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تقویت واحد حسابرسی داخلی در شرکت هاي دولتی به عنوان یکی از شاخص هاي درونی راهبري 

دارد. کیفیت حسابرسی داخلی نیز شرکتی ارتباط مؤثري با کیفیت حسابرسی در حسابرسی داخلی 
ارتباط همسو و معناداري با شاخص هایی چون سطح تحصیالت مرتبط، سابقه حرفه اي، عضویت در 
مجامع حرفه اي و استقالل حسابرسان داخلی هم چنین اندازه واحد حسابرسی داخلی داشته ولی سابقه 

در ادامه بررسی ها در شناخته شده است.رئیس حسابرسی در واحد موردنظر فاقد این ارتباط معنی دار 
ی می تواند این تحقیق مشخص شده است که عدم سابقه رئیس حسابرسی داخلی با کیفیت حسابرس

هم چنین در این مربوط به عدم درنظرگیري سابقه او در سمت رئیس حسابرسی داخلی بوده باشد.
بکارگیري حسابرسان با تحصیالت مؤثر تحقیق نتیجه شده ایت که کیفیت حسابرسی داخلی می تواند با

و سوابق حرفه اي و شناخت کافی آنان از استانداردهاي حسابرسی داخلی و اشراف بر استانداردهاي 
حسابداري و درك عمیق از اصول مدیریت و شناخت کلی از علوم اقتصاد و فن آوري ارتباطات و نیز 

امع حرفه اي داخلی و بین المللی و در اندازه هاي رعایت کامل استقالل و بیطرفی و عضویت آنان در مج
مناسب واحد حسابرسی داخلی تحقق یابد و سوابق حرفه اي رئیس حسابرسی داخلی در سمت مذکور 

نیز می تواند سهم بسزایی در تقویت کیفیت حسابرسی داخلی داشته باشد.

.حسابرسی داخلی و کیفیت حسابرسی داخلیهاي کلیدي: واژه

1 tourajmdoust@yahoo.com 	(نویسنده مسئول)©
2 dastmw@yahoo.com



دستگیر، دوستيمشتر

مقدمه
حسابرسی داخلی به عنوان یکی دیگر از ارکان اصلی و درونی راهبري شرکتی، از دیدگاه انجمن 

است که هدف اي طرفانهاي مستقل و بیبخش و مشاورهفعالیت اطمینان، حسابرسان داخلیالمللیبین
ریسک مدیریتراهبري،ارزش افزائی و ارتقاء اثربخشیِ فرآیندهاي برايسیستماتیکآن ارائه یک مدل

اي سازمان می باشد. هاي داخلی بمنظور بهبود در عملیات جهت دستیابی به اهداف اساسنامهو کنترل
فعالیت مستقلی است که توسط مدیران واحد اقتصادي حسابرسی داخلی از دیدگاه مدیریت ریسک،
هاي کنترلی و همچنین یستمفرآیند راهبري شرکتی وسبراي آزمون و ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک،

و از دیدگاه مدیریت ]46[شودکار گرفته میهایی براي دستیابی به اهداف شرکت بهارائه پیشنهاد
هاي دار نشود، دیدگاهطرفی آنان خدشهبه نحوي که استقالل و بی"ریسک حسابرسان داخلی مستمرا

هاي بالقوه، تعیین و اعالم نقاط ریسکهاي مربوط به شناسائی و معرفی اي خود را در زمینهحرفه
دهند. از دیدگاه راهبري شرکتی،ها، ارائه میپذیر سازمان و همچنین چگونگی پاسخ به ریسکریسک

حسابرسی داخلی چابک و اثربخش با فراهم نمودن و ارایه اطالعات موردنیاز براي خود ارزیابی راهبري و 
مدیره نقشی ایفاي مناسب مسئولیت راهبري توسط هیأتدر ، چگونگی دستیابی به اهداف سازمانی

حسابرسی داخلی سنگ زیر بناي راهبري مناسب شرکتی مطلوب در بخش اساسی را به عهده دارد. 
دولتی است و با ارزیابی بی طرفانه و واقعی از اینکه منابع عمومی بطور مسئوالنه و موثري جهت 

بکار گرفته شده است به راهبري شرکتی کمک نموده و اثر دستیابی به نتایج مورد انتظار تخصیص و
موجبات تقویت راهبري شرکتی را نیز تواند از طریق جلب اعتماد عمومی، بخشی و کیفیت باالي آن  می

فراهم سازد. جایگاه ویژه حسابرسان داخلی به عنوان بخشی از اجزاي نظام راهبري یکپارچه از یک سو و 
هاي داخلی توسط حسابرسان داخلی از سویی دیگر، باعث زیابی مستمرکنترلنیازمندي شرکت  به ار

شرکتی راهبريسیستماصلیبازیگرپررنگی و اهمیت نقش حسابرسی داخلی و کیفیت آن به عنوان 
می تواند موجب اطمینان ذي نفعان در محیط کسب و کار شود و شده است. کیفیت حسابرسی داخلی 

ات ارائه شده توسط حسابرسی داخلی میسر نماید.این اتکاء مستلزم ارزیابی ذي اتکاء آنان را به اطالع
باشد. اي نیز میبخشی و مشاورهعنوان ارائه دهنده خدمات اطمیناننفعان از کیفیت حسابرسی داخلی به

.بنابراین حسابرسی داخلی باید از حد مطلوبی از کیفیت برخوردار باشد
تعاریف مختلف کیفیت، تولید کاال یا ارائه خدمات مطابق با انتظارات مشتریان محور اصلی همانطورکه 

است، حسابرسی داخلی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و کیفیت خدمات آن به نحوي متکی بر تأمین 
کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می باشد.انتظارات استفاده

اتکا بر عملکرد حسابرسان داخلی، باید از صالحیت طبق استانداردها، حسابرسان مستقل قبل از
ها اطمینان حاصل نمایند. حسابرسان مستقل براي تعریف طرفی واستقالل در عملکردآنبیاي،حرفه

نامه هایی مثل تجربه و گواهیاي، بی طرفی و عملکرد به ترتیب از شاخصعملیاتی صالحیت حرفه
اي، خطوط ارتباطی و سطح گزارشگري استفاده حرفهقضاوتداخلی و اي،سطح آموزش حسابرسانحرفه

داند که ابعاد آن به ) کیفیت حسابرسی داخلی را یک مفهوم چهاربعدي می2013»(تروتمن«نموده اند.
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ثیر عوامل محتوایی نوعی تحت تأباشد و همه اجزاء این فرآیند بهترتیب داده، فرآیند، ستاده و پیامد می

.]50[گیرندقرار می
]50[کیفیت فعالیت حسابرسی:  چارچوب تئوریک 1شکل شماره

کشور جهان، به 107شرکت دولتی از 2824نفردر 13500) در تحقیقی از 2010(1"گیلز"و "مک را"
) عامل بر اثربخشی عملکرد حسابرسی داخلی در بخش دولتی پرداخته اند. بر اساس 9بررسی تأثیر نه (

نتایج این تحقیق، عوامل موثر بر اثربخشی عملکرد حسابرسی داخلی به شرح زیر می باشد:
)ارتباطات گزارشگري سازمانی، عدم تقابل نحوه انتخاب رئیس حسابرسی داخلی،استقالل سازمانی

مدیریت)
منشور مصوب هیات مدیره براي حسابرسی داخلی
دسترسی کامل حسابرسان داخلی به کلیه اطالعات
 تأمین منابع کافی براي حسابرسی داخلی
،تن مدرك حرفه اي داشرهبري توانمند(سابقه ریاست در سمت رئیس حسابرسی داخلی

درحسابرسی داخلی)
و داراي مدرك حرفه اي و عضو (تبعیت ازمنشور اخالق حرفه ايو توان صفر کارمندان بی طرف

IIA(
 اياستانداردهاي حسابرسی حرفهطبقحمایت مدیریت و سهامداران از حسابرسی داخلی

بر "IIA"توسط موسسه 2012راهنماي تکمیلی نقش حسابرسی داخلی در بخش دولتی در سال 
اساس نتایج فوق منتشر و در آن عوامل  موثر بر اثر بخشی و کیفیت حسابرسی داخلی به شرح زیر اعالم 

شده است :
حسابرسی الزمه حسابرسی داخلی بوده و به آن اجازه می دهد بدون تقابل با که استقالل سازمانی

اتکاء بر می تواند موجب دقت و افزایش قابلیت بی طرفیبه همراه عاملدهدکارش را انجام شونده 
شود. گزارش ها

به شکل رسمی وظایف و اختیارات حسابرسی داخلی می بایست حاويمنشور رسمی حسابرسی
تاین منشور حاوي روش ها و دستورالعمل ها و الزامات گزارشگري بوده و  تعهداایجاد و ابالغ شود 

قرار می دهد.تاکید را موردس واحد رسیدگی شونده نسبت به حسابر

1 MacRae,E and Gils, D. 2010. Nine elements required for internal audit
effectiveness in the public sector. A global assessment based on the IIA’s 2010
global internal audit survey. 2th edition.

کیفیت حسابرسی داخلی ورودي ها فرآیند ستاده پیامد

محتواییمتغیرهاي
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 ها و اسناد مورد لزوم براي انجام دارائیکارمندان،وبه اطالعات کامل دردسترسی حسابرس داخلی

. نباید محدودیتی داشته باشدهاي حسابرسیفعالیت
از منابع کافی برخوردار و به دلیل خود ها و اندازه حسابرسی داخلی بایستی متناسب با مسئولیت

تواند ظرفیت انجام مسئولیت هاي حسابرسی داخلی را تحت تاثیر قرار دهد این که این عامل می
نبایستی در اختیار واحد رسیدگی شونده قرارگیرد. 

 ،نگهداري و مدیریت کارمندان حرفه اي سطح رئیس حسابرسی داخلی بایستی بتواند در استخدام
و برخوردار به استانداردهااحاطهاي وهاي حرفهور مستقل و موثر اقدام نمایدو از توانمنديباال بط

داراي مدرك حرفه اي نیز باشد."ترجیحا
امتناع نمایندنیزطرف و از هرگونه تضاد منافع داخلی بایستی بیکارمندان حسابرسی. .
اشد.بحرفه ايتوانمند کارمندان باید داراي حسابرسی داخلی
نمایند گان منتخب در شرکت هاي مورد تاییدآن بایستیحرفه اي سابرسی داخلی و ماموریت ح

. باشنددولتی
 1"داخلی اي حسابرسیاستانداردهاي حرفهحسابرسی داخلیIPPF"و در جهتبطور سیستماتیک

. باید رعایت نمایدارتقاء  کیفیت حسابرسی 
) نسبت به شناسائی عوامل سازمانی موثر بر اثر بخشی حسابرسی داخلی 2009(,3"آزونه"و 2"آرنا"

شرکت ایتالیایی پرداخته اندکه در تحقیق مذکور عوامل ارتقاء کیفیت و اثر  بخشی حسابرسی 153در 
داخلی به شرح موارد زیر بوده است :

داد حسابرسان داخلی و نسبت داخلی که براي اندازه گیري آن از دو متغیر تعاندازه واحد حسابرسی
آنها به کل کارکنان سازمان استفاده شده است.

 شایستگی حسابرسان داخلی که براي اندازه گیري آن از متغیرهاي عضویت حسابرسان داخلی در
“IIA” و نیزداشتن مدار ك حرفه اي چون“CPA”و"CIA" و نسبت حسابرسان داخلی داراي

استفاده شده است .مدرك به مجموع حسابرسان داخلی
ر مشارکت حسابرسی داخلی در فرآیند هاي مدیریت ریسک  که براي اندازه گیري آن از دو متغی

و درصد زمان صرف شده حسابرسی داخلی براي انجام ارزیابی ٤(CRSA)تکنیکاستفاده از
ریت براي فرآیند همکاري حسابرسان و مدی(CRSA)ریسک استفاده شده است منظور از تکنیک

.شدتعیین و ارزیابی استاندارد هاي کنتر ل ریسک  می با

1 International professional practices framework
2Arena
3 Azzone
4 control risk self-assessment techniques
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کیفیت حسابرسی 
داخلی 

عوامل انسانی حسابرسی 
داخلی 

تحصیالت حسابرسان

سابقه حسابرسان

گواهینامه هاي حرفه اي 

سابقه رئیس حسابرسی 

عوامل سازمانی 
حسابرسی داخلی

استقالل حسابرسی داخلی

سطح گزارشگري 

نوع گزارشگري 

اندازه واحد حسابرسی داخلی

کمیته حسابرسی که  براي اندازه گیري آن از دو متغیر تعداد جلسات باحسابرسی داخلی تعامل
حسابرسی در فعالیت ساالنه کمیته با رئیس حسابرسی داخلی و میزان مشارکت کمیته حسابرسی 

داخلی  استفاده شده است. 
حسابرسی داخلی از درصد پیشنهاد هايو اثربخشی فعالیت در این تحقیق براي اندازه گیري کیفیت 

.شونده استفاده  شده استتوسط واحد رسیدگی و اجرا شدهدر گزارش هامندرج
متغیر هاي تحقیق و شاخص هاي اندازه گیري آنها :

براي اندازه گیري آن از شاخص ست کهاکیفیت حسابرسی داخلی ،تحقیقدر این متغیروابسته الف) 
گیري حسابرسی داخلی استفاده شده است و نحوه اندازهاجرا شده اثربخشی و تعداد پیشنهادهاي 

هاي صادره از گزارشبوده است که ابتدا اطالعات مربوط به این شاخصصورتشاخص مذکور بدین
) استخراج شده و 1392لغایت 1390هاي تحقیق (حسابرسی داخلی شرکت هاي نمونه در طی سال

براي در هرسال محاسبه و سپس میانگین امتیاز شاخصمقادیر هر متغیر بر اساس تعریف عملیاتی آن
که نتیجه این مقایسه ) مورد مقایسه قرارگرفته درصورتی1389(سه سال مذکور با امتیاز سال پایه

به روند بسته هر ده درصد افزایش/کاهش (حاکی از بهبود کیفیت حسابرسی داخلی باشد، به ازاي
مطلوب هر متغیر) یک امتیاز به شرکت مورد نمونه اختصاص یافته است.

: مدل نظري تحقیق2شکل شماره

2010. 1گیلزمنبع: مک راي و

متغیرهاي مستقل در این تحقیق عبارتند از عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی داخلی ب)
المللی و سابقه رئیس اي داخلی و بینمانندتحصیالت،سابقه، عضویت حسابرسان درجوامع حرفه

براي اندازه گیري متغیرهاي و اندازه واحد حسابرسی داخلی بوده است که استقاللداخلی، سابرسیح

1 MacRae & Gils
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هاي ها، ابتدا امتیاز مستقل هرکدام از این متغیرها براي هریک از سالمذکور براساس تعریف عملیاتی آن

) به تفکیک هریک از شرکت هاي نمونه محاسبه شده وسپس نسبت به 1392لغایت 1390تحقیق (
شده براي سال محاسبه  میانگین امتیاز آنها  در این سه سال اقدام شده است و نتیجه با امتیازمحاسبه

) مقایسه وبه ازاي هر ده درصد تغییر (حسب مورد)یک امتیاز به واحد حسابرسی داخلی 1389پایه (
هاي ربط  اختصاص یافته است. اطالعات مورد نیاز جهت سنجش متغیرهاي تحقیق از گزارششرکت ذي

.ه استهاي موجود استخراج شدساختار سازمانی و سایر گزارش،صادره حسابرسی داخلی

فرضیه هاي تحقیق :
بین استقالل، سابقه، تحصیالت و مدرك حرفه اي حسابرسان، سابقه رئیس حسابرسی داخلی و اندازه 

واحد حسابرسی داخلی رابطه همسو و معناداري وجود دارد.
Minitabو Spss ،Excelافزارازسه نرمبراي آزمون فرضیه هاي تحقیق وتجزیه وتحلیل آماري 

هاي آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفته شده وسپس فرضیات تحقیق با استفاده از روشاستفاده 
براي برازش رابطه کیفیت حسابرسی داخلی با متغیر هاي مستقل از مدل کلی رگرسیون بین متغیر 

وابسته و مستقل به شرح زیر استفاده شده است:
Y=a+ [b1 * x1+b2 * x2+ b3 x3+ b4 x4+ b5 x5+ b6x6+b7x7+b8x8+ b9x9+ b10x10]

متغیرهاي x10تا x1نمایانگرمتغیر وابسته کیفیت حسابرسی داخلی و متغیرهاي "y"در معادله فوق، 
دار منظور بررسی معنیبه "مستقل تحقیق (عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی داخلی)می باشند. مضافا

د رابطه معنادار بین متغیرهاي مستقل و بودن مدل رگرسیونی مورداستفاده در تحقیق وتعیین وجو
استفاده شده است.Fوابسته مدل، از آماره

هاي تحقیق:یافته
بررسی توصیفی متغیر هاي مستقل:

در بررسی توصیفی میزان تحصیالت حسابرسان در حسابرسی داخلی در شرکت هاي نمونه، نتیجه  
درصد دیگر 1/26دیپلم و یا کمتر از آن،درصد از حسابرسان داراي مدرك تحصیلی1/26کهاست شده

درصد مابقی 4/17درصد داراي مدرك تحصیلی کارشناسی و4/30کاردانی، داراي مدرك تحصیلی
حسابرسان داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشدو باالتر می باشند. جدول شماره یک زیرکمترین و 

نحراف از معیار، کمترین و بیشترین هاي توصیفی نظیر میانگین، میانه، مد(نما)، ابیشترین شاخص
دهد. شاخص براي میانگین مربوط به  متغیرهاي مستقل را نشان می
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هاي توصیفی مربوط به متغیر هاي مستقل: شاخص1جدول شماره

مد میانهمیانگینتعدادمتغیرها
(نما)

انحراف 
از معیار

کمترین 
شاخص 
براي 

میانگین

بیشترین 
شاخص 
براي 

میانگین
693,733,84,31,081,86,0کیفیت حسابرسی داخلی

سطح تحصیالت حسابرسان 
693,133,384,01,431,05,0در حسابرسی داخلی

سابقه حسابرسان در 
693,493,123,01,232,06,0حسابرسی داخلی

عضویت حسابرسان داخلی 
692,872,642,01,551,06,0در مجامع  حرفه اي

692,742,762,00,940,674,33استقالل
اندازه واحد حسابرسی 
داخلی در شرکت هاي 

نمونه
691,781,711,00,841,03,0

هاي تحقیق :تحلیل رگرسیونی فرضیه
نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون  فرضیات مربوط به رابطه کیفیت حسابرسی داخلی (به عنوان متغیر 

مستقل به شرح جدول شماره دو زیر می باشد:وابسته) و متغیرهاي 
مربوط به رگرسیون خطیANOVA: 2جدول شماره 

هاي مجموع توانمنابع
دوم

درجه 
هاي میانگینآزادي

توان دوم
نتیجه.FSigآماره

72.433612.072رگرسیون

97.7540.000
رگرسیون 

دار معنی
است.

7.657620.123باقی مانده

80.09068کل

:  ضرایب رگرسیون بین کیفیت حسابرسی داخلی و متغیرهاي مستقل3جدول شماره 
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ضریب متغیرها
R2تعیین

بتا 
beta

بتا 
tآماره استاندارد

مقدار 
.Sigاحتمال

نتیجه 
گیري

مقدار عرض از مبدأ

95/0

0,4652.5690.013
دار معنی

نیست.
سطح تحصیالت 

در حسابرسی حسابرسان
داخلی

0,1970,2603.8890.000
دار معنی

است.

سابقه حسابرسان در 
0,3110,3525.7910.000حسابرسی داخلی

دار معنی
است.

عضویت حسابرسان 
داخلی در مجامع حرفه 

اي
0,700,1002.3080.024

دار معنی
است.

سابقه رئیس حسابرسی 
0,0460,082.8680.389داخلی

دار معنی
نیست.

0,2360,2062.9090.005استقالل
دار معنی

است.
اندازه واحد حسابرسی 
داخلی در شرکت هاي 

نمونه
0,2990,2313.4580.001

دار معنی
است.

هاي  مربوط به اثرمتغیرهاي مستقل:فرضیه
داخلی شامل نتایج نشان می دهد بین افزایش میزان کیفیت نیروي انسانی شاغل درحسابرسی 

اي و عوامل سازمانی  مانند استقالل و اندازه حسابرسی هاي حرفهسابقه،تحصیالت،عضویت درانجمن
داخلی با کیفیت حسابرسی داخلی وارتقاء آن  رابطه همسوومعناداري وجود داشته وفرضیات مربوطه نیز 

داخلی  و ارتقاء آن تائید شده است و بین متغیرسابقه رئیس حسابرسی داخلی با کیفیت حسابرسی
.ي وجود نداشته استرابطه همسو و معنا دار

گیري و پیشنهاد براي تحقیقات آتی:نتیجه
در مدل پیشنهادي این تحقیق به رابطه مهم ترین متغیرهاي موثر برکیفیت حسابرسی داخلی وارتقاء 

هاي مربوط به متغیر هاي مستقل از گزارش هاي حسابرسی آوري دادهآن اشاره شده است. پس از جمع
پیشنهادهاي هاي تابعه وزارت نفت ایران  و  هم چنین اطالعات مربوط به تعدادداخلی مربوط به شرکت

مندرج در گزارش هاي صادره حسابرسی داخلی که در اثر پیگیري هاي بعد از صدور گزارش هاي نهایی 
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و تحلیل حسابرسی داخلی توسط شرکت هاي رسیدگی شونده به مرحله اجراء در آمده است ، تجزیه 

: به روش تحلیل رگرسیون خطی ، مبین آن شده است کهآماري اطالعات مذکور
ابطه متغیر هاي ویژگی حسابرسان شاغل در حسابرسی داخلی(تحصیالت، سابقه وعضویت حسابرسان ر

داخلی در مجامع حرفه اي) و هم چنین عوامل سازمانی چون استقالل  و اندازه  سازمان باکیفیت 
حسابرسی داخلی همسو و معنادار بوده است و این در حالی است که رابطه متغیر مستقل مربوط به 

ابقه رئیس حسابرسی داخلی با کیفیت حسابرسی داخلی غیرهمسو شده است.شایان ذکر است که س
نتایج این تحقیق باستثناء سابقه رئیس حسابرسی داخلی با تحقیقات مشابه انجام شده خارجی به شرح 

اشاره شده در جدول زیر ، مشابه بوده است . 
تغیرهاي موثر بر کیفیت حسابرسی داخلی: خالصه تحقیقات خارجی در خصوص م4جدول شماره 

متغیرهاي موثر بر کیفیت حسابرسی داخلی شرح تحقیق سال 
اثر نام نویسنده ردیف

،حیطه کاري و عملکرد شایستگیاستقالل،
کاري

بررسی رابطه 
اثربخشی حسابرسی 

داخلی و عوامل  
ذکر شده در 

استاندارد عملکرد 
حرفه اي حسابرسی 

داخلی

2015 شکور و 
بینتی لیال 1

درك مدیریت از حسابرسی داخلی، حمایت 
مدیریت از حسابرسی داخلی، استقالل 
حسابرسی داخلی، کفایت و صالحیت 

حسابرسان داخلی و ساختار سازمانی مصوب

بررسی عوامل موثر 
بر اثربخشی 

حسابرسی داخلی 
در بخش عمومی 

کشور اتیوپی

2014
هایلماریم و 

همکاران 2

دسترسی سازمانی،منشور رسمی،استقالل 
نامحدود حسابرسان داخلی به اطالعات، 

تأمین منابع کافی براي حسابرسی داخلی، 
کارمندان بی طرف، رهبري توانمند،

کارمندان توانمند، حمایت مدیریت 
وسهامداران از حسابرسی داخلی و 

اياستانداردهاي حسابرسی حرفه

9بررسی تأثیر 
عامل بر اثربخشی 

رسی داخلی حساب
هاي در شرکت

دولتی

2010 و مک را
گیلز 3

فعالیت هاي حسابرسی منابع،شایستگی، ارزیابی عوامل موثر  2012 راماچانداران  4
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متغیرهاي موثر بر کیفیت حسابرسی داخلی شرح تحقیق سال 
اثر نام نویسنده ردیف

داخلی و تعامل با کمیته حسابرسی بر اثربخشی 
حسابرسی داخلی

و همکاران

اندازه واحد حسابرسی داخلی، شایستگی، 
مدیریت مشارکت حسابرسی داخلی در 

ریسک، تعامالت بین حسابرسی داخلی و 
کمیته حسابرسی

شناسایی عوامل 
سازمانی موثر بر 

اثربخشی حسابرسی 
داخلی

2009 آرنا و ازون 5

استقالل حسابرسی و کیفیت کمیته 
حسابرسی

بینبررسی رابطه
کمیتهکیفیت

استقاللحسابرسی،
وافشايحسابرس

کنترلضعفنقاط
داخلیهاي

2006 جیان ژو و 
نان ژو 6

سابقه رئیس حسابرسی داخلی با کیفیت حسابرسی داخلی و دالیل عدم همسوئی متغیر
تفاوت آن با تحقیقات خارجی :

تحقیقات انجمن حسابرسی داخلی آمریکا در خصوص عوامل اثربخشی حسابرسی داخلی در بخش 
درصد روساي حسابرسی داخلی شرکت هاي دولتی نمونه 40)، مبین آن شده است که 2010(1دولتی

سال 6خاورمیانه و... داراي بیش از اروپاي غربی، اروپا و آسیاي مرکزي،تحقیق در آمریکا و کانادا، 
س سابقه در سمت رئیس حسابرسی داخلی بوده اند این در حالی است که در این تحقیق سابقه رئی

حسابرسی داخلی ، بطور کلی بدون در نظر گرفتن سابقه مدیریتی ایشان در حوزه حسابرسی داخلی 
سایر جنبه هاي مهارت مدیران حسابرسی "به همین دلیل احتماالمورد بررسی قرار گرفته است  ،

خوردار می (که از اهمیت ویژه اي بر"رابرت کاتز"داخلی(فنی، انسانی و ادارکی) طبق نظریه سه وجهی 
باشند) در نظر گرفته نشده است که رابطه کمتري با سابقه کار دارد.

: مدل نهایی تحقیق3شکل شماره

1 MacRae, E and Gils, D. 2010. Nine elements required for internal audit
effectiveness in the public sector. A global assessment based on the IIA’s 2010
global internal audit survey. 2th edition
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درمدل نهایی رتبه بندي متغیرهاي مستقل از حیث میزان رابطه با کیفیت حسابرسی داخلی به شرح 
زیر می باشد:

ان رابطه با کیفیت حسابرسی داخلی: رتبه بندي متغیرهاي مستقل از حیث میز5جدول شماره 

باتوجه به نقش و نیاز مدیران  به ارائه خدمات اطمینان بخشی و مشاوره اي حسابرسی داخلی، افزایش 
(اندازه و سازمان تخصیص یافته به حسابرسی داخلی و ویژگیهاي فردي کیفیت منابع حسابرسی داخلی

ان دهنده افزایش امکانات ومنابع نسبت به سال پایه نشحسابرسان داخلی شاغل در آن سازمان) 
تخصیصی به حسابرسی داخلی در طی سال هاي مورد بررسی بوده وباعث ارتقاءسطح کیفی حسابرسی 

است. تحقیق نیز شده هاي نمونهداخلی درشرکت
بنابراین با توجه به نتایج در راستاي حفظ و تسریع در روند افزایشی کیفیت حسابرسی داخلی و ارتقاء 

شنهاد می شود شرکت هاي نمونه نسبت به موارد زیر اقدام نمایند: آن پی
هر چند متغیر هاي مربوط به ویژگی هاي حسابرسان حسابرسی داخلی در شرکت هاي نمونه طی  . 1

در IIAسال هاي مورد بررسی ، روند مثبتی داشته است لیکن باتوجه به تحقیقات انجام شده توسط 

کیفیت حسابرسی داخلی 

عوامل انسانی  
حسابرسی داخلی 

تحصیالت حسابرسان

سابقه حسابرسان

گواهینامه هاي حرفه اي 

عوامل سازمانی 
حسابرسی داخلی

استقالل 
حسابرسی داخلی

سطح گزارشگري 

نوع گزارشگري 
اندازه واحد 

حسابرسی داخلی

میزان ضریب رگرسیون محاسبه شدهمتغیرهارتبه
0,352سابقه حسابرسان در حسابرسی داخلی1
0,260سطح تحصیالت حسابرسان در حسابرسی داخلی2
0,231اندازه واحد حسابرسی داخلی در شرکت هاي نمونه3
0,206استقالل4
0,100در مجامع حرفه ايعضویت حسابرسان داخلی5
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54، (که 2010خلی در شرکت هاي دولتیِ مناطق مختلف جهان درسال مورد اثر بخشی حسابرسی دا

، "CIA" ،"CPA"ايدرصد حسابرسان شاغـل درحسابرسی داراي حـداقل یـک مدارك حرفه
"ACCA"و"CGAP" ،89درصد آنها عضو"IIA" ساعت آموزش 40درصد ایشان از حداقل77و

شرکت هاي دولتی در سایرکشورها هیچیکدام از اند) و درمقایسه با رسمی در سال برخوردار بوده
داراي مدارك حرفه اي بین المللی نبوده و از آموزش در این تحقیق حسابرسان در شرکت هاي نمونه 

مبین آن شده 2010در سال "IIA"هاي رسمی کمتري نیز برخوردار بوده اند هم چنین نتایج تحقیق 
اروپا و آسیاي هاي دولتی در آمریکا و کانادا، درصد روساي حسابرسی داخلی شرکت 71است که
بوده اند، لیکن این موضوع در "CIA"خاورمیانه و... داراي مدرك حرفه اي اروپاي غربی، مرکزي،

شود این فاصله در شرکت مصداق نداشته است بنابراین  پیشنهاد مینیز شرکت هاي نمونه این تحقیق 
در جهت جبران خالء موجود اتخاذ و اجرائی شود از طرف دیگر هاي نمونه شناسائی شود و تمهیداتی

این اقدام مستلزم ترغیب و الزام حسابرسان شاغل به اخذ حداقل یک مدرك حرفه اي، تخصیص بودجه 
اي که طبق مفاد قراردادهاي هاي سرمایهکافی (از محل بخشی از بودجه یک درصدي نسبت به هزینه

خصصی  کارکنان اختصاص یابد) براي آموزش حسابرسان حسابرسی منعقده می بایست به آموزش ت
تواند موجب افزایش و تسریع در روند مثبت ارتقاء داخلی و بروزآوري دانش تخصصی ایشان بوده و می

کیفیت حسابرسی داخلی با توجه به استاندارد هاي بین المللی و مدل هاي شایستگی حسابرسی داخلی 
هاي خاص ابر .الزم به توضیح است که با توجه به ماهیت و پیچیدگینسبت به وضعیت موجودشود 

سرمایه اي صنعت نفت ، ارائه آموزش هاي خاص وکاربردي توسط افراد مجرب از شریان هاي هايپروژه
حیاتی صنعت محسوب می شود وعدم توجه به آن می تواند خسارات جبران ناپذیري را به بدنه صنعت 

لی است که تا کنون از فرصت هاي پیش بینی شده و موجود در مفاد قراردادها در وارد آورد این در حا
راستاي اجراي این مهم استفاده چندانی  به عمل نیآمده است . 

هاي وگواهینامهمرتبط، تجربهمؤثردر حالی که طبق استانداردها،حسابرسان داخلی باید از تحصیالت . 2
مذکور برخوردار باشند، یکی از مالك هاي تعیین کننده در جذب حرفه اي اي و شایستگی هاي حرفه

حسابرسان در حسابرسی داخلی شرکت هاي تابعه نمونه در وزارت نفت، فقط تحصیالت مرتبط است. 
بنابراین پیشنهاد می شود وزارت نفت ایران نسبت به تجدید نظر در مالك هاي جذب نیروهاي مورد 

ها و اثربخشی اي و مسئولیتهاي نمونه مطابق با جایگاه حرفهرکتنیاز در واحد حسابرسی داخلی ش
نماید. اقدام"IIA"شده در استانداردهاي حسابرسی داخلیبینیپیش

با توجه به تعدد شرکت هاي فرعی و افزایش تعداد پروژه هاي اکتشافی ، توسعه اي در میادین .3
در این تحقیق نسبت به متناسب سازي هاي نمونه شود شرکتمشترك و غیرمشترك، پیشنهاد می

سازمانی و حجم عملیات شرکت داخلی با اندازه نمودارهرچه بیشتر ساختار سازمانی و وظایف حسابرسی 
پذیري، حیطه کاري، ایجاد فرصت براي چرخش شغلی اقدام نمایند.اقدام مذکور از طریق افزایش انعطاف

تواند موجبات اثربخشی و ارتقاء هر چه بیشترکیفیت حسابرسی و استفاده از افراد با استعداد بیشتر، می 
داخلی را فراهم آورد.
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طح گزارشگري، ارجاع موضوعات خاص توسط مدیریت و هم چنین روند کاهشی تعداد گزارش هاي .س4

دهنده شانندلیل به مرحله صدور نرسیده است ، نسبت به سال پایه تکمیل شده که به هرتنظیم و
طرفی حسابرسان داخلی در رسیدگی ها و اظهار نظرهاي آنان می باشد که این امر ستقالل و بیافزایش ا

بر قضاوتطرفانه مبتنی بیتواند با ارائه اطالعات درست واز دیدگاه الگوي روابط حسابرسی داخلی می
وجه به تاثیر استقالل مالی را فراهم سازد بنابراین با تشفافیت اطالعات حسابرسان، موجباتايحرفه

پیشنهاد می شود  الزامات قانونی کاربردي به همراه حسابرسی داخلی برکیفیت حسابرسی داخلی، 
نظارت مستمرهیات مدیره شرکت ها ي مذکور در دستور کار قرار گیرد و به موازات آن مقررات خاص 

طرفی توسط حسابرسان در به عملکرد حسابرسی داخلی شرکت ها ازمنظر رعایت کامل استقالل و بی
رسیدگی ها وهم چنین حمایت هاي حرفه اي از عملکرد آنان ایجاد و مورد پیگیري قرار گیرد.

هاي نمونه پیشنهاد می شود واحد هاي حسابرسی داخلی در شرکتبا توجه به ادبیات مدیریت دانایی، .5
داخلی جهت استفاده هاي حسابرسیآموختهدرسدانش مربوط به در این تحقیق نسبت به ایجاد پایگاه

سابقه که می تواند انتقال دانش حسابرسی داخلی را تسهیل و تسریع نماید و مانع از خروج نیروهاي کم
دانش مربوط از سازمان شود، و هم چنین جذب و نگهداري نیروهاي متخصص، اقدام نمایند.

تحقیق:محدودیت
 از چهار شرکت  اصلی وزارت نفت ایران انجام شده است و داده هاي شرکت تابعه 69این تحقیق در

،وجه به  شرایط و ماهیت این تحقیقجمع آوري شده نماینده شرکت هاي نمونه نفتی بوده  که  با ت
تعمیم نتایج آن  به سایر صنایع و شرکت ها  مستلزم انجام تحقیقات دقیق و عمیق بعدي توسط 

محققان خواهد بود . 
شرکت مورد بررسی بدلیل وسعت بررسی ، 69آوري داده هاي مربوط  به متغییر وابسته از جمع

جنبه هاي محرمانگی و عملیاتی آن  بسیار مشکل و زمان بر بوده است .
پیشنهاد براي تحقیقات آتی :

نظر در این تحقیق به دلیل گستردگی و تنوع در محل استقرار شرکت هاي نمونه و وجود محدودیت از
زمان و نیروي انسانی، محدودیت (نیروي انسانی و زمان) براي اندازه گیري اثربخشی حسابرسی داخلی 
فقط از جنبه پیامدي حسابرسی داخلی (تعداد پیشنهادهاي حسابرسی داخلی در گزارش هاي صادره و 

قیقات آتی از اجراء شده توسط واحد رسیدگی شونده) استفاده شده است لیکن پیشنهاد می شود در تح
سنجش اثر بخشی حسابرسی داخلی استفاده شود. براي IIAمدل راهنماي کاربردي 

براي ایجاد امکان مقایسه عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی داخلی بر صنعت نفت ایران با سایر صنایع 
با فعال بخش دولتی و خصوصی ایران،  پیشنهاد می شود محققان بعدي نسبت به تکرار این تحقیق 

توجه به مالحظات خاص صنایع دیگر اقدام نمایند .
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Strengthen of the internal audit department in the public sector as one of the internal
key aspects of corporate governance has and effective relationship with the quality
of audit in internal audit. Quality of internal audit has an aligned and meaningful
connection with measures such as related education level, professional experience,
and membership in professional bodies, and independence of internal audit
department, however, the professional experience of chief audit executive in the
department does not have such a meaningful connection. Following studies in this
research, it has been concluded that disconnection of professional experience of a
chief audit executive with quality of audit could have been related to ignoring the
professional experience of he/ she as the chief audit executive. It has been also
concluded in this research that audit quality could happen through employing
auditors who have related education degree, professional experience, good
command of internal audit standards, mastery in accounting standards, deep insight
into management principles, understanding of economy and information technology
sciences, and also adhering the auditors to independence and objectivity and their
membership in local and international professional bodies in appropriate scale for
internal audit department. The professional experience of the chief audit executive
could also have a great contribution to the strengthening of the quality of the internal
audit.
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