياز آن  ها نشان تبه گزارهميانگين ر. است) غيره

دهندگان است و ستون ميانگين كل  گزاره از نظر پاسخ
  .كنندگان است دهنده نظر كل مشاركت نيز نشان

  
  گيري بحث و نتيجه

  
 هاي استقرار واحد اين پژوهش به بررسي ضرورت

. استهاي دولتي پرداخته  حسابرسي داخلي در دانشگاه
ها و نقشي كه واحد  رتنتايج بدست آمده اين ضرو

حسابرسي داخلي در بهبود فرايندها، ارتقاء سطح كيفي 
كند را به خوبي  ها ايفا مي بندي اين گونه سازمان و رتبه

هاي  هاي پژوهش گزاره چنين، يافته هم. دهد نشان مي
ارزشي مربوط به حسابرسي داخلي آمريكا ارائه شده از 

. كند يد ميرا تأي) 1(سوي انجمن حسابرسان داخلي 
دهد كه حسابرسي  نتايج پژوهش نشان ميافزون براين، 
تواند با ايجاد ارزش افزوده از طريق  داخلي مي

 ،جهبودو افزايش اثربخشي فرايند كنترل بخشي  اطمينان
اين يافته با . را بهبود بخشد ها دانشگاهمالي  عملكرد

حسابرسي . مطابق است) 11( نتايج پژوهش آستين
يجاد ارزش افزوده از طريق ايجاد بصيرت و داخلي با ا
سازمان كمك  عملكردبه بهبود  طرفانه بيارزيابي 

ي مربوط به ي ارزشها گزاره ،اين يافته. كند مي
ارائه شده از سوي انجمن حسابرسان  حسابرسي داخلي

بهبود سالمت . كند مييد را تأي) 5و  1( آمريكا داخلي
و كمك به اداري، افزايش سطح آگاهي سازماني 

از ديگر  ها آن هالزحم حقحسابرسان مستقل و كاهش 
است و  ها دانشگاهمزاياي حسابرسي داخلي براي 

را در دستيابي  ها دانشگاهت امناي مديران و هيأتواند  مي
 هاي يافته با اين نتايج. ياري رساند ها به هدف
، )12( ، كپمبو)9( نآندرسون و همكاراهاي  پژوهش

طبري و عصابخش  ، علوي)16( راد ساساني و شريفي
. استمطابق ) 21(پاكروان  و )19( ، رشيدي)17(

گروه  4كه  دده ميپژوهش نشان  هاي يافتهچنين،  هم
بر اهميت باالي چهار عامل  كننده در پژوهش مشاركت

استقرار واحد حسابرسي داخلي در  يها ضرورتاصلي 
فزون بر ا .نظر دارند ي دولتي تأكيد و توافقها دانشگاه

ي دولتي ها دانشگاهدر استقالل مالي  وجود، به دليل اين
 توان مي ها دانشگاهشدن نظام مالي  و خودكنترلي

 انترين ارك حسابرسي داخلي را به عنوان يكي از مهم
حسابرسي  شك توسعه بي. دانست ها دانشگاهنظارتي در 
گذار  مستلزم توجه نهادهاي قانون ها دانشگاهداخلي در 

و  تحقيقات ،، مسئوالن مربوط در وزارت علومطمربو
  . است ها دانشگاهت امنا، رياست و مسئوالن ، هيأفناوري

  
  هاي آينده پيشنهاد براي پژوهش

رابطه با بسياري از  اين پژوهش در شود ميپيشنهاد 
نهادهاي بخش دولتي كه تاكنون واحد حسابرسي 

 انجام شود و به مستقر نشده است ها آنداخلي در 
ي مطرح شده از ديد كاركنان ها گزارهبررسي اهميت 

  .شودپرداخته  ها سازمان آنو مسئوالن 
  

  هاي پژوهش محدوديت
 دتوان ميپيمايشي  هاي كه پژوهش در حالي .1
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پژوهش  اطالعات مفيدي در مورد موضوع مورد
كل جامعه و  نشدن بررسيبه دليل  ،بدست آورد

 ،ي آنها ي و محدوديتگير نمونهاستفاده از روش 
به  الزمپژوهش احتياط  هاي يافتهبايد در استنتاج از 

  . عمل آيد

اين  هاي بررسي گزارهمورد نياز براي  اطالعات .2
است  آوري شده جمع نامه پرسشپژوهش از طريق 

داراي محدوديت ذاتي ي گير اندازهابزار اين  و
.است
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