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 هایدستگاه در داخلی حسابرسی واحد جایگاه و وظایف برمؤثر  هایسنجه بندیرتبه

  اجرایی
 

  نمازی و نویدرضا* 1مهدوی غالمحسین دكتر
 11/70/1316: تاریخ پذیرش      71/711/1315: تاریخ اصالح نهایی          70/11/1311: تاریخ دریافت

 

 چكیده
 

 و ارزییابی   و از اركان اساسی محیی  كنترییی، وفی یه    بنگاهمهم در هر  بخشیوان داخلی به عنحسابرسی واحد  :مقدمه

ایین   ، درک جایگیاه بنیابراین، شیناخت وفیای      .كنتیرل داخلیی را دارد   و اثربخشی نظام حسیابداری  و ك ایت بررسی

 . ردار استای برخواز اهمیت ویژه آنكاركرد مؤثر بر  هایسنجهچنین، بررسی اویویت هر یک از و همواحد 

منشیور فاایییت   با توجه به . پیمایشی و از یحاظ هدف، كاربردی است-اكتشافی از نظر نوع پژوهش حاضر :روش پژوهش

وفای  مهم واحید  ، ماتبر های پژوهشو موارد استخراج شده از  حسابرسی داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

شیرای  عمیومی واحید حسابرسیی     شیام    ماییار  3ای در قایب مهناحسابرسی داخلی مشخص شد و بر اساس آن پرسش

ن و بین مااونان اداری و میایی،  زوجی تدوی به صورت مقایسه ات و مدیریت واحد دستگاه اجراییداخلی، اجرای عملی

در ایین پیژوهش،   . های اجرایی استان فارس توزیع شد حسابان و حسابداران ادارات ك  دستگاهسای حسابداری، ذیرؤ

 .ه استشد است اده های پژوهش برای آزمون فرضیه واییس-كروسکالآزمون  وز فن تاپسیس ا

بیا  ، «حسابرسیی داخلیی  واحید  ای میدیر  هیای علمیی و حرفیه   داشیتن صیالحیت  »نتایج پژوهش نشیان داد كیه    :ها یافته

تیرین  اهمییت  كیم « دسیتگاه مسیوول   وسیله باالترین مقامداخلی به هایكنترل ساختار هایمضای گزارشا»ترین و  اهمیت

اخیتالف   حسابرسیی داخلیی  واحد های وفای  مایارین چنین، بهم. است واحد حسابرسی داخلیجایگاه مؤثر بر  سنجه

 .  ماناداری مشاهده نشد

ای به صیالحیت علمیی و حرفیه    شود پیشنهاد میهای اجرایی دستگاهبه های این پژوهش، با توجه به یافته :گیری نتیجه

 . ای داشته باشندویژه چنین صالحیت كارمندان این قسمت، توجهواحد حسابرسی داخلی خود و هممدیران 
 

 ای،، صالحیت علمی و حرفههای اجراییگیری اقدامات مدیریت، دستگاه امنیت شغلی، پی: های کلیدی واژه

 .وفای  واحد حسابرسی داخلی

                                                           
  .رسمی حسابدار و شیراز دانشگاه حسابداری استاد 1.

 .شیراز دانشگاه حسابداری دكترای دانشجوی . 

 ghmahdavi@rose.shirazu.ac.ir: امهننویسنده مسوول؛ رایا *
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 مقدمه

 
برسی واحد حساهر سازمان  در مهم واحدهاییکی از 

این واحد یکی از اركان اساسی محی  . داخلی است

است  ایبه اندازه واحداهمیت این . (1)كنتریی است 

 ویژه به) نیز در استانداردهای حسابرسی ایران كه

موضوع به  همانند سایر كشورها (617استاندارد شماره 

 اردطبق استاند. استپرداخته شده  حسابرسی داخلی

 در  كه  ارزیابی  وفی ه  یانی  داخلی  حسابرسی مذكور،

  به  آن  كاركنان  به وسیله و  رسیدگی مورد واحد  داخ 

. آید می وجود  به واحد  آن  به  خدمت  ارائه منظور

 نظام اثربخشی و ك ایت بررسی و ارزیابیچنین،  مه

 اصلی وفای  جمله از نیز داخلی كنترل و حسابداری

طبق این، افزون بر .( ) استسابرسی داخلی واحد ح

های داخلی برای ناشران  كنترلعم  دستور 17ماده 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 

موریت و مأ، 1311بهمن  3  مصوب مورخ ،ایران

بیان  واحد حسابرسی داخلی به شرح زیردامنه عملیات 

  (:3) است شده

 ارائهموریت واحد حسابرسی داخلی، أم

ای مستق  و  دهی و مشاوره خدمات اطمینان

افزایی و بهبود  طرفانه، به منظور ارزش بی

حسابرسی داخلی با . استعملیات شركت 

ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شركت 

كند كه برای دستیابی به  كمک می

خود، اثربخشی فرآیندهای  یها هدف

را ارزیابی  و كنترل خطرراهبری، مدیریت 

 .ده و بهبود بخشدكر

حسابرسی داخلی زیر نظر واحد از نظر ساختار، 

در . دهد را انجام میوفای  خود كمیته حسابرسی 

كننده واحد حسابرسی حمایت كمیته حسابرسی واقع،

 غیرموف  كمیته شام  اعضایین ا. (1) استداخلی 

بر نظارت بر واحد  افزونهیوت مدیره است كه 

هیوت مدیره حسابرسی داخلی، نقش راب  بین 

حسابرس مستق  را ای ا  داخلی و شركت، حسابرس

كسب اطمینان ماقول  وفی ه حسابرسیكمیته  .كند می

اثربخشی فرآیندهای  .1 :را بر عهده دارد موارداین از 

 ، های داخلی و كنترل خطرری، مدیریت نظام راهب

اثربخشی حسابرسی  .3، سالمت گزارشگری مایی  . 

استقالل حسابرس مستق  و اثربخشی  .1، داخلی

رعایت قوانین، مقررات و  .5و  حسابرسی مستق 

 .(5) ایزامات

در  ذكر شده و ایزامات با توجه به مواردهر چند 

به ها و برخی شركت درواحد حسابرسی داخلی ، باال

 شده در بورس اوراق بهادارهای پذیرفتهشركت ویژه

در  اما است ایجاد و مشغول به فااییت شده تهران،

 چنین واحد ارزشمندی های اجراییدستگاه پیکره

  طبق بند شماره  .ایجاد و بکار گرفته نشده است

بات كشور،  فص  دوم قانون دیوان محاسمربوط به 

كلیه  :عبارت است از منظور از دستگاه اجرایی

های دویتی ها، مؤسسات، شركتها، سازمانوزارتخانه

كه به نحوی از انحاء از بودجه ك   ییو سایر واحدها

د و به طور كلی هر واحد اجرایی كننكشور است اده می

قانون اساسی مایکیت  15و  11كه بر طبق اصول 

( 6) اشنایدرهای پژوهش. شداترتب بها معمومی بر آن

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

حاكی از در داخ ، ( 17) نکاو باباجانی و خ( 1)

با توجه بنابراین، . استواحد حسابرسی داخلی اهمیت 

بهبود  داخلی برای حسابرسی واحدآفرینی به ارزش

ضرورت پیدا آن سازمان، استقرار سطح عملکرد 

ی واحد حسابرسدر صورت ایجاد (. 11)كند  می

گویی و پاسخمیزان های اجرایی،  در دستگاه داخلی

 و یابدافزایش می مزبوری ها دستگاهدهی در حساب

 های اجراییباعث شود كه دستگاه دتوانمیاین امر 

افزون  .( 1) دنوفای  خود را به نحو احسن انجام ده

قرار استتوان گ ت  طور كلی می به بر مطایب باال،

 (از جمله واحد حسابرسی داخلی)های نظارتی  شیوه

 (.13) شود می گوییسطح پاسخ رفتن باال موجب

های اجرایی مورد مطایاه در این پژوهش دستگاه

هدف این پژوهش . واحد حسابرسی داخلی ندارند

واحد و جایگاه  وفی هثر بر مؤ هایسنجهشناسایی 

 سرانجامو  های اجرایی در دستگاه سی داخلیحسابر

به  پژوهش، این در این راستا. هاست بندی آنرتبه

چه  :های زیر اسیت  سؤالبه  گوییدنبال پاسخ

واحد عمومی بر انجام وفای   شرای از  هایی سنجه

؟ چه استثر ؤم های اجراییدستگاه حسابرسی داخلی

 وفای  امانج براجرای عملیات  شرای از  هاییسنجه

ثر ؤم اجرایی هایدستگاه داخلی حسابرسی واحد

 اجرایی مدیریت دستگاه مایاراز  هاییسنجهچه  ؟است

های بر انجام وفای  واحد حسابرسی داخلی دستگاه

وفای  واحد حسابرسی ترین مهم ؟است ثرؤم اجرایی

 ،شرای  عمومی هایسنجه ترین اهمیتبا و  داخلی

 ،به ترتیب ،اجرایی ستگاهاجرای عملیات و مدیریت د

 هایبین رتبه یآیا ت اوت مانادار چنین، هم كدامند؟

وجود  داخلی حسابرسیواحد های وفای   مایار

  دارد؟

 

 مبانی نظری

 واحد حسابرسی داخلی 

طبق نظریه نمایندگی، به دیی  جدایی مایکیت و 

نامتقارنی  شام نمایندگی  خطرهایمدیریت، 

ضاد منافع بین مدیر و مایک اطالعات، خطر اخالقی، ت

حسابرسی ابزار كنترل مدیریت (. 11) آیدمی به وجود

منظور كاهش مشکالت نمایندگی، و به( 15)است 

مایکان اقدام به است اده از خدمات حسابرسان مستق  

حسابرسی داخلی به حسابرسان واحد (. 16)كنند می

نظر  از اما كندكمک می حسابرسیدر ای ای نقش 

حسابرسی توان نداشتن استقالل، نمیبه دیی   ،ابوت

 را به عنوان یک حرفه مستق  در نظر گرفت داخلی

های داخلی همواره كنترل نظامبا این وجود،  .(10)

( 11)گذاران و  سرمایه (18)سابرسان مورد توجه ح

ارزیابی كه واحد حسابرسی داخلی وفی ه  بوده است

حسابرسان مستق ،  .آن را بر عهده دارد اثربخشی

حسابرسان داخلی را به عنوان دستیار خود قلمداد 

چنین  و همهای داخلی كنترل ارزیابیو در  كرده

از كمک آنان است اده  هاآزمون محتوای مانده حساب

كی یت كاركردهای حسابرس داخلی، (. 7 )كنند می

 نظامو ساز و كارهای  میزان نقش حسابرسی داخلی

های داخلی مناسب، حسابرس مستق  را در امر كنترل

(. 1 )كند ارتقای كی یت حسابرسی، بسیار كمک می

را انجمن حسابرسان داخلی آمریکا، حسابرسی داخلی 
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كه كنترل  داندمیآور فااییتی مستق  و اطمینان

مدیریت خطر و بهبود فرایندهای راهبری را بر عهده 

 (.   ) دارد

برای واحد رویکرد بازدارندگی را  نظریه پلیس

این ، كه به طوری .كندمطرح میحسابرسی داخلی 

و  جلوگیریبرای  عام  مهمبه عنوان یک واحد 

های مایی تقلب در شركت و صورت یوجو جست

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

، (5 )های مایی و است اده از اهرم (1 )شركت 

ایزحمه افزایش كی یت حسابرسی مستق  و كاهش حق

با كاهش حضور حسابرسان مستق  در )حسابرسی 

طرفی و قدمت چنین، بیهم(. 6 )خواهد شد ( شركت

گزارش  ارائه در این واحد موجب كاهش تأخیر

این امر به دیی  استقرار (. 0 )شود حسابرسی می

هایی است كه  های داخلی در شركت تر كنترل قوی

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

این است كه واحد حسابرسی داخلی موجب آن 

 رشگرییچیدگی عملیات و ش افیت گزاكاهش پ

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

تواند به بهبود ای میافزارهای رایانه است اده از نرم

 (. 31)عملکرد واحد حسابرسی داخلی كمک كند 

ای است به اندازه داخلی حسابرسی واحداهمیت 

تر شركت یا در كشورهای توساه یافته، كمكه 

توان یافت كه دارای واحد حسابرسی  سازمانی را می

ها یا به طور كلی، شركت(.   )داخلی نباشد 

را ندارند، به حسابرسی داخلی هایی كه واحد  سازمان

 واحد(. 6)واحد حسابرسی هستند این دنبال  ایجاد 

برای  كاركنانوفی ه كنترل  حسابرسی داخلی،

ها و سودآوری مناسب را  یابی سازمان به هدف دست

مدیر و  تضاد بین منافعاز و  ( 3)نیز بر عهده دارد 

حسابرسی داخلی (. 33) كند میمایک جلوگیری 

( 31)دارد  برعهده نیزحسابرسی مستمر را  ه انجاموفی 

های مایی را  اتکای صورتقابلیت تواند و همین امر می

را كاهش و خطر شركت خطر حسابرسی و افزایش 

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

واحد حسابرسی داخلی باعث امید به بهبود عملکرد، 

امید به بهبود شرای  كاری و تأثیرگذاری اجتماعی 

حسابرسی داخلی یکی از واحد چنین،  هم. شودمی

های ایجاد نوآوری در زمینه حسابداری برای بهبود راه

 . (17و  31)عملکرد سازمان است 

ی در كشورها حسابرسی داخلی واحد هایهدف

در این . چندانی نداردت اوت  مختل  با یکدیگر

های واحد در پژوهشی هدف و همکارانپاول راستا، 

بررسی  كشور جهان 11در حسابرسی داخلی را 

 در بود كه آنحاكی از پژوهش آنان نتایج  .كردند

افزایش حسابرسان داخلی هدف  كشورهای مختل ،

این واحد . ( 3) ستل از مدیریت اثربخشی و استقالا

به رعایت اصول اخالقی در داخ  سازمان كمک 

 انجام حسابرسی داخلی مستمر در واقع،. كند می

   .(31) دشخواهد  ارتقای رعایت اخالق موجب

طبق منشور فااییت حسابرسی داخلی سازمان 

ها و وفای  مسووییت بورس و اوراق بهادار تهران،

 (: 3) برسی داخلی به شرح زیر استواحد حسا

پذیر ساالنه حسابرسی داخلی  تدوین برنامه اناطاف .1

 ،خطرمبتنی بر  شناسی متناسب با است اده از روش

ظات كنتریی مورد نظر یا مالح خطرشام  هرگونه 
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حسابرسی   مدیریت شركت و پیشنهاد آن به كمیته

هیوت  وسیلهبهقب  از تصویب )بررسی  برای

 .(مدیره

ساالنه مصوب هیوت مدیره شام    اجرای برنامه . 

است های مورد درخوطرحهرگونه وفای  و 

 .مدیریت شركت و كمیته حسابرسی

های  كنترل نظامرزیابی مستمر اثربخشی بررسی و ا .3

 داخلی، گزارش نتایج به كمیته حسابرسی و هیوت

های  كنترل نظامهای بهبود  گیری روش یمدیره و پ 

 .داخلی

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

ای متناسب  مهارت كافی و مدارک رسمی حرفه

تدوین و بورس اوراق بهادار امات سازمان طبق ایز

 .های آموزشی مناسب اجرای برنامه و

استقرار برنامه ارزیابی كی یت برای كسب اطمینان  .5

 .از عملکرد مناسب حسابرسی داخلی

بر خدمات  افزونای  انجام خدمات مشاوره .6

دهی حسابرسی داخلی برای كمک به  اطمینان

 .شركت های هدفت شركت در دستیابی به مدیری

 فرآیندهای كنتریی،، انجام ها اییتتل یق فاارزیابی  .0

  ایجاد، استقرار یا توساه متناسب با شرای و

 .هافااییت

و در صورت نیاز )ای منظم  های دوره گزارش ارائه .8

خالصه نتایج  مورددر ( های موردی گزارش

های واحد حسابرسی داخلی به  حاص  از فااییت

 .كمیته حسابرسی و هیوت مدیره

 موردحسابرسی در   نظم به كمیتهرسانی م اطالع .1

نوین اثرگذار بر انجام بهتر حسابرسی  های موضوع

 .داخلی

ی عملیاتی و نتایج كمّ های هدففهرستی از  ارائه .17

 .یافته به كمیته حسابرسیتحقق

های   فرآیند رسیدگی به فااییت همکاری در. 11

های  و یا فااییت)مشکوک به تقلب در شركت 

دار به موقع و مناسب به مدیریت و هش( شوییپول

و یا مسوول مبارزه با )شركت و كمیته حسابرسی 

 .(شوییپول

های حسابرسان  رسیدگی  قراردادن دامنه نظرمد . 1

مستق  و ارتباط و همکاری با آنان به منظور انجام 

 ارائهماقول و نیز   شركت با هزینه  حسابرسی بهینه

شویی  های پول اطالعات و مستندات دال بر فااییت

 .به حسابرس مستق  شركت طبق مقررات

رسانی مناسب به  سازی از طریق اطالع فرهنگ .13

حسابرسی داخلی  موردسایر كاركنان شركت در 

 .افزایی آن و ماهیت ارزش

 

 پیشینه پژوهش

در بخش تجاری یا عمومی پژوهشی هیچ  ،تاكنون

حسابرسی واحد و جایگاه بندی وفای  رتبه مورددر 

. انجام نشده است از كشور داخلی در داخ  و خارج

هایی پژوهشای از نتایج  به ذكر خالصه در زیر ،یذا

 واحدوفای  شناسایی  كه در زمینهشود می پرداخته

 .انجام شده است به طور عام حسابرسی داخلی

شابه بانک  1  تاداد در پژوهشی  هادن و موریا

 حسابرسی احدو ثیررا به منظور بررسی تأآمریکایی 

بررسی  سال برای مدت یکها عملکرد آن بر داخلی

عملکرد بهتر حاكی از پژوهش آنان نتایج  .كردند
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شاب دارای واحد حسابرسی داخلی نسبت به سایر 

 دارای واحد حسابرسی داخلی شابدر . بود شاب

جلوگیری از اعمال های آموزش، انگیزش، جنبه

 بود از سایر شاب مت اوت متقلبانه و بهبود فرایندها

(11). 

 50در تاداد در پژوهشی  جنینگز و همکاران

ری مایی را گجلسه، قضاوت و قابلیت اعتماد گزارش

خصوصی و دویتی شركتی  راهبریدر دو محی  

 نشان دادآنان نتایج پژوهش . واكاوی كردندآمریکا 

 دارندهایی كه واحد حسابرسی داخلی در شركتكه 

اطمینان بهتری وجود برای انتشار گزارش حسابرسی 

  . ( 1) دارد

بر اساس  ،در پژوهشی هو و هاتچینسون

رابطه  ،كنگیهای هنگساالنه شركت های گزارش

ایزحمه و حق بین وجود واحد حسابرسی داخلی

شركت را در  77 تاداد  برای حسابرسان مستق 

نتایج . بررسی كردند 771 -775 زمانی  ی بازه

واحد  هایی كهكه شركت نشان دادآنان پژوهش 

ایزحمه حسابرسی مستق  حق دارندحسابرسی داخلی 

تواند دیی  این امر می. كنندتری پرداخت میكم

واحد  هایحسابرسان مستق  به گزارشاتکای 

برخی اقدامات به این  كردنحسابرسی داخلی و محول

 . (13) باشد واحد

 07 با است اده از تاداد  در پژوهشی اشنایدر

تجزیه و تحلی  به  نامه در كشور آمریکاپرسش

عواملی پرداخت شناسایی  و ایاستانداردهای حرفه

ها حسابرسی داخلی به حسابرسان  كه از طریق آن

نشان داد كه  پژوهش وی نتایج. كند مستق  كمک می

انجام  وحسابرسی استقالل  مربوط به تانداردهایاس

رعایت . دارد نیز كاربردحسابرسی داخلی در  ،عملیات

به كار  ،ن اانذی شود كهباعث می این استانداردها

 .(6) بیشتر اتکا كنندحسابرسان داخلی 

های كمیته ویژگیدر پژوهشی  باروآ و همکاران

داخلی  حسابرسیواحد ر گذاری دو سرمایهحسابرسی 

پذیرفته شده در بورس اوراق  شركت 181 برایرا 

نشان پژوهش آنان نتایج . بررسی كردندبهادار آمریکا 

واحد جه دبین بو یو ماناداررابطه من ی كه داد 

د اعضای كمیته حسابرسی حسابرسی داخلی و تادا

 سابرسیكمیته حدهد كه  این امر نشان می. وجود دارد

 . (11) داردحسابرسی داخلی واحد بر  مستقیمیثیر تأ

ثیر واحد تأ در پژوهشی گونزایز و همکاران

. بررسی كردندرا بر سازمان  حسابرسی داخلی

ن ر حسابرس  17 وسیله پژوهش آنان بهنامه  پرسش

آمریکای شمایی، خاور كشورهای مختل  در  داخلی

كه نشان داد  تکمی  شد و نتایج اروپا آسیا ومیانه، 

عملکرد مورد انتظار واحد درک حسابرسان داخلی از 

برای  این واحد،اجتماعی ثیر و تأ حسابرسی داخلی

  . (0) استبا اهمیت حسابرسی داخلی مستمر انجام 

ثیر قانون تأبررسی به در پژوهشی  گو و یی

 برای تادادحسابرسی داخلی واحد بر كسلی آ-نزیسارب

شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار   57

. پرداختند 773 -771 زمانی  ی نیویورک در بازه

تاداد اعضای هیوت نشان داد كه  پژوهش آنان نتایج

. حسابرسی داخلی داردواحد ثیر زیادی بر مدیره تأ

 حسابرسی داخلی، امرواحد چنین، با وجود هم

بنابراین، . شودزارشگری با ش افیت بهتری انجام میگ
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ثیر أآكسلی ت-نزیساربقانون موارد مطرح شده در 

 .(15) حسابرسی داخلی داشته است برشگرفی 

واحد تأثیر در پژوهشی حسین و باماهروس وان

حسابرسی در ارائه گزارش خیر حسابرسی داخلی بر تأ

پذیرفته شده شركت   13تاداد  آنان. دندبررسی كررا 

 771  مایزی در سالدر بورس اوراق بهادار كشور 

 نتایج. به عنوان نمونه انتخاب كردندمیالدی را 

نشان داد كه بین هزینه حسین و باماهروس وانپژوهش 

حسابرسی ارائه گزارش خیر در ی داخلی و تأحسابرس

 . (16) وجود دارد یو ماناداررابطه من ی 

حسابرسی واحد به بررسی نقش در پژوهشی  راسی

. پرداختهای اجرایی كشور كانادا دستگاه داخلی در

 با كاركنانبا انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته  وی

كه  نشان داد در ایایت كبکاجرایی دستگاه   1تاداد 

ام حسابرسان داخلی وفی ه خود را به نحو شایسته انج

های اجرایی به حسابرسان داخلی دستگاه. دهندنمی

عایی  یتجای نظارت و حراست دستگاه در برابر مدیر

 كنندمدیران نیز میاز ح افت اقدام به  حتی سازمان،

(10). 

و  نمایندگی نظریهنارسایی در پژوهشی  میهرت

در كشور  یواحد حسابرسی داخلدر كنترل فرایند كار 

وی واحد حسابرسی . مورد بحث قرار دادرا  استراییا

ح  مشکالت نمایندگی داخلی را عاملی مهم در 

توان كه با وجود این واحد می و بیان كرد دانست

 قرار دادبهتری را نیز مورد كنترل  كاركنانفرایند كار 

(36)  .   

ر بثر عوام  مؤ هشیدر پژوویامز ایزبان و جی

سازمان  01 را در واحد حسابرسی داخلیاثربخشی 

نتایج  .بررسی كردنداودی عربستان سكشور دویتی 

 با كاركناناستخدام  عوام كه پژوهش آنان نشان داد 

كردن منابع كافی، افزایش ارتباط با فراهمتجربه، 

 و استقالل واحد حسابرسی داخلی حسابرسان مستق 

اثربخشی واحد حسابرسی داخلی م  در ترین عوامهم

 . (18) است

ثر بر در پژوهشی عوام  مؤ نژادنیکبخت و مااذی

را اتکای حسابرسان مستق  بر كار حسابرسان داخلی 

نتایج پژوهش آنان نشان داد كه . كردندبررسی 

ای، كی یت كار انجام شده، متغیرهای صالحیت حرفه

حسابرسان  وسیلهبهذاتی  خطرای و سطح ت حرفهمراقب

اتکای حسابرسان ماناداری با و داخلی رابطه مثبت 

 . (11) مستق  بر عملکرد آنان دارد

ثیر به بررسی تأدر پژوهشی ش یای  انصاری و

بر برنامه حسابرسی  متغیرهای حسابرسی داخلی

از  ن ر 376ه وسیلهش آنان بهپژونامه پرسش. پرداختند

 .تکمی  شداعضای جاماه حسابداران رسمی ایران 

نشان داد كه  انصاری و ش یایپژوهش  نتایج

كار حسابرسان داخلی اتکا حسابرسان مستق  بر نتایج 

های زمانی و این اتکا منجر به كاهش بودجه كنند ومی

 .  (8) شودمی آنان  ریایی در برنامه حسابرسی

ثیر استقرار واحد حسابرسی تأ باباجانی و بابایی

داخلی و تشکی  كمیته حسابرسی در ارتقای سطح 

ها و موسسات گویی مایی دانشگاه مسووییت پاسخ

 به این. را بررسی كردند پژوهشیآموزش عایی و 

و حسابرسان مستق   بیننامه  پرسش 117 تاداد ،منظور

و ی و مایی، مدیران مایی یا كارشناسان مااونان ادار

كشور مستقر در  سرپرستان حسابرسی دیوان محاسبات
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كه  نشان داد پژوهش آنان نتایج. شدها توزیع دانشگاه

 استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکی  كمیته

موجب ارتقای سطح ها حسابرسی در دانشگاه

گویی مایی در این قبی  موسسات مسووییت پاسخ

 . (1) شود می

واحد نقش ارزش افزوده مدرس و بیداری 

ویژگی  0آنان . حسابرسی داخلی را بررسی كردند

، خدمات ساختار سازمانی، كاركنان و محی  كار

، بازاریابی خطرمتنوع، سنجش عملکرد، ارزیابی 

خدمات و تغییرات مداوم در واحد حسابرسی داخلی 

پژوهش نامه پرسش. بررسی كردند 1381در سال  را

كاركنان واحد  از ن ر 161وسیله بهمدرس و بیداری 

تکمی   هاحسابرسی داخلی و مدیران ارشد شركت

افزایی  نداشتن ارزشحاكی از  پژوهش آنان نتایج. شد

 بررسی های موردبرای شركتواحد حسابرسی داخلی 

 . (57) بود

ضرورت تشکی   در پژوهشی باباجانی و خنکا

كمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی در 

شهرها برای ارتقای سطح های كالنشهرداری

پژوهش  نتایج. را بررسی كردند گوییمسووییت پاسخ

نشان داد كه تشکی  كمیته حسابرسی و استقرار  آنان

هرها شهای كالندر شهرداریواحد حسابرسی داخلی 

گویی مایی و  پاسخ پذیری و مسووییتموجب ارتقای 

 . (17) شودعملیاتی نهادهای مذكور می

ثر بر در پژوهشی عوام  مؤپورحیدری و رضایی 

های ابرسی داخلی در شركتحسواحد ارزش افزوده 

بررسی  را شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته

نشان داد كه جایگاه پژوهش آنان تایج ن. كردند

سازمانی حسابرس، آموزش، محی  كار، ارزیابی 

، تنوع خدمات، ارزیابی عملکرد، تبلیغات و خطر

واحد نوین بر اثربخشی های است اده از روش

منجر  سرانجام موارداین . دثیر دارحسابرسی داخلی تأ

حسابرسی داخلی واحد ارزش افزوده به ایجاد 

داری بین دیدگاه ت اوت ماناچنین، هم. دشو می

در رابطه با عوام  مدیران و دیدگاه حسابرسان داخلی 

وجود  حسابرسی داخلیواحد ارزش افزوده ثر بر مؤ

     . (51) دارد

نشان داد كه  فالحنتایج پژوهش فروغی و نخبه

شد، سبب ویژگی اطمینان بیش از حد در مدیران ار

ری مایی گكاری در فرایند گزارش كاهش محافظه

شاخص مدیریت در واحد  ،از این رو .شود می

حسابرسی داخلی، یکی از موارد مطرح در وفای  

  . ( 5) شوداین واحد محسوب می

 50با بررسی تاداد حاجیها و رفیای نتایج پژوهش 

و ورس اوراق بهادار تهران شركت پذیرفته شده در ب

در  نشان داد هاآن مدیران به نامهپرسشارسال 

 كه واحد حسابرسی داخلی وجود داردهایی شركت

 . (0 ) تر است ها كمگزارش حسابرسی آن در تأخیر

رحمانی و قشقایی با بررسی تاداد نتایج پژوهش 

رب  امور مایی كارشناسان ذینامه از پرسش 113

حسابرسان شاغ  در سازمان حسابرسی، ، هادانشگاه

 وزارت امور اقتصادی وحسابان كارشناسان و ذی

ایجاد »كه  نشان داد هادانشگاه حسابرسان مستق 

افزایش »، «بخشیارزش افزوده از طریق اطمینان

ایجاد ارزش افزوده »، «اثربخشی فرایند كنترل بودجه

بهبود »و « طرفانهرت و ارزیابی بیاز طریق ایجاد بصی
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سطح آگاهی سازمانی و سالمت اداری، افزایش 

از عوام  ضرورت « كمک به حسابرسان مستق 

هاست استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه

(11.)  

 

 پژوهش و فرضیه  سؤال
و فرضیه پژوهش به های فرعی  اصلی، سؤال سؤال

های  در هر یک از سؤال. زیر تدوین شده است شرح

های  مایارهر یک از  سنجهترین  فرعی تایین مهم

وفای  حسابرسی داخلی و در سؤال اصلی تایین 

در این  .در این وفای  مد نظر است سنجهترین  مهم

فرضیه  1فرعی و   سؤال 3اصلی،   سؤال 1 پژوهش

 . استدر نظر گرفته شده طراحی و برای بررسی اصلی 

 

 اصلی پژوهش  سؤال
 حسابرسی داخلی چیست؟واحد ترین وفی ه  مهم

 

 های فرعی پژوهش  سؤال
شرای  عمومی » مایاربرای  سنجهترین  مهم. 1

 چیست؟« واحد حسابرسی داخلی

اجرای عملیات » مایاربرای  سنجهترین  مهم.  

 چیست؟ « وسیله واحد حسابرسی داخلی به

مدیریت دستگاه » ایارمبرای  سنجهترین  مهم. 3

 چیست؟ «اجرایی

 

 پژوهش    فرضیه

حسابرسی واحد های وفای  مایارهای بین رتبه

 . داخلی اختالف مانادار وجود دارد

 روش پژوهش

  
یحاظ و از پیمایشی -اكتشافیاز نوع این پژوهش 

 . استكاربردی  نیز هدف

كه وفای  كلی واحد حسابرسی  با توجه به این

با یکدیگر های اجرایی ها و دستگاهتشركداخلی در 

در برای واحد حسابرسی داخلی دارد و  زیادی شباهت

بینی و برای  پیشمنشور فااییت  های اجراییدستگاه

حسابرسی داخلی واحد وفای   اجرا ابالغ نشده است،

حسابرسی داخلی واحد با است اده از منشور فااییت 

 هایژوهشپ و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

 عنوان به) پژوهش پیشینه و نظری مبانی در شده ذكر

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

 و هو ،( 1) همکاران و جنینگز ،(11) موریاه

 و حسینوان ،(11) همکاران و باروآ ،(13) هاتچینسون

 و( 8) ش یای و انصاری ،(10) راسی ،(16) باماهروس

با است اده از . شناسایی شده است(( 1) بابایی و باباجانی

در  اینامه، پرسشو وفای  شناسایی شده هاسنجه

شرای  عمومی واحد حسابرسی شام   مایار 3قایب 

داخلی، اجرای عملیات و مدیریت واحد دستگاه 

برای . شد تدوینزوجی  به صورت مقایسه اییاجر

 11تاداد فای  واحد حسابرسی داخلی در مجموع و

شرای  عمومی  مایاربرای  سنجه 1تاداد  شام  سنجه

 ، بهسنجه 1و  6و تاداد واحد حسابرسی داخلی 

های اجرای عملیات و مدیریت مایارترتیب، برای 

این پژوهش از در . ر گرفته شددستگاه اجرایی در نظ

در  و است اده شده ها دادهآوری  جمعنامه برای  پرسش

 .است انجام شده  131سال 
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 نامهروایی و پایایی پرسش 
 نامه از نظربه منظور سنجش روایی پرسش

طبق  در چندین مرحلهنامه  های پرسش سؤال ،محتوایی

ارزیابی  برای. اصالح و نهایی شد نظراننظر صاحب

از  (آزمون پایایی) نامه قابلیت اطمینان پرسش

كردن و  های آی ای كرونباخ، آزمون دو نیمه آزمون

برای هر یک  SPSSافزار نرم وبراون -آزمون اسپیرمن

است اده حسابرسی داخلی واحد های وفای  مایاراز 

نتایج آزمون پایایی متغیرهای  1شماره  جدول. شد

نتایج حاكی از . دهدنشان میبرای نمونه پژوهش را 

های مندرج  ها برای سؤال ضرایب این آزمون باالبودن

نامه  های پرسش ، سؤالبنابراین .نامه است در پرسش

 .قابلیت اطمینان كافی دارد

 

 جاماه و نمونه آماری
بندی وفای  از آن جا كه هدف این پژوهش رتبه

های و جایگاه واحد حسابرسی داخلی در دستگاه

اجرایی است جاماه آماری آن را مااونان اداری و 

حسابان و حسابداران مایی، رؤسای حسابداری، ذی

با . دهدهای اجرایی تشکی  میادارات ك  دستگاه

گیری توجه به تاداد محدود جاماه، روش نمونه

. مطایاه مربوط نیست آماری و تاداد نمونه در این

های این پژوهش شام  تادادی از دستگاه ی نمونه

اجرایی در استان فارس است كه امکان دریافت پاسخ 

ادارات ك  . ها میسر بودو اجرای این مطایاه در آن

دستگاه  10سازمان و  1 استان فارس، شام  تاداد 

نامه  پرسش 18اجرایی است كه در این پژوهش تاداد 

آوری و دستگاه اجرایی جمع 1 ازمان و س 17از 

های  ، دستگاه جدول شماره . بررسی شده است

ها را  كننده در پژوهش و جزئیات آناجرایی مشاركت

ها با است اده از فن تاپسیس تجزیه و داده. دهدنشان می

تحلی  و به منظور بررسی وجود اختالف مانادار بین 

 .یس است اده شدوای-ها نیز از آزمون كروسکالمایار

 
 فن تاپسیس

شود بندی میهایی كه رتبههنگامی كه بین سنجه

كنش وجود داشته باشد باید از فنون جبرانی برهم

ها بندی است اده شود تا تاام  و اثر متقاب  سنجهرتبه

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

های مؤثر بر وفای  واحد كنش بین سنجه برهم

ابرسی داخلی در این پژوهش از فن تاپسیس حس

های است اده شد كه جزء ایگوی جبرانی فن

 .گیری است تصمیم

شاخص nگزینه به وسیله  mتاپسیس،  در فن

 
 پژوهش متغیرهای پایایی آزمون نتایج: 1 جدول

 براون-ضریب آزمون اسپیرمن کردن ضریب آزمون دو نیمه آلفای کرونباخ معیار

 110/7 111/7 131/7 واحد حسابرسی داخلیشرای  عمومی 
 111/7 101/7 101/7 واحد حسابرسی داخلی وسیلهبهاجرای عملیات 

 115/7 813/7 115/7 مدیریت دستگاه اجرایی
 813/7 061/7 853/7 حسابرسی داخلیواحد وفای  
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 کننده در پژوهشهای اجرایی مشارکتنهادها و دستگاه: 2جدول 

 مورد بررسی ربطهای اجرایی ذیتگاهدس سازمان نهاد
نامه تعداد پرسش

 شدهدریافت 

 17 اداره ك  كمیته امداد امام خمینی استان فارس كمیته امداد امام خمینی رهبری

 18 اداره ك  دیوان محاسبات استان فارس دیوان محاسبات مجلس

 1 د و امالک استان فارساداره ك  سازمان ثبت اسنا سازمان ثبت اسناد و امالک قوه قضاییه

 0 شركت گاز استان فارس شركت ملی گاز ایران قوه مجریه

 سازمان مدیریت منابع آب قوه مجریه
 ،ای فارسشركت آب و فاضالب استان فارس، شركت آب منطقه

 شركت آب و فاضالب روستاییو  شركت آب و فاضالب شیراز
6 

 شركت توانیر قوه مجریه
مدیریت تویید برق ، ركت توزیع برق استان فارسشای فارس، برق منطقه

 شركت توزیع نیروی برق شیرازجنوب فارس و 
1 

 11 شیرازسازمان تأمین اجتماعی  1و  3،  ، 1 هایشمارهشاب  سازمان تأمین اجتماعی قوه مجریه

 16 نی شیرازدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت قوه مجریه

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

 دفتر سازمان حسابرسی  و استان فارس
5 

 1 اداره ك  میراث فرهنگی استان فارس سازمان میراث فرهنگی قوه مجریه

 

ی قرار مورد ارزیابیک نظام هندسی به عنوان ( بُاد)

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

به صورت ( Ai -)آل من ی و ایده( Ai +)آل مثبت  ایده

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

محاسبه ( فواص  بلوكی)قدر مطلق از فواص  خطی 

این امر بستگی به نرخ تبادل و جایگزینی بین  .شود می

ه با است اده از فن ح  مسأی .(5 ) ها داردشاخص

 :گام اساسی به شرح زیر است 6 شام تاپسیس 

به یک  اقلیدسی رمنُبه كمک  (D)ماتریس تصمیم  .1

 :(5 و  1 ) شوده تبدی  میمقیاس شدماتریس بی

     
   

      
  

   
 
   

                              1رابطه  

زیر محاسبه  رابطهمقیاس موزون طبق ماتریس بی . 

 در این پژوهش بر اساس آنتروپی شانون .شودمی

برای محاسبه وزن  روشترین كه بهترین و كام )

 هایسنجهاقدام به محاسبه وزن  (است هاسنجه

پس  .شدحسابرسی داخلی واحد بر وفای  ثر مؤ

ن با توجه موزومقیاس  بیاز محاسبه وزن، ماتریس 

 . به رابطه زیر محاسبه شد

                                            رابطه       ×        

و راه ( Ai +)آل مثبت كردن راه ح  ایدهمشخص .3

 آل مثبت راه ح  ایده(: Ai -)آل من ی ح  ایده

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

                 :شوداسبه میزیر تاری  و مح

                     3رابطه 

A
+
={MaxVij | (JεJ

+
), (MinVij | JεJ

-
)} = 

(  
    

 ,……..   
 )  

                    1رابطه 

  ={MinVij | (JεJ
+
), (MaxVij | JεJ

-
)} = 

(  
    

 ,……..   
 )  

 

 واحد وفای در این پژوهش، در مجموع برای 

در نظر گرفته شده  سنجه 11 تاداد حسابرسی داخلی

 . است

سی به ازاء راه ح  یدرم اقلاندازه فاصله بر اساس نُ .1

به قرار زیر  من یآل و راه ح  ایده مثبتآل ایده
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 :(55) است 

  
  = [         

    
    

 

                   5رابطه     

  
 = [         

    
    

 

                     6رابطه   
 

آل به صورت زیر نزدیکی نسبی به راه ح  ایده .5

 :شودمحاسبه می

  
   

  
 

  
     

                                      0رابطه   

و بر اساس  ، به ترتیب ارجحیتهابندی گزینهرتبه .6

. شودانجام میآل نزدیکی نسبی به راه ح  ایده

ای است كه به راه ح  گزینه مطلوب گزینه

بنابراین، . بیشتری داردنزدیکی نسبی ( Ci)آل  ایده

تر باشد به آن به عدد یک نزدیک Ciهر گزینه كه 

تر بوده و گزینه برتر خواهد آل نزدیکح  ایدهراه

های دیگر، به ترتیب، در جایگاه هایسنجه بود و

 .د گرفتخواه بادی قرار

 

 ها یافته

 
و اطالعات عمومی  آمار توصی ی 3جدول شماره 

نتایج بررسی  .دهدمی ناین پژوهش را نشا نامهپرسش

در این جدول نشان  ارائه شدهاطالعات عمومی 

دهنده افراد پاسخ %1/01دهد كه از نظر جنسیت،  می

در مورد ویژگی . زن بودند% 8 /6نامه مرد و شبه پرس

سال  15تا  35دهنده بین سن، بیشترین افراد پاسخ

از نظر ویژگی مدرک تحصیلی، در بین افراد . داشتند

دهنده كسی دارای مدرک دكتری نبود اما پاسخ

ارشد،  مدرک كارشناسی دهندگان پاسخاز %  6/3

ک ها مدرمدرک كارشناسی و مابقی آن% 1/51

در مورد رشته تحصیلی، بیشتر افراد . كاردانی داشتند

در رشته حسابداری تحصی  %(  6/ )دهنده پاسخ

از  %50/ از نظر سابقه كار، . كرده بودند

 .سال سابقه كار داشتند 17دهندگان بیش از  پاسخ

چنین، در مورد ویژگی میزان تجربه در سمت  هم

سال در  17بیش از گان دهنداز پاسخ% 1/38فالی، 

 ،بر اساس این نتایج. سمت فالی سابقه كار داشتند

گویی به  ها صالحیت الزم برای پاسخ آزمودنی

 .نامه را دارند های پرسش سؤال

 

 اصلی  پاسخ سؤال

بندی ك  وفای  واحد رتبه 1جدول شماره 

های اجرایی را نشان حسابرسی داخلی در دستگاه

در این جدول، با توجه به نتایج ارائه شده . دهد می

ها، به ترتیب، سنجه داشتن ترین سنجهمهم

ای مدیر واحد حسابرسی های علمی و حرفه صالحیت

، سنجه امنیت شغلی واحد 1داخلی با شاخص نزدیکی 

و سنجه  161/7حسابرسی داخلی با شاخص نزدیکی 

اعطای قدرت اجرایی به واحد حسابرسی داخلی 

دیکی نسبی وسیله مدیریت دستگاه با شاخص نز به

های سرانجام، سنجه امضای گزارش. است 171/7

وسیله باالترین مقام مسوول های داخلی بهساختار كنترل

ترین اهمیت را برای وفای  واحد دستگاه، كم

حسابرسی داخلی با شاخص نزدیکی نسبی ص ر از دید 

  .دهندگان داردپاسخ

 
 1فرعی   پاسخ سؤال
های مربوط بهبندی سنجهرتبه 5 شمارهجدول 
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 نامهآمار توصیفی و اطالعات عمومی پرسش: 3جدول 

 فراوانی  شرح سؤال           ردیف
درصد 
فراوانی 

 نسبی

درصد 
فراوانی 

 تجمعی

 فراوانی  شرح سؤال         ردیف
درصد 
فراوانی 

 نسبی

درصد 
فراوانی 

 تجمعی

 جنسیت 1

 مرد
 زن

07 
 8 

1/01 
6/ 8 

1/01 
177 

1 
رشته 

 تحصیلی

 ابداریحس
 مدیریت
 اقتصاد
 سایر

61 
 1 
11 
  

 /6  
1/ 1 
 /11 
 /  

 /6  
6/86 
8/10 

177 

 177 177 18 جمع   177 177 18 جمع

 سن  

 سال 5 -35بین 
 سال 35-15بین 
 سال 15-55بین 

 سال 55بیش از 

11 
13 
13 
1 

8/11 
8/13 
 /13 
 /1 

8/11 
6/85 
8/18 

177 

5 
سابقه 
 كار

 سال 5 -17بین 
 سال 17-15بین 
 سال 15-7 بین 

 سال 7 بیش از 

1  
 6 
11 
16 

8/1  
5/ 6 
 /11 
5/16 

8/1  
3/61 
5/03 

177 

 177 177 18 جمع   177 177 18 جمع

 تحصیالت 3

 دكتری
 كارشناسی ارشد

 كارشناسی
 كاردانی

7 
3  
58 
8 

7 
6/3  
1/51 
3/8 

7 
6/3  
0/11 

177 

6 

میزان 
تجربه 
در این 
 سمت

 سال 5تر از  كم
 سال 5-17بین 
 سال 17-15بین 

 سال 15بیش از 

31 
 1 
   
16 

6/31 
5/ 1 
1/   
5/16 

6/31 
1/61 
5/83 

177 

 177 177 18 جمع   177 177 18 جمع

 های اجراییحسابرسی داخلی در دستگاهواحد بندی کل وظایف رتبه: 4جدول 

 رتبه Ci شاخص حسابرسی داخلیواحد وظایف  رتبه
حسابرسی واحد وظایف 

 لیداخ
 Ci شاخص

1 
های علمی و داشتن صالحیت

 حسابرسی داخلیواحد ای مدیر  حرفه
شرای  عمومی واحد 

 حسابرسی داخلی
 استقالل واحد حسابرسی داخلی 8 1

شرای  عمومی واحد 
 حسابرسی داخلی

110/7 

 های محتواانجام آزمون 1 161/7 مدیریت دستگاه اجرایی امنیت شغلی واحد حسابرسی داخلی  
وسیله واحد ای عملیات بهاجر

 حسابرسی داخلی
31 /7 

3 
اجرایی به واحد اعطای قدرت 

وسیله مدیریت حسابرسی داخلی به
 دستگاه

 ها در قایب گزارشارائه یافته 17 171/7 مدیریت دستگاه اجرایی
وسیله واحد اجرای عملیات به
 حسابرسی داخلی

 51/7 

1 
گیری اقدامات مدیریت دستگاه پی
 ه واحد حسابرسی داخلیوسیلبه

وسیله اجرای عملیات به
 واحد حسابرسی داخلی

885/7 11 
دن ساختار كنترل كرمستند 

 داخلی دستگاه
وسیله واحد اجرای عملیات به
 حسابرسی داخلی

  3/7 

5 
گیری و رسیدگی مدیریت دستگاه پی

 های حسابرسی داخلیبه گزارش
  1 605/7 مدیریت دستگاه اجرایی

واحد مدیر  نمنصوب شد
پیشنهاد  هحسابرسی داخلی ب

كمیته حسابرسی و تصویب 
 مدیریت دستگاه

شرای  عمومی واحد 
 حسابرسی داخلی

7 0/7 

6 
حسابرسی داخلی  هایتسلیم گزارش

به كمیته حسابرسی و مدیریت 
 دستگاه

وسیله اجرای عملیات به
 واحد حسابرسی داخلی

63/7 13 
قرار داشتن واحد حسابرسی 

 نظر كمیته حسابرسی داخلی زیر
شرای  عمومی واحد 

 حسابرسی داخلی
778/7 

 های كنترییانجام آزمون 0
وسیله اجرای عملیات به

 واحد حسابرسی داخلی
18 /7 11 

 ساختار هایامضای گزارش
وسیله داخلی به هایكنترل

 مسوول دستگاه باالترین مقام
 7 مدیریت دستگاه اجرایی
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حسابرسی داخلی را نشان شرای  عمومی واحد  مایار

، جدولاین در  ارائه شدهبا توجه به نتایج  .دهدمی

ای مدیر های علمی و حرفهداشتن صالحیت سنجه

، 1حسابرسی داخلی با شاخص نزدیکی نسبی واحد 

شرای  عمومی واحد  مایاربرای  سنجهترین مهم

 . حسابرسی داخلی است

 

  فرعی   پاسخ سؤال
های مربوط به ی سنجهبندرتبه 6جدول شماره 

وسیله واحد حسابرسی داخلی مایار اجرای عملیات به

با توجه به نتایج ارائه شده در این . دهد را نشان می

گیری اقدامات مدیریت دستگاه جدول، سنجه پی

وسیله واحد حسابرسی داخلی با شاخص نزدیکی  به

ترین سنجه برای مایار اجرای ، مهم885/7نسبی 

 . وسیله واحد حسابرسی داخلی استعملیات به

 

 3فرعی   پاسخ سؤال
های مربوط به بندی سنجهرتبه 0جدول شماره 

با . دهدمایار مدیریت دستگاه اجرایی را نشان می

توجه به نتایج ارائه شده در این جدول، سنجه امنیت 

شغلی واحد حسابرسی داخلی با شاخص نزدیکی نسبی 

ایار مدیریت دستگاه ترین سنجه برای م، مهم161/7

 . اجرایی است

 

 نتیجه آزمون فرضیه پژوهش

ها از آزمون و نسبت در داده به دیی  وجود رتبه

 3واییس برای مقایسه این -ناپارامتریک كروسکال

نتایج ماناداری 8جدول شماره . مایار است اده شد

 برسی داخلیشرایط عمومی واحد حسا معیارمربوط به  هایسنجهبندی رتبه: 5جدول 

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ رتبه شرایط عمومی هایسنجه 

 1 حسابرسی داخلیواحد ای مدیر های علمی و حرفهداشتن صالحیت 38/7 715/7 7 31/7  1

   استقالل واحد حسابرسی داخلی 711/7 713/7 131/7 7/ 11 110/7

 3 حسابرسی و تصویب مدیریت دستگاهپیشنهاد كمیته  هداخلی بحسابرسی واحد  مدیر نمنصوب شد 16/7  5/7 1 38/7  770/7 0/7 7

 1 قرار داشتن واحد حسابرسی داخلی زیر نظر كمیته حسابرسی 36/7 116/7 38/7  7/ 77 778/7

 
 وسیله واحد حسابرسی داخلیاجرای عملیات به معیارمربوط به  هایسنجهبندی رتبه: 6جدول 

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ رتبه رای عملیاتاج هایسنجه 

 1 واحد حسابرسی داخلی وسیلهبهگیری اقدامات مدیریت دستگاه پی (7/  7) (7/ 73) 711/7 781/7 885/7

   حسابرسی داخلی به كمیته حسابرسی و مدیریت دستگاهواحد  هایتسلیم گزارش 75/7 731/7 733/7 756/7 63/7

 3 كنترییهای انجام آزمون 701/7 75/7 715/7 7/ 71 7/ 18

 1 های محتواانجام آزمون 7/ 17 761/7 758/7 73/7 7/ 31

 5 ها در قایب گزارشارائه یافته 111/7 701/7 70/7 1/7 7 51/7 

 6 دن ساختار كنترل داخلی دستگاهمستند كر 1/7 1 780/7 703/7 7/  7 33/7 
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 اییمدیریت دستگاه اجر معیارمربوط به  هایسنجهبندی رتبه: 7جدول 

Ci Di- Di+ Ai- Ai+ رتبه مدیریت دستگاه هایسنجه 

 1 امنیت شغلی واحد حسابرسی داخلی 7/ 78 7/ 75 771/7 1/7 1 161/7

   مدیریت دستگاه وسیلهبهاعطای قدرت اجرایی به واحد حسابرسی داخلی  700/7 753/7 711/7 111/7 171/7

 3 حسابرسی داخلیواحد  هایگی مدیریت دستگاه به گزارشرسید گیری وپی 155/7 701/7 715/7 711/7 605/7

7 7 1  /7 161/7  56/7 
مسوول  باالترین مقام وسیلهبهداخلی  هایكنترل ساختار هایامضای گزارش

 دستگاه
1 

 
 های وظایف واحد حسابرسی داخلیمعیاروالیس برای -نتایج حاصل از آزمون کروسكال: 8جدول  

 H0نتیجه  سطح معناداری آزمونماره آ درجه آزادی آزمون

 نشد رد 600/7 081/7   واییس-آزمون كروسکال

 

مایار وفای  واحد  3های حاص  از ت اوت رتبه

سطح ماناداری  .دهد حسابرسی داخلی را نشان می

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

های وفای  واحد حسابرسی داخلی اختالف مایار

دهد، با وجود این امر نشان می. ناداری وجود نداردما

های مختل  مربوط به واحد حسابرسی این كه مایار

و شاخص نزدیکی نسبی با هم  داخلی از نظر رتبه

اند اما این اختالف در رتبه و شاخص نزدیکی  مت اوت

ها از نظر آماری مانادار نیست و از نظر نسبی آن

 .  ها وجود ندارداهمیت، ت اوت خاصی بین آن

 

 گیرینتیجه

 
حسابرسی واحد و جایگاه  وفای  در این پژوهش 

با است اده از فن تاپسیس  های اجراییداخلی در دستگاه

 سنجهنشان داد كه پژوهش نتایج . بندی شده است رتبه

واحد ای مدیر های علمی و حرفهداشتن صالحیت»

 شرای  عمومی واحد» مایار، از «حسابرسی داخلی

ترین  مهم، 1با شاخص نزدیکی ، «حسابرسی داخلی

امنیت » های سنجه. واحد حسابرسی داخلی است سنجه

اعطای قدرت »و « شغلی واحد حسابرسی داخلی

مدیریت  وسیله بهاجرایی به واحد حسابرسی داخلی 

با  «مدیریت دستگاه اجرایی» مایاراز « دستگاه

در  ،به ترتیب ،171/7و  161/7های نزدیکی  شاخص

های مایاربین چنین، هم. داردجایگاه دوم و سوم قرار 

اختالف مانادار وجود حسابرسی داخلی واحد وفای  

حسابرسی واحد شرای  عمومی » مایارترین مهم. ندارد

ها با اختالف ماناداری در رتبه آن اما است« داخلی

اجرای عملیات واحد حسابرسی »های مایار سایر

   .وجود ندارد «ستگاه اجراییمدیریت د»و « داخلی

دی وفای  و بنرتبه موردتاكنون پژوهشی در 

در داخ  و خارج از  حسابرسی داخلیواحد جایگاه 

به ها یذا، نتایج سایر پژوهش. كشور انجام نشده است

گ تنی . قاب  مقایسه نیست با این پژوهشطور مستقیم 

 بههای پیشین با نتایج پژوهش این پژوهش است نتایج

انصاری و های پژوهشنتایج . سازگار است طور كلی

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

جنینگز و  ،(11) ادن و موریاه ،(36)میهرت  ،(17)
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باروآ و  ،(13) هو و هاتچینسون ،( 1) همکاران

كه واحد  دهد مینشان  (15) گو و یی و (11) همکاران

قابلیت اعتماد حسابرسی داخلی در عملکرد بهتر، 

كمیته  ،اتکای حسابرسان مستق  ،گزارشگری مایی

ح  مشکالت  ،ش افیت بهتر گزارشگری ،حسابرسی

های زمانی و ریایی در برنامه  ، كاهش بودجهنمایندگی

 گویی ماییسطح مسووییت پاسخارتقای  و سابرسیح

 مطابق با نتایجچنین، هم. نقش بسزایی دارد

حاجیها و و ( 11)رحمانی و قشقایی های  پژوهش

واحد حسابرسی داخلی اهمیت زیادی  (0 )یای رف

حسابرسی پژوهش نیز واحد  بر اساس نتایج این. دارد

و ساختار كنترل داخلی ركن بسیار مهم در هر سازمان 

وفای   چنین، در این پژوهش هم. استداخلی 

در راستای حسابرسی داخلی واحد مختل ی را كه 

 . دشبندی  رتبه خود باید انجام دهد های هدف

 (6) اشنایدرنتایج پژوهش نتایج پژوهش حاضر با 

استقالل  نتایج پژوهش وی نشان داد كه. ستهمسو ا

عینیت استاندارد  رعایت واحد حسابرسی داخلی و

نشان نیز  (10) پژوهش راسینتایج . اهمیت زیادی دارد

داد كه حسابرسان داخلی وفی ه خود را به نحو شایسته 

نداشتن تواند ناشی از این امر می. دهندانجام نمی

در كه  باشد  خود حسابرسان داخلی از وفای شناخت

داشتن  وفی ه ،1طبق جدول شماره  این پژوهش

حسابرسی واحد ای مدیر های علمی و حرفهصالحیت

 شرای  عمومی واحد حسابرسی داخلی مایاراز داخلی 

 . ایین شداین واحد توفی ه  ترینبه عنوان مهم

كه  نشان داد (18) ویامزو جی ایزباننتایج پژوهش 

 داخلی حسابرسی واحد اثربخشی در عوام  ترینمهم

كردن منابع كافی، ان با تجربه، فراهمكناستخدام كار

افزایش ارتباط با حسابرسان مستق  و استقالل واحد 

نیکبخت و نتایج پژوهش  .استحسابرسی داخلی 

نیز نشان  (51) پورحیدری و رضاییو ( 11) نژادمااذی

سازمانی حسابرس، آموزش، محی  داد كه جایگاه 

حسابرسی واحد ثربخشی بر ا خطرارزیابی  ر وكا

 نیز پژوهش حاضر نتایجطبق  .داخلی تأثیر دارد

 ای مدیرهای علمی و حرفهداشتن صالحیت های سنجه

حسابرسی داخلی، امنیت شغلی واحد حسابرسی واحد 

اجرایی به واحد حسابرسی داخلی، اعطای قدرت 

مات گیری اقدا، پیوسیله مدیریت دستگاهداخلی به

به  ،وسیله واحد حسابرسی داخلیدستگاه به مدیریت

خلی است و وفی ه اصلی واحد حسابرسی دا 1ترتیب، 

 .دی قرار دارهای باددر اویویت هاسنجهسایر 

كه نشان داد ( 57) مدرس و بیداریپژوهش نتایج 

در حایی  افزایی ندارد ارزش واحد حسابرسی داخلی

ها بر سازمان واحد نای این پژوهش بر تأثیرنتایج كه 

 .تأكید دارد

 

 پیشنهادهای كاربردی پژوهش
با توجه به نتایج پژوهش موارد زیر پیشنهاد 

 :شود می

های داشتن صالحیت های پژوهش مطابق با یافته. 1

حسابرسی داخلی واحد ای مدیر علمی و حرفه

. در حسابرسی داخلی است سنجهترین مهم

به های اجرایی اهشود دستگپیشنهاد میبنابراین، 

صالحیت  مدیران بااین موضوع توجه داشته و 

 . برای این سمت انتخاب و منصوب كنند
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وسیله بهگیری اقدامات مدیریت دستگاه پی سنجه . 

ترین گزینه در اجرای مهم واحد حسابرسی داخلی

بنابراین، . عملیات واحد حسابرسی داخلی است

 اجرایی برایهای دستگاهشود مدیران پیشنهاد می

سازوكار  ارتقای بهتر واحد حسابرسی داخلی

طراحی و به اجرا گیری اقدامات مناسبی برای پی

 . گذارند

كه  0جدول شماره در  ارائه شدهنتایج با توجه به . 3

مدیریت دستگاه اجرایی را  مایارمهم  هایسنجه

گاه اجرایی با توجه به مدیریت دستدهد، نشان می

امنیت شغلی » هایسنجهبه باید  این پژوهش

اعطای قدرت »و  «حسابرسی داخلیواحد اعضای 

توجه ویژه  «اجرایی به واحد حسابرسی داخلی

 .دنمبذول دار

 

 ندهیهای آپیشنهادهایی برای پژوهش

بندی های رتبهبا است اده از سایر فن در پژوهشی .1

 تحلی  روشای،  شبکه تحلی  روش نظیر

وفای  و  ،دهی ساده روش وزن مراتبی و سلسله

 . شود بندیرتبهداخلی  حسابرسی واحد های مایار

در وفای  واحد حسابرسی داخلی  در پژوهشی . 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شركت

 .بندی شودرتبهتهران 

 

 های پژوهشمحدودیت
های نمونه این پژوهش شام  تادادی از دستگاه

امکان دریافت پاسخ  اجرایی در استان فارس است كه

به جز مورد . ها میسر بودو اجرای این مطایاه در آن

این پژوهش با محدودیت خاصی در اجرا بیان شده، 

پژوهش حاضر مربوط  گ تنی است. مواجه نشده است

و  استان فارس بودههای اجرایی ادارات ك  دستگاهبه 

 ها باید با بررسی مجدد و باتامیم نتایج به سایر استان

 . انجام شوداحتیاط 
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