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حسابرسی داخلـی داراي نقـش مهـم و حیـاتی در مـدیریت و راهبـري عملیـات سـازمان         
هایی که از واحد حسابرسی داخلی کارآمد و اثربخش برخوردارنـد، ارزیـابی   است. سازمان

. در یندها و سیستم تجـاري خـود دارنـد   آبهتري نسبت به شناسایی خطرات کسب و کار، فر
 از نفـر  210 از نظرخـواهی  و دلفـی  تحقیـق  گیـري از روش سعی گردید با بهـره  مقالهاین 

اي و دانشگاهی، ضمن شناسایی معیارهاي سنجش کیفیت حسابرسـی داخلـی   حرفه خبرگان
مورد تأیید خبرگان، الگویی مناسب براي محیط ایران طراحی شود. بدین منظور و بر اساس 

در چهار بخش شـامل الـف. صـالحیت حسابرسـان      معیار احصا گردید که 29مطالعه پیشینه 
معیـار؛ ج. معیارهـاي    هشـت معیار؛ ب. استقالل واحـد حسابرسـی داخلـی بـا      یازدهداخلی با 

معیـار،   سـه معیـار؛ و د. سـایر معیارهـا بـا      هفتمرتبط با اجراي عملیات حسابرسی داخلی با 
مورد تحلیل قرار  Rرم افزار ها با مدل تحلیل عاملی تأییدي و به کمک نبندي شد. دادهطبقه

باشـد کـه    معیـار از معیارهـاي یادشـده مـی     18گرفت. نتایج تحقیق، حاکی از پذیرفته شـدن  
 کند.الگویی براي کیفیت حسابرسی داخلی فراهم می
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 مقدمه 
 و هـا شـرکت  هـا، بانـک  در راهبري شـرکتی صـحیح   ارکان از یکی داخلی حسابرسی

 سراسـر  در مختلـف  هـاي سـازمان  در داخلـی  گردد. اهمیت حسابرسـی می ها تلقیسازمان
 منتشـر شـده   بـال  کمیته که توسط شرکتیراهبري  توسعه است. اصول انکار جهان غیرقابل

 در بـال کمیتـه  باشـند.   داخلـی  حسابرسـی  واحد دارايباید  هابانک که کندمی بیان است
 را» حسابرسان با ناظران رابطه و هابانک در داخلی حسابرسی«نظارتی  رهنمود 2001سال 

بعد  که کرد منتشر هابانک در صحیح هايانجام فعالیت تشویق و نظرات تقویت منظور به
 کـه  کـرد  منتشـر  »هـا بانـک  در داخلـی  حسابرسـی «عنـوان   بـا  سندي 2012سال  در از آن

 هـا، بانـک  ساختار به جدید، در نسخه رسدمی نظر گردید. به 2001 سال نسخه جایگزین
 هـاي سـال  در اخیـر  مـالی  هـاي بحـران  بـه  مربوط همچنین تجربیات و نظارتی هايفعالیت
 مزبـور  منتشر شـده  شرکتیراهبري  توسعه است. اصول شده بیشتري توجه 2008و   2007

 هـاي کنتـرل  نظـام  و باشـند  داخلـی  حسابرسـی  داراي واحـد  باید هابانک که کندمی بیان
و  نیکبخـت ( دانـد مـی  مسـتقل  و مـؤثر  داخلـی  حسابرسـی  واحـد  را شـامل  قـوي  داخلـی 

 ).1397همکاران، 
. این مقطع گردید دي مطرحالمی 1940از اوایل دهه  امروزي،حسابرسی داخلی به شکل 

توان از تاریخ ایران نمی در .است ابرسی داخلی آمریکاسیس انجمن حسأزمانی مصادف با ت
هـاي دولتـی   دقیقی براي تشکیل واحدهاي حسابرسی داخلی در واحدهاي انتفاعی و بخـش 

سازمان بورس و اوراق بهـادار   09/12/1391) اما با ابالغیه مورخ 1388، زلقی( سخن گفت؛
مبنی بر الزام کلیه ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران و فرابـورس ایـران بـه      

 تشکیل واحد حسابرسی داخلی، فصل جدیدي در این رابطه آغاز شده است.  
 حسابرسی« :این چنین تعریف نموده است حسابرسی داخلی را انجمن حسابرسان داخلی،

به منظور ایجـاد   که اي استمشاوره و بخش طرفانه اطمینانمستقل و بی فعالیت کی داخلی
داخلـی،   شـود. حسابرسـی  طراحـی و اجـرا مـی    سازمان عملکرد یک بهبود و افزوده ارزش

 مند،نظام و هایش، از طریق برقراري رویکردي سیستماتیکهدف به سازمان را در دستیابی
 یـاري  کنترل و نظام راهبري ریسک، مدیریت یندهايآفر اثربخشی بهبود و ارزیابی براي

 ».  دهدمی
در  افزوده ارزشکند که هدف نهایی از حسابرسی داخلی، ایجاد این تعریف مشخص می

باشـد. کـانون توجـه حسابرسـان     دهی و انجام خدمات مشـاوره مـی  سازمان از طریق اطمینان
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دهاي مـدیریت ریسـک، کنتـرل و نظـام     داخلی در این امر، ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآینـ 
 ).1391و همکاران،  راهبري در سازمان است (ردینگ

اند کـه  به این  نکته مهم اشاره داشته کارسلودر همین رابطه، برخی محققین مانند ابوت و 
براي دستیابی به نتایج مطلوب در یک شرکت، تنهـا وجـود یـک واحـد حسابرسـی داخلـی       

نماید کیفیت واحد حسابرسی داخلی است که نقش حیاتی را ایفا میکافی نبوده بلکه میزان 
اي در حسابرسی داخلی تحت عنـوان  ) از این رو، مبحث گسترده2013، و همکاران جوهل(
هـاي مختلفـی در رابطـه بـا معیارهـاي      گشـوده شـده و پـژوهش   » کیفیت حسابرسی داخلـی «

 سنجش کیفیت حسابرسی داخلی انجام گرفته است.
 شده تأکید بر معیارهاي داخلی حسابرسی کیفیت گیرياندازه براي وهشگرانپژ اغلب

 بـه  حسابرسـی مسـتقل   اند. استانداردهاينموده تأکید مستقل، حسابرسی استانداردهاي در
انـد.  قـرارداده  مدنظر را معیار سه داخلی، حسابرسان کار بر مستقل حسابرس اتکاي منظور

 ارزیابی در را خود ايحرفه قضاوت باید حسابرس مستقل مزبور، استانداردهاي اساس بر
 ماهیت« و» طرفیبی«، »خبرگی و صالحیت«شامل ارزیابی  داخلی حسابرسی واحد کیفیت

 حسابرسـی  و مـالی  گزارشـگري  مـرتبط بـا  » داخلـی  حسابرسـی  شـده  انجـام  کـار  دامنه و
 ).1396به کار گیرند (نیکبخت و همکاران،  مالی هايصورت

ــین  ــه مســیر همچن ــین بســیاري از جمل ــت2011( و همکــاران محقق  و همکــاران )؛ پراوی
دي  نظریـه ) بـه تبعیـت از   2012(و همکاران  )؛ بیم آلدرد2012(و همکاران  )؛ ابوت2011(

حسـابرس  » اسـتقالل «و » صـالحیت «آنجلو، کیفیت حسابرسی داخلی را تـابعی از دو عامـل   
ن دو عامل با اهمیت و متمایز بـوده و بـا یکـدیگر    اند که ایداخلی معرفی نموده و بیان داشته

رابطــه متقابــل دارنــد. بنــابراین جهــت ســنجش کیفیــت حسابرســی داخلــی، هــر دو عنصــر   
صالحیت و استقالل ضروري است. این در حالی است که توجه تنهـا بـه یکـی از دو عنصـر     

نتظار کشـف  طور که از یک حسابرس صالحیت دار و ماهر، اباشد. همانمذکور کافی نمی
هر چه بیشتر اشتباهات موجود در گزارشـات مـالی وجـود دارد، نحـوه گـزارش ایـن اشـتباه        

 ). 2016، و همکاران صالح، به استقالل وي بستگی دارد (ابوتکشف شده به مقامات ذي
از این رو، با توجه به الزام سازمان بورس مبنی بر تشکیل واحد حسابرسی داخلی و به تبع 

 هاي ایرانی در راسـتاي اجـراي حسابرسـی داخلـی    خارج قابل توجه بر شرکتآن، تحمیل م
سپاري آن)، از حسابرسان داخلـی انتظـار    برونحسابرس داخلی یا  استخدام(از جمله مخارج 
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اي کـه  رود عملیات حسابرسی داخلی را با کیفیـت هـر چـه بیشـتر اجـرا نمـوده بـه گونـه        می
 لــذا ضــرورت داردبــرداران نمایــد نصــیب بهــره افــزوده را فعالیــت مــذکور بیشــترین ارزش

هایی به منظور شناسایی معیارهاي سنجش کیفیـت حسابرسـی داخلـی بـراي محـیط      پژوهش
معیارهاي سنجش کیفیت حسابرسی داخلی مطـرح شـده، غالبـاً     چرا که ایران صورت پذیرد

بنابراین، در این تحقیق سعی شده است تا آن دسـته   باشد.هاي خارج از ایران میبراي محیط
 کیفیـت حسابرسـی داخلـی   از معیارهایی که مناسب براي محیط ایران بوده، در قالب الگوي 

سـنجش کیفیـت حسابرسـی    معیارهاي در ادامه، به بررسی مبانی نظري مرتبط با ارائه گردد. 
ســنجش اســتقالل و معیارهــاي «، »معیارهــاي ســنجش صــالحیت«داخلــی در چهــار بخــش 

پرداختـه  » سـایر معیارهـا  «و » داخلی حسابرسی عملیات معیارهاي مرتبط با اجراي«، »بیطرفی
 شود.می
 

 مبانی نظري 
 معیارهاي سنجش صالحیت

ــی    یکــی از معیارهــاي ســنجش کیفیــت حسابرســی داخلــی، صــالحیت حســابرس داخل
 از بـیش  هـایی توانـایی  کـه  اسـت  افـراد باصـالحیت   نیازمنـد  داخلـی  باشد. حسابرسـی  می

گونه باشند. انجمن حسابرسان داخلی آمریکا صالحیت را این داشته سنتی معمول مهارتهاي
توانایی فرد براي انجام وظیفه یا شـغل بـه نحـو صـحیح در چـارچوب      «تعریف نموده است: 

). 2013(انجمـن حسابرسـان داخلـی،    » ها و رفتار تعریف شـده اي از دانش، مهارتمجموعه
 بـراي  حسـابرس  توانـایی  صـالحیت بـه  "گونه بیان داشتند: ) نیز این2016ت و همکاران (ابو

. در ادامه "دارد اشاره ايحرفه استانداردهاي مطابق با و به نحو سخت کوشانه وظایف انجام
 شود:معیارهاي سنجش صالحیت پرداخته میبه معرفی 

 و سـابقه  در زمینـه  تحقیـق  پیشـینه  بررسـی  الف. معیار سابقه (تجربه) حسابرسان داخلی:
 کـه  شـواهدي اسـت   آمـدن  فـراهم  باعث حسابرسان باالي تجربه که دهدمی نشان تجربه

). برخی بر این اعتقاد هسـتند کـه   1990شود (تامسون،می حسابرسان عملکرد بهبود موجب
 ايهـ حوزه در زیاد احتمال کم) به تجربه فاقد تجربه (یا داراي داخلی حسابرسی کارکنان

 تجربـه، بـی  داخلـی  حسابرسـی  چرا که کارکنان کنندمی اتخاذ غیربهینه نظارت تصمیمات
نباشـند   لـزوم  مـورد  مشکل حل مهارت داراي یا باشند را نداشته نیاز مورد فنی دانش
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 تجربه از مستقل که حسابرسان دادند نشان )2010قسیم ( و ). سویدان1998 زورت، (دي
کـه   خـود  هـاي رسـیدگی  دامنه هايکاري دوباره از جلوگیريمنظور  به داخلی حسابرسان

 .کنندمی استفاده ،است تحمیل هزینه باعث
)، عالوه بر 2015پیزینی و همکارانش ( ها و آموزش:ب. معیارهاي تحصیالت، گواهینامه

ها و آمـوزش بـه عنـوان معیـار     سابقه (تجربه)، از سه عامل دیگر شامل تحصیالت، گواهینامه
هـایی کـه کارکنـان واحـد     انـد. تجربـه بـر اسـاس تعـداد سـال      صالحیت بهـره بـرده  سنجش 

انـد، سـنجیده شـده اسـت.     حسابرسی داخلی داراي تجربه حسابرسی داخلـی و مسـتقل بـوده   
هـاي کارشناسـی و تحصـیالت تکمیلـی     هـاي دوره تحصیالت نیـز بـر اسـاس میـانگین سـال     

واهینامه بـر اسـاس درصـد کارکنـانی     کارکنان سنجیده شده است. این در حالی است که گ
که یک یا بیش از یک گواهینامه حسابرسی دارند و آمـوزش، بـر اسـاس میـانگین سـاعات      

   .آموزشی هر یک از کارکنان در طول سال مورد سنجش قرار گرفته است
 آشـنایی  نظـر  مـورد  صنعت با که حسابرسانی ج. معیار آشنایی با صنعت صاحبکار:

 ویـژه آن  مشـکالت  بـا  برخـورد  و شناسـایی  در بیشـتر  توانـایی  دلیل داشـتن  به دارند
 قـدر  هـر  انجام دهند. افزون بر این، باالتري کیفیت با را حسابرسی توانندمی صنعت،
 شهرت ایجاد دلیل به نماید، کسب خاصی در صنعت بیشتري تجارب حسابرسی مؤسسه
و  کنـد (دیـون  مـی  پیـدا  برتـر  کیفیـت  بـا  حسابرسـی  خدمات ارائه به عالقه بیشتري مثبت،

 ).1989، همکاران
 بـه  امروزي، فناوري تجارت دنیاي در اطالعات: هاي فناوريد. معیار آشنایی با مهارت

 امکان این هاشرکت به که است شناخته شده کلیدي یار کنش و ساز توانمند یک عنوان
 و هامهارت داشتن با. یابند دست بیشتري سودآوري و وريکارایی، بهره به تا دهدمی را

 هاسیستم بود خواهند قادر حسابرسان داخلی اطالعات، آوري فن و کامپیوتر در هاتوانایی
 بـا  را هایشـان فعالیـت  توانـد مـی  امر این که داده قرار مورد بررسی را سازمان اطالعات و

 خواهنـد  قـادر  داخلـی را  حسابرسـان  اتوماتیـک،  کنند. ابزارهـاي  مدیریت کارآیی باالیی
ببرد  باال را داخلی حسابرسی وظایف و کارآیی داده افزایش را فردي وريبهره تا ساخت

  .)1396، و همکاران اعتمادي(
 هـاي مهـارت  )، توسـعه 2005اسمیت ( ارتباط: برقراري هايمهارت هـ. معیار آشنایی با

رو، از اینداند. داخلی می حسابرسی پیشرفت پتانسیل از مهمی بخش ارتباط مؤثر را برقراري
 بـراي  حسابرسـان  کتبـی توسـط   و شـفاهی  فـردي،  بـین  ارتباطی هايمهارت دادن، گوش
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اسـت.   نیـاز  مـورد  هـا، مسـئولیت  مـؤثر  رسـاندن  به انجام و حسابرسی هايیافته فهم تسهیل
 حسابرسـی  کیفیت بلکه دهد،حسابرسی را افزایش می پتانسیل تنها نه هااین مهارت توسعه

 .بخشدرا نیز بهبود می
 طرفیمعیارهاي سنجش استقالل و بی

 طـور  را بـه  خـود  گـزارش  تا باشد داشته را الزم استقالل باید داخلی حسابرسی واحد
 خواسـتار آن  مـدیریت  آنچه هر نه کند تهیه هست آنچه هر با رابطه در و صحیح و عینی

بـه   را خـود  گـزارش  تـا  دهـد مـی  را اجـازه  ایـن  داخلـی  حسابرسـان  به استقالل است. این
نـوع   ایـن  اعطـاي  کنند. بـدون  تهیه سازمان اهداف راستاي در و آزاد و انهطرفبی صورت

شـد   نخواهـد  ایجـاد  وجه هیچ به داخلی حسابرسان کار از انتظار مورد استقالل، مطلوبیت
) لــذا یکــی دیگــر از معیارهــاي ســنجش کیفیــت حسابرســی  2006، و همکــاران (زمــزولیال

 طرفی حسابرس داخلی معرفی شده است.  داخلی، استقالل و بی
) و 1396حسابرسـان داخلـی بریتانیـا (    )، انجمـن 2016انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (

گونـه  )، اسـتقالل را ایـن  2013اطمینـان بخشـی (  و  المللی حسابرسیهیئت استانداردهاي بین
طرفانـه و  بـی رهایی از شرایطی کـه توانـایی حسـابرس داخلـی در انجـام      «اند: تعریف نموده

 نگـرش  طرفی نیز عبـارت اسـت از یـک   بی». نمایدهایش را تهدید میغیرمتعصبانه مسئولیت
وظـایف خـویش    داخلـی  حسابرسان گرددموجب می که طرفانه و عاري از تعصببی ذهنی

فاقـد   تفاهمـات  و ایمان و باور داشته باشـند  کارشان محصول به که اي انجام دهندرا به گونه
). در ادامــه بــه معرفــی 1396حسابرســان داخلــی بریتانیــا،  نپــذیرد (انجمــن صــورت کیفیــت

 شود:طرفی پرداخته میمعیارهاي سنجش استقالل و بی
اسـتانداردهاي بـین    و کمیته حسابرسـی:  الف. نحوه ارتباط بین واحد حسابرسی داخلی

ی داخلـی  دارد کـه مـدیر حسابرسـ   ) بیان می2016اي حسابرسی داخلی (المللی اجراي حرفه
بایستی به سطحی از مدیریت سازمان گزارش دهد که به واحد حسابرسی داخلی اجازه دهد 

هــایش را ایفــا نمایــد. از ایــن رو، هــر دو اســتانداردهاي حسابرســی داخلــی و  تــا مســئولیت
دارنـد کـه اسـتقالل حسـابرس داخلـی مسـتقیماً تـابعی از نحـوه         حسابرسی مستقل اظهار مـی 

باشـد (انجمــن  کمیتـه حسابرسـی و واحـد حسابرسـی داخلـی مـی       نارتبـاط گزارشـگري بـی   
). بـه عبـارتی دیگـر،    2013، انجمـن حسـابداران رسـمی آمریکـا    ؛ 2002حسابرسان داخلی، 

تري داشـته باشـد، ایـن امـر     چه کمیته حسابرسی بر واحد حسابرسی داخلی نظارت فعاالنه هر
 منجر به استقالل هر چه بیشتر آن واحد خواهد شد. 
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ابوت و همکارانش، میزان تأثیرگذاري کمیته حسابرسی در مقایسه با میـزان تأثیرگـذاري   
مدیریت بـر واحـد حسابرسـی داخلـی را بـه عنـوان اولـین معیـار سـنجش اسـتقالل انتخـاب            

افزون بر این، برخی محققـین معتقدنـد   . )2016و  2012، 2010اند (ابوت و همکاران،  نموده
بر واحد حسابرسی داخلی نسبت به اثرگذاري کمیته حسابرسـی  چنانچه اثرگذاري مدیریت 

بر آن واحد بیشتر باشد، کاهش استقالل واحد حسابرسی داخلی را به دنبـال خواهـد داشـت    
دلیـل ایـن امـر ایـن اسـت کـه نفـوذ و         ).2010؛ نورمن، رز و رز، 2010(کوهن و همکاران، 

ی بر واحد حسابرسـی داخلـی موجـب    اثرگذاري بیشترِ مدیریت در مقایسه با کمیته حسابرس
خواهد شد تا احتمال صدور گزارشات دستکاري شـده از جانـب واحـد حسابرسـی داخلـی      
افزایش یابد لذا یکی از معیارهاي سنجش استقالل، مرجع ارائه گـزارش حسابرسـی داخلـی    

 (کمیته حسابرسی داخلی یا مدیریت) ذکر شده است. 
ابوت و همکاران نیز بر این باورند کـه   داخلی: ب. برون سپاري فعالیت واحد حسابرسی

رغـم اینکـه ممکـن اسـت بـه جهـت       وجود واحد برون سپاري شده حسابرسی داخلی، علـی 
ها، جذاب باشد اما از سویی دیگـر، ممکـن   هاي متغیر و صرفه جویی در هزینهکاهش هزینه
منیـت شـغلی   هایی براي حسابرسان داخلی استخدامی شرکت به جهت کاهش ااست نگرانی

). بنابر این، دومین معیار سـنجش اسـتقالل واحـد    2007، ابوت و همکارانشان ایجاد نماید (
حسابرسی داخلی طبق تحقیق ابوت و همکاران، بر اساس میزان حضور واحد بـرون سـپاري   

به عبارت دیگر، آنان فـرض نمودنـد هرچـه حضـور واحـد       .باشدشده حسابرسی داخلی می
ابرسی داخلی کمتر باشد، استقالل واحد حسابرسی داخلی اسـتخدامی  برون سپاري شده حس

 یابد. افزایش می
 حسابرسی داخلی؛ و عـدم  غیر کارهاي در داخلی حسابرسی کارکنان نشدن ج. درگیر

 بوده است: آن مسئول قبالً که حسابرس داخلی فعالیتی بخشی براياطمینان خدمات ارائه
استقالل حسابرسی داخلی، چندین معیار را معرفی نموده اسـت  ) براي سنجش 2012عزه ( ابو

حسابرسـی داخلـی    غیر کارهاي در داخلی حسابرسی کارکنان که یکی از آنها، عدم اشتغال
داخلی این چنـین الـزام    حسابرسی ايحرفه المللی کاربین همچنین، استانداردهايباشد. می

 آن گذشـته مسـئول   در مشخصی کـه  عملیات ارزیابی از باید داخلی دارد که حسابرسان
 مـورد  در را دهـی  خـدمات اطمینـان   داخلـی  حسـابرس  کنند. چنانچه خودداري اند،بوده

 یـا  مخـدوش  وي طرفـی  بـی  دهـد،  بـوده انجـام   آن مسـئول  قبل هايسال در که فعالیتی
 در دهـی اطمینـان  دارد که خدماتاز این رو، استاندارد مذکور مقرر می شود.می تضعیف



 15هاي کاربردي در گزارشگري مالی، شماره  پژوهش  14

 توسـط  بایـد  بـوده اسـت،   آنهـا  انجـام  داخلـی مسـئول   حسابرسی مدیر که وظایفی مورد
(انجمـن حسابرسـان داخلـی     شـود  سرپرسـتی  داخلـی  فعالیت حسابرسـی  از خارج شخصی
 ).1396بریتانیا، 

کارکنـان،   مدارك، و اسناد به داخلی حسابرسی واحد دسترسی در محدودیت د. عدم
از  داخلـی  حسابرسـی  براي سنجش اسـتقالل  و همکاران کابويمنابع:  و هابخش ها،دارایی

میـزان   حـوزه کـار حسابرسـی،    نموده اند: آزادي عمـل در انتخـاب   استفاده چهار معیار ذیل
 ارائـه  میـزان  و حسابرسـی  مـدارك و اسـناد مـورد    بـه  دسترسـی  میـزان  دهـی، گزارش سطح

دلیل، از نظر محققین مـذکور،  ). به همین 2018، و همکاران کابويحسابرسی ( غیر خدمات
کارکنــان،  مــدارك، و اســناد بــه داخلــی حسابرســی واحــد دسترســی در محــدودیت عــدم

طرفـی دانسـته شـده    منابع، به عنوان یک عامـل سـنجش اسـتقالل و بـی     و هابخش ها، دارایی
 است.

) نیز براي سنجش استقالل حسابرسـی داخلـی، معیارهـاي مختلفـی را بیـان      2012ابوعزه (
 اطالعـات  تمـام  و پرسـنل  بـه  داخلـی  حسابرسـان  نامحدود نموده که یکی از آنان، دسترسی

باشـد. همچنـین، انجمـن حسابرسـان داخلـی      مـی  خـود  کـار  انجـام  بـراي  نیاز مورد مدیریتی
 اي اموال را به عنوان نمونـه  و مدارك و اسناد به دسترسی در محدودیت )، ایجاد2016(

 معرفی نموده است. فردي حسابرسی داخلی طرفیبی و سازمانی استقالل نقض از موارد
برنامه، بودجه و پاداش حسابرسی داخلی توسط هیئـت مـدیره یـا کمیتـه      تصویبهـ. 

انجمـن حسابرسـان   داخلـی،   طرفـی حسابرسـی  به منظـور رعایـت اسـتقالل و بـی     حسابرسی:
شـود  طور مؤثر زمانی حاصل میدارد که استقالل سازمانی به ) بیان می2016( داخلی بریتانیا

) نیز موارد 2016ت مدیره گزارش دهد. ابوت و همکاران (ئکه مدیر حسابرسی داخلی به هی
 اند: ذیل را به عنوان معیارهاي سنجش استقالل حسابرسی داخلی بیان نموده

مرجــع تصــویب بودجــه ســاالنه واحــد حسابرســی داخلــی (کمیتــه حسابرســی یــا   •
 مدیریت)

تصویب برنامه ارزیـابی ریسـک سـاالنه واحـد حسابرسـی داخلـی       مرجع بررسی و  •
 (کمیته حسابرسی یا مدیریت)

بنابراین، چنانچه بودجه ساالنه واحد حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسـی تصـویب   
اي کـه توسـط مـدیریت سـازمان     گردد، واحد مذکور از استقالل بیشتري نسـبت بـه بودجـه   
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صـورتی کـه برنامـه ارزیـابی ریسـک سـاالنه واحـد         شـود، دارد. همچنـین، در  تصویب مـی 
حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی تصویب گردد، واحد مذکور از اسـتقالل بیشـتري   

 شود.اي دارد که توسط مدیریت سازمان تصویب مینسبت به برنامه
یکـی   حسابرسی داخلی توسط هیئت مدیره یا کمیته حسابرسی: مدیرو عزل  انتصابو. 

) معرفـی  2012معیارهاي سنجش استقالل حسابرسی داخلـی کـه توسـط ابـو عـزه (     دیگر از 
 شده، انتصاب و عـزل مـدیر حسابرسـی داخلـی توسـط هیئـت مـدیره یـا کمیتـه حسابرسـی          

) نیز مرجع عزل مدیر حسابرسی داخلی (کمیته حسابرسی 2016باشد. ابوت و همکاران ( می
انـد.  استقالل حسابرسی داخلی بیان نمـوده  یا مدیریت) را به عنوان یکی از معیارهاي سنجش

بنابراین، چنانچه مدیر واحد حسابرسی داخلـی توسـط کمیتـه حسابرسـی قابـل عـزل باشـد،        
واحد حسابرسی داخلی از استقالل بیشتري نسبت به زمانی که توسط مدیریت سازمان عـزل  

 گردد، برخوردار است.می
 داخلی حسابرسی عملیات معیارهاي مرتبط با اجراي

بـه   را داخلـی  حسابرسـی  کیفیـت  گیـري  اندازه معیارهاي پیشین، از تحقیقات بسیاريدر 
 نمـوده انـد   بنـدي  داخلـی دسـته   حسابرسـی  عملیات اجراي و طرفیصالحیت، بی سه طبقه

طرفی (استقالل)، سـومین جـزء آن،   بی ) لذا عالوه بر صالحیت (خبرگی) و2010(سایدین، 
). در ادامـه بـه بیـان    2009اسـت (پروایـت و همکـاران،     »داخلی حسابرسی عملیات اجراي«

داخلـی   حسابرسـی  عملیـات  معیارهاي سنجش کیفیت حسابرسی داخلی، مرتبط بـا اجـراي  
 شود:پرداخته می

شـده   منشور حسابرسی تعریـف  وجود: داخلی حسابرسی فعالیت منشور بودن داراالف. 
مؤثر باشد و همچنین وجـود منشـور،    در سازمان کمک خواهد کرد تا حسابرسی حسابرسان

هاي حسابرسی داخلـی تحـت تـأثیر    مدیریت ارشد را در به جریان انداختن و گردش توصیه
 دادهنوبـه خـود، اثربخشـی حسابرسـی داخلـی را تحـت تـأثیر قـرار          قرار داده که این امر بـه 

  گردد.) و منجر به افزایش کیفیت حسابرسی داخلی می2014 هایلماریم،(
 بـر  حسابرسـی داخلـی   و اجرایی نمودن فعالیـت  ریسک بر مبتنی برنامه بودن اراب. د

 باید داخلی حسابرسی کند که مدیرانجمن حسابرسان داخلی بیان می مذکور: برنامه مبناي
ریسـک   بـر  مبتنـی  برنامـه  یک داخلی، حسابرسی فعالیت هاياولویت تعیین منظور به

 بـر  مبتنـی  بایـد  داخلـی  حسابرسـی  کارهـاي  برنامـه  .نمایـد  تهیه سازمان اهداف بر منطبق
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 و شده انجام بار یک سالی حداقل باید هاریسک ارزیابی باشد. ریسک از مستند ارزیابی
 داخلـی  شود. همچنین، حسابرسـان  لحاظ فرایند این در مدیره تئهی و ارشد نظر مدیریت

 و بنـدي زمـان  دامنـه،  اهـداف،  شـامل  مسـتند  برنامـه  یـک  حسابرسـی،  کـار  هر براي باید
 .)2016نمایند (انجمن حسابرسان داخلی،  منابع تهیه تخصیص

 اي (فنـاوري اطالعـات):  رایانـه  افزارهـاي  نرم و افزارها سخت انواع گیري ازج. بهره
منظور اثربخشی حسابرسی داخلـی حـائز اهمیـت اسـت.      عات بهاز فناوري اطال استفاده

هـا  ها و افزایش مسـئولیت انواع متعددى از حسابرسیحسابرسان داخلى در رویارویى با 
اثربخشـى   راه حل پیشرفته، بـه  شوند. فناورى با ارائه یک سردرگمیممکن است دچار 

 عات را سازماندهیکند. آن همچنین اطالکمک نموده و مراحل حسابرسى را ساده می
 ت خودکـار در صـور  بر و نیازمند منابع هنگفت را بـه هاي کارى زمانکند و گردشمی
 .)1392ی، ئور و بروزاپک(آورد  می

 حسابرسان باشد: شده اجرایی که حسابرسی داخلی پیشنهادهاي د. درصد هر چه بیشتر
 شـامل  بایـد  حسابرسـی  گـزارش  .نماینـد  گزارش را حسابرسی کارهاي نتایج باید داخلی
باشـد (انجمـن    عمـل  برنامـه  و پیشـنهادها  مربوطـه،  نتـایج  همچنـین  و کـار  دامنه و اهداف

 هـا، نتیجـه  حسابرس داخلـی بایـد ترتیبـی اتخـاذ کنـد کـه یافتـه        .)2016حسابرسان داخلی، 
موقع در اختیار سطوح مناسـب   ها و پیشنهادهاي مربوط به هر کار حسابرسی داخلی بهگیري

زم همـواره پیگیـر باشـد. حسـابرس داخلـی بایـد       مدیریت قرار گیرد و تـا دریافـت پاسـخ ال   
گیري کرده اسـت تـا    حی تصمیماله مدیریت سازمان درباره پیشنهادهاي اصمطمئن شود ک

. در همـین  )1393 سلیمانی، زارع و ارباب کمالی(آمده را کنترل کند  عمل بتواند اقدامات به
هـاي حسابرسـان داخلـی کـه توسـط صـاحبکاران       میـزان توصـیه   )2009(زمینـه آرنـا و آزن   

 براي ارزیـابی اثربخشـی حسابرسـی داخلـی مـورد      عنوان یک معیار اجرایی شده است را به
 .دادند بررسی قرار

 مـدیر  حسابرسـی:  هـاي توصـیه  و هایافته وضعیت مناسب پیگیري ساز و کار وجودهـ. 
 بـه  ابالغـی  نتـایج  تکلیـف  تعیـین  پـایش  منظـور  به را ساز و کاري باید داخلی حسابرسی
) چرا که این امر منجر بـه  2016حفظ کند (انجمن حسابرسان داخلی،  و ریزيپی مدیریت،

   .شودارتقاي کیفیت حسابرسی داخلی می
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 ):ادواريارزیابی عملکـرد واحـد حسابرسـی داخلـی (بـه صـورت مسـتمر یـا          انجامو. 
 حسابرسـی  مدیردارد که داخلی بیان می حسابرسی ايحرفه المللی کار بین استانداردهاي

 فعالیـت  هـاي جنبـه  همـه  که مورد کیفیت در دهیاطمینان و بهبود برنامه یک باید داخلی
 و بیرونی باشد، تدوین و هاي درونیارزیابی بر داده و مشتمل پوشش را داخلی حسابرسی

 و هـاي درونـی  نماید لذا در این راستا، الزامات ذیـل را در خصـوص نحـوه ارزیـابی     برقرار
 بیرونی ارائه نموده است:

 بـا  داخلی حسابرسی مدیریت طریق ازداخلی  حسابرسی بر عملکرد مستمر نظارت •
فعالیـت   انطبـاق  ارزیـابی  منظـور  ضروري، بـه  اطالعات بررسی و ابزارها از استفاده

 اي.  حرفه رفتار آیین و استانداردها با داخلی حسابرسی
 سـازمان،  درون دیگر اشخاص یا خودارزیابی طریق از اي دوره هايبررسی انجام •

 داخلی باشند. حسابرسی انجام جهت کافی دانش داراي که
 اي بـا کننده بررسی توسط بیرونی هايارزیابی مرتبه، باید یک سال پنج هر حداقل •

شـود (انجمـن    انجـام  سـازمان،  از خـارج  بررسـی  تـیم  یـک  یـا  مستقل و صالحیت
   .)1396حسابرسان داخلی بریتانیا، 

 
 سایر معیارهاي سنجش کیفیت حسابرسی داخلی 

از معیارهاي سـنجش   دیگریکی  گذاري در واحد حسابرسی داخلی:الف. میزان سرمایه
کیفیت حسابرسی داخلی که توسط برخی محققین مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت، میـزان     

؛ پیزینـی و  2017، و همکـاران  گـذاري در واحـد حسابرسـی داخلـی اسـت (گـراس      سرمایه
، انجمـــن 2009همکــاران،  و پراویــت و   2012، پراویــت و همکــاران،   2015همکــاران،  

). در ایـن رابطـه، برخـی محققـین جهـت      2011؛ لین و همکـاران،  2009حسابرسان داخلی، 
هاي عملیاتی ساالنه واحـد  گذاري در واحد حسابرسی داخلی، از معیار هزینهسنجش سرمایه

و  2017انـد (گـراس و همکـاران،    هـا اسـتفاده نمـوده   حسابرسی داخلی تقسیم بر کل دارایی
 ). 2015ینی و همکاران، پیز

یـن بحـث را   ا )2006(و اسـتوارت   برامانیموسـ ن زیـ  ب. اندازه واحد حسابرسی داخلی:
در مقایسه با یک واحد (تر حسابرسی داخلی بزرگواحد نمایند که هر چه اندازه مطرح می

تـر،  منابع بهتر شامل داشتن یـک دامنـه کـاري گسـترده     به دلیل دارا بودن ،باشد )ترکوچک
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عملکـرد حسابرسـی   شـاهد  تر و تنوع استعداد کارکنـان، احتمـال اینکـه    جایگاه سازمانی باال
را بـه عنـوان   » اندازه واحد حسابرسـی داخلـی  «ابد لذا آنان یمی، افزایش داخلی بهتري باشیم

 اند.معیارهاي کیفیت حسابرسی داخلی برگزیدهیکی از 
 از اسـتنتاج  ) بـا 1396همکـاران ( و  اعتمـادي  ج. معیار سابقه واحد حسابرسـی داخلـی:  

 سـابقه واحـد   زیـاد  هايسال تحقیقات انجام شده توسط محققین متعدد، بر این اعتقادند که
 رسـد می نظر به نتیجه در و دهدمی جلوه بهتر را واحد این در سازمان، داخلی حسابرسی

 حسابرسـی  واحـد  کـه  اسـت  این خاطر به ببرد. این باال را داخلی حسابرسی واحد قدرت
 امـر  ایـن  و اسـت  کـرده  بیشتري گذاريسرمایه آموزش انسانی و نیروي زمینه در داخلی

برد. همچنـین آنـان بیـان     خواهد باال سازمان در را داخلی حسابرسی قدرت امکان افزایش
 و شایسـتگی  افـزایش  امکـان  در سـازمان،  داخلـی  حسابرسـی  بـاالي  سـابقه  کـه  داشـتند 

واحـد   نتیجـه  در کـه  بـرد مـی  بـاال  سـازمان  در را داخلـی  کارکنـان حسابرسـی   شناسـاندن 
 پیـدا  را کنترلـی  تصـمیم گیـري   و عملیات بهتر عملکرد اجراي توانایی داخلی حسابرسی

 و عملیـات  بـه  زمـان  طـول  در بـود  خواهـد  داخلی قادر حسابرسی همچنین نمود. خواهد
 اثـر  و از قاطعیـت  ايدرجـه  به حسابرسی در و کند پیدا تسلط فرآیند سازمان و هاسیستم
 رسید. خواهد بخشی

 
 پیشینه  

اشـاره   حسابرسـی داخلـی   کیفیـت در زیر بـه برخـی از تحقیقـات انجـام شـده در حـوزه       
 شود:   می

 انجام شده بـه بررسـی رابطـه    آلمان محیط که در ) در تحقیقی2017گراس و همکاران (
ــت ــی کیفی ــی داخل ــا حسابرس ــت ب ــالی کیفی ــگري م ــارایی و گزارش ــتقل ک  حسابرســی مس
 عنـوان  بـه  حسابرسـی داخلـی   که کندمی حمایت فرضیه این از تحقیق هايیافته. اند پرداخته

 مـالی  گزارشـگري  در مهمـی  نقـش  و کندمی عمل مؤثر شرکتی راهبري اساسی عنصر یک
اي توسط حسابرسان حرفه هايگواهینامه محققین دریافتند که دارا بودن این، بر عالوه .دارد

 حسابرسـی  هـاي کـاهش هزینـه   و مالی گزارشگري منجر به افزایش کیفیت تواندمی داخلی
 .مستقل (افزایش کارایی) گردد
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 نگـرو  مونته در شرکت 24 نظرسنجی انجام شده از اساس ) بر2016الکویچ و همکاران (
انـد، بـه بررسـی رابطـه کیفیـت حسابرسـی       داشـته  داخلی حسابرسی واحد 2011 سال در که

اند. آنان براي سـنجش  پرداخته رگرسیون مدل از استفاده کیفیت گزارشري مالی با داخلی و
ب.  مـدیریت ارشـد،   الـف. برخـورداري از حمایـت    معیـار  5 از کیفیت حسابرسـی داخلـی،  

 هـ. نحوه ارتباط و سازمانی د. استقالل اي،حرفه ج. صالحیت اطمینان دهی، خدمات ماهیت
 دو عامل نحـوه ارتبـاط   تنها که دهدمی نشان تحقیق اند. نتایجبهره گرفته حسابرسی کمیته با
مـالی   گزارشـگري  کیفیـت  بـر  تـوجهی  قابـل  اي، تأثیرحرفه و صالحیت حسابرسی کمیته با

 .اندداشته
 حسابرسـی  کیفیـت  کننـده  تعیـین  عوامـل  بررسـی  در تحقیقی به )2014دریبی و ریگاسا (

 160 بـه  پرسشنامه توزیع طریق از این مطالعه .اندپرداخته اتیوپی تجاري هايبانک در داخلی
 دهـد مـی  نشـان  تحقیق این نتایج. است شده انجام تجاري بانک 15 داخلی حسابرسان نفر از

عملکـرد (اجـراي حسابرسـی    «بـه ترتیـب،    اتیـوپی،  تجاري هايبانک داخلی حسابرسان که
 عنـوان  را بـه  »داخلی سانحسابر توسط اطالعات فناوري از استفاده« و »صالحیت« ،»داخلی)
 . دانندمی داخلی حسابرسی کیفیت بر مهم تأثیر گذار عوامل

 ذینفعـان  از نگـاه  داخلـی  حسابرسـی  کیفیـت  بررسـی  بـه  اسـترالیا  در )2013تـروتمن ( 
شـرکاي   و داخلـی  حسابرسـی  مـدیران  ارشـد،  مدیران حسابرسی، کمیته مختلف (اعضاي

 کـار  سـپاري) پرداختـه اسـت. ایـن     بـرون  خـدمات  عهـده دار  بـزرگ  حسابرسی مؤسسات
 نگـاه  از داخلی: تحلیل حسابرسی کیفیت«رساله دکتري وي با عنوان  حاصل که پژوهشی
 شـده  انجام مصاحبه از استفاده کیفی و رویکرد کمک به است که بوده» مختلف ذینفعان
 است.  

مختلـف   ابعـاد  در مزبـور را  ذینفعـان  بـا  شده انجام مصاحبه 36 از حاصل هايوي یافته
 هـا  نمـوده اسـت. یافتـه    اي) ارائهزمینه عوامل و پیامدها ها،خروجی فرآیندها، ها،(ورودي

داخلـی   حسابرسـی  کیفیـت  به نسبت مختلفی هايدیدگاه مختلف ذینفعان که دادمی نشان
 نشـانه  را عملیـات  اجـراي  معیارهـاي  عمدتاً داخلی حسابرسی مدیران طوري که به دارند

 شـرکاي  و حسابرسـی  هـاي کمیتـه  کردنـد. اعضـاي  مـی  عنـوان  داخلـی  حسابرسیکیفیت 
 معیار به عنوان داخلی) حسابرسی هاي(گزارش خروجی بر معیارهاي حسابرسی مؤسسات

 مؤسسـات  شـرکاي  و اجرایـی  مـدیران  همچنـین  داشـتند و  تمرکـز  حسابرسـی  کیفیـت 
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 نشـان  نتـایج  لـذا  داشتند، تمرکز به عنوان کیفیت داخلی حسابرسی نتایج بر نیز حسابرسی
 داخلـی  حسابرسـی  کیفیـت  نسبت به متفاوتی دیدگاهی داراي مختلف ذینفعان که دادمی

 سـه  بـا  مقایسـه  در حسابرسـی داخلـی،   ذینفعـان  که دهدمی نشان هامصاحبه همچنین هستند.
 کـه در  )اجـراي عملیـات   و طرفـی بـی  صـالحیت، (حسابرسی داخلـی   کیفیت ورودي عامل

 معیارهـاي سـنجش   عنـوان  بـه  را تـري وسـیع  عوامـل  مستقل آمـده،  حسابرسی استانداردهاي
 تعیـین  عوامـل  کـه  دهـد مـی  نشـان  تحقیـق  این نتایج. حسابرسی داخلی در نظر دارند کیفیت
 نــرم افــزاري، هــايمهــارت( ورودي عوامــل از حسابرســی داخلــی عبارتنــد کیفیــت کننــده
روابـط و  ( فرآینـدي  عوامـل  ،)طرفـی بـی  و تجربـه  شخصـیتی،  هايویژگی فنی، هايمهارت

 شـناخت از کسـب   با حسابرسی همراه و حسابرسی نوع رویکرد قوي، ارتباطات مستحکم و
عملـی و   هـاي توصـیه  و هـا یافتـه  مـؤثر،  دهـی و ارتباطـات  گزارش( خروجی عوامل ،)کار و

 .  )کارکنان جذب توانایی و سازمانی فرهنگ( ايزمینه عوامل و) مربوط
 کلیـدي حسابرسـی   عناصـر  تعیـین  هـدف  بـا  تحقیقـی  ) در1397و یزدانیـان (  مشـایخی 

 طبقـه  کلیـدي  عوامـل  و مفـاهیم  سطح دو را در داخلی حسابرسی عناصر کلیدي داخلی،

 نظـر  بررسـی  بـراي  دلفـی  روش از مـوارد،  ایـن  تأیید از اطمینان منظور نمودند و به بندي

 ارائـۀ  بـه  تحقیق منـتج  استفاده کردند. نتایج داخلی حسابرسی متخصصان حرفۀ و خبرگان

 مـدیریت  داخلـی،  حسابرسـی  کلیـدي  هـاي شـامل ویژگـی   کلیدي مفهوم پنج از فهرستی

 عملیـات  اجـراي  فراینـد  داخلـی،  نقـش حسابرسـی   و خـدمات  داخلی، حسابرسی فعالیت

 صـالحیت،  کلیـدي شـامل   عامل 17 سازمانی گردید. همچنین روابط و داخلی حسابرسی

 مـدیریت  و حسابرسـی  مدیره،کمیتـه  هیئـت  با دوسویه تعامل طرفی،سازمانی، بی استقالل

 خدمات افراد، مدیریت داخلی، حسابرسی خدمات سپاري برون ارشد (حمایت مدیریت)،

 کیفیـت)، گـزارش   تضـمین  و بهبود عملکرد (برنامۀ ارزیابی و مشاوره اي، بخشی اطمینان

کـه   تعریف گردید  ...و داخلی حسابرسی کار نتایج يداخلی، پیگیر حسابرسی کار نتایج
 .رسید حرفه این نظران صاحب و خبرگان تأیید به آنها همۀ

 و ايزمینـه  نظریـه  روش از بهـره گیـري   بـا  پژوهشـی  ) در1396نیکبخت و همکـاران ( 
 فراینـد،  هـا، شـامل ورودي  کـه  سیسـتمی  رویکـرد  کمـک  بـا  مصاحبه عمیق و از استفاده



 21 الگوي کیفیت حسابرسی داخلی

مـدلی را بـراي کیفیـت حسابرسـی      اسـت،  ايزمینـه  عوامـل  و نتایج (پیامـدها)  ها،خروجی
اصـلی حسابرسـی داخلـی بـا      ذینفعـان  از نفـر  32 بـا  راسـتا  ایـن  در داخلی طراحی نمودند.

 هـاي کمیتـه  اجرایـی، اعضـاي   ارشـد  مدیران عامل، مدیران هیئت مدیره، اعضاي«عناوین 
مؤسسـات   شـرکاي  همچنـین  و ایرانـی  هـاي شـرکت  داخلی حسابرسی مدیران حسابرسی،
 حسابرسـی  بـرون سـپاري   خـدمات  ارائـه  یا مستقل حسابرسی عهده دار بزرگ حسابرسی

 حسـابداران  جامعـه  بـورس،  سـازمان  مسـئولین «شـامل   نـاظران  و ذینفعـان  سایر و» داخلی
بـه  » حسابرسی سازمان مدیران از تن چند و داخلی حسابرسان انجمن هیئت مدیره رسمی،

) در شـکل  1396، نیکبخت و همکـاران گرفت. ( صورت مصاحبه نیز ناظر، نهادهاي عنوان
 ، مدل کیفیت حسابرسی داخلی در پژوهش فوق الذکر بیان شده است.1

هـاي ســـاختاري واحـد    بررســی تأثیر ویژگی ی بهتحقیقدر  )1396داداشی و همکاران (
 . بـدین منظـور از  انـد رداختـه پهاي مالی حسابرسی داخلی بر احتمال وقوع تقلب در صورت

ي هـا اسـتفاده شـده اســـت. یافتـه     1394الـی   1391هـاي  شــرکت طی ســال 125هاي داده
بیانگر آن بود که تجربه و دوره تصدي مدیر حسابرس داخلی به ترتیب داراي اثرات  تحقیق

 هسـتند هاي مـورد بررسـی   هاي مالی شرکتمنفی و مثبتی بر احتمال وقوع تقلب در صورت
هاي حسابرسی داخلی بـر احتمـال رخـداد تقلـب در     اما اثر معناداري از ســوي سایر ویژگی

 . صورتهاي مالی مشاهده نشد
 

 مدل کیفیت حسابرسی داخلی. 1شکل 
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 هاپرسش
با توجه به توضیحات ذکرشده، این پژوهش به دنبال کشـف معیارهـاي سـنجش کیفیـت     

لذا بر اساس مطالعات صـورت گرفتـه، سـؤاالتی     ،باشدایران میحسابرسی داخلی در محیط 
 به شرح ذیل طرح شده است:

 معیارهاي سنجش کیفیت حسابرسی داخلی کدامند؟ .1
بنـدي (رتبـه بنـدي) معیارهـاي سـنجش کیفیـت حسابرسـی داخلـی بـه چـه           اولویت .2

 صورت است؟
 

 شناسی روش
ي اطالعـــات، ایـــن پـــژوهش از نظـــر هـــدف، کـــاربردي و از نظـــر نحـــوه گـــردآور 

 شـرایط  تفسـیر  و توصـیف  بررسـی،  حال به زمان در شود کهتحلیلی محسوب می توصیفی
 موجود رویکردهاي میان از رویکرد تفسیري اتخاذ که رسدمی نظر به پردازد. بنابراینمی

 دلفـی،  تحقیـق  از اسـتفاده  زمینـه  در ایـن  و باشـد  راه تـرین مناسـب  تحقیـق،  شناسی روش
تحقیـق،   ایـن  هـدف  کـه  سـاخت. از آنجـا   خواهـد  میسـر  را پـژوهش  اهـداف  بـه  دستیابی
 بـر مبنـاي شـرایط محیطـی ایـران بـا       معیارهاي سنجش کیفیت حسابرسی داخلـی  شناسایی
 است: شده انجام پژوهش این ذیل در مراحل است، دلفی شناسی روش از استفاده

در مرحله اول، ضمن مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق و اسـتفاده   الف. مطالعه مبانی نظري:
معیـار جهـت سـنجش کیفیـت حسابرسـی       29ر کشورها، تعـداد  سایاز تجربیات محققین در 

در طبقه صالحیت، استقالل، معیارهاي مـرتبط بـا اجـراي عملیـات و سـایر،       چهارداخلی در 
 شد. نظر گرفته

گر شده که به نظر پژوهش در نظر گرفتهیارهاي در این مرحله، مع :ب. طراحی پرسشنامه
هـاي کلیـدي (شـامل    با شرایط محیطی ایران سازگار است استخراج و بر اساس آنها، سـؤال 

سؤال) قابل درج در پرسشنامه جهت نظرخواهی از خبرگان طراحی گردید. شایان ذکـر   29
توانـد  معیار ذیل مـی است که در هر یک از سؤاالت پرسشنامه، این سؤال مطرح شد که آیا 
 به عنوان معیار سنجش کیفیت حسابرسی داخلی محسوب گردد یا خیر.

اي و دانشـگاهی)  به منظور کسب اجماع نظر خبرگان (حرفه ج. نظرخواهی از خبرگان:
در مورد معیارهاي سنجش کیفیت حسابرسی داخلی، از مدل تحقیـق دلفـی کـه یـک مـدل      
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 با مرحله، این استفاده شد. در ،واهی از خبرگان استمعتبر علمی و شناخته شده براي نظرخ
 سـئواالت  گردیـد. ایـن   تنظیم سئواالتی مطالعات تطبیقی، از شده استخراج مبانی به توجه

 در عضـویت  بـراي  نظـر  مـورد  هـاي ویژگی که از خبرگانی اختیار در پرسشنامه قالب در
 گرفت. قرار بودند، برخوردار دلفی گروه

اعضـاي   تخصصـی  نظـرات  از تردقیق ارزیابی امکان حصول منظور به :امتیازدهی نظام
ایـن   در امتیـازدهی  نظـام  از منظـور  اسـت.  شـده  اسـتفاده  امتیـازدهی  نظـام  از دلفی، گروه

 ایـن  سئوال پرسشـنامه اسـت. بـر    هر ذیل در مندرج اعداد بین از عددي انتخاب پژوهش،
 مثبت (موافـق) یـا منفـی (مخـالف)     ابتدا نظر که است شده خواسته دهنده پاسخ از اساس،

 مثبـت (موافـق)،   نظـر  ارائـه  در صـورت  و داده ارائـه  سـئواالت  از هر یک درباره را خود
 نماید. مشخص نهالی  یکقالب اعداد  در را خود شدت موافقت

 
 آماري نمونه و جامعه

 بسـته بـا اسـتفاده از    R نـرم افـزار   از ،نیـاز  حجـم نمونـه مـورد    تعیینبراي  تحقیق، این در
SemPower هــايشــاخص و از RMSEA  و GFI و AGFI  بهــره گرفتــه شــد. بــر ایــن

. از ایـن رو،  بدسـت آمـد   210برابر  =GFI 9762/0 حداقل حجم نمونه مورد نیاز با اساس،
عدد پرسشـنامه جهـت تحلیـل     210تعداد  پرسشنامه مذکور بین خبرگان توزیع شد که نهایتاً

 ها بدست آمد.داده
 حضـور نماینـدگان   شـامل  ویژگـی  سـه  رعایت با دلفی گروه است اعضايشایان ذکر 

 انتخـاب  و آگـاهی،  نظـر  وسعت و تحقیق موضوع از عمیق آگاهی متخصص، هايگروه
 نماینـدگانی  حاضـر نیـز   پـژوهش  پرس). در و هارمن از نقل به 1378 شوند (باباجانی،می

اي و دانشگاهی (افراد داراي سابقه فعالیـت در زمینـه   خبرگان حرفه از تجربه با و متخصص
صـفحه  حسابرسی داخلی و سابقه تدریس دروس تخصصی در دانشگاه) به شرح مشخصات 

 شدند: انتخاب نظرخواهی براي دلفی تحقیق عنوان اعضاي به بعد
% نیـز  40باشـند و  % پاسخ دهندگان، داراي مدرك دکتري یا دانشجوي دکتري می50 •

 اند. %) در مقطع کارشناسی تحصیل نموده10مدرك کارشناسی ارشد و مابقی (داراي 
 اند.هاي حسابداري یا حسابرسی تحصیل نموده% پاسخ دهندگان در رشته96 •
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% پاسخ دهندگان، داراي سابقه فعالیت در حرفه حسابرسی داخلی بوده و از سویی، 75 •
سابداري یـا حسابرسـی   % پاسخ دهندگان، داراي سابقه تدریس دروس تخصصی ح70

 باشند.در دانشگاه می
اند که داراي سابقه فعالیـت در زمینـه خـدمات مـالی     پاسخ دهندگان اعالم نموده 88% •

ــوده و از ســویی دیگــر،   ــه   76ب ــت در حرف ــز داراي ســابقه فعالی ــدگان نی % پاســخ دهن
 باشند.  حسابرسی مستقل می

 
 مدل مفهومی  

داخلی در چهـار طبقـه صـالحیت، اسـتقالل و     در این پژوهش، الگوي کیفیت حسابرسی 
طرفی، معیارهاي مرتبط با اجراي عملیات حسابرسی داخلی و سایر عوامـل، طراحـی شـد    بی

تا پس از نظرخواهی از خبرگان، مدل نهایی آن کشف گردد. براي این منظور، مبانی نظري 
در چهـار دسـته   معیار جهت سنجش کیفیت حسابرسی داخلـی   29و پیشینه تحقیق، مطالعه و 

 براي نظرخواهی از خبرگان پیشنهاد شده است: 1فوق به شرح جدول 
 گانه پیشنهادي جهت سنجش کیفیت حسابرسی داخلی  29معیارهاي  .1جدول 

کیفیت 
حسابرسی 

 داخلی

صالحیت 
حسابرسان 

 داخلی

s1     دارا بودن تجربه حرفه اي در حسابرسی داخلی (برحسـب سـال) توسـط حسابرسـان .
 داخلی 

s2     دارا بودن تجربه حرفه اي در حسابرسی مستقل (برحسـب سـال) توسـط حسابرسـان .
 داخلی

s3    دارا بـودن تجربــه حرفــه اي در خـدمات مــالی (برحســب سـال) توســط حسابرســان .
 داخلی

s4هاي آموزشی (تعداد ساعات آموزشـی هـر فـرد در طـول سـال)      . بهره مندي از برنامه
 توسط حسابرسان داخلی

s5دارا بودن تحصیالت دانشگاهی باالتر توسط حسابرسان داخلی . 
s6      دارا بودن مدرك حسابدار رسمی (عضو جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران) توسـط .

 حسابرسان داخلی
s7دارا بودن مدرك کارشناس رسمی دادگستري توسط حسابرسان داخلی . 
s8داخلی ایران . عضویت حسابرسان داخلی در انجمن حسابرسان 
s9آشنا بودن حسابرسان داخلی با صنعت صاحبکار . 

s10هـاي فنـاوري   . آشنا بودن حسابرسان داخلی (برخورداري از دانش کافی) با مهارت
 )ITاطالعات (

s11هاي برقـراري  . آشنا بودن حسابرسان داخلی (برخورداري از دانش کافی) با مهارت
 ارتباط
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استقالل و 
طرفی بی

حسابرسان 
 داخلی

e1ارائه مستقیم گزارش واحد حسابرسی داخلی به کمیته حسابرسی یا هیئت مدیره . 
e2 درصد هرچه کمتر فعالیت برون سپاري شده واحد حسابرسی داخلی به کل فعالیت .

 حسابرسی داخلی
e3عدم مشغولیت کارکنان حسابرسی داخلی در کارهاي غیر حسابرسی داخلی  . 
e4  عدم ارائه خدمات اطمینان بخشی براي فعالیتی که حسابرس داخلی قبالً مسـئول آن .

 بوده است
e5 ،عدم محدودیت در دسترسی واحد حسابرسی داخلی به اسناد و مدارك، کارکنان .

 ها و منابعها، بخشدارایی
e6      هیئـت  . تصویب بودجه ساالنه واحد حسابرسی داخلـی توسـط کمیتـه حسابرسـی یـا

 مدیره
e7   تصویب برنامه واحد حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک توسط کمیته حسابرسـی یـا .

 هیئت مدیره
e8انتصاب و عزل مدیر حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی یا هیئت مدیره . 

معیارهاي 
پیشنهادي 
مرتبط با 
اجراي 
عملیات 

حسابرسی 
 داخلی

a1 حسابرسی داخلی توسط واحد حسابرسی داخلی. دارا بودن منشور فعالیت 
a2دارا بودن برنامه مبتنی بر ریسک توسط واحد حسابرسی داخلی . 
a3هاي حسابرسی داخلی بر مبناي برنامه مبتنی بر ریسک. اجرایی نمودن فعالیت 
a4       (فنـاوري اطالعـات) بهره گیري از انواع سخت افزارهـا و نـرم افزارهـاي رایانـه اي .

 جهت انجام حسابرسی
a5  درصد هر چه بیشتر پیشنهادهاي حسابرسی داخلی که اجرایی شده باشد . 
a6هاي حسابرسیها و توصیه. وجود ساز و کار پیگیري مناسب وضعیت یافته 
a7انجام ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی . 

سایر 
 معیارها

sa1گذاري شرکت در واحد حسابرسی داخلی (نسـبت مجمـوع هزینـه   . میزان سرمایه-
 هاي شرکت)هاي واحد حسابرسی داخلی اعم از پرسنلی و غیر آن به مجموع دارایی

sa2    انـدازه واحــد حسابرســی داخلـی (مجمــوع تعــداد کارکنـان در واحــد حسابرســی .
 داخلی)

sa3(بر حسب سال) سابقه واحد حسابرسی داخلی . 
 

 گیري (مدل تحلیل عاملی تأییدي) مدل اندازهبررسی 
ها، از مدل تحلیل عاملی تأییدي بهره گرفته شـده اسـت.   در این تحقیق، براي تحلیل داده

گیري برازش یافته و سـپس بـه منظـور ارزیـابی     اندازههاي بدین منظور، در مرحله اول، مدل
هـاي  صورتی که شاخص هاي نیکویی برازش استفاده شده است. دربرازش مدل از شاخص

مدل، مناسب بودن برازش را نشان ندهند اصالح مدل به منظور بهبود مدل بـه وسـیله اضـافه    
هـا وجـود دارد، انجـام    کردن روابط کواریانسی که بین خطاهاي مربوط بـه برخـی از گویـه   

ز هر سازه از نظر روایی و پایایی بررسی شده است. پس ا ،گردیده است و بعد از این مرحله
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هاي اندازه گیري، به بررسی مـدل سـاختاري پرداختـه و سـپس مجـدد بـا       تأیید برازش مدل
در ایـن   هاي نیکـویی بـرازش، مـدل سـاختاري نیـز ارزیـابی شـده اسـت.        استفاده از شاخص

  .صورت گرفته است 3.5.2R ها به کمک نرم افزارتحقیق، تجزیه و تحلیل داده
گیـري، برآوردهـاي اسـتاندارد شـده     انـدازه هـاي  شایان ذکر است پـس از بـرازش مـدل   

 4/0هـایی کـه داراي بـار عـاملی کمتـر از      (بارهاي عاملی) آنها محاسبه گردیده، لـذا گویـه  
 1390؛ و همکاران فرد اند (تقويتحلیل حذف شدهباشند به دلیل نامناسب بودن از روند  می

 ). 1999به نقل از هوالند، 
 

 هایافته
مدل تحلیل عاملی تأییدي تک عاملی مرتبه اول مربوط بـه کیفیـت   در این پژوهش، ابتدا 

، 4/0هاي داراي بار عاملی کمتـر از  حسابرسی داخلی برازش گردید که پس از حذف گویه
معیار باقی ماند. سپس معیارهاي مذکور در مدل تحلیل عاملی تأییدي تک عـاملی   18تعداد 

لیل مناسب بودن بارهاي عاملی (دارا بودن برازش گردید که به د 2مرتبه دوم به شرح شکل 
معیار سنجش کیفیت حسابرسی داخلی به شـرح مـدل مفهـومی در     18)، تمامی 4/0بیش از 

الگوي کیفیت حسابرسـی داخلـی   «صفحه بعد پذیرفته شد و الگوي نهایی پژوهش که همانا 
 تدوین گردید. 2به شرح شکل » در ایران

گران بـه منظـور ارزیـابی کلـی مـدل      پژوهش :هاي نیکویی برازش مدلبررسی شاخص
هاي نیکویی برازش اسـتفاده  هاي مشاهده شده از شاخصاي برازش داده شده با  دادهفرضیه

باشـد کـه اهمیـت اخـتالف بـین      ترین شاخص، شاخص آمـاره کـاي دو مـی   نمایند. رایجمی
مشـاهده شـده را   ماتریس کواریانس مدل برازش شده با ماتریس کواریانس ناشـی از نمونـه   

باشـد. بنـابراین   دارد. نکته مهم این است که این شـاخص متـأثر از حجـم نمونـه مـی     بیان می
زمانی که حجم نمونه زیاد باشد اختالف کمی را نشان خواهد داد که نشـان دهنـده بـرازش    

باشد. بنابراین از شاخص تعدیل شده آن یعنی کاي دو بـر درجـه آزادي در کنـار    خوب می
شاخص نیکویی بـرازش  . 1 شود که عبارتند ازهاي نیکویی برازش استفاده میشاخصسایر 

)GFI(   2و  ) شاخص نیکویی برازش تعـدیل شـده .AGFI شـاخص تطبیقـی بـرازش    3) و .
)CFI ( لوئیس-. شاخص توکر4) وTLI ریشه میـانگین مجـذور خطاهـاي اسـتاندارد     5) و .

 ). RMSEAد خطاي تقریب (ریشه میانگین مجذور برآور .6) و SRMRشده (



 27 الگوي کیفیت حسابرسی داخلی

باید داراي مقداري بیش از  TLIو  CFIو  AGFIو  GFIهاي شایان ذکر است شاخص
 1باید مقداري بین )  𝝌𝟐/𝒅𝒇(، شاخص کاي دو تقسیم بر درجه آزادي )1391(هومن،  0.9
(هـومن،   08/0مقـداري کمتـر از    RMSEA، شـاخص  )1392(محسـنین و اسـفیدانی،    3تا 

مقـداري کمتـر    SRMRو شـاخص  ) 1392محسنین و اسفیدانی، به نقل از استیگر؛ و  1391
لـذا بـا توجـه بـه ایـن      بـه نقـل از کالیـن)     1392(محسـنین و اسـفیدانی،    داشته باشد 08/0از 

دهـد کـه تقریبـاً    نیـز نشـان مـی   ) 2(جـدول  هاي نیکویی برازش مدل مقادیر، جدول شاخص
تـوان گفـت ایـن    ت کلی در حد مطلوبی قرار دارنـد. بنـابراین مـی   ها به صورتمامی شاخص

 باشند.ها توانایی ساخت یک سازه مناسب یعنی کیفیت حسابرسی داخلی را دارا میگویه
 الگوي کیفیت حسابرسی داخلی در ایران .2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
sa2 داخلی). اندازه واحد حسابرسی داخلی (مجموع کارکنان در واحد حسابرسی 

sa3(بر حسب سال) سابقه واحد حسابرسی داخلی . 
 

a3هاي حسابرسی داخلی بر مبناي برنامه مبتنی بر ریسک. اجرایی نمودن فعالیت 
 

a1دارا بودن منشور فعالیت حسابرسی داخلی توسط واحد حسابرسی داخلی . 

a4اي (فناوري اطالعات) . بهره گیري از انواع سخت افزارها و نرم افزارهاي رایانه 
 

a5 باشد. درصد هر چه بیشتر پیشنهادهاي حسابرسی داخلی که اجرایی شده 

a2دارا بودن برنامه مبتنی بر ریسک توسط واحد حسابرسی داخلی . 
 

a6حسابرسیهاي ها و توصیه. وجود ساز و کار پیگیري مناسب وضعیت یافته 
 

a7 حسابرسی. انجام ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی توسط کمیته 
 

e1مدیره. ارائه مستقیم گزارش واحد حسابرسی داخلی به کمیته حسابرسی یا هیئت 

 
e7تصویب برنامه واحد حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک توسط کمیته حسابرسی یا هیئت مدیره . 

 
e8 هیئت مدیره. انتصاب و عزل مدیر حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی یا 

 

e6 مدیره. تصویب بودجه ساالنه واحد حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی یا هیئت 
 

s9آشنا بودن حسابرسان داخلی با صنعت صاحبکار : 

 

s4فرد در طول سال)  هاي آموزشی (تعداد ساعات آموزشی هر : دارا بودن برنامه 

 

s10اطالعات (هاي فناوري : آشنا بودن حسابرسان داخلی با مهارتIT( 

 s11ارتباط هاي برقراري: آشنا بودن حسابرسان داخلی با مهارت 

 

s5دارا بودن تحصیالت دانشگاهی باالتر : 

 

کیفیت 
 حسابرسی
 داخلی

معیارهاي 
 مرتبط با

 صالحیت

معیارهاي 
 مرتبط با
 استقالل

معیارهاي 
مرتبط با 
اجراي 

عملیات 
 

 سایر 
 معیارها
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 هاي نیکویی برازش مدل: شاخص2جدول 
𝜒2

𝑑𝑓�  GFI AGFI CFI TLI SRMR RMSEA 

261/2 980/0 970/0 906/0 884/0 062/0 077/0 
ترکیبـی (مرکـب)    پایـایی  شـاخص  پایـایی از  بررسـی  جهت بررسی روایی و پایایی مدل:

 برداشت مطالعه، مورد مختلف دهندگانپاسخ بین که است معنا این به شد. پایایی استفاده
در خصـوص   6/0 از باالتر است. الزم به ذکر است مقادیر داشته وجود از سؤاالت یکسانی
 نعمت و فرد، دارد (تقوي آن مناسب پایایی از نشان سازه هر براي ترکیبی پایایی ضریب
 ).1997به نقل از نونالی،  1390منفرد؛  صنیعی

اسـتفاده  ) AVE(جهت بررسی روایی نیز از شاخص میـانگین واریـانس اسـتخراج شـده     
 4/0گردید. در صورتی که مقدار میانگین واریانس استخراج شده بـراي هـر سـازه بـیش از     

بـه نقـل از    1390فـرد و همکـاران،    باشد (تقـوي باشد سازه مورد نظر داراي روایی معتبر می
شـود کـه سـازه مـورد نظـر داراي      مشـاهده مـی   3) لذا با توجه به نتایج جدول 1997الی، نون

  باشد.روایی و پایایی مطلوبی می
 نتایج بررسی روایی و پایایی  .3جدول 

AVE CR 
482/0 865/0 

 
 بندي معیارهاي کیفیت حسابرسی داخلیرتبه

معیار پذیرفته شـده جهـت سـنجش کیفیـت حسابرسـی داخلـی در جـدول         18بندي رتبه
گانه سنجش کیفیت حسابرسی داخلی نیز بر اساس چهارارائه شده است. معیارهاي  5شماره 
بندي بـر اسـاس میـزان بـار عـاملی هـر معیـار انجـام         اند. این رتبهبندي گردیدهرتبه 4جدول 

شود معیارهاي مرتبط بـا اجـراي   جداول مذکور مشاهده میگونه که در پذیرفته است. همان
اند که نشان از اهمیت و نقش اساسی آنهـا در  عملیات حسابرسی داخلی در صدر قرار گرفته

کیفیت حسابرسی داخلی دارد. پس از آن، معیارهـاي مـرتبط بـا صـالحیت خصوصـاً معیـار       
» هاي برقـراري ارتبـاط  ا مهارتآشنا بودن حسابرسان داخلی (برخورداري از دانش کافی) ب«
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 کتبـی توسـط   و شـفاهی  فـردي،  بـین  ارتبـاطی  هـاي مهـارت که حـاکی از اهمیـت بـاالي    

هـا دارد.  مسئولیت مؤثر رساندن به انجام و حسابرسی هايیافته فهم تسهیل براي حسابرسان
 گیرند. هاي سوم و چهارم قرار مینیز در رتبه» سایر معیارها«و » استقالل«معیار 

 رتبه بندي معیارهاي چهارگانه سنجش کیفیت حسابرسی داخلی .4جدول 

 برآورد استاندارد معیارهاي کیفیت حسابرسی داخلی رتبه
 985/0 معیارهاي مرتبط با اجراي عملیات حسابرسی داخلی 1
 81/0 معیارهاي مرتبط با صالحیت 2
 695/0 معیارهاي مرتبط با استقالل 3
 632/0 سایر معیارها 4

 

 معیار سنجش کیفیت حسابرسی داخلی 18رتبه بندي  .5جدول 

 برآورد استاندارد معیارهاي کیفیت حسابرسی داخلی رتبه

1 a7745/0 . انجام ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی 
2 a3688/0 هاي حسابرسی داخلی بر مبناي برنامه مبتنی بر ریسک. اجرایی نمودن فعالیت 
3 a2666/0 . دارا بودن برنامه مبتنی بر ریسک توسط واحد حسابرسی داخلی 
4 a6658/0 هاي حسابرسیها و توصیه. وجود ساز و کار پیگیري مناسب وضعیت یافته 
5 s11642/0 هاي برقراري ارتباط. آشنا بودن حسابرسان داخلی (برخورداري از دانش کافی) با مهارت 
6 a4 62/0 گیري از انواع سخت افزارها و نرم افزارهاي رایانه اي (فناوري اطالعات) جهت انجام حسابرسی. بهره 
7 e7604/0 . تصویب برنامه واحد حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک توسط کمیته حسابرسی یا هیئت مدیره 
8 S10فناوري اطالعات (هاي . آشنا بودن حسابرسان داخلی (برخورداري از دانش کافی) با مهارتIT( 592/0 
9 s9567/0 . آشنا بودن حسابرسان داخلی با صنعت صاحبکار 

10 e8567/0 . انتصاب و عزل مدیر حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی یا هیئت مدیره 
11 a1562/0 . دارا بودن منشور فعالیت حسابرسی داخلی توسط واحد حسابرسی داخلی 
12 e6 551/0 ساالنه واحد حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی یا هیئت مدیره. تصویب بودجه 
13 e1482/0 . ارائه مستقیم گزارش واحد حسابرسی داخلی به کمیته حسابرسی یا هیئت مدیره 
14 sa3(بر حسب سال) 465/0 . سابقه واحد حسابرسی داخلی 
15 a5 465/0 . درصد هر چه بیشتر پیشنهادهاي حسابرسی داخلی که اجرایی شده باشد 
16 s4هاي آموزشی (تعداد ساعات آموزشی هـر فـرد در طـول سـال) توسـط حسابرسـان       . بهره مندي از برنامه

 ل
436/0 

17 sa2(مجموع تعداد کارکنان در واحد حسابرسی داخلی) 427/0 . اندازه واحد حسابرسی داخلی 
18 s5418/0 . دارا بودن تحصیالت دانشگاهی باالتر توسط حسابرسان داخلی 
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  گیري نتیجهبحث و 
 خبرگان از نفر 210 تعداد از نظرخواهی و دلفی تحقیق روش از استفادهاین پژوهش با 

اي و دانشگاهی، به دنبال کشف معیارهاي سـنجش کیفیـت حسابرسـی داخلـی جهـت      حرفه
طراحی الگویی مناسب براي محیط ایران بوده اسـت. بـراي ایـن منظـور، بـر اسـاس مطالعـه        

معیـار احصـاء گردیـد کـه در چهـار بخـش شـامل الـف.          29ادبیات و پیشینه تحقیق، تعـداد  
معیار؛ ج. معیارهاي مرتبط با اجـراي عملیـات    تهشمعیار؛ ب. استقالل با  یازدهصالحیت با 

هـا  معیار طبقه بندي شد. تحلیل داده سهمعیار؛ و د. سایر معیارها با  هفتحسابرسی داخلی با 
صـورت پـذیرفت کـه نتـایج،      Rبوسیله مدل تحلیل عاملی تأییدي بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     

باشد قالب چهار بخش جداگانه می معیار از معیارهاي مذکور در 18حاکی از پذیرفته شدن 
اي و دانشـگاهی بـه   که الگوي کیفیت حسابرسی داخلی در ایران را از منظر خبرگـان حرفـه  

 دهد.) ارائه می2گفته (شکل  شرح مدل مفهومی پیش
گانه مرتبط با اجراي عملیـات  هفت دهد که تمامی معیارهاي نتایج تحلیل دادها نشان می

، در 985/0گردید و از جهت اهمیت و رتبه بندي نیز با بار عاملی حسابرسی داخلی پذیرفته 
گانه کیفیت حسابرسی داخلی قرار گرفتـه اسـت. همچنـین، چهـار معیـار      چهارصدر طبقات 

اجرایـی نمـودن   «، »انجام ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسـی «
دارا بـودن برنامـه مبتنـی بـر     «، »بر ریسک هاي حسابرسی داخلی بر مبناي برنامه مبتنیفعالیت

وجـود سـاز و کـار پیگیـري مناسـب وضـعیت       «و » ریسک توسط واحـد حسابرسـی داخلـی   
گانه کیفیـت   18نیز در حائز بیشترین رتبه در میان معیارهاي » هاي حسابرسیها و توصیه یافته

در ارائـه  انـد کـه نشـان از اهمیـت طبقـه مـذکور و نقـش اساسـی آن         حسابرسی داخلی شده
 خدمات با کیفیت حسابرسی داخلی دارد.

بـا  » صـالحیت «، طبقه »معیارهاي مرتبط با اجراي عملیات حسابرسی داخلی«پس از طبقه 
معیار  پنج، حائز رتبه دوم کیفیت حسابرسی داخلی شده است. در این طبقه، 81/0بار عاملی 

آشـنا  «، »هـاي برقـراري ارتبـاط   آشنا بودن حسابرسان داخلی با مهـارت «معیار شامل  یازدهاز 
آشنا بـودن حسابرسـان داخلـی بـا     «هاي فناوري اطالعات، بودن حسابرسان داخلی با مهارت

دارا «و » هـاي آموزشـی توسـط حسابرسـان داخلـی     بهره مندي از برنامـه «، »صنعت صاحبکار
کـه بـه ترتیـب اهمیـت بیـان      » بودن تحصیالت دانشگاهی بـاالتر توسـط حسابرسـان داخلـی    

 ردیده، به عنوان معیارهاي سنجش کیفیت حسابرسی داخلی پذیرفته شد. گ
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دارا بودن تجربه در «معیار پیشنهادي از طبقه صالحیت شامل  ششاین در حالی است که 
دارا بـودن مـدرك   «و همچنین، » حرفه حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل و خدمات مالی

بـه  » ت در انجمن حسابرسـان داخلـی  حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستري و عضوی
)، پذیرفته نشد. این بـدان معنـی اسـت کـه از منظـر      4/0دلیل پایین بودن بار عاملی (کمتر از 

 تواند جهت سنجش کیفیت حسابرسی داخلی مناسب باشد.خبرگان، معیارهاي یاد شده نمی
ي برقـراري  هـا آشنایی حسابرسان داخلی با مهارت«الزم به ذکر است که سه معیار شامل 

و بـیش   6/0با دارابودن بار عاملی نزدیک بـه  » ارتباط، فناوري اطالعات و صنعت صاحبکار
از آن، در نیمه ابتدایی جدول رتبه بندي معیارهاي سنجش کیفیت حسابرسی داخلـی (جـزء   

اند که این امر حاکی از اهمیت معیار) قرار گرفته هیجدهمعیار داراي بیشترین رتبه از میان  نه
 باشد.معیارهاي فوق می

، حائز رتبه سـوم کیفیـت حسابرسـی داخلـی شـده      695/0نیز با بار عاملی » استقالل«طبقه 
است که نشان دهنده این مطلب است که اسـتقالل در مبحـث حسابرسـی داخلـی نسـبت بـه       
معیارهاي مرتبط با اجراي عملیات و صالحیت، از اهمیت کمتري برخوردار اسـت. الزم بـه   

تصـویب برنامـه واحـد    «معیـار شـامل    هشـت معیـار از   چهـار در طبقـه اسـتقالل،    ذکر اسـت 
انتصاب و عـزل  «، »حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک توسط کمیته حسابرسی یا هیئت مدیره

تصـویب بودجـه سـاالنه    «، »مدیر حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی یـا هیئـت مـدیره   
ارائـه مسـتقیم گـزارش    «و » ا هیئـت مـدیره  واحد حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی ی

کـه بـه ترتیـب اهمیـت بیـان      » واحد حسابرسی داخلی به کمیته حسابرسـی یـا هیئـت مـدیره    
 چهـار گردیده، به عنوان معیارهاي سنجش کیفیت حسابرسی داخلی پذیرفته شد. از این رو، 

حسابرسـی   درصد هرچه کمتر فعالیت برون سپاري شده واحـد «معیار پیشنهادي دیگر شامل 
عـدم مشـغولیت کارکنـان حسابرسـی داخلـی در      «، »داخلی به کل فعالیت حسابرسی داخلی

عـدم ارائـه خـدمات اطمینـان بخشـی بـراي فعـالیتی کـه         «، »کارهاي غیر حسابرسـی داخلـی  
ــوده اســت  عــدم محــدودیت در دسترســی واحــد  «و » حســابرس داخلــی قــبالً مســئول آن ب

بـه دلیـل پـایین    » هـا و منـابع  ها، بخشارکنان، داراییحسابرسی داخلی به اسناد و مدارك، ک
)، پذیرفته نشد. ایـن بـدان معنـی اسـت کـه از منظـر خبرگـان،        4/0بودن بار عاملی (کمتر از 

 تواند براي سنجش کیفیت حسابرسی داخلی مناسب باشد.معیارهاي یاد شده نمی
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در رتبـه آخـر سـنجش کیفیـت حسابرسـی       632/0نیز بـا بـار عـاملی    » سایر معیارها«طبقه 
و » سـابقه واحـد حسابرسـی داخلـی    «داخلی قرار گرفته است. در این طبقه، دو معیـار شـامل   

بـه عنـوان معیارهـاي سـنجش کیفیـت حسابرسـی داخلـی        » اندازه واحد حسابرسـی داخلـی  «
ل بـه دلیـ  » میزان سرمایه گذاري شـرکت در واحـد حسابرسـی داخلـی    «پذیرفته شد اما معیار 

 )، مورد پذیرش قرار نگرفت.4/0پایین بودن بار عاملی (کمتر از 
ارائـه   ذیـل  شـرح  بـه  آتـی  تحقیقـات  بـراي  پیشـنهادهایی  مطالعـه،  این نتایج به توجه با
 گردد: می

کیفیـت حسابرسـی    در ارتقـاي  تأثیرگذار عوامل و هامحرك کنونی وضعیت در . آیا1
 برخوردارند؟ هاي ایرانیشرکت در شینق چنین براي ایفاي الزم شرایط از داخلی،

کیفیـت حسابرسـی داخلـی     در ارتقاي تأثیرگذار عوامل و هامحرك که صورتی در .2
 آنهـا  سـازي  فعال براي اقداماتی چه برخوردار نباشند، الزم شرایط از هاي ایرانی،شرکت

 است؟ ضروري
 کدامند؟ هاي ایرانیکیفیت حسابرسی داخلی شرکت ارتقاي . موانع موجود در3

ایـن   در بهتـر  و بیشـتر  مطالعـات  انجـام  بـراي  آغـازي  سو یک از مطالعه این است امید
فرآینـد   امـر  در اثرگـذار  و مسئول مقامات براي راهنمایی بتواند سو دیگر از و بوده زمینه

هـاي  الزم به ذکر است پژوهش حاضر بـا محـدودیت   .باشد ایران کیفیت حسابرسی داخلی
هـاي پـژوهش از طریـق    دادهخاصی در اجرا مواجه نشده است لیکن با توجه بـه گـردآوري   

 باشد.هاي ذاتی آن اجتناب ناپذیر می، محدودیتپرسشنامه
 

 منابع
اي حسابرسـی  قـدرت حرفـه  ). 1396(عبدالـه   ،مقـدم  و روح اله ،رجبی ؛حسین اعتمادي

 .23، شماره 6دوره  مدیریت، . دانش حسابداري و حسابرسیداخلی
 اي حرفـه  المللـی کـار  بـین  ). اسـتانداردهاي 1396لـی بریتانیـا (  انجمـن حسابرسـان داخ  

 .2016ایران،  رسمی حسابداران ارجمندي. جامعه داخلی. ترجمه حمیدرضا حسابرسی
 گزارشگري و حسابداري نظام پاسخگویی مسئولیت ). ارزیابی1378جعفر. ( باباجانی،

 .طباطبائی عالمه دانشگاهتهران،  دکتري، ایران، رساله اسالمی جمهوري مالی دولت

http://jmaak.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=44958&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://jmaak.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=44958&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://jmaak.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=79550&_au=%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%87++%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C
http://jmaak.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=79550&_au=%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%87++%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C
http://jmaak.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=79544&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87++%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://jmaak.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=79544&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87++%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://jmaak.srbiau.ac.ir/issue_1815_1909_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+23%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+169-186.html
http://jmaak.srbiau.ac.ir/issue_1815_1909_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+23%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+169-186.html
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 ). مـدل 1390منفـرد، محمـدعلی. (  صـنیعی  و محمـدتقی؛ نعمـت، مسـرت    فـرد،  تقوي

اینترنت)، مجله  دهنده خدمات مطالعه: شرکت مشتریان (مورد مجدد خرید رفتار بینی یشپ
 .10 شماره ،3تهران، دوره  دانشگاه مدیریت مدیریت بازرگانی، دانشکده

تـأثیر سـاختار حسابرسـی    ). 1396. (مریم ،برادرانو سجاد ، ريکردمنجیداداشی، ایمان؛ 
شده در بورس اوراق بهـادار   هاي پذیرفتهداخلی بر احتمال تقلب در صورتهاي مالی شرکت

 . 70. مجله دانش حسابرسی. شماره تهران

ردینگ، کورت اف؛ سوبل، پاول؛ اندرسون، یورتن؛ هد، میشل؛ رامامورتی، سـریدهار؛  
). حسابرسی داخلی: خدمات اطمینان بخـش و  1391مارك و ریدل، کریس. (ساالماسیک، 

مشاوره. ترجمه کمالی زارع، علی؛ کثیري، حسین و زندیه، بهمن. مؤسسه پویه مهـر اشـراق.   
 چاپ اول.

 . فصـلنامه هـاي حسابرسـی داخلـی در سـه کشـور جهـان      تفـاوت ). 1388. (زلقی، حسـن 
 8شماره  رسمی، بدارحسا

 اثربخش، داخلی ). حسابرسی1393عباس. ( سلیمانی، ارباب و علی زارع، کمالی

 هشـتم،  چـاپ  حسابرسـی،  سـازمان  حسابرسی و تخصصی حسابداري تحقیقات مرکز

 .139 شماره
 و هـا چـالش  حسابرسـی داخلـی،   دگردیسی ).1392( مایکل. بروزئی، و گارو کاپور،

 .252 شماره ،حسابدار ماهنامه ،فائزه اصغري،  ترجمه اجرا، و هامسئولیت
بـه  معادالت سـاختاري   سازيمدل ). 1392محسنین، شهریار و اسفیدانی، محمد رحیم. (

 چاپ اول. .مؤسسه کتاب مهربان نشرافزار لیزرل،  نرم کمک
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https://www.noormags.ir/view/fa/creator/229700/%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d8%b2%d9%84%d9%82%db%8c
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 ). کیفیـت 1397اهللا و رحمانی، علی. ( ذبیح ؛ رضائی،وحید منتی، ؛محمدرضا ،نیکبخت

 حسابرسـی  و حسـابداري  دانـش  فصـلنامه موانـع.   و هـا ایران: چـالش  در داخلی حسابرسی

 .27. شماره مدیریت
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