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بهمنظور تقویت و توسعه حاکمیت شرکتی در ایران ،در دهه اخیر بر اساس رهنمودها و الزامات مقامات نظارتی بهویژه بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار ،حسابرسی داخلی نوین در ایران در کانون توجه قرارگرفته است .جوان
بودن این حرفه ارزشآفرین ،چالش های فراوانی برای اجرای آن به همراه داشته است و از طرفی بسیاری از جنبههای آن ازجمله
کیفیت حسابرسی داخلی و چالشهای پیادهسازی و اجرای آن در ایران ،تبیین نگردیده است .پژوهشهای گذشته نیز جنبههای
محدودی از چالش ها و موانع توسعه حسابرسی داخلی را مدنظر قرار داده بودند؛ بنابراین برای تبیین و توصیف جامع از جنبههای
گوناگون چالش های حسابرسی داخلی در ایران و راهبردهای ارتقای آن ،برای بار نخست ،با بهرهگیری از رهیافت کیفی و به کمک
روش نظریه زمینهای و استفاده از مصاحبه های عمیق ،ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی موردپژوهش قرار گرفتند .برای این منظور با
 33نفر از ذینفعان اصلی (استفادهکنندگان و ارائهکنندگان) حسابرسی داخلی مصاحبه صورت گرفت .بعالوه از دادههای متنی مندرج
در  33مقاله ،یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجلهها و نشریههای حرفه ای پیرامون حسابرسی داخلی که عمدتاً ارائهکننده دیدگاه
ذینفعان پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی و چالشهای آن بود ،نیز استفاده شد .دادههای پژوهش به کمک روش کدگذاری باز،
محوری و انتخابی که ویژه رویکرد نظریه زمینهای است ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و مقولههای کالن ،مقولههای اصلی و خرد
مقولهها (مفاهیم) استخراج گردید .بر اساس آن ،چالشهای پیادهسازی و اجرای حسابرسی به صورت چندوجهی و پیرامون عناصر
مدل سیستمی یعنی پیرامون ورودیها ،اجرای کار ،خروجیها و عوامل زمینهای مؤثر بر کیفیت و اثربخشی حسابرسی داخلی بهعنوان
نظریه و الگویی ظهور یافته ارائه گردید .یافتهها بیانگر چالشهای فراوانی در ابعاد مختلف جهت پیادهسازی و اجرای حسابرسی داخلی
باکیفیت در ایران است .با عنایت به چالشهای پدیدار شده از دادههای پژوهش ،گزیدهای از راهبردهای رفع موانع و چالشها در ابعاد
گوناگون حسابرسی داخلی (کار حسابرسی ،سازمان ،حرفه ،ناظر و جامعه) نیز در پایان ارائه گردید.
واژههاي كلیدي :کیفیت حسابرسی داخلی ،حسابرسی داخلی ،موانع حسابرسی داخلی ،رهیافت کیفی ،نظریه زمینهای.
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حسابرسی داخلی یکی از ارکان حاکمیت (راهبری) شرکتی
صحیح در بانکها ،شرکتها و سازمان تلقی میگرردد .اهمیرت
حسابرسی داخلی در سرازمانهرای مختلرف در سراسرر جهران
غیرقابل انکار است .اصول توسعه حاکمیت شرکتی شررکت کره
توسط کمیته بال منتشرشده است بیان میکند که بانکها باید
دارای واحررد حسابرسرری داخلرری باشررند .بررال در سررال 0330
رهنمود نظارتی «حسابرسی داخلی در بانکها و رابطه ناظران با
حسابرسرران» را بررهمنظررور تقویررت نظررارت و تشررویق انجررا
فعالیت های صحیح در بانک ها منتشر کرد که بعدازآن در سرال
 0300سندی با عنوان «حسابرسی داخلی در بانکها» منتشرر
کرد که جایگزین نسخه سال  0330گردید .به نظر میرسرد در
نسخه جدید ،به ساختار بانکها ،فعالیتهای نظارتی و همچنین
تجربیات مربوط به بحران های مالی اخیر در سالهرای  0330و
 0332توجرره بیشررتری شررده اسررت .اصررول توسررعه حاکمیررت
شرکتی منتشرشده مزبور بیان میکند که بانرکهرا بایرد دارای
واحد حسابرسی داخلی باشند و نظا کنترلهای داخلی قوی را
شامل واحد حسابرسی داخلی مؤثر و مستقل میداند.
حاکمیت شرکتی مؤثر و کارا ،امرری ررروری در عملکررد
مناسب بخش بانکی و به طورکلی اقتصاد تلقی میشود .از طرفی
عملیات بانکی نقش مهمی در اقتصاد بهعنوان واسطهگرر وجروه
میان سپردهگذاران و فعالیتهرایی کره از کسربوکرار حمایرت
نموده و بره رشرد اقتصرادی کمرک مرینمایرد ،ایفرا مریکنرد.
حاکمیت شرکتی صحیح به ناظران این اجازه را می دهد ترا برر
فرایندهای داخلی بانک اعتماد بیشتری نمایند .همچنین اصرل
پنجم رهنمودهای اصول حاکمیرت شررکتی بررای بانرکهرا از
انتشارات کمیته برال ( ،)0302در یرک سراختار گروهری بیران
می دارد که یک هیئت مدیره شررکت مرادر (بانرک) مسرئولیتی
کلی از طرف گروه دارد تا بتواند اطمینران یابرد کره چرارچو
حاکمیتی مناسب و متناسب با ساختار ،کسبوکار و ریسکهای
گروه و هریک از واحدهای تابعه وجرود دارد .بنرد  69رهنمرود
مزبور مقرر میدارد که هیئتمدیره شرکت مادر بهمنظور انجرا
مسئولیت هایش باید ،یک واحد حسابرسی داخلی مؤثر بهمنظور
حصول اطمینان از انجا حسابرسیها در همه واحردهای تابعره
به عنوان بخشی از گروه و یا خود گروه بهصورت یک کل ،ایجراد
نماید .همچنین اصل دهم آن ،واحد حسابرسی داخلی را بررای
ارائه اطمینان بخشی مستقل به هیئت مدیره و مردیریت ارشرد
به منظور بهبود فرایندهای حاکمیتی اثرربخش و اعتبرار بانرک،

رروری می داند و واحد حسابرسی داخلی اثربخش را برهمنزلره
سومین الیه دفاعی در نظا کنترلها به شمار میآورد.
در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که ایرن
پس «بانک مرکزی» نامیده میشود ،همواره طی بخشنامههرا و
رهن مودهررای مختلفرری بررر اسررتقرار واحررد حسابرسرری داخلرری
اثربخش در مؤسسات اعتباری تأکید نموده است .بهعنوان نمونه
میتوان به بخشنامه شماره /0000مب مورخ  0329/33/30و با
عنرروان « رهنمودهررایی برررای نظررا مررؤثر کنترررل داخلرری در
مؤسسات اعتباری» که ترجمه نسخه سرال  0662کمیتره برال
است ،اشاره کرد که در آن حسابرسی داخلی به عنروان یکری از
عناصر اساسی فصل ششرم آن یعنری «جرزء نظرارت چرارچو
کنترلهای داخلی» مطرح شده است .بانک مرکزی که بخشنامه
مزبور را به مدیران عامل بانرک هرای دولتری ،غیردولتری ابرال
نموده بود ،خواستار ابال آن بهتمامی واحردهای آن بانرکهرا و
نظارت مؤثر بر حسن اجرای آن و ارائه گزارشهای پیشررفت 9
ماهرره برره بانررک مرکررزی شررده بررود .همچنررین بانررک مرکررزی
« دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیرت شررکتی در مؤسسرات
اعتباری غیردولتی» به منظور تقویت راهبری موسسه اعتباری و
دستیابی به اهرداف عملیراتی ،گزارشرگری مرالی و رعرایتی در
مؤسسررات اعتبرراری برره شرربکه بررانکی کشررور کرره در جلسرره
 0369/30/00به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود را نیز
در اواخر اردیبهشتماه  0369ابال نمود .دستورالعمل مزبور برا
بهره گیری از سندهایی ازجمله «اصول حاکمیت شررکتی بررای
بانک ها »0302 ،از انتشرارات کمیتره برال« ،اصرول حاکمیرت
شرکتی »0302 ،از انتشارات سازمان همکاری های اقتصرادی و
توسعه ( )OECDو «اصول حاکمیرت شررکتی بررای مؤسسرات
ارائه دهنده خدمات مالی اسرالمی »0336 ،از انتشرارات هیئرت
خرردمات مررالی اسررالمی ( ،)IFSBتهیررهشررده اسررت .در ایررن
دستورالعمل نیز بر نقش و ایجاد حسابرسی داخلی در بانکهرا،
تأکید شده است به طوریکه فصل چهاردهم آن بره حسابرسری
داخلرری اختصررار دارد .مرراده  63آن هیئررتمرردیره موسسرره
اعتباری را موظف به ایجاد واحد حسابرسی داخلی مستقل زیرر
نظر هیئتمدیره ،می نماید و بر تأیید صالحیت قبلری مردیر آن
واحد توسط بانک مرکزی (ماده  )60تأکید مینماید.
انجمن حسابرسان داخلی آمریکا کره ازایرنپرس «انجمرن
حسابرسان داخلی»  )IIA( 0نامیده می شود ،حسابرسی داخلی را
به عنوان سرومین الیره دفراعی در سراختار حاکمیرت شررکتی
می داند و برر اسراس چرارچو ارائرهشرده آن در سرال ،0303
جایگاه حسابرسی داخلی را به شررح شرکل  0زیرر بره نمرایش
درآورده است:
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شکل  -1الگوي سه الیه دفاعی كه در آن حسابرسی داخلی بهعنوان سومین الیه یا خط دفاعی به تصویر درآمده است
(بوركی و جیمسن ،5112 ،ص .)11
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الگوی سه خط دفاعی بهطور گستردهای در سراسرر جهران
پیرامون جایگاه حسابرسی داخلی در ساختار حاکمیت شررکتی
به کار گرفته میشود .بر اساس بزرگتررین پیمرایش جهرانی و
برینالمللرری سرال  0302بنیرراد پژوهشری انجمررن حسابرسرران
3
داخلرری  )IIARF( 0کرره بررا عنرروان «پیکررره عمررومی دانررش
( »)CBOKمنتشرشده اسرت ،وررعیت حسابرسری داخلری در
مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی موردپژوهش قرارگرفتره کره
طبق آن گزارش شده است که  02درصد از ایرن مؤسسرات برر
اساس این الگو عمل مینمایند (بورکی و جیمسرن ،0302 ،ر
.)02
به استثنای رهنمودها و بخشنامه های بانک مرکرزی کره در
باال بهطور خالصه به آنها پرداخته شد تا قبرل از سرال ،0360
دسررتورالعمل ،قررانون و یررا الررزا خاصرری در خصررور اسررتقرار
حسابرسی داخلی در ایران مالحظه نشده است؛ امرا بره دنبرال
بروز و افشای عمومی سوء جریانات و اختالس ها در اوایل دهره
 0363شمسرری کرره برخرری از صرراحبنظران رررعف در نظررا
کنترلهای داخلی (شامل حسابرسری داخلری) را ریشره اصرلی
عد پیشگیری از آن مریداننرد (کثیرری و همکراران،)0362 ،
به ناچار اصالحا تی در نظا حاکمیرت شررکتی بره وجرود آمرد.
تصویب دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس در سرال
 0360را می توان نمونه بارز ایرن اصرالحات دانسرت؛ بنرابراین
می توان سال  0360را سال درخشرانی از منظرر توسرعه نظرا
حاکمیت شرکتی برای شرکتهای ایرانی بهحسا آورد چراکره
در  0360/30/09هیئت مدیره سازمان بورس بهمنظرور تقویرت
ساختار حاکمیت شرکتی و حمایت از حقروق سررمایهگرذاران،

دستورالعمل کنترل های داخلری کره الز االجررا بررای ناشرران
بورسی و فرابورسی (شرامل شررکت هرای مختلرف و بانرکهرا)
میباشد را مصو نمود .ماده  03دسرتورالعمل مزبرور تشرکیل
کمیترره حسابرسرری زیررر نظررر هیئررتمرردیره و اسررتقرار واحررد
حسابرسی داخلی زیر نظرر کمیتره حسابرسری و هیئرتمردیره
ناشران مزبور را الزامی نمود .همچنین فصل سو دسرتورالعمل
مزبور ،ارزیابی ساالنه کنترلهای داخلی حراکم برر گزارشرگری
مالی شامل کنترلهای داخلی شرکتهرای فرعری و انتشرار آن
برای عمو را الزامی نموده اسرت .از آنجرائی کره عمومراً واحرد
حسابرسی داخلی بره نیابرت از هیئرت مردیره ناشرران ،وظیفره
شناخت و ارزیابی کنترل های داخلی را بر عهده میگیرد ،پرس
بسیاری از ناشرران مزبرور واحردهای حسابرسری داخلری را در
شرکتهای فرعی خود نیز مستقر نمودهاند.
بررا توجرره برره توصرریفات برراال ،از آنجررائی کرره رهنمودهررا و
بخشنامه های بانک مرکزی پیرامون مؤسسرات اعتبراری شرامل
وظررایف هیئررتمرردیره در سرراختارهای گروهرری کرره اسررتقرار
حسابرسی داخلی را در بانکها و شرکتهای تابعه آنها الزامری
می نماید و همچنین دستورالعمل کنترلهرای داخلری سرازمان
بورس و اوراق بهادار که استقرار حسابرسی داخلی برای ناشران
بورسی و فرابورسی و شرکتهای تابعه آن ها را الزامی مینماید،
می توان انتظار داشت که طیف وسیعی از «بانکها و مؤسسرات
اعتبرراری و شرررکتهررای فرعرری آنهررا» و «ناشررران بورسرری و
فرابورسی و شرکتهای فرعی آنها» طی سالهای اخیر واحرد
حسابرسی داخلی را مستقر نمرودهانرد .پرس بریشرک اجررای
اثربخش و باکیفیت حسابرسی داخلی در سرازمانهرای ایرانری
3
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تا به امروز پژوهشهای انجا گرفته اعم از داخلی و خارجی
عمدتاً به ارتباط میان کیفیت حسابرسی داخلی برا حسابرسری
صورت های مالی (حسابرسی مستقل) متمرکز بوده است .عالوه
بر ارتباط میان کیفیت حسابرسی داخلی و حسابرسی مسرتقل،
در خصور درک سایر ذینفعان از کیفیت حسابرسی داخلری و
قضاوت آن ها در این خصور نیز بینش محدودی ارائه گردیرده
است .در این راستا ،معیارهای اندازهگیرری کیفیرت حسابرسری
داخلی بیشتر بر سه جزء که توسرط اسرتانداردهای حسابرسری
(مستقل) تجویز گردیده اند؛ متمرکز بروده اسرت کره آنهرا -0
شامل صرالحیت (خبرگری) -0 ،بریطرفری (واقرعبینری) و -3
اجرای عملیرات حسابرسری داخلری ،هسرتند ( ;AICPA,1990
4
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(بانررکهررا ،مؤسسررات اعتبرراری ،شرررکتهررا و )...برره یکرری از
دغدغه های اصلی ناظران (بانک مرکزی ،سازمان بورس) ،ارکان
حاکمیت شرکتی (هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی بانکها و
شرکتها) ،ارائهکنندگان خدمات (واحدهای حسابرسی داخلری،
مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسرمی) ،نهادهرای حرفرهای
(جامعه حسابداران رسرمی ایرران ،انجمرن حسابرسران داخلری
ایران و )...و دولت (بهعنوان ذینفع عا ) تبدیلشده است.
با عنایت به جوان بودن حرفه حسابرسی داخلری در ایرران،
چالش ها ،موانع و مشکالتی در پیاده سازی و اجررای آن وجرود
دارد چراکه درجه بلو حسابرسی داخلی در ایران در مقایسه با
سایر کشورها در درجه پایین تری قرار دارد .مشخص کردن این
چالش ها در سطوح مختلف شامل کار حسابرسی داخلی ،واحرد
حسابرسی داخلی ،سازمان ،جامعه و ارائه راهبردها برای مرتفرع
نمودن آن می تواند گا بزرگی باشد .با عنایت بره مطررحشردن
حسابرسی داخلی در ایران طی  03سرال اخیرر ،پرژوهشهرای
محدودی به بررسی موانع و چالشهای آن پرداخته اند .در ایرن
پژوهش به کمک رهیافت کیفی و بهرهگیری از نظریه زمینرهای
و انجا مصاحبه هرای عمیرق برا ذینفعران مختلرف حسابرسری
داخلی و همچنین استفاده از مرتن یادداشرتهرا ،میزگردهرا و
مقاله های منتشرشده پیرامون چالشهای حسابرسی داخلری در
ایران در  2سال گذشرته ،الگروی یکپارچره و جرامعی پیرامرون
چالش های پیاده سازی و اجرای حسابرسی داخلری در ایرران را
ارائه مینماید که با شناسایی این چالشها میتواند نقاط اصرلی
برنامه ریزی برای توسعه حسابرسی داخلی در ایران را در اختیار
ذینفعان آن قرار دهد تا در میرانمردت و بلندمردت برهمنظرور
تحقق اهداف اسناد باالدستی (دستورالعمل کنترل های داخلی،
بخشنامه های بانک مرکزی و )...و توسعه نظا حاکمیت شرکتی
در ایران ،بتوان برنامهریزیهای الز را به عمل آورد.

 .)PCAOB,2007; IFAC,2009ایررن جنبررههررای کیفرری در
استانداردهای حسابرسی (استاندارد بینالمللی حسابرسی -903
ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی) کره حسرابرس مسرتقل را
ملز مینماید تا کار واحد حسابرسی داخلی صاحبکار را ارزیابی
نماید ،ارائه گردیدهاند .لذا میتوان گفت دانرش کنرونی در ایرن
حوزه محدود بوده و عمدتاً بر دیدگاه یک ذینفرع اصرلی یعنری
حسابرسان مستقل متمرکرز مریباشرد .برا مرروری برر ادبیرات
موروعی می توان دریافت که پژوهشهای انجا گرفتره برهطرور
انحصاری در حوزه ی ارتباط میان کیفیت حسابرسری داخلری و
حسابرسرری مسررتقل اسررتوار برروده اسررت .تحقیقررات جرراری
انجا گرفته نیز پیرو تحقیقات گذشته ،بر این موررو متمرکرز
بوده اند .شاید بتوان دو دلیل اصلی برای تمرکز بر ارتباط میران
حسابرسی مستقل باکیفیت حسابرسی داخلی یافت؛ اول آنکه تا
امرروز بره حسابرسری داخلری برهعنروان یکری از سررازوکارهای
اطمینان بخشی بره کنتررل هرای حراکم برر گزارشرگری مرالی،
نگریسته میشود (تروتمان0303 ،؛ تروتمان و دانکن )0300 ،و
دو  :بررخالف سررایر اسررتفادهکننردگان از خرردمات حسابرسرری
داخلرری ،حسابرسرران مسررتقل بررر اسرراس الزامررات قررانونی
( اسررتانداردهای حسابرسرری) مکلررف برره ارزیررابی کررار واحررد
حسابرسی داخلی به منظور تعیین کیفیت و میزان اتکا برر کرار
آنها ،هستند.
سرفصل پژوهش های داخلی انجا شده در ایرران پیرامرون
حسابرسرری داخلرری کرره عموم راً حاصررل پایرراننامررههررای دوره
کارشناسرری ارشررد مرریباشررد در سرفصررل موررروعات زیررر
قابلطبقهبندی میباشند:
 تأثیر منبع حسابرسی داخلی (استخدا  -برونسپاری)
بر کار حسابرسان مستقل (عسگری0363 ،؛ پزشگ
زاده)0360 ،؛
 بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی (خوزین0323،؛
حسینی0309،؛ حیدری0322 ،؛ آقاجعفری0322 ،؛
الیزهای و گرامی مقد 0362 ،؛ فتحی عبداللهی و
آقایی)0369،؛
 حسابرسی داخلی و پاسخگویی (باباجانی و
بابایی0363،؛ باباجانی و خنکا)0360،؛
 تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حقالزحمه،
برنامهریزی و زمانبندی گزارش حسابرس مستقل
(حساس یگانه0306،؛ حساس یگانه و علوی0320 ،؛
نیکبخت و معاذی نژاد0322 ،؛ انصاری و
شفیعی0322،؛ حاجیها و رفیعی0363،؛ مشایخی و
همکاران 0361،و )0362؛

کیفیت حسابرسي داخلي در ايران :چالشها و موانع  /محمدرضا نیکبخت ،وحید منتي ،ذبیح اهلل رضايي و علي رحماني

رحمانی و همکاران ( )0361نیرز برا پیمرایش  063نفرر از
کارشناسان ذی ربط امور مالی دانشگاهی و افراد شاغل خارج از
دانشگاه به بررسی « موانع استقرار واحد حسابرسری داخلری در
دانشگاه هرای دولتری ایرران» پرداختنرد .آنهرا موانرع اسرتقرار
حسابرسی داخلی را در سه گروه «موانرع فرهنگری ،سرازمانی و
قانونی»« ،عد شناخت ،آموزش و هماهنگی» و «موانع مررتبط
با کارکنان واحد حسابرسی داخلی» ،گزارش نمودند .شایان ذکر
است موانع شناسایی شده توسط ایشان عمدتاً بر کرار پژوهشری
نیکخررواه آزاد و قنرراد ( )0309اسررتوار برروده اسررت .خالصرره
یافتههای پژوهش آنها به شرح جدول  0زیر میباشد:
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 تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر عملکرد سازمانی و
ارتقای کیفیت گزارشگری مالی (کشتکار رجبی،
0323؛ برازنده0363 ،؛ مقیسه0360،؛ مبشری0360،؛
جبار زاده کنگر لویی و همکاران0303،؛ عبدلی و
نادعلی)0361 ،؛
 نقش و کارکرد حسابرسی داخلی در ایران
(منافی0323،؛ مدرس و بیداری0363،؛ موسوی
شیری و همکاران0360،؛ رحمانی و همکاران)0361،؛
 تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت تصمیمات
مدیریت (پور اسماعیلی.)0320 ،
از میان پژوهشهای انجا شده داخلی ،مهمترین پژوهشی
که به بررسی عوامل عد توسعه حسابرسی داخلی پرداخته
است ،پژوهش نیکخواه آزاد و قناد ( )0309میباشد .آنها با
بررسی ادبیات و مصاحبه با  03نفر از مدیران واحدهای تجاری
نسبتاً بزرگ ایران و حسابرسان شامل  0مدیرعامل3 ،
مدیرمالی 0 ،حسابرس داخلی و  9حسابرس مستقل ،نهایتاً 30
عامل مانع ع د توسعه در حسابرسی داخلی در ایران را
شناسایی نمودند .عوامل شناساییشده را در میان مدیران مالی
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (003
نفر) مورد پیمایش قراردادند .پس از جمعآوری پاسخ
پیمایشها و انجا آزمونهای آماری ،نهایتاً  30عامل مؤثر در
ع د توسعه حسابرسی داخلی در ایران عنوان نمودند 30 .عامل
مزبور در قالب «عوامل سازمانی»« ،عوامل محیطی» و «سایر
عوامل» طبقهبندی و ارائه نمودند .آنها  03عامل اول عد

توسعه حرفه ای حسابرسی داخلی در ایران برحسب اولویت را به
شرح ذیل گزارش نمودهاند.
 جایگاه نامناسب سازمانی واحد حسابرسی داخلی
 رعف مدیریت واحد حسابرسی داخلی
 عد وجود پژوهش در زمینه حسابرسی داخلی
 فقدان الزامات قانونی جهت ایجاد واحد حسابرسی
داخلی
 فقدان انجمن حرفهای حسابرسی داخلی
 عد شناخت کافی نسبت به حسابرسی داخلی
 کمبود نیروی انسانی متخصص
 فقدان استانداردهای حرفهای حسابرسی داخلی
 عد وجود پشتوانه اجرایی
 عد استقالل

جدول  -1موانع استقرار حسابرسی داخلی در دانشگاهها
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موانع مرتبط با كاركنان
عدم شناخت ،آموزش ،هماهنگی
موانع فرهنگی ،سازمانی و قانونی
شناخت ناکافی ریاست و هیئت امنای دانشگاه  oدید منفی و پلیس گونه کارکنان سازمان نسبت به  عد وجود نیروی متخصص در
حسابرسی داخلی
نسبت به نقش حسابرسی داخلی
زمینه حسابرسی داخلی در
عد آشنایی کارکنان سازمان با ماهیت و اهداف  oاعتقاد مدیران سازمان به عد نیاز به حسابرسی دانشگاهها
داخلی با توجه به انجا حسابرسی مستقل
حسابرسی داخلی
اشتغال حسابرسان
 عد
عد اطال رسانی و فرهنگ در زمینه حسابرسی  oاعتقاد مدیران به مقرونبهصرفه نبودن فعالیتهای مستقل باتجربه در زمینه
حسابرسی داخلی
داخلی
حسابرسی داخلی
عد حمایت مدیریت ارشد نسبت به حسابرسی  oکمبود منابع مالی و انسانی و امکانات تخصیص
دادهشده به حسابرسی داخلی
داخلی
عد تمایل مدیران سازمان به ارزیابی  oعد وجود واحد سازمانی جهت هماهنگی میان
حسابرسی داخلی و سایر واحدهای نظارتی در
عملکردشان از سوی فردی مستقل
تمرکزگرایی مدیران سازمان و عد تمایل آنها سازمان
 oفقدان استاندارد یا مدارک حرفهای مناسب برای
به اختیار دهی به حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی
عد وجود کمیته حسابرسی در دانشگاهها
عد الزا قانونی دانشگاهها به ایجاد حسابرسی  oنامناسب بودن آموزشهای دانشگاهی برای اجرای
حسابرسی داخلی در عمل
داخلی
منبع رحمانی و همکاران ( ،0361ر .)013
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یافته های رحمانی و همکاران ( )0361نشان می دهرد کره
عوامررل شناسرراییشررده توسررط نیکخررواه آزاد و قنرراد ()0309
باگذشررت حرردود  03سررال کماکرران بررهعنرروان موانررع توسررعه
حسابرسی داخلی برقرار می باشند .تمایز دو پرژوهش مزبرور در
«رهیافت پژوهش» و «جامعه موردبررسی» است .به طروریکره
نیکخواه آزاد و قناد ( )0309با استفاده از روش مختلط (کمی-
کیفی) موانع استقرار شرکت های بورسری را موردمطالعره قررار
داده بودند درحالیکه رحمانی و همکاران ( )0361با استفاده از
صرف پیمایش (رویکرد کمی) موانع استقرار دانشگاههای دولتی
را موردمطالعه قرار داده اند .به طورکلی یافترههرای دو پرژوهش
مزبور یکسان است.
پژوهشهای صورت گرفته خارجی نیز از جنبههای مختلفی بره
حسابرسی داخلری پرداخترهانرد .بره نقرل از تروتمران ()0303
سرفصل پژوهش های خارجی صورت گرفتره در حروزه کیفیرت
حسابرسی داخلی به شرح زیر میباشد:
 ارتباط میان کیفیت حسابرسی داخلی و میزان اتکای
حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی
 ارتباط میان کیفیت حسابرسی داخلی و پیامدهای
سازمانی (ارتقای عملکرد ،اثربخشی سازمان و کیفیت
گزارشگری مالی)
پژوهشهرای بنیراد پژوهشری انجمرن حسابرسران داخلری
( )IIARFبا عنوان پیکره عمومی دانش ( )CBOKدر سالهرای
 0303 ،0339 ،0666 ،0660 ،0622 ،0600و  0302میالدی
انجررا شررده اسررت .در سررال  0303در  030کشررور جهرران و
 035220نفر در آن مشارکت داشته و در سرال  0302در 099
کشررور جهرران و  015202نفررر مررورد پیمررایش قرارگرفتررهانررد.

 CBOKیکی از بزرگترین پیمایشهای برینالمللری اسرت کره
ورعیت حسابرسری داخلری و دیردگاه هرای حرفره حسابرسری
داخلی را در سراسر جهان بهعنوان «پیکره عمومی دانرش» بره
تصویر میکشاند .پژوهش سال  0303در  2گزارش جداگانره و
پررژوهش سررال  0302در  30گررزارش جداگانرره ( 2گررزارش از
ذینفعان و  09گزارش از شاغالن حرفهای) منتشر گردیده است.
در ادامه به اهم یافتههای پژوهشهای مزبرور کره چرالشهرا و
موانع اجر ای حسابرسی داخلی با کیفیرت را گرزارش مریکنرد،
پرداخته میشود.
از آنجرائی کرره ادعررا مریگررردد اسررتانداردهای حسابرسرری
داخلی ،مسیر حسابرسی داخلری را روشرن مرینمایرد ،اجررای
استانداردهای حسابرسری داخلری دربرگیرنرده تحقرق کیفیرت
حسابرسی داخلی است .پژوهشهای «پیکره عمومی دانش» در
سالهای  0303و  0302نشان می دهد کره در سراسرر جهران
حتی باوجود باال بودن درجه توسعه یافتگی حسابرسری داخلری
در آن کشورها نسبت به حرفه حسابرسی داخلی جروان ایرران،
به طور کامل رعایرت نمریگرردد .بره طروریکره رعایرت کامرل
استانداردها در سال  0302به میزان  21درصرد (سرال ،0303
 19درصد) ،رعایت بخشری از اسرتانداردها در سرال  0302بره
میررزان  32درصررد (سررال  13 ،0303درصررد) و عررد رعایررت
استانداردها در سال  0302به میزان  00درصرد (سرال ،0303
 01درصد) ،گزارش شده است (هرارینگتون و پرایپر ،0302،ر
 .)00بر اساس یکی از گزارشهای  CBOKسال ( 0302بیلری،
 ،0309ر  )09روسای (مدیران) حسابرسی داخلی در سراسرر
جهان عمده دلیل مرتبط با عد رعایرت اسرتانداردها را مروارد
ذیل عنوان میکنند (انتخا همه گزینهها مجاز بوده است):

()CBOK,2015
ردیف

دالیل عدم رعایت

سال 5112

سال 5111

0

مناسب نبودن استانداردهای حسابرسی داخلی برای واحدهای اقتصادی کوچک

%30

%00

0

فقدان مالحظات هزینه -منفعت برای رعایت آن

%30

%02

3

فقدان منابع انسانی کافی حسابرسی داخلی

%06

%09

1

عد حمایت مدیریت /هیئتمدیره

%03

%03

2

وقتگیر بودن رعایت استانداردهای حسابرسی داخلی

%06

%02

9
0

قوانین ،مقررات محلی جایگزین
پیچیده بودن استانداردها

%02
%01

%2
%6

2

عد الزا به رعایت استانداردهای حسابرسی داخلی در برخی از کشورها

%6

%2

6

عد تناسب و مناسب بودن استاندارد با صنعت خار

%9

%1

%0

%0

 03عد ترجمه استانداردها به زبان محلی
بیلی ( ،0309ر )09؛
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بنابراین می توان گفت دالیرل عرد رعایرت اسرتانداردهای
حسابرسرری داخلرری ،همرران موانررع اجرررای حسابرسرری داخلرری
می باشد که بر اساس بزرگ تررین پیمرایش جهرانی بره تصرویر
درآمده است .شایانذکر است تعرداد مشرارکتکننرده در سرال
 0302شامل  05016نفر و در سال  0303شرامل  05212نفرر
بوده است.
اهم سایر نترای پیمرایش «پیکرره عمرومی دانرش» سرال
 0302به شرح ذیل بوده است .یافتههرا بره طرور متوسرط و در
سطح میانگین جهانی ارائه گردیدهاند .یافتههای ذیل بیرانگر آن
است که در سراسرر جهران نیرز در ابعراد مختلرف اجررای کرار
حسابرسی داخلی چالش و مانع وجود دارد:
 بهطور متوسط  20درصد از واحدهای حسابرسی
داخلی از حمایت کامل هیئتمدیره یا ارکان مشابه در
بررسی سیاستهای راهبری شرکتی برخوردار بودهاند
(رامورتی و سیگفرید ،0309 ،ر .)02
 صرفاً  20درصد از برنامههای واحد حسابرسی داخلی
با برنامههای راهبردی سازمان همراستایی کامل داشته
است (هارینگتون و پایپر ،0302 ،ر .)6
 صرفاً در  06درصد از سازمانهای موردمطالعه ،کمیته
حسابرسی یا ارکان مشابه وجود داشتهاند (هارینگتون
و پایپر ،0302 ،ر .)03
 حدود  33درصد از واحدهای حسابرسی داخلی دارای
کمتر از  33ساعت آموزش حرفهای طی سال بودهاند
(سینتزاس ،0309 ،ر .)01
 حدود  03درصد از واحدهای حسابرسی داخلی
به صورت دستی فرایند حسابرسی داخلی را انجا
میدهند و حدود  36درصد تا حدودی از کاربرگهای
الکترونیکی و ابزارهای فنآوری برای اجرای حسابرسی
داخلی بهره میگیرند (کانگمی ،0302،ر .)9
 حدود  06درصد از واحدهای حسابرسی داخلی بخش
عمومی ،فاقد الزامات قانونی برای استقرار واحد
حسابرسی داخلی هستند (پایپر ،0302 ،ر .)2
 حدود  03درصد از سازمانهای موردمطالعه فاقد
رویههای ارزیابی ریسک و حدود  30درصد دارای
رویههای درحالتوسعه یا غیررسمی هستند (سوبل،
 ،0302ر .)9
 هنوز  31درصد از تحصیالت غالب واحدهای
حسابرسی داخلی را حسابداری سنتی و مهارتهای
حسابرسی تشکیل میدهد (عبدالمحمدی و همکاران،
 ،0309ر .)09



هنوز  6درصد از واحدهای حسابرسی داخلی در
برنامه ها و امور حسابرسی داخلی هرگز به ارزیابی
ریسک نمیپردازند (عبدالمحمدی و همکاران،0309 ،
ر .)03
صرفاً حدود  36درصد از واحدهای حسابرسی داخلی
به نحو مناسبی و گستردهای از فنآوری در فرایند
حسابرسی داخلی استفاده میکنند (عبدالمحمدی و
همکاران ،0309 ،ر .)30
صرفاً  30درصد از واحدهای حسابرسی داخلی از
برنامههای بهبود و تضمین کیفیت حسابرسی داخلی
به طور رسمی و مناسب بهره میگیرند (عبدالمحمدی
و همکاران ،0309 ،ر .)32
 03درصد از واحدهای حسابرسی داخلی دستکم
یکبار در سال برای تغییریافتههای خود از سوی
مقامات مختلف سازمان تحتفشار قرارگرفتهاند
(ریتنبرگ ،0309 ،ر .)03
صرفاً در بیش از  02درصد از واحدهای حسابرسی
داخلی ،تعداد کارکنان حسابرسی داخلی نسبت به
سال گذشته افزایشیافته است (چمبرز.)0309 ،
صرفاً در حدود  13درصد از واحدهای حسابرسی
داخلی بودجه آنها نسبت به سال گذشته،
افزایشیافته است (چمبرز.)0309 ،
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همچنررین یکرری از مهررمترررین چررالشهررایی کرره انجمررن
حسابرسان داخلی ( )IIAدر رهنمودهای اجرایی خود به ویژه برا
عنوان «کمک به واحردهای حسابرسری داخلری کوچرک بررای
رعایت استانداردهای اجرای حرفه ای حسابرسی داخلی» توجره
نموده است پیرامون واحدهای حسابرسی داخلی کوچرک بروده
است .به استثنای استاندارد (0333هدف ،اختیرار و مسرئولیت)
اجررای سرایر اسرتانداردهای حسابرسری داخلری در واحردهای
حسابرسی داخلی کوچک را برا چرالش متوسرط و براال عنروان
مینمایرد .محردود برودن تعرداد کارکنران ،محردودیت منرابع،
محدودیت در نگهداشت کارکنان دارای صرالحیت ،محردودیت
در بهرررهگیررری از متخصصرران و خدشررهدار شرردن اسررتقالل و
واقعبینی (بیطرفی) ازجمله مهمترین چرالشهرای پریش روی
واحدهای حسابرسی داخلی کوچک عنوان گردیده است (جرین
و همکاران ،0300 ،ر  .)0ذکر این نکته رروری است به دلیل
جوان بودن حرفه حسابرسی داخلی در ایران و به لحرا تعرداد
کارکنرران انرردک واحرردهای حسابرسرری داخلرری در اغلررب
سازمان های ایرانی ( عد تناسب اندازه واحد حسابرسی داخلری
با اندازه سرازمان) ،واحردهای حسابرسری داخلری شررکتهرا و
7
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سازمان های ایرانی ،عمدتاً بهعنوان واحدهای حسابرسی داخلری
کوچک قلمداد میگردند.
بنیاد پژوهشی انجمن حسابرسان داخلی ( )0301در
پیمایش انجا شده در شهرهای اصلی کشور کانادا ،هفت مانع
اصلی اجرای حسابرسی عملیاتی که ازجمله حوزههای اصلی
حسابرسی داخلی است را موارد ذیل عنوان مینماید (فاستر و
اوکانر:)0301 ،
 فقدان قوانین و مقررات الزا کننده حسابرسی عملیاتی
 عد وجود آموزشهای کافی
 عد دسترسی به آموزشهای مؤثر
 عد آگاهی و حمایت کافی از حسابرسی داخلی
 عد بلو فرایندهای حاکمیت شرکتی
 عد مهیا بودن رهنمودهای اجرایی و قانونی
 عد کفایت رهنمودها و استانداردها

 -4روششناسی پژوهش
در این پژوهش از روش پژوهش کیفی «نظریره زمینرهای»
استفاده میگردد .مهم ترین دالیل انتخا روش نظریه زمینهای
آن است که اول زمانی که درباره حوزه موردمطالعه تقریباً چیرز
شناخته شده کمی وجود داشته باشد دو زمانی که پژوهشگر به
فهم ادراکات و تجار مشرارکتکننردگان در مرورد خاصری را
داشته باشند و سو زمانی که هردف پژوهشرگر گسرترش یرک
نظریه جدید باشد (ابوالمعالی.)0360 ،
همانگونه که در بخش های قبلی تشریح شرد در خصرور
ابعرراد کیفیررت حسابرسرری و چررالشهررای دسررتیابی برره آن،
پژوهش های مبتنی برر پراراد ایرم اثبراتی بیرنش محردودی در
خصور کیفیرت حسابرسری داخلری ارائره نمرودهانرد و مروارد
منعکس شده عمدتاً از نگاه حسابرسان مسرتقل و برا تأکیرد برر
مفاهیم« :صالحیت»« ،بی طرفی» و «اجرای عملیات حسابرسی
داخلی» برجسته شرده اسرت .در خصرور چرارچو کیفیرت
حسابرسی داخلی و چالشهای پیادهسازی آن ،چارچو جرامع
و یکپارچه شناختهشده ای مالحظه نگردیده است .از طرفری برا
توجه به اهداف ذکرشده ،این پژوهش به دنبال آن اسرت ترا برا
به کارگیری نظریه زمینه ای ،فهم و آگاهی مناسبی از ادراکات و
بیررنشهررای ذینفعرران حسابرسرری داخلرری در مررورد کیفیررت
حسابرسی داخلی و چالش های استقرار آن در قالب الگو (مدل)
کیفیت ،ارائه نماید.
سابقه «نظریه زمینهای» به سال  0690و انتشار اثر «گلیزر
و اشررتراوس» بررازمیگررردد (ایمرران ،الررف  )0360کرره عنرروان
مینماید:

پرسش اصلی آن است که «چالشهای پیرادهسرازی و اجررای
حسابرسی داخلی باکیفیت در ایران چیست؟»
به منظور ارائه قابل فهم از یافترههرای پرژوهش و برهعنروان
پاسررخ برره پرسررش پررژوهش یعنرری معررانی ذهنرری ذینفعرران از
چالشهای پیاده سازی و اجرای حسابرسی داخلی در ایرران ،در
قالب الگوی سیسرتمی (ورودی هرا ،فراینرد ،خروجری ،پیامرد و
عوامل زمینه ای) ارائه می گرردد .برا ارائره الگروی سیسرتمی از
چالشهای پیادهسازی و اجرای حسابرسی داخلی ،پاسخ پرسش
پژوهش نیز مدنظر قرار میگیرد .ذکر این نکتره ررروری اسرت
که کیفیت حسابرسی داخلی از نگاه سیستمی یک فرایند است
که ورودی ها تا پیامدها را در برمریگیررد یعنری کلیره اجرزای
سیستم به نحوی بر کیفیت مؤثر هستند و همگری جنبرههرای
8

www.SID.ir

Ar

 -3پرسش پژوهش

ch
iv

eo

fS

بزمی و همکاران ( )0309با انجا مصاحبه با  03حسابرس
داخلی شرکتهای خصوصی شهر الهور پاکستان مهمترین
چالش های اجرای حسابرسی داخلی را شامل موارد زیر گزارش
دادند
 عد همکاری کارکنان واحد حسابداری
 فقدان عالقه و انگیزه مدیریت نسبت به حسابرسی
داخلی
 ن ادیده انگاشتن قوانین و مقررات در پردازش اسناد
درآمد و هزینه
 حمایت اتحادیههای کارگری از بانیان تقلب
 عد آگاهی از نقش حسابرسی داخلی
 فقدان آموزش

کیفیت را به نمایش میگذارند .پس چرالشهرای دسرتیابی بره
کیفیت حسابرسی داخلی ،عمالً کلیه جنبه هرای کیفیرت را در
برمیگیرد.

«...کشف تئوری در پژوهش هرای علرو اجتمراعی برر اسراس
گردآوری نظرا منرد داده هرا ...بررای رسریدن بره مرحلرهای از
شناخت از مورو موردمطالعه که ما را قادر میسازد نظریهای
را که بر اساس دادههای واقعری سراختهایرم  ...برا نظریرههرای
موجود مقایسه کنیم».
به کمک نظریه ساختهشده میتوان فرریههایی تدوین کرد
کره پرژوهشهرای بعردی بره آزمرون آنهرا بپردازنرد« .نظریرره
زمینهای» نه برای آزمون فرریه که روشی برای تولید آن است.
نظریه زمینره ای روشری اسرت کره هردف آن شرناخت و درک
تجررار افررراد از رویرردادها و وقررایع در بسررتری خررار اسررت
(اشتراوس و کروربین 0662 ،در ایمران ،الرف  .)0360در ایرن
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 -1-4ابزار گردآوري اطالعات
در رویکردهای سنتی نسبت به پژوهش ،جمعآوری دادهها
به عنوان یک مرحلۀ مجزا در پژوهش است کره معمروالً قبرل از
تحلیرل دادههررا کامرل مرریشررود .در نظریره زمینررهای ،الگرروی
جمع آوری داده ها متفاوت اسرت .در مطالعره نظریره زمینره ای
فعالیت های جمع آوری و تحلیل دادهها به طور هم زمان صرورت
می گیرد .مصاحبه روش مناسربی بررای جمرعآوری دادههرا در
نظریه زمینه ای است چراکه مصراحبه هرا مبتنری برر تجرار و
گفتگوهای روزانه (تجار زنده) هستند و افراد مصاحبهکننرده
فرصتی برای مصاحبه برا افرراد دیگرر در یرک موقعیرت خرار
به صورت چهره به چهره پیدا میکننرد .هرچنرد مصراحبههرای
چهره به چهره پرهزینه و زمانبر هستند ،اما دادههرای عمیقری
به دسرت مری دهنرد (ابوالمعرالی .)0360 ،در ایرن پرژوهش از
گروه های کانونی قبل از پژوهش و انجا مصاحبههای زمینرهای
صورت پذیرفته است .برای ایرن منظرور از  2مردیر حسابرسری
داخلی باتجربه مؤسسات اعتباری و شرکتهرای برزرگ دعروت
بهعمل آمرده اسرت .در مصراحبه صرورت گرفتره تحرت عنروان
گروه های کانونی ،پرسش های اصلی این پژوهش به ویژه عوامرل
مؤثر بر کیفیت حسابرسی داخلی (شامل چالش های اسرتقرار و
پیادهسازی آن) از آنها مورد پرسش قررار گرفرت .بیرنشهرای
به دست آمده حاصل این مصاحبه اولیه به منظور توسعه و بهبرود
رهنمود مصاحبه ،اسرتفادهشرده اسرت .بعرد از انجرا مصراحبه
گروه های کانونی ،رهنمود مصاحبه تهیه گردیرد ترا نسربت بره
دسررتیابی برره «یکنررواختی و پوشررش پرسررشهررای پررژوهش
(موروعات موردپژوهش)»« ،کاهش سروء گیرری هرای محقرق
نسبت به مسائل از پیش پنداشته» و «طرح پرسشهای کلیدی
به منظور کاویدن تجار مشارکتکننردگان» اطمینران حاصرل
گردد.
شایان ذکر است رهنمرود مصراحبه در اختیرار چنرد ترن از
صاحبنظران دانشگاهی و حرفه قرار گرفت و نظرات ایشان اخرذ
و اصالحات نهرایی بره وجرود آمرد .نهایتر ًا در ایرن پرژوهش از
مصاحبه های عمیق که ماهیت مصاحبه غیرر سراختاریافته دارد
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روش با استفاده از دادهها ،نظریه ای تکروین مرییابرد کره ایرن
نظریه ،یک فرایند یا پدیده را تبیین میکند.
این پژوهش از حیر پرارادایمهرای غالرب پرژوهش یعنری
«اثباتی»« ،تفسیری»« ،انتقادی» با توجه به ماهیت خرار آن
یعنی آنکه پدیده «حسابرسری داخلری»« ،کیفیرت حسابرسری
داخلی» و «چالش های دستیابی به کیفیت حسابرسی داخلری»
که علی االصول ساخته ذهن بشرر مریباشرد در گرروه پرارادایم
تفسیری طبقهبندی می گردد؛ بنابراین از حی روششناسی در
دسته پژوهشهای کیفی قرار میگیرد (ایمان.)0360 ،
مطررابق پررارادایم تفسرریری ،جهرران اجتمرراعی و پدیررده
موردبررسی همواره یک خلقرت انسرانی اسرت نره یرک کشرف
بشری ،در این روش تعداد انردکی از پاسرخگویان موردمطالعره
قرار میگیرند برخالف پژوهشهای کمی که با پیمرایش شرمار
زیادی در ارتباط می باشد زیرا در ایرن دسرته از پرژوهشهرای
هدف مطالعه عمیق میباشد .بهجای نمونرهگیرری تصرادفی برر
نمونه گیری هدفمند تأکیرد مریگرردد یعنری نمونرههرایی کره
حداکثر درگیری با مسئله پژوهش دارند و از اطالعات زیادتری
برخوردار می باشند؛ نمونه مناسب در پژوهشهای کیفی اسرت.
اطالعات به صورت شفاهی ،جزئی و کامل جمعآوری میشوند و
به همین لحا است که در این پژوهش از طریرق مصراحبه برا
ذینفعان مورداستفاده قرار خواهد گرفت .در ایرن روششناسری
اندازه گیری کمی و متغیر جایگاهی ندارد و به دنبال سازههرای
مفهومی می باشد .در این رویکرد محقق بدون تصورات از پریش
پنداشته شده یا مدل یا الگوهای از پیش ساختهشده به واقعیت
رجو مینماید چراکه برخالف پژوهشهای کمی کره از طریرق
نظریه و مدل وارد واقعیت می گردند (نظریره آزمرایی) ،در ایرن
رویکرد سعی برر اسرتخراج نظریره و مردل از واقعیرت مریرود
(نظریه سازی) .برخالف رویکرد کمی پژوهش که از تحلیلهرای
آماری استفاده میکنند؛ در این رویکرد به تفسریر کرنشهرای
انسانی پرداخته می شود .برخالف پرژوهش هرای کمری کره بره
دنبال کشف روابط و نظم از قبل تعیینشده است؛ کشف معنا و
مفاهیم دارای اهمیت میباشد .پس اساساً پژوهشهرای کیفری
پژوهشی توصیفی است و بر این اساس ،سیستم معانی مشترک
پاسخگویان بهصورت دقیق و همهجانبه توصیف میگردد.
روشهای کیفی پژوهش برای پرده برداشتن از پدیدههرایی
که کمتر شناختهشدهاند و دیدن اینکه در پشت آنها چه نهفته
است ،به کار گرفته می شوند .عالوه بر این برای کسب نگاهی نو
درباره آن چیزهایی که میزانی از آگاهی دربارهشان وجود دارد،
نیز به کرار گرفتره مریشروند .مری تواننرد جزئیرات ظریفری از
پدیدههایی که ارائه آنها به روش های کمی مشرکل اسرت ،بره
دسررت دهنررد( .اشررتراوس و کرروربین .)0662 ،در ایررن نررو از

پژوهش ها بجای تالش در توریح صرف روابط علت و معلرولی،
به تفسیر وقایع و پدیدهها در محیطهای طبیعری پرداختره ترا
پیچیدگی های آن رخدادها و وقایع را برهورروح روشرن نمایرد.
پس پدیده کیفیت حسابرسی داخلی و چالشهای دستیابی بره
آن در محیط طبیعی آن (سازمانهای ایرانی) از طریق مطالعره
ذینفعان آنکه دارای تجربه و بیشترین درگیری با مورو تحت
بررسی هستند با رهیافتی کیفری و بره کمرک رویکررد نظریره
زمینهای موردپژوهش قرار خواهند گرفت.
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 -5-4جامعه و نمونه آماري
در این پژوهش ،مصاحبه با  33نفرر انجرا شرده اسرت کره
ترکیب آن به شرح جدول  3آمده است .نمونههای موردمطالعره
در ایررن پررژوهش ،شررامل ذینفعرران اصررلی (اسررتفادهکننررده و
ارائه کننده خدمات حسابرسی) حسابرسی داخلی یعنی اعضرای
هیئت مدیره ،مدیران عامل ،مدیران ارشد اجرایی ،اعضای کمیته
حسابرسی (شامل نماینده هیئت مدیره در کمیته حسابرسی برا
عنوان رئیس کمیته حسابرسی) و مردیران حسابرسری داخلری
مؤسسات اعتباری و شررکتهرای ایرانری و شررکای مؤسسرات
حسابرسی بزرگ ارائهکننده خدمات برون سرپاری و حسابرسری
مستقل به مؤسسات اعتباری و شرکتهای مذکور و مسرئولین،
اعضای هیئت مدیره و مدیران سازمان حسابرسی ،هیئرت نظرار
بانک مرکزی ،مسرئولین سرازمان برورس و جامعره حسرابداران
رسمی و هیئت مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران برهعنروان
نهادهای حرفه ای و ناظر ،میباشد .حسابرسان مسرتقل (شررکا
مؤسسات حسابرسی و مدیران سازمان حسابرسی) از دو منظرر
با حسابرسی داخلی در ارتباط هستند .اول اینکه آنها بر اساس
استاندارد حسابرسی ( 903ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی)،
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استفاده شده است .مهم ترین پرسش موردبح در مصراحبه آن
بوده است که بتوان قضراوتهرای مصراحبهشروندگان پیرامرون
کیفیرت حسابرسرری داخلرری و چرالشهررای دسررتیابی برره آن و
مؤلفررههررای آنهررا برره دسررت آورد ،پررس واکرراوی ذهررن
مصاحبه شوندگان در خصور کیفیت براال یرا پرایین واحردهای
حسابرسی داخلی کره برا آن ارتبراط داشرتهانرد ،از مهرمتررین
پرسش ها قلمداد گردیده اسرت .پرسرش براز مزبرور در ابتردای
مصاحبه پرسیده شده است چراکه پرسیدن پرسشهای اساسی
در ابتدای مصاحبه برای پاسخ دهندگان این فرصت را به وجرود
می آورد تا عمیقاً در مورو موردمطالعه غرق گردند .شایانذکر
است هم راستا با رویکرد محققان گذشرته (کروهن و همکراران،
 0303در تروتمان )0303 ،پرسشها بهگونهای طراحی گردیده
است تا عمدتاً بر تجارت پاسخ دهندگان تمرکز گردد نه صرفاً بر
عقایرد ذهنری ایشران .ذکرر ایررن نکتره ررروری اسرت عمرردت ًا
مصاحبه شوندگان مستقیماً مورد پرسش قرار نگرفترهانرد یعنری
مستقیماً از آن در خصور قضاوتهایشان پیرامون مؤلفرههرای
کیفیت حسابرسی داخلی پرسش نشده است ،بلکه پرسشهرای
به صورت غیرمستقیم و بر پایه مثال هایی انجا گرفت تا عقایرد
از پیش پنداشرته شرده مصراحبه شروندگان محردود گرردد .در
حقیقت با طرح پرسشها و گفتمان مختلف ،تجار  ،انتظرارات،
ارزیررابی ،مقایسرره و نظرررات ایشرران پیرامررون واحد/واحرردهای
حسابرسی داخلی تحت نظارتشان ،واکاوی گردیده است.

ملز به ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی صاحبکار هسرتند و
دو آنکه با عنایت به الزا دستورالعمل  0360/30/09سرازمان
بورس م بنی بر استقرار حسابرسی داخلی ،بسیاری از مؤسسرات
اعتباری و شرکت ها (در گا اول) اقدا به برونسپاری خردمات
حسابرسی خود به مؤسسات عضرو جامعره حسرابداران رسرمی
به منظور رعایت دستورالعمل مزبور ،نمودهاند بهطوریکه برخری
از مؤسسات در ایرن خصرور دپارتمران تخصصری حسابرسری
داخلی مستقر نموده اند .همچنین برر اسراس اصرول حاکمیرت
شرکتی و به موجب مفاد منشور نمونه کمیته حسابرسی مصو
 0360/00/03هیئتمدیره سازمان بورس ،یکی از وظایف اصلی
کمیته حسابرسی شرکت ،نظرارت و هردایت واحرد حسابرسری
داخلی است با ایرن توصریفات ،مشرارکتکننردگانی کره دارای
تجربه (بهعنوان ارائه کننده یا استفاده کننده) حسابرسی داخلری
فعال بوده اند به کمک روش گلوله برفی انتخا شدهاند؛ یعنی از
هر مشارکت کننده درخواست گردیده است تا مشرارکتکننرده
بعدی که دارای تجار مفید جهت پیشبرد اهداف این پژوهش
است ،معرفی نمایند .ذکر ایرن نکتره ررروری اسرت بره دلیرل
شناخت محقق نسبت بره برخری از مشرارکتکننردگان ،همره
مشارکت کنندگان به روش گلولره برفری انتخرا نگردیدنرد .برا
توجه به بهره گیری این پرژوهش از روش نظریره زمینره ای و از
آنجائی که روش نظریه زمینه ای مانند انوا دیگر پرژوهشهرای
کیفری متکری بررر تصرورات معررف بررودن نمونرۀ آمراری برررای
تعمیمپذیری دادهها و اصالت یافتهها نیست و عمومراً نمونرههرا
به صورت هدفمند انتخا میشوند ،پس طی فرآیند پرژوهش از
فرآیند نمونهگیری نظرری  1اسرتفادهشرده اسرت .نمونرهگیرری
نظری ،بره عنروان فرآینردی تعریرف مریشرود کره دربرگیرنرده
جمعآوری دادههای مداو برای خلق نظریه است ،بهگونهای که
تحلیل قبلی بر نحوۀ تصمیمگیری در مورد اینکه چه دادههایی
باید جمعآوری شود اثر می گذارد .این روش نظری است ،چرون
از طریق الگوی در حال تکوین راهنمایی میشود .نمونرهگیرری
نظری درواقع یکی از ویژگی های اساسی نظریه زمینهای اسرت.
تمرکز اساسی بر نمونه گیری در نظریه زمینهای بر ایدهها اسرت
نه بر افراد نمونه .اگرچه برخی مواقع به اشخاصی بهعنوان نمونه
موردمطالعه رجو میگردد تا ایدههایی کشف شود ،ولری علرت
اصلی رجو به افراد نیز کامل کرردن قطعره ای از پرازل اسرت؛
بنابراین ،نمونه گیری نظری بر مبنای نقصی که در تبیین نظری
مشاهده میشود ،انجا می گیرد .بنا بر عقیرده صراحبنظران در
تعریرف نمونررهگیرری نظررری معتقررد اسرت کرره در جمررعآوری
اطالعات نظریه زمینه ای ،محقق اقردا برهگرزینش نمونرهای از
افراد می کند که در توسعه نظریه مشارکت نمایند .غالباً فراینرد
نمونه گیری نظری در ابتدا با نمونهای از افراد شبیه بره یکردیگر
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شرو می شود و همچنان کره اطالعرات جمرعآوری و مقروالت
ظهور مییابند ،محقق به سمت نمونههای گوناگون و متفاوت از
یکدیگر متمایل می گردد ترا دریابرد کره تحرت چره شررایطی،
مقوله ها پایدار میگردند .نمونهگیری نظری غالباً با نمونهگیرری
موجود در رویکرد سنتی پژوهش (پارادایم اثباتی) اشتباه گرفته
میشود .پس در رویکرد نظریه زمینهای از دو نو نمونرهگیرری
استفاده می شود کره اول ،نمونره گیرری هدفمنرد اسرت یعنری
مشخص گردد که با چه گروه هایی و افرادی باید گفتگو کررد و
دو  ،نمونه گیری نظری است یعنی آنکره محقرق بررای تکمیرل
اطالعات و رفع موارد مفقودشده باید کجا رجو نماید (ایمران،
الف  .)0360فرایند نمونه گیری تا جایی ادامره مرییابرد ترا بره
اشبا نظری دست یابد.
منظور از اشبا در نظریه زمینه ای از دادهها حرالتی اسرت
که پژوهشگر در آن به طور ذهنی به این مفاهیم مری رسرد کره
داده های جدید اطالعات جدید یا شناخت بیشرتری نسربت بره
تدوین مقولهها به دست نمی دهد (بازرگران ،0360 ،ر .)000
شکل  0اشبا نظری را به تصویر میکشاند.
همانگونه که مالحظه می گردد ،گرداوری دادهها تا زمرانی
ادامه می یابد که در مصاحبههای جدید ،مفراهیم و مقولرههرای
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جدیدی به دسرت مریآیرد .زمرانی کره مصراحبههرای جدیرد
مقوله های جدید به دست ندهرد ،گرردآوری دادههرا متوقرف و
بهاصطالح مقولهها به اشبا میرسند.
در چارچو شریوه توصریف شرده در شرکل  ،0تعرداد 33
مصرراحبه صررورت گرفترره اسررت چراکرره بررر اسرراس آخرررین
مصاحبه های صورت گرفته ،دادههرای گرردآوریشرده مفراهیم
بیشتری ارافه ننموده است و درواقع به اشربا نظرری رسریده
است .منظور از اشبا نظری آن است کره مصراحبه برا آخررین
نفرات بینش های ارافی بسیار کمی ارافه نمروده انرد .حقیقتراً
می توان انجا چند مصراحبه پایرانی را صررفاً جهرت اطمینران
پژوهشگر به دستیابی به اشبا نظرری دانسرت .مصراحبههرا در
نیمه دو سال  0362و اوایل سال  0369صورت گرفته اسرت.
کل زمان اجرای  33مصاحبه حدود  13ساعت بوده اسرت کره
به طور متوسط هر مصاحبه حدود  03دقیقه به طرول انجامیرده
است .کوتاهترین مصاحبه حدود  33دقیقه و بیشترین آن حدود
 006دقیقه به طول انجامیده است .عمو مصاحبههرا حردود 0
ساعت به طرول انجامیرده اسرت .بره شررح جردول  3وررعیت
مدارک حرفهای مشارکتکنندگان به تصویر کشیده شده است.

شکل  -5گردآوري و تحلیل دادهها به طریق خط شکسته
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جدول  -3وضعیت مدارک حرفهاي مشاركتكنندگان
مدرک تحصیلی

اقتصاد حسابداري

دکتری
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9
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بازرگانی صنعتی
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0

0
0
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دانشجوی دکتری
دانشجوی دوره مدیریت کسبوکار ()DBA

1

کارشناسی ارشد

00

0

کارشناسی

0

0

جمع کل

0
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0

0

0

0

0

1
0
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0
1

0

1
0

0

0
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عمده مشارکت کنندگان در پژوهش دارای سابقه کار باالی
 03سال می باشند .به دلیل نوپرا برودن حسابرسری داخلری در
ایران ،کل سابقه کار مشارکتکننرده مردنظر قرارگرفتره اسرت.
شایان ذکر است عمو مدیران حسابرسری داخلری دارای سرابقه
کار به میزان حدود  2سال در زمینه حسابرسی داخلی بوده اند.
سابقه آشنایی مشارکتکنندگان با حسابرسی داخلری (شررکای
مؤسسات ،مدیران عامل ،برخری از اعضرای کمیتره) حردود 03
سال بوده است و برخی از مشارکتکنندگان نیز حدود  03سال
دارای تجربه در زمینه حسابرسی داخلی بودهاند.
جایگاه سازمانی مشارکتکننردگان و جنسریت آنران بره شررح
جدول  2به تصویر کشیده شده است.

حرردود  23درصررد از مشررارکتکننرردگان دارای مرردرک
کارشناسرری ارشررد مرریباشررند .بررا عنایررت برره آنکرره اغلررب
مشارکت کنندگان مدیران حسابرسری داخلری ،اعضرای کمیتره
حسابرسی و بهطورکلی افرادی که با حسابرسی داخلی سرروکار
دارند تشکیل میدهرد ،بخرش عمردهای از مشرارکتکننردگان
دارای مرردرک حسررابداری هسررتند .دارنرردگان مرردارک غیررر
حسابداری را عمدتاً مردیران عامرل ،مردیران ارشرد اجرایری و
اعضای هیئتمدیره شرکتها ،تشکیل میدهند.
میزان تجارت حرفه ای (برحسب سال) آنان به شرح جدول  1به
تصویر کشیده شده است.
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کیفیت حسابرسي داخلي در ايران :چالشها و موانع  /محمدرضا نیکبخت ،وحید منتي ،ذبیح اهلل رضايي و علي رحماني

كُدگذاري باز ( :)Open Codingعبارت است از روند خرد
کردن ،مقایسه کردن ،مفهو پردازی و مقولهبندی دادهها.
روش کُدگذاری باز ،نهتنها به کشف مقولهها میانجامد بلکه
خصوصیات و ابعاد آنها را نیز روشن میسازد .این
کدگذاری متن بعد از خواندن مکرر و دقیق مواد آن انجا
میشود .واحدهای معنادار معرفی ،توریح و نا گذاری
میشوند .این واحدها ممکن است لغات ،عبارت و یا قطعات
بزرگ تر متن باشند .در فرایند پژوهش ممکن است که
محقق به دهها و حتی صدها برچسب مفهومی دست یابد.
این مفاهیم باید طبقهبندی شوند .مفاهیم بر اساس
مشابهتهایشان دستهبندی و طبقهبندی میگردند که به
این کار مقوله پردازی میگویند .وقتی مفاهیم با یکدیگر
مقایسه شده و به نظر برسند که به پدیدهای مشابه
مربوطاند ،مقولهها کشف میشوند و بدین ترتیب مفاهیم
در نظمی باالتر دستهبندی میشوند .مقوله مفهومی است
که از سایر مفاهیم انتزاعیتر است؛ یعنی عنوانی که به
مقولهها اختصار داده میشود انتزاعیتر از مفاهیمی که
مجموعاً آن مقوله را تشکیل میدهند .مقوالت دارای قدرت
مفهومی باالیی هستند زیرا میتوانند مفاهیم و خرده
مقوالت را بر محور خود جمع کنند؛ بنابراین تحت این نو
کدگذاری مجموعه ای از مقوالت مفهومی ایجادشده است.
سپس مجموعهای از این مفاهیم که دارای اشتراک بودهاند
در سطح باالتر طبقهبندیشدهاند (بازرگان .)0360 ،به
عبارت ساده و به زبان حسابداری ،مفاهیم شبیه
حسا های تفصیلی ،مقولهها شبیه حسا های معین و
مقولههای کالن شبیه حسا های کل هستند .در این
راستا به هر جمله ،پاراگراف از دادههای پژوهش (متن
مصاحبهها یا دادههای حاصل از میزگردهای چا شده)
یک برچسب مفهومی در پایینترین سطح ،چسبانده
میشود .بهعنوان نمونه ،دادههای حاصل از دادههای (متن
شماره  ،03حرف  Tنشانگر متن و شماره  03بیانگر شماره
متن مقاله و یادداشت استفادهشده است) یکی
مشارکتکنندگان به شرح ذیل چنین کدگذاری شده است:
« ...دریکرری از بانررکهررای دولترری نگرررش برره
حسابرسی داخلی ،نگرش به یک واحدی است که
آسایشگاه پیش از بازنشستگی بخشی از کارکنران
است .باید این باور را ایجاد کنیم که بره کردامین

 -1-3-4تحلیل و كدگذاري دادهها
تجزیه وتحلیل دادهها در نظریه زمینه ای طری سره مرحلره
کدگذاری انجرا مریشرود .نخسرتین مرحلره ،یرافتن مقروالت
مفهومی در داده ها در سطح اولیه انتزا اسرت .دومرین مرحلره
یررافتن ارتباطررات بررین ایررن مقرروالت اسررت و سررومین مرحلرره
مفهو سازی و گزارش این ارتباطات در سطح باالتری از انترزا
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ذکر این نکته رروری است که مشرارکتکننردگان عمردتاً
دارای تجربه در سمتهای مختلف بروده انرد .برهعنروان نمونره،
مشارکتکننده ای که در حال حاررر عضرو کمیتره حسابرسری
شرررکتهررای مختلررف اسررت ،پرریشتررر سرروابق عضررویت در
هیئررتمرردیره ،مرردیر حسابرسرری داخلرری ،شررریک موسسرره
حسابرسی ،اشتغال در سازمان حسابرسی را نیز بر عهده داشرته
اسررت .همچنررین بسرریاری از شرررکای مؤسسررات حسابرسرری
مشارکت کننده در این پژوهش ،رمن ارائه خدمات حسابرسری
داخلی در قالرب قراردادهرای بررون سرپاری بره جامعره ،عضرو
کمیته های حسابرسی مؤسسات اعتباری و شرکتهای مختلرف
نیز بوده اند .پس میتوان گفرت ،برهاسرتثنای مردیران عامرل و
مدیران ارشد اجرایی مشارکت کننده کره عمومراً طری سرنوات
اخیررر صرررفاً دارای سررمتهررای اجرایرری بررودهانررد ،سررایر
مشارکتکنندگان در سمتهای مختلفی ،فعالیت نمودهاند.
عبارت «همهچیز داده است» در رویکررد نظریره زمینرهای
اهمیت بسیار دارد .این عبارت بدین معنی است که هر چیرزی
که در مسیر پژوهشگر در هنگا مطالعه یک حیطه خار قررار
می گیرد ،داده است .تنها مصاحبه ها یا مشراهدات داده نیسرت،
بلکه هر چیزی که به پژوهشگر در تولید مفاهیمی برای نظریره
در حال ظهور کمک کند ،داده اسرت .یادداشرتهرای میردانی
مرریتوانررد از طریررق مصرراحبههررای غیررسررمی ،سررخنرانیهررا،
سمینارها ،مالقات گرروه هرای متخصرص ،مقراالت روزنامرههرا،
فهرست هرای پسرتی اینترنتری ،حتری برنامرههرای تلویزیرونی،
صحبت با دوستان و ...فراهم شود (ابوالمعالی ،0360 ،ر360.؛
دانایی فرد و همکاران 0360 ،ر .)60.پس عالوه بر بهرهگیرری
از دادههای حاصل از مصاحبه برا  33مشرارکتکننرده ،در ایرن
پژوهش از متن مصاحبهها (گفتگوها) ،میزگردها ،یادداشتهرا و
اظهارنظرهررای منتشرشررده (در روزنامرره و مجلررههررا) پیرامررون
حسابرسی داخلی در سنوات اخیر بهویژه هرمزمران برا اجرایری
شدن الزا دستورالعمل کنترل هرای داخلری ( )0360/30/09و
بعدازآن نیز اسرتفاده شرده اسرت .در ایرن راسرتا  33مصراحبه،
میزگرد ،یادداشت و گفتگرو چرا شرده انتخرا گردیرده و بره
دادههای پژوهش ارافهشدهاند.

است .شایان ذکر است که این مراحل ررورتاً به صرورت متروالی
انجا نمیگیرند بلکه برا همردیگر همپوشرانی دارنرد و برهطرور
هم زمان انجا میگیرند .مراحل کدگذاری و تحلیل به شرح زیر
است:

13
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علت حسابرسی داخلی را با این شرکل جدیردش
نیاز داریم .مرا بایرد ببینریم مردیریت مرا فلسرفه
حسابرس ری داخل ری را قبررول دارد یررا خیررر؟ آیررا
مدیریت ما این را قبول دارد یا خیر؟»)T13(...

برچسب هرای مفهرومی «عرد تخصریص منرابع کرافی بره
کارکنرران حسابرسرری داخلرری» و «جایگرراه نامناسررب واحررد
حسابرسی داخلی» استخراجی از نقل و قول مزبور بروده اسرت
که هر دو بهعنوان «ورودیهای حسابرسی داخلی» طبقهبنردی
گردیده است .بدین ترتیب مفاهیم (خرده مقولهها) از دادههرای
پژوهش استخراج گردیدند.
برای تحلیل داده ها ،ابتدا مرتن مصراحبههرا و میزگردهرا و
گفتگوهای چا شده در نر افزار  wordپیادهسازی گردیدند .در
گا دو جمالت یا پراراگراف هرای آنران در نرر افرزار  Excelو
هرکدا در یک رکورد (ردیف) پیادهسازی گردید .بهطروریکره
تعداد رکوردها به حدود  35333ردیف بالغ گردید .جمرالت یرا
پاراگراف هرایی کره دربرگیرنرده بریش از یرک مفهرو و مقولره
بوده اند به تعداد آنها ،در ردیف هرای جدیردی ،اررافه شردند.
برره منظررور جلرروگیری از تکرررار کرردها ،هررر برچسررب مفهررومی
به صورت یونیک (منحصربه فرد) در نر افزار تعریف گردید .پرس
از تحلیل و کدگذاری داده های پژوهش ،نهایتراً تعرداد مفراهیم
استخراجی حدود  05033مفهو  ،تعداد مقولههای اصلی حردود
 233مقولرره و تعررداد مقولررههررای کررالن برره حرردود  23مررورد
اسررتخراج و بررالغ گردیررد .مقولررههررای مزبررور برره کمررک روش
کدگذاری محوری در طبقه هرای آن یعنری ورودیهرا (شررایط
علی) ،فر ایندها ،راهبردها ،پیامردها ،عوامرل زمینره ای (عوامرل
مداخلهگر و بستر) قرار گرفتند.
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برچسب های مفهومی «عرد بره کرارگیری نیرروی انسرانی
دارای صالحیت»« ،فلسفه و نگرش نامناسب مدیریت نسبت به
حسابرسی داخلی» استخراجی از نقل و قول مزبور بروده اسرت؛
که مفهو نخستین بره عنروان «ورودیهرا» و مفهرومی دومری
به عنوان «عوامل زمینه ای» طبقهبندیشده است .در نقرل قرول
دیگری (متن شماره  )0چنین آمده است:
« ...یکرری از خرردماتی کرره حسابرسرران داخلرری
می توانند انجا دهند ،در حسابرسری عملیراتی و
مدیریت هزینه است .اگرر شررایط رقرابتی وجرود
نداشته باشد مدیر برهجرای حسابرسری داخلری و
مدیریت هزینه ،وقت خود را صرف دریافت رانرت
می کند تا به جای مبلغی ناچیز ،مبرالغی هنگفرت
برره دسررت آورد .ران رت اطالعرراتی کرره برره رانررت
اقتصادی تبدیل می شود بسریار بریش از کنتررل
هزینه برای شرکت سودآور است .ولی اگر شررایط
رقابتی و رانتی در کار نباشد کوچک ترین گا هم
برررای مرردیر مهررم محسررو مرریشررود ،خرردمات
حسابرسی داخلی اهمیت مییابد و به این سرمت
حرکررت مرریشررود ولرری در شرررایط غیررقررابتی
نمی توان چنین انتظاری داشت .وقتی با اسرتفاده
از رانت منفعت خاصی پدید میآیرد کره بارهرا و
بارها ارزش مادی بیشتری نسبت بره حسابرسری
داخلی دارد چرا مدیر باید وقت خود را به چنرین
موروعی اختصار دهد»)T02(... .
برچسبهای مفهومی «وجود رانت و فضرای غیررقرابتی در
اقتصاد» و «ساختار اقتصادی کشور» اسرتخراجی از نقرل و
قول مزبور بروده اسرت کره برهعنروان «عوامرل زمینرهای»
دسته بندی گردیده است .در نقرل قرول دیگرری (مصراحبه
شماره  ،0حرف  Iنشانگر مصاحبه و شماره  0بیانگر شرماره
مصاحبه است) چنین آمده است:
« ...حقوق و دستمزد نیرروی حسرابرس مرا بایرد
خو باشد .حسابرس داخلری را نبایرد برهعنروان
چرخ پنجم ببینیم .حتمراً بایرد حسرابرس ازنظرر
مالی ترأمین باشرد؛ یعنری حرداقل بایرد در حرد
معاونین شرکت باشد؛ یعنی خود را نبایرد از حرد
معاون شرکت پایینتر ببیند .اگر این تفاوتهرا را

ببیند در کار حسابرسی داخلیاش تأثیر میگذارد.
این را کسی بره شرما نخواهرد گفرت .مرن چرون
خود همه کارها را کرده ا  ،اثر میگرذارد .وقتری
شرما مریخواهیرد برویرد کرار معراون شرررکت را
بررسی کنید و وقتی میبینید قدرت و بروبررو آن
زیادتر و حقوقش از شما بیشتر اسرت ناخودآگراه
فکر می کنید او نسبت به شما ارجحتر اسرت .لرذا
آن سررؤالی کرره مرریخواهیررد نمرریپرسررید و یرره
جورهایی روی کار شما تأثیر میگذارد»)I06(...

كُدگذاري محوري ( :)Axial Codingعبارت است از
سلسله رویههایی که پس از کُدگذاری باز انجا میشوند تا
با برقراری پیوند بین مقولهها ،اطالعات را به شیوههای
جدیدی با یکدیگر مرتبط سازند (بازرگان.)0360 ،
در کدگذاری محوری ،مقولههای استخراجی حول
محورهای «شرایط علی»« ،پدیده»« ،بستر»« ،شرایط
مداخلهگر»« ،راهبردها» و «پیامدها» ارائه میگردند .در
این پژوهش این کدگذاری در قالب ارائه الگوی سیستمی
(بصری) صورت پذیرفته است .شرایط مداخلهگر (زمینه
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عا ) و بستر (شرایط خار) در قالب عوامل زمینهای ارائه
گردیدهاند؛ و شرایط علی که عمدتاً بر ورودیها و اجرای
کار حسابرسی داخلی داللت دارند در آن قالبها
طبقهبندی شدند.

و مشارکت کننردگان مختلرف دادههرا گرردآوریشرده و نهایتراً
دستیابی به اشبا نظری (عد ارافه شدن مفاهیم و مقولههای
جدید در مصاحبههای آخر) گواهی بر اعتبار یافتههای پرژوهش
است.

كُدگذاري انتخابی ( :)Selective Codingعبارت است از
روند انتخا مقولهی هسته به طور منظم و ارتباط دادن آن
با سایر مقولهها ،اعتبار بخشیدن به روابط و پر کردن
جاهای خالی با مقولههایی که نیاز به اصالح و گسترش
دارند .تحلیل خط داستان و تشریح روابط میان مقولههای
استخراجی حاصل این نو کدگذاری است که در این مقاله
در تحلیل یافتهها و نتیجهگیری بهطور مختصر به آن
پرداختهشده است (بازرگان.)0360 ،

ID

 -5-3-4روایی و پایایی

بررسی مفهو کیفیت نشان میدهد که مفهرو «کیفیرت»
چندبعدی است .کیفیت شامل طیف وسریعی از ابعراد کلیردی
ازجمله ورودی هرا ،فرآینردها ،خروجری هرا ،نترای (پیامردها) و
عوامل زمینه ای است .معیار کیفیت اغلرب شرامل یرک جنبره،
ترکیبی از جنبه ها و یا تما این جنبهها هست .بهطور خالصره،
ورودی ها ،منابع انسانی و جنبه های کراربردی از کرار هسرتند،
فرآیندها اقدامات صورت گرفته در انجا و تصمیمات اتخاذشده
در کار (حسابرسری داخلری) هسرتند ،خروجری هرا نترای کرار
هستند .ورودیها ،فرایندها و خروجیها سه بعد اصلی هستند و
«مدلهای فرایند گرا» از کیفیت را ایجاد میکنند .پیامردها آن
چیزی هستند که بهعنوان نتیجه خدمات و یا کار در حال انجا
رخ میدهد؛ و عوامل زمینهای عوامل خارج از کنترل ارائهدهنده
کار هستند که ممکن است کیفیت را تحت ترأثیر قررار دهنرد.
ترکیب هر یک از این ابعاد مهم است .مدل کیفیت حسابرسری
داخلی چهار بعد را به تصرویر مریکشرد :ورودیهرا ،فرآینردها،
خروجی ها و پیامدها که هرکدا میتواند تحت تأثیر بعد پرنجم
یعنی عوامل زمینه ای قرار گیرند پرس چرالش هرای اسرتقرار و
اجرررای حسابرسرری داخلرری نیررز در ابعرراد مررذکور توسررط
مشررارکتکننرردگان مرردنظر قرارگرفترره اسررت .بررا عنایررت برره
توریحات باال ،نشانهها و معنرای ذهنری مشرارکتکننردگان از
کیفیت حسابرسی داخلی در مدل کیفیت حسابرسی داخلری و
به تفکیک ورودی ها ،فرایندها ،خروجری هرا ،پیامردها و عوامرل
زمینه ای ،میباشد  .پس از تحلیل و کدگذاری حجرم فراوانری از
دادههای پژوهش (متن مصاحبه ها ،متن مقاالت و یادداشتها)،
مقوله های پدیردار شرده از داده هرا در قالرب الگرویی بصرری و
سیسرتمی پیرامررون چرالشهررا و موانررع دسرتیابی برره کیفیررت
حسابرسی داخلی ،به شرح شکل  3زیر به نمایش درآمده است.
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همان گونه کره تشرریح شرد ،قبرل از شررو مصراحبههرا،
رهنمود مصاحبه تردوین گردیرد .پرس از مصراحبه گرروههرای
کانونی با  2نفر از مدیران حسابرسی داخلی شرکتهای بزرگ و
دریافررت نقطرره نظرررات ایشرران و اخررذ نظرررات صرراحبنظران
دانشگاهی ،نهایتاً رهنمود مصاحبه تهیره گردیرد و مصراحبههرا
حول رهنمود مصراحبه صرورت پرذیرفت .بره تردری پیشررفت
مصاحبه ها ،رهنمود مزبور نیز تکامل یافت .کل مصراحبههرا برا
اجازه مصاحبه شوندگان ربط گردید و پژوهشگر هر مصاحبه را
چندین بار گوش ترا نسربت بره پیراده سرازی کلیره مفراهیم و
مقوله ها و جلروگیری از دسرت دادن برخری دادههرا ،اطمینران
حاصل آید .فرایند کدگذاری و الصاق برچسبهای مفهومی بره
قطعات متن نیز به صورت رفت و برگشتی و طی چندین مرحله
توسط پژوهشگر صورت پذیرفت .به منظور اعتبار یافتهها نترای
تحلیل و کدگرذاری برخری از مصراحبههرا در اختیرار  03نفرر
(شامل  2نفر از مشارکتکنندگان در پژوهش) و  2نفر خارج از
مشارکت کنندگان قرار گرفرت و نظرر آن هرا پیرامرون کردهای
استخراجی از متن داده ها اخرذ گردیرد .عمومراً برچسربهرای
مفهومی الصاقی را با محتروای دادههرا مناسرب و معتبرر تلقری
نمودند .بعالوه گردآوری دادهها از منابع مختلف (مثل سرازی)

 -2یافتههاي پژوهش
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شکل  -3الگوي طراحیشده چالشهاي پیادهسازي و اجراي حسابرسی داخلی باكیفیت در ایران بر اساس دادههاي پژوهش
(منبع ،یافتههای پژوهش).

eo

چالش ها و موانع ،منت به حسابرسری داخلری بریکیفیرت
می گردنرد و حسابرسری داخلری باکیفیرت پرایین دارای نترای
نامساعدی است که به شرح شکل  3بره نمرایش درآمرد اسرت.
نتای  ،همان اهدافی هسرتند کره اسرتاندارد گرذاران ،مقرررات
گذاران ،نهادهای ناظر (بانک مرکزی ،سازمان برورس) در قالرب
اصول ،استانداردها ،بخشنامهها ،روابط و برهطرور عرا «اسرناد
باالدستی» ورع نموده اند که درنتیجه بروز این موانع ،دستیابی
به آن ها محقق نمری گرردد .شررایط زمینرهای (شررایط خرار
سازمان و شرایط عا ) نیز کلیه اجزای الگوی سیستمی کیفیرت
حسابرسی داخلی را تحت شعا قررار مری دهرد و دارای نقرش
غیرقابل انکاری هستند .موانع مندرج در عوامل زمینرهای ترأثیر
شگرفی در دستیابی به کیفیت حسابرسی داخلی دارد.

 -1-1-2چالش هاي مرتبط باا ورودي هااي حسابرسای

بر اساس الگوی اسرتخراجی از دادههرای پرژوهش ،بره تشرریح
موانع و چالش های کیفیت حسابرسی داخلی به تفکیک اجرزای
آن یعنی «ورودی ها»« ،فرایندها»« ،خروجی ها»« ،پیامردها» و
«عوامل زمینهای» پرداخته میشود.
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 -1-2تشریح چالشها و موانع كیفیت حسابرسی داخلی

داخلی
ورودیهررای یررک خرردمت ،وظیفرره یررا فعالیررت از قبیررل
حسابرسی داخلی شامل ویژگیهای شخصی ارائهدهنده خدمات
و عناصر ساختاری آن وظیفه ازجمله اهداف وظیفه و منابع آن
است ( .(IAASB, 2014عمدتاً از ورودیها برای توریح کیفیت
استفاده می شود زیرا اغلب یک رابطره صرریح ،شرفاف و مثبرت
میان ورودی های باکیفیت باال و خروجیهرای باکیفیرت وجرود
دارد .بسرریاری از مشررارکتکننرردگان در ایررن پررژوهش نیررز از
ورودی های حسابرسی داخلی (نظیر منابع انسانی و )...بهعنروان
نشانه های اطالعاتی از کیفیت حسابرسری اسرتفاده کرردهانرد و
چالش ها و موانع پیاده سازی حسابرسی داخلری باکیفیرت را در
این خصور ارائره نمروده انرد .برااینحرال همرواره ایرن رابطره
به صرورت خطری نیسرت .اسرتفاده از معیارهرای ورودی بررای
کیفیت خروجی ،هنگامی مناسب است که رابطه بین ورودیهرا
و خروجی ها مستقیم ،سازگار و بدون سوگیری باشد؛ چراکه در
بسیاری از موارد این شرایط برقرار نیسرت .مشرارکتکننردگان
عوامل دیگر که این ارتباطات را تحت شعا قرار مریدهرد نیرز
برشمرده اند از قبیل عوامل زمینهای (عوامل سرازمانی و عوامرل
محیطی) پس همیشه یک رابطه مستقیم بین کیفیت ورودیها
و خروجی ها وجود ندارد .بااین وجود ،اغلب از ورودیها بهعنوان
معیارهای کیفیت استفاده میشود زیرا نخست آنکه اندازهگیری
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فقدان استقالل و جایگاه سازمانی مناسب







بهکارگیری مدیران یا کارکنان واحد حسابرسی داخلی
در امور اجرایی شرکت
عد تعیین جایگاه مناسب به واحد حسابرسی داخلی
تعیین حقوق و مزایای مدیر حسابرسی داخلی توسط
مدیرعامل
استقرار واحد حسابرسی داخلی زیر نظر مدیرعامل یا
معاونت مالی
انتخا مدیر حسابرسی داخلی توسط مدیرعامل یا
مدیران ارشد
انتقال مدیران یا کارکنان اجرایی سایر واحدها بهعنوان
مدیر حسابرسی
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آنهرا نسربت بره فرآینررد و اطالعرات خروجری راحرتتررر و در
دسترس تر (درنتیجه کمهزینهتر) میباشرد؛ و دو آنکره افرراد،
به طور خودکار اطالعات در مورد ورودی ها (که اغلب مقادیر) را
باکیفیرت خروجری مرررتبط مریسرازند؛ و سررو آنکره ارزیابرران
به منظور توجیه نتای ارزیابی خود ،از ارزیابی ورودیها استفاده
می کنند (تروتمان .)0303،همچنین صاحبنظران ادعا میکنند
کرره ورودیهررا همیشرره بررهدرسررتی انرردازهگیررری نمرریشرروند؛
به عنوان مثرال ،مطرابق اسرتانداردهای حسابرسری ،حسابرسران
مستقل باید درزمان بررسری ،نظرارت و یرا اتکرا برر کرار سرایر
حسابرسرران ،صررالحیت حرفررهای آنه را را مرردنظر قرررار دهررد.
پژوهش ها در ایرن زمینره نشران داده اسرت کره ارزیرابیهرای
صالحیت اغلب دارای اعتماد به بیش از واقع (کراذ ) و گراهی
اوقات نادرست صورت می پذیرد (هاردینگ و تروتمران0336 ،؛
کنردی و پیچرر0660 ،؛ تران و جمرال )0330 ،و ایرن اعتمراد
بیش ازحد (کاذ ) نسبت به صالحیت ها ممکن است اثربخشری
حسابرسی (مستقل) را کاهش داده و یا ممکن است منجرر بره
نتای نامناسبی برای بررسی کنندگان حسابرسی شود (تروتمان،
.)0336
بنابراین ،اندازه گیرری کیفیرت از طریرق تأکیرد صررف برر
ورودی ها ،ممکن است منجر به ارزیابیهای نادرست از کیفیرت
شوند .همچنین ،تمرکز صرف بر ورودیها یا خروجیها ،ممکرن
است اساس فعالیت حسابرسی داخلری کره همران اجررای کرار
است را نادیده بگیرد .ناگفته پیدا است کره ورودیهرا مناسرب
درصورتیکه با اجرای حرفهای مناسب صورت پذیرد میتواند به
نتای باکیفیتی منرت گرردد .چرارچو هرای معتبرر و مطررح
کیفیرررت حسابرسررری مسرررتقل از قبیرررل چرررارچو هیئرررت
اسررتانداردهای بررینالمللرری حسابرسرری و اطمینررانبخشرری
( ،)IAASB,2014چارچو و مدل هیئت نظارت بر حسرابداری
شرکت هرای سرهامی عرا ( )PCAOB,2013و عوامرل کیفیرت
حسابرسی سال  0302هیئت مزبور نیز ورودیها حسابرسری را
جز الینفک مدل کیفیت حسابرسی میدانند.
در این پژوهش نیرز برر اسراس پرسرش هرای غیرمسرتقیم
مطرح شده ،بسیاری از مشارکتکنندگان دو وررعیت را تصرویر
نموده اند که واحدهای حسابرسی داخلی از حی مشرابه برودن
منابع ورودی ،لیکن دارای کیفیت های مختلفری توسرط آنهرا
ارزیابیشدهاند .آنها عوامل دیگری که باع ارزشگذاری کیفی
باالتری در این خصرور شرده برود را فراترر از عوامرل ورودی
عنرروان نمودنررد .بررهعنرروانمثررال ویژگرریهررای رئرریس کمیترره
حسابرسی و سازوکارهای حاکمیرت شررکتی آن شررکتهرا در
ارزیابی کیفیت حسابرسی داخلی در ورعیت یکسان ورودیها،
بااهمیت برشمرده اند .مقولههای اصلی اسرتخراجی از دادههرای

پژوهش با عنوان «ورودیهرای حسابرسری داخلری» در الگروی
مفهومی استخراجی (شکل  )3به تصرویر کشریده شرده اسرت.
به منظور اجتنا از تفصیل ،به عنوان نمونره صررفاً گزیرده ای از
برخی مقوله ها و مفاهیم اسرتخراجی از دادههرای پرژوهش (در
قالب ورودیها) که مشارکتکنندگان از آن بهعنوان چالشهای
پیاده سازی و اجرای حسابرسی داخلی باکیفیت برشمرده اند بره
شرح ذیل ارائه میگردد.
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شایان ذکر است چرارچو کمیتره برال ( )0300برا عنروان
«حسابرسرری داخلرری در بانررکهررا» کرره برگرفترره از چررارچو
بین المللی اجرای حرفه ای حسابرسی داخلی است ،بر اسرتقالل
حسابرسی داخلی تأکید نموده است (اصل  .)0اهمیت استقالل
بره قرردری باالسررت کرره در تعریرف حسابرسرری داخلرری مرردنظر
قرارگرفته است .استقالل یکی از موارد تضرمینکننرده کیفیرت
است.
واحد حسابرسی داخلی
 کمبود منابع انسانی دارای صالحیت
 انتقال کارکنان در شرف بازنشستگی به واحد
حسابرسی داخلی
 رابطه ساالری در تأمین منابع انسانی
 فقدان تجربه مناسب کارکنان یا مدیر حسابرسی
داخلی
 انتخا افراد بازنشسته بهعنوان مدیر حسابرسی داخلی
 ترکیب نامناسب کارکنان واحد حسابرسی داخلی
 عد تناسب اندازه واحد حسابرسی داخلی با اندازه
سازمان
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مطابق چارچو بین المللی کار اجرای حرفه ای حسابرسری
داخلی ،چارچو کمیته بال ( )0300نیز «صالحیت و مراقبرت
تخصصی و حرفهای»(اصل  )3را برای اثربخشی و دسرتیابی بره
حسابرسی باکیفیت رروری می داند .شایان ذکرر اسرت بررسری
اجمالی اطالعیه های سامانه کدال با عنوان افشای «مشخصرات
کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی» ناشرران بورسری و
فرابورسی نشان می دهد که عمده واحدهای حسابرسی داخلری
دارای کارکنان معدود میباشند که بیانگر عد سرمایهگذاری و
تخصیص منابع کافی به آنها میباشد .مابقی اهرم مقولرههرای
مرتبط با چالش ها و موانرع مررتبط برا ورودیهرای حسابرسری
داخلی در شکل  3به نمایش درآمده است.
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 -5-1-2چالش هاي مارتبط باا اجاراي كاار (فرآیناد)
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حسابرسی داخلی
فرآیندها اقدامات ،مراحل ،شریوه هرا ،رفتارهرا و قضراوت و
تصمیم گیری استفاده شده در چگرونگی دسرتیابی ارائره دهنرده
خدمات به خروجی هایشان هستند (تروتمان .)0303،فرآینردها
بخررش مهمرری از راهبردهررای کیفیررت هسررتند زیرررا کیفیررت
خروجی ها و نتای می توانند تحت تأثیر کیفیت فرآینردها قررار
بگیرند .برهعنروان مثرال ،یکری از دالیرل پرایین برودن کیفیرت
خروجی ها آن است که مراحل زیادی در فرایندها وجرود دارنرد
که مستلز به کارگیری قضاوت هستند و این قضراوتهرا حتری
اگر توسط افراد واجد صالحیت نیرز صرورت پرذیرد (بره دلیرل
وجود سوگیری های ذهنی) می توانند آسیبپرذیر باشرند .پرس
قضاوتها می تواند فرایند اجرای کار حسابرسی داخلی را تحرت
شعا قررار دهرد .مقولره هرای اصرلی اسرتخراجی از دادههرای
پررژوهش بررا عنرروان «چررالشهررای پیررادهسررازی و اجرررای کررار
حسابرسی داخلی» در الگوی مفهومی اسرتخراجی شرکل  3بره
تصویر کشیده شده است .بهمنظور اجتنا از تفصیل ،بهعنروان
نمونه صرفاً گزیدهای از برخی مقولهها و مفراهیم اسرتخراجی از
داده های پژوهش (در قالب اجرای کار) که مشارکتکنندگان از
آن به عنوان چالشهای دستیابی به کیفیت حسابرسری داخلری
برشمردهاند به شرح زیر ارائه میگردد.
 عد پرداختن به ارزیابی ریسک در اجرای حسابرسی
داخلی
 عد توجه به صورتهای مالی و گزارشگری مالی
 عد تهیه و اجرای برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر
ریسک
 عد انجا ارزیابی و مستندسازی مدون نظا
کنترلهای داخلی



عد استفاده از فنآوری و نر افزار در اجرای
حسابرسی داخلی
فقدان دستورالعمل (نظا نامه) مدون برای حسابرسی
داخلی
عد بهره گیری از رویکرد مناسب در اجرای حسابرسی
داخلی
رعف در سرپرستی کار حسابرسی داخلی
شکاف میان اهداف کار حسابرسی داخلی با اهداف و
دغدغههای سازمان
فقدان یا عد اجرای برنامههای مصو حسابرسی
داخلی
فقدان یا عد توسعه برنامهها یا چکلیستهای
حسابرسی داخلی
تمرکز صرف بر انجا یکگونه حسابرسی (بهویژه
رعایت و مالی)
کنترل صرف اسناد و مدارک و عد پرداختن به
حسابرسی عملیاتی
گذشتهنگر بودن رویکرد حسابرسی داخلی در ایران
رعف در فرهنگسازی و تروی حسابرسی داخلی برای
مدیران و کارکنان
رعف در برقرار ارتباط با مدیران یا کارکنان سازمان
جهت اجرای حسابرسی
عد اجرای کنترل کیفیت کار حسابرسی داخلی
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 -3-1-2چالشهاي مرتبط با خروجیهااي حسابرسای

داخلی

خروجی ها مواردی هستند که درنتیجره ارائره خردمات یرا
اجرای کار ،تولیدشده اند و این خروجیها توجیهی بررای ترداو
آن فعالیررت محسررو مرریشرروند .اغلررب اسررتفادهکننرردگان
خروجیهای یک فعالیت را بهعنوان کیفیت حسابرسری داخلری
قلمداد مینمایند .به نظر می رسد دیدگاه خروجی از کیفیت برا
نحوه ارزیابی فرد در دنیای واقعری سرازگاری بیشرتری داشرته
باشد .گزارش ها و پیشنهادهای حسابرسری داخلری مهرم تررین
مفاهیم استخراجی مرتبط با خروجریهرای حسابرسری داخلری
بوده است .در ذیل گزیده ای از مفاهیم استخراجی از دادههرای
پرژوهش کره مشرارکتکننردگان از آن برهعنروان چرالشهرای
دستیابی به کیفیت حسابرسی داخلری (خروجری هرا) اسرتفاده
کردهاند ،ارائه میگردد.
 عد ارائه محصوالت باکیفیت به مشتری
 پایین بودن مهارتهای گزارشنویسی حسابرسان
داخلی

سال هفتم  /شماره بیستوهفتم /پائیز 7932

Ar

18



کیفیت حسابرسي داخلي در ايران :چالشها و موانع  /محمدرضا نیکبخت ،وحید منتي ،ذبیح اهلل رضايي و علي رحماني









ارائه گزارشهای تفصیلی و بدون نتیجه
ابها  ،اطنا در گزارشگری
عد پرداختن به مسائل ریشهای در گزارشهای
حسابرسی داخلی
عد پرداختن به موارد مثبت و متعادل در گزارش
حسابرسی
ارائه گزارشهای حجیم و فاقد راهکارهای مشخص
عد ارائه راهکارهای اجرایی در گزارشها و
پیشنهادهای حسابرسی
عد ارائه گزارشهای حسابرسی بهموقع

 -4-1-2چالشهاي مرتبط با عوامل زمینهاي
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عوامل زمینه ای عواملی هستند کره ممکرن اسرت کیفیرت
خدمات را تحرت ترأثیر قررار دهنرد و اغلرب خرارج از کنتررل
ارائه دهنده خدمات میباشند .چارچو های کیفیت حسابرسری
مستقل همگی دربرگیرنده عوامل زمینهای مانند کیفیرت نظرا
حاکمیررت شرررکتی و مقررررات هسررتند (شررورای گزارشررگری
مالی0332،؛ هیئت چارچو هیئت استانداردهای برین المللری
حسابرسی و اطمینانبخشی0301 ،؛ چرارچو و مردل هیئرت
نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عا  0303 ،و .)0302
عوامل زمینه ای به دودسته عوامرل خرار (زمینره) کره صررفاً
کیفیت حسابرسی داخلی شرکت خاصری را تحرت شرعا قررار
مرریدهررد از قبیررل ویژگرریهررای نظررا حاکمیررت شرررکتی آن،
فرهنررگسررازمانی و غیررره درحررالیکرره عوامررل عررا (شرررایط
مداخلهگر) به صورت عا می توانرد کیفیرت حسابرسری داخلری
کلیه مؤسسات اعتباری و شرکتهای ایرانی را تحت شعا قررار
دهد از قبیل فرهنگ پاسخگویی ،ورعیت نظارت نهادهای ناظر،
رمانت اجرایی قروانین و مقرررات و  . ...مطرابق پرژوهشهرای
گذشته ،عوامل زمینه ای که ارزیابی حسابرس مستقل و اتکا برر
کار حسابرسی داخلی را تحت تأثیر قرار میدهند عبارتانرد از:
کیفیرررت کمیتررره حسابرسررری (کررروهن و همکررراران0330 ،؛
کریشررنامورثی و مالتررا ،)0332 ،تعامررل کمیترره حسابرسرری و
نظررارت (ابرروت و همکرراران0300 ،؛ گراملینررگ و همکرراران،
 ،)0331ریسک ذاتی (گالور و همکاران0332 ،؛ مالترا0663 ،؛
مالتا و کیدا )0663 ،و فرهنگ شرکت (کریشرنامورثی و مالترا،
0332؛ لمپ و ساتون .)0661 ،شایان ذکرر اسرت کلیره مروارد
مررردنظر قرارگرفتررره در پرررژوهشهرررای پیشرررین ،توسرررط
مشارکتکنندگان در این پژوهش نیرز برهعنروان عناصرر مردل
کیفیت حسابرسی داخلی برشمرده شدهاند .دسرای و همکراران
( )0303ادعا میکنند که کیفیت نظا حاکمیت شررکتی بایرد
توسرط حسابرسرران مسررتقل در نظررر گرفتره شررود زیرررا تررأثیر

قابل توجهی بر کیفیت حسابرسی داخلی دارد .بره طرور خرار،
یک حسابرس مستقل زمانی که کیفیرت حاکمیرت شررکتی را
پایین ارزیابی مینماید و یا زمانی کره کیفیرت نظرا حاکمیرت
شرکتی را نمی تواند ارزیابی نماید ،نمی تواند ارزیرابی مثبتری از
کیفیت حسابرسی داخلی داشرته باشرد ،حتری اگرر حسرابرس
مستقل ارزیابی مثبتی در مورد صالحیت و خبرگی ،بیطرفی و
اجرررای ع ملیررات حسابرسرری داخلرری داشررته باشررد (دسررای و
همکاران .)0303 ،ذکر این نکته رروری است کره جنبرههرای
مختلف حاکمیت شرکتی از قبیرل ویژگریهرای هیئرتمردیره،
محیط کنترلی ،نظا کنترل های داخلری ،فرهنرگ پاسرخگویی،
وجود کمیته های هیئرت مردیره ،اعتقراد هیئرت مردیره ،قردرت
سازوکارهای راهبری شرکت و ...نیز توسط مشارکتکنندگان در
این پژوهش به عنوان عناصر اصرلی زمینرهای در مردل کیفیرت
حسابرسی داخلی که به عنوان عامل بازدارنده مانع دستیابی بره
کیفیت حسابرسی داخلی میشوند نیز مدنظر قررار دادهانرد .در
زیر گزیرده ای از مقولره هرا و مفراهیم اسرتخراجی از دادههرای
پررژوهش کرره مشررارکتکننرردگان از آن بررهعنرروان نشررانههررای
اطالعاتی از چالشهای دستیابی به کیفیت حسابرسری داخلری
استفاده کردهاند ،ارائه میگردد:
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چالشهاي مرتبط با كمیتههاي حسابرسی
 عد وجود کمیته حسابرسی اثربخش
 عد بهکارگیری افراد واجد صالحیت بهعنوان اعضای
کمیته حسابرسی
 شناخت ناکافی اعضای کمیته از فعالیت موسسه
اعتباری یا شرکت
 مؤثر نبودن نظارت کمیته حسابرسی بر کار حسابرسی
داخلی
 عد تأمین استقالل حسابرسی داخلی از طرف کمیته
حسابرسی
 عد بهکارگیری ترکیب متنو (دانش و تجربه) در
ترکیب کمیته حسابرسی
 بهرهگیری عمومی از حسابداران رسمی در ترکیب
کمیتهها
 عد برقراری تعامل مناسب میان کمیته حسابرسی با
مدیریت شرکت
 فقدان یا پایین بودن دیدگاه اقتصادی اعضای کمیته
حسابرسی
 عد به کارگیری اعضای دارای دیدگاه مدیریتی و
اقتصادی در کمیته
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چالشها و موانع مرتبط با نظام حاكمیت شركتی
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عد ورع ارزشهای اخالقی در سطح باالی سازمان
رعف در ارکان راهبری شرکتی
عد ارزیابی دورهای نظا حاکمیت شرکتی
عد حضور یا دعوت از مدیر حسابرسی داخلی در
جلسات هیئتمدیره
عد وجود قوانین و مقررات الز اجراء در حوزه
حاکمیت شرکتی
فقدان قانون حاکمیت شرکتی برای بخش عمومی
عد اصالح ساختار حاکمیت شرکتی در قانون تجارت
عد انتصا مدیران بر اساس مهارت و شایستگی
گسترده بودن حوزه اختیارات و قدرت مدیرعامل
فقدان نظارت مؤثر هیئتمدیره بر امور اجرایی شرکت
عد وجود چارچو های صالحیت حرفهای برای
عضویت در ارکان راهبری



چالشها و موانع مرتبط با نهاد ناظر
 عد ارزیابی عملکرد یا کنترل کیفیت واحدهای
حسابرسی داخلی توسط ناظران بانکی یا سازمان
بورس
 عد اعمال و بهکارگیری اقدامات انضباطی مناسب
 عد انجا بازنگری دورهای دستورالعملهای نهادهای
ناظر
 عد حمایت یا پشتیبانی کم از حسابرسی داخلی
توسط نهادهای ناظر
 عد تدوین دستورالعملهای حسابرسی داخلی مناسب
شرایط ایران
 رعف در فرهنگسازی حسابرسی داخلی توسط
نهادهای نظارتی
 نظارت غیر مؤثر نهادهای نظارتی
 فقدان رمانتهای اجرایی دستورالعملها و
بخشنامههای نهاد ناظر
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عد بهکارگیری اعضای آگاه نسبت به نقشهای
حسابرسی داخلی
عد بهکارگیری اعضای متخصص در کمیته حسابرسی
عد پشتیبانی و حمایت کمیته از واحد حسابرسی
داخلی
عد برقراری اتصال میان کمیته و هیئتمدیره از
طریق ریاست کمیته حسابرسی
عد تخصیص زمان کافی توسط کمیته حسابرسی به
موروعات حسابرسی داخلی
عد هدایت مناسب واحد حسابرسی داخلی توسط
کمیته حسابرسی
عد انتخا اعضای مستقل برای کمیته حسابرسی
نگاه منفعت طلبانه به عضویت صرف در کمیتههای
حسابرسی
عد سرمایهگذاری مناسب در برخی از کمیتهها
ایجاد کمیتههای حسابرسی شکلی بهمنظور رعایت
صرف مقررات
عد شناخت و آگاهی کمیته از فعالیتهای شرکت یا
موسسه اعتباری
فقدان رمانت اجرایی مصوبات کمیته حسابرسی و
پشتیبانی آن توسط هیئتمدیره
عد تصویب برنامههای حسابرسی داخلی توسط
کمیته حسابرسی
عد رعایت مفاد منشور کمیته حسابرسی
عد تعامل مناسب میان کمیته و هیئتمدیره شرکت



عد بهکارگیری مدیران مستقل
عد وجود دستکم یک عضو مالی غیرموظف در
ترکیب هیئتمدیره
عد پشتیبانی هیئتمدیره از حسابرسی داخلی
عد استقالل هیئتمدیره از مدیران اجرایی
دخالت سهامدار عمده
عد پاسخگویی مدیرعامل به هیئتمدیره
تغییرات پیدرپی مدیریت
عد بهکارگیری سازوکارهای صحیح در انتخا
مدیران
رعف در فرهنگ پاسخگویی
فقدان هیئتمدیره اثربخش
عد طرح گزارشهای حسابرسی داخلی در
هیئتمدیره
عد تصویب برنامه حسابرسی داخلی توسط
هیئتمدیره
عد وجود نظا ارزیابی عملکرد یا اعتقاد به آن
عد تصویب گزارشهای حسابرسی داخلی توسط
هیئتمدیره
عد بهکارگیری اعضای دارای دانش و تخصص در
هیئتمدیره
فقدان آگاهی یا اعتقاد هیئتمدیره نسبت به
حسابرسی داخلی
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 عد نظارت مؤثر ناظران در صالحیت مدیر حسابرسی
داخلی
 عد تعیین و اعمال مؤثر چارچو صالحیتهای
حرفه ای اعضای کمیته یا مدیران حسابرسی داخلی
توسط نهاد ناظر
 عد تعیین یا اعمال مؤثر چارچو صالحیتهای
حرفهای اعضای هیئتمدیره توسط نهاد ناظر
چالشها و موانع مرتبط با انجمنهاي حرفهاي

مؤسسات اعتباري و نظام بانکی ایران
بر اساس نظریه پدیدار شده از دادههای پرژوهش بره شررح
شکل  ،3به موانع و چالشهای دستیابی به کیفیرت حسابرسری
داخلری در ایررران برره تفکیررک اجررزای آن یعنرری «ورودیهررا»،
«فرایندها»« ،خروجی ها» و «عوامل زمینره ای» پرداختره شرد.
چالشهای مزبور به صورت عا  ،کلیه واحدهای اقتصادی شرامل
مؤسسات اعتباری ،شرکت ها و واحدهای اقتصادی ایرانری را در
برمی گیرد .مؤسسات اعتباری با عنایت بره سراختار ویرژه خرود
دارای چالش های منحصربه فردی هستند که بر اساس دادههای
پژوهش گزیدهای از اهم آنها به شرح زیر ارائه میگردد:
 ناهماهنگی میان نظارتهای مختلف (حسابرسی
داخلی ،تطبیق ،بازرسی و ریسک)
 عد وجود برنامههای مدون و رسمی برای ارزیابی
ریسک
 عد توجه به اثربخشی طراحی کنترلهای داخلی
بانک
 عد توجه به گزارشگری مالی توسط حسابرسی داخلی
 عد ارزیابی مدون کنترلهای داخلی حاکم بر
گزارشگری مالی
 عد ارتباط مناسب میان حسابرسی داخلی و مستقل
 عد اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان
داخلی
 وجود مسائل و مشکالت فراوان بهویژه مسائل
گزارشگری مالی و مشکالت عملیاتی در بانکها در
سالهای اخیر که همهچیز را به حاشیه کشانده است.
 برونسپاری حسابرسی داخلی (بخشی از کار) به
مؤسسات حسابرسی فاقد صالحیت
 اجرای حسابرسی شعبه یا اداره محور بهجای
حسابرسی فرایند گرا در بانکها
 رعف در رمانت اجرایی بخشنامههای بانک مرکزی و
پاسخخواهی آن
 عد استفاده از نر افزارهای مناسب
 رعفهای مرتبط با حسابرسی فنآوری اطالعات
 همپوشانی و تداخل وظایف حسابرسی داخلی با سایر
واحدهای نظارتی همچون بازرسی ،ریسک ،تطبیق،
مبارزه با پولشویی
 انتقال نیروهای مازاد سایر ادارهها به اداره حسابرسی
داخلی
 رعف نهادهای نظارتی
 حضور اعضای غیرمستقل در کمیته حسابرسی بانکها
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 نارسایی در اعطای گواهینامههای حرفهای
 عد تدوین چارچو های حرفهای
 عد پیگیری مناسب مطالبات حرفه از دولت
 عد بهکارگیری افراد متخصص بهصورت تما وقت در
کمیتههای تخصصی
 جوان بودن انجمن حسابرسان داخلی ایران
(توسعهنیافتگی)
 رعف در بنیه مالی انجمنهای حرفهای
 رابطهمند نبودن یا رعف در عضویت در مجامع
حرفهای
 رعف انجمنهای حرفهای راهاندازی نشریات حرفهای
 عد تهیه و انتشار کتب و نشریات حرفهای برای
توسعه حسابرسی داخلی
 عد ارائه آموزشهای حرفهای مستمر و مناسب به
حرفه
 فقدان نظارت بر حفظ و نگهداشت صالحیتهای
حرفهای اعضا
 عد اجرای کنترل کیفیت (برونسازمانی) اعضای
انجمن (اعضای حقوقی)
 رعف در مدیریت اجرایی انجمنهای حرفهای
 عد حضور مدیران تما وقت در انجمن حسابرسان
داخلی
 رعف در فرهنگسازی و تروی حسابرسی داخلی
توسط انجمنهای حرفهای
 عد ورع قوانین و مقررات حامی حسابرسی داخلی
 رعف فرهنگ پاسخگویی ملی
 عد تخصیص بودجه دولتی برای تقویت و پیشرفت
حسابرسی داخلی در ایران
مابقی اهم مقولههای مرتبط با چالشها و موانع مرتبط با عوامل
زمینه ای مؤثر برر حسابرسری داخلری در شرکل  3بره نمرایش
درآمده است.

 -5-2چالش هااي اساتقرار حسابرسای داخلای ویاژه
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با عنایت به جوان بودن حرفه حسابرسی داخلری در ایرران
در پی شکلگیری فراگیرر حسابرسری داخلری در شررکتهرای
ایرانی (شامل مؤسسات اعتباری) به تبعیت از الزامات ورعشرده
طی ده سال اخیر به ویژه توسط نهادهای ناظر از قبیرل «بانرک
مرکررزی جمهرروری اسررالمی ایررران» و «سررازمان بررورس اوراق
بهررادار» بررهمنظررور تقویررت سررازوکارهای حاکمیررت شرررکتی،
چالش های فراوانی برای پیادهسازی و اجرای حرفه ارزشآفررین
حسابرسی داخلی وجود دارد که در پژوهشهای پیشین کمترر
موردتوجه قرارگرفته است .در این پژوهش بررای اولرین برار برا
بهره گیری از رهیافت پژوهش کیفی ،ذینفعان اصلی حسابرسری
داخلی در ایران بهطور عمیق موردمطالعه قررار گرفتنرد .هردف
اصلی این پژوهش ،ارائه تبیینی جرامع از موانرع و چرالشهرای
دستیابی به کیفیت حسابرسی داخلی در ایران است.
به تبع به کارگیری رهیافت کیفی پژوهش ،در ایرن پرژوهش
به کمک نتای حاصل از کدگذاری باز ،محروری و انتخرابی کره
خررار روش نظریرره زمینررهای ،دادههررای پررژوهش مررورد
تجزیه وتحلیل قرار گرفتند .در ایرن راسرتا ،مقولرههرای کرالن،
مقوله های اصلی و خررده مقولره هرای اسرتخراجی از دادههرای
پژوهش (مصاحبه ها و متون استفادهشده) مورد تجزیرهوتحلیرل
قرار گرفت و به عنوان چارچو یکپارچه چالشهای پیادهسازی
و اجرای کیفیت حسابرسی داخلی ارائه گردیرد .برا عنایرت بره
چندوجهی بودن کیفیت از نگاه مشارکت کننردگان و ذینفعران
مختلف ،چالشهای پیراده سرازی و اجررای حسابرسری داخلری
باکیفیت در قالب رویکررد (الگرو) سیسرتمی کره دربرگیرنرده،
ورودی ها ،فرایند اجرای کار ،خروجی و عوامل زمینرهای اسرت،
ارائرره شررد .مشررارکتکننرردگان در ایررن پررژوهش چررالشهررای
پیاده سازی و اجررای حسابرسری داخلری باکیفیرت را پیرامرون
ورودی های آن (موانع و رعف هرای مررتبط برا منرابع انسرانی،
استقالل ،بی طرفی ،سرمایه گذاری مناسب در حسابرسی داخلی
و ،)...اجرررای عملیررات یررا فراینررد حسابرسرری داخلرری (عررد
برنامه ریزی صحیح کار و اجررای حسابرسری مطرابق آن ،عرد
برقراری ارتباطات و تعامل مناسب با مشتری ،عد استقرار نظا
پیگیری مناسب ،عد اجرای حسابرسی مطابق اصول و رروابط
حرفررهای و ،)...خروجرریهررای حسابرسرری داخلرری (عررد ارائرره
محصوالت باکیفیت به مشتری و رعف های ناشی از گزارشگری
حسابرسی داخلی) و عوامل زمینه ای (رعف کیفی کمیتههرای
حسابرسی ،مشکالت و موانع مرتبط با نظا حاکمیرت شررکتی
در ایران ،موانع و مشکالت مررتبط برا نظرارت نهادهرای نراظر،
رعف های مرتبط انجمن های حرفره ای ،عرد وجرود قروانین و
مقررررات حررامی حسابرسرری داخلرری ،عررد تعامررل بررا جامعرره

بینالمللی ،رعف در آموزشهای دانشگاهی و حرفهای و )...ارائه
نمودنررد .ناهمرراهنگی میرران واحرردهای مختلررف نظررارتی در
مؤسسررات اعتبرراری (حسابرسرری داخلرری ،تطبیررق ،بازرسرری) و
همپوشانی دامنه کار آن واحدها ،عد توجه به ریسک و ارزیابی
آن ،عد توجه به طراحی کنترلهرای داخلری ،عرد توجره بره
صورت های مرالی و گزارشرگری بانرک ،انتقرال کارکنران فاقرد
صالحیت از سایر ادارات موسسه اعتبراری بره اداره حسابرسری
داخلی ،رعفهای حسابرسی فنآوری اطالعات ،رمانت اجرایی
کم بخشنامههای بانک مرکزی و عد بهکارگیری نرر افزارهرای
حسابرسی داخلی ازجمله مهمترین چالش ها و موانع حسابرسی
داخ لی مختص مؤسسات اعتباری بوده است درحالیکره مرابقی
مقوله های پدیدار شده در الگوی طراحیشده (شکل  )3در کلیه
واحدهای حسابرسی داخلی قابلتعمیم است .بررسیهای حاکی
از آن است که پژوهشهای جاری داخلی بهصورت خار ،جامع
و جداگانه به چالشهای استقرار و پیادهسازی حسابرسی داخلی
باکیفیت در ایران نپرداختهاند .نتای جالبتوجه این پژوهش آن
است که حتی باگذشت حدود  03سال از انجا پژوهش توسرط
نیکخواه آزاد و قناد ( )0309می توان گفت عمرده چرالشهرای
گزارش شده در پرژوهش ایشران در ایرن پرژوهش نیرز پدیردار
شده اند .صرف تشرکیل انجمرن حسابرسران داخلری در ایرران،
ترجمه و ابرال اسرتانداردهای حسابرسری داخلری برینالمللری
توسط سازمان بورس و انجمن حسابرسان داخلی ایرران و الرزا
به استقرار حسابرسی داخلی در ایران (بر اساس دسرتورالعمل و
بخشنامه های بانک مرکزی و سازمان بورس) ازجمله سه اقردا
مهم صورت گرفته است در سالهای اخیرر بروده اسرت کره در
پژوهش مزبور به عنوان چالش ذکر گردیده بود .همانگونره کره
در بخش یافته های تحقیق تشریح شد ،سه موررو مزبرور نیرز
هم اکنون دارای چالش های فراوانی هستند و به نظر میرسد در
ظاهر مرتفع گردیرده انرد .همچنرین یافترههرای ایرن پرژوهش
یافتررههررای پررژوهش رحمررانی و همکرراران ( )0361نیررز در
برمیگیرد .همچنین به دلیل آنکه بر اساس مدل پدیدار شده از
داده های پژوهش بهعنوان چالش هرای اسرتقرار و پیرادهسرازی
حسابرسی داخلی با کیفیرت در ایرران کلیره ابعراد حسابرسری
داخلری (ورودیهرا ،فراینردها ،خروجرریهرا ،پیامردها و عوامررل
زمینررهای) را در بررر مرریگیرررد ،لررذا یافتررههررای ایررن پررژوهش
چالش های حسابرسی داخلی پدیدار شده در مطالعات خرارجی
(پیکره عمومی دانش0302 ،؛ بنیاد پژوهشی انجمن حسابرسان
داخلی0301 ،؛ بزمی و همکاران )0309 ،را نیز در بر میگیررد.
نکته شایان ذکر آن است که در کشورهای مزبور به دلیل قدمت
و درجه بلو باالتر حسابرسی داخلی ،درجه بلرو سرازوکارهای
حاکمیت شرکتی ،سفت وسخت بودن رمانت اجرایی قروانین و
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مقررات ،چالش های محدودتری نسبت به حسابرسی داخلی در
ایران دارند .جامع بودن این پرژوهش شرامل موردمطالعره قررار
دادن ذینفعرران مختلررف ،وسرریع بررودن منررابع و مصرراحبههررا،
بهره گیری از رویکرد کیفی پژوهش ،ارائه جامع یافتهها در قالب
الگوی سیستمی آن را از پژوهش های پیشین متمایز میسرازد.
همچنین یافته های این پرژوهش برا یافترههرای پرژوهشهرای
خارجی نیز مطابقت مینماید هرچند چالشهرای دسرتیابی بره
حسابرسی داخلی باکیفیت در کشورهای دیگر محردودتر بروده
است لیکن در ایران بره دلیرل جروان برودن حرفره حسابرسری
داخلی ،متفاوت بودن قوانین و مقررات و ساختارهای حاکمیرت
شرکتی ،چرالشهرای گسرترده ترری جهرت اسرتقرار و اجررای
حسابرسی داخلی باکیفیت در این پژوهش گزارششده است.
با عنایت به توریحات مزبور به منظرور دسرتیابی و ارتقرای
کیفیررت حسابرسرری داخلرری در ایررران ،کلیرره عوامررل مزبررور
(ورودی ها ،فراینرد ،خروجری ،نترای  ،عوامرل زمینره ای) دارای
نقش های مؤثری هستند کره مسرتلز توجره اسرت .پرس اهرم
راهبردهای قابل اتخاذ در این خصور باید پیرامون مؤلفههرای
الگوی استخراجی شکل ( 3نظرات و تجار مشارکتکنندگان)
صورت پذیرد .قاعردتاً مری تروان راهبردهرای متنروعی در ایرن
خصور ارائه داد که در ایرن بخرش گزیرده خالصرهای از اهرم
راهبردهای پیشنهادهای این پژوهش کره برر اسراس دادههرای
پژوهش بهدستآمده است ،ارائه میگردد:
راهبردهای ویژه بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری :ارزیابی
اثربخشی طراحی کنترل های داخلی موسسره اعتبراری توسرط
واحد حسابرسی داخلی و ارزیابی بخش رعایت آن توسط دیگرر
واحردهای نظرارتی موسسره اعتبراری از قبیرل واحرد بازرسری
به منظور اجتنا از دوبارهکراری هرا و ترداخل وظرایف ،تجهیرز
واحدهای حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری به نرر افزارهرای
حسابرسی داخلی ،استقرار حسابرسی فن آوری اطالعات کارآمد
یا تقویت آن در مؤسسات اعتباری ،مردنظر قررار دادن ارزیرابی
کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برهویرژه قابرلاتکرا
بررودن صررورتهررای مررالی موسسرره اعتبرراری در برنامررههررای
حسابرسی داخلی ،همکراری و همراهنگی حسرابرس داخلری و
مستقل ،تقویت نظارت هرای بانرک مرکرزی برر امرور کمیتره و
حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری ،تقویرت ررمانت اجرایری
بخشنامه های بانک مرکرزی ،تردوین چرارچو صرالحیتهرای
حرفه ای برای اعضای کمیته حسابرسی ،مدیران و معاونان واحد
حسابرسی داخلری مؤسسرات اعتبراری توسرط بانرک مرکرزی،
کنترل کیفیت دوره ای واحد حسابرسری داخلری توسرط نراظر،
تمرکز بر ارزیابی اثربخشی نظا مدیریت ریسک در برنامههرای
حسابرسی داخلی بانک ها ،جذ منابع انسانی دارای صرالحیت

و خبررره ،فرهنررگسررازی و تررروی حسابرسرری داخلرری برررای
هیئت مردیره و هیئرت عامرل بانرکهرا ،حمایرت نهراد نراظر از
استقالل واحدهای حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری ،ازجمله
گزیده ای از راهبردهای قابل اتخاذ در نظا برانکی اسرت کره از
داده های پژوهش ،در قالب مقوله های اصلی و خررده مقولرههرا
(مفاهیم) استخراج گردیده است.
راهبردهای قابل اتخاذ در سطح هر کار حسابرسی داخلری:
شناخت عمیق نسرب بره مسرائل ،برنامرهریرزی قبرل از شررو
رسیدگی ها ،ارائه پیشنویس یافته ها به مسرئولین واحرد مرورد
رسیدگی ،هماهنگی قبل از شرو کار ،اخذ نقطه نظررات گرروه
رسیدگی ،بررسی پروندهها و بازبینی آن حین رسیدگیها ( Hot
 ،)Reviewسرپرستی مناسب ازجملره گزیردهای از راهبردهرای
ق ابل اتخاذ در سطح هر کار حسابرسری اسرت کره از دادههرای
پژوهش ،در قالب مقوله های اصلی و خرده مقولرههرا (مفراهیم)
استخراج گردیده است.
راهبردهای قابل اتخاذ در سطح واحرد حسابرسری داخلری:
استقرار نظا کنترل کیفیت ،کنترل کیفیت و بررسی پروندههرا
بعد از اتما رسیدگیها ( ،)Cold Reviewآموزشهای مسرتمر،
تدوین و بهکارگیری نظا نامه حسابرسی داخلی ،تعامل مناسرب
با مدیران و کارکنان واحدهای مختلف ،فرهنگسرازی و ترروی
حسابرسی داخلی ،استخدا و به کارگیری منرابع انسرانی واجرد
صالحیت ،بهکارگیری مدیر حسابرسی داخلی واجرد صرالحیت،
استفاده از ترکیب متنو دانرش و تجربره در گرروه حسابرسری
داخلی ،ارائه محصوالت باکیفیت به مشتری ،بهکارگیری کنترل
کیفیت برون سازمانی به صورت دوره ای ،رعایت اصول و رروابط
حرفه ای نیز گزیده ای از راهبردهای قابل اتخاذ جهت دسرتیابی
به کیفیت حسابرسی داخلی اسرتخراجی از دادههرای پرژوهش
است.
راهبردهای قابل اتخاذ در سطح سازمان :با توجه به روشرن
شدن جنبره هرای مختلرف مردل کیفیرت حسابرسری داخلری،
سرررمایهگررذاری در منررابع انسررانی ،تررروی و فرهنررگسررازی
حسابرسی داخلی ،ایجاد سازوکارهای مناسب اجررای عملیرات
(از قبیل نظا پیگیری مؤثر) ،ارزیابی عملکرد واحد حسابرسری
داخلی ،آموزش ،ارائه سازوکارهای کنترل کیفیت درونسازمانی
و برونسازمانی (به صورت دوره ای) ،آگاهی از نیازهای ذینفعران
و شناسررایی آن ،بررهکررارگیری افررراد متخصررص در کمیترره
حسابرسی ،تقویت نظا حاکمیت شررکتی ازجملره مهرم تررین
راهبردهایی اسرت کره مریتروان جهرت دسرتیابی بره کیفیرت
حسابرسی داخلی اتخاذ نمود.
راهبردهای نهادهرای نراظر و انجمرن حسابرسران داخلری:
نظا مند کرردن اعطرای گواهینامرههرای حرفره ای و عضرویت،
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ابوالمعالی ،خدیجه ،)0360( ،پژوهش کیفی از نظریه تا
عمل ،نشر علم ،تهران ،چا اول.
اسدی ،مرتضی ،)0360( ،ابال بهتنهایی کافی نیست،
فصلنامه حسابدار رسمی ،شماره  ،00زمستان ،ر .00-0
اسدی ،مرتضی ،)0360( ،کمیته حسابرسی اثربخش؛ دانش
و تجربه مربوط ،گفتگو با مرتضی اسدی ،دوماهنامه
حسابرس ،سال  ،02شماره  ،96بهمن  -اسفند ،ر -32
.12
اشتراوس ،آنسلم ،وکوربین ،جولیت ،)0662( ،اصول روش
پژوهش کیفی ،نظریه مبنایی -رویهها و شیوهها ،ترجمه
محمدی ،بیوک ،پژوهشگاه علو انسانی و مطالعات
فرهنگی ،تهران ،0363 ،چا سو .
امجدیان ،فریدون ،)0361( ،از حقیقت کنترلهای داخلی
تا واقعیت اجرای آن ،ماهنامه حسابدار ،سال  ،30شماره
 ،023آبان ماه ،ر .11- 30
امیدواری ،ناصر ،)0360( ،دلنگرانیهای بزرگان حرفه
حسابرسی داخلی ،ماهنامه بورس ،شماره  ،030دیماه ،ر
.33-30
امیدواری ،ناصر ،)0363( ،دشواریهای استقرار نظا
حسابرسی داخلی ،دوماهنامه حسابرسان داخلی ،دوره ،0
شماره  ،0خرداد و اردیبهشت ،ر .09-03
انصاری ،عبدالهمدی و شفیعی ،حسین ،)0322( ،بررسی
تأثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسی،
فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،شماره ،22
زمستان ،ر .31- 00
ایمان ،محمدتقی 0360( ،الف) ،روششناسی پژوهشهای
کیفی ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چا اول.
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نظارت مؤثر بر کیفیرت واحردهای حسابرسری داخلری ،نظرارت
مؤثرتر برر اعضرا ،آمروزش ،ترروی حسابرسری داخلری ،ترالش
به منظرور اسرتقرار پریشنیازهرای حسابرسری داخلری ،تردوین
چارچو صالحیتهای حرفهای ،ارائه خدمات کنتررل کیفیرت،
تدوین رهنمودهای حرفه ای ،انتشار نشریات حرفه ای ،نظارت بر
حسن اجرای دستورالعملها بهعنروان گزیردهای از راهبردهرای
دستیابی به کیفیت حسابرسی داخلی در این حوزه میباشد.
جامعه حسابداران رسمی ،سازمان حسابرسری و مؤسسرات
حسابرسی :ررورت نظارت مؤثر بر اجرای استاندارد حسابرسری
( 903ارزیرررابی کرررار واحرررد حسابرسررری داخلررری) ،تررردوین
چک لیست های کنترل کیفیت و ارزیابی واحردهای حسابرسری
داخلی صاحبکار ،ارائه خردمات در چرارچو اصرول و رروابط
حرفررهای ،آمرروزش ،ررررورت انجررا کنترررل کیفیررت خرردمات
حسابرسری داخلری توسرط جامعره حسرابداران رسرمی ایرران،
بهره گیری از تجار موفق ،استفاده از تجار برین المللری نیرز
بهعنوان گزیده ای از پیشنهادها و راهبردهای قابل اتخاذ در این
خصور است.
دولت و کالن جامعه :سرمایه گذاری در حسابرسی داخلری،
ایجاد بسترهای قرانون ی و ررمانت اجرایری قروانین و مقرررات،
استقرار نظا راهبری شررکتی و حسابرسری داخلری در بخرش
دولتی به عنوان الگو ،اختصار بودجره بره حسابرسری داخلری،
اختصار بودجه مناسب به پژوهشهای حسابرسی داخلری نیرز
خالصه ای از راهبردهای قابل اتخاذ در این خصور است.
دانشررگاههررا و مؤسسررات متررولی امررر آمرروزش :اختصررار
واحدهای درسی به حسابرسی داخلی ،ایجاد رشرته حسابرسری
داخلی در دانشگاهها به طور مستقل ،تجدیدنظر در برنامرههرای
درسی دانشگاه ها بره منظرور پوشرش نیازهرای حرفره ای ،ارائره
آموزشهای حرفه ای ،هدفمند کردن پژوهش به نیازهای حرفره
حسابرسی داخلی ،تقویت منرابع آموزشری ،شناسرایی نیازهرای
حرفه ای نیز بهعنوان گزیده ای از راهبردهای قابل اتخاذ در ایرن
خصور است.
نظریرره و الگرروی پدیرردار شررده در ایررن پررژوهش پیرامررون
چالش های استقرار و پیاده سازی حسابرسری داخلری باکیفیرت
می تواند در پژوهشهای آتی بهصورت تخصصی و پررداختن بره
جنبه های خار آن مدنظر قرار گیرد .در این پژوهش جنبههای
مختلفی از کیفیت حسابرسی داخلی ،چالش های دسرتیابی بره
آن و راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی در ایران ارائه
شد .در پژوهشهای آتی رمن آنکه میتوان اهمیت هرکردا از
مقوله های استخراجی در بخشهای مختلف بهصرورت جداگانره
موردپژوهش قرارداد بلکه اهمیت آنها نیز میتوان رتبرهبنردی
نمود .بهعنوان مثال صرفاً به مقولههای اسرتخراجشرده پیرامرون

تأثیر سازوکارهای حسابرسی داخلری پرداختره شرود و جوانرب
کیفیت آن به طور تخصصی و ویژه موردبررسی و رتبهبندی قرار
گیررد .هرکرردا از مقولرههررای اسرتخراجی (از قبیررل آمرروزش،
فرهنگ سازی و تروی  ،کنترل کیفیرت ،مهرارتهرای ارتبراطی،
بینش ،تردید حرفه ای ،بری طرفری و واقرعبینری ،آمروزشهرای
دانشگاهی ،مؤثر بودن آمروزش ،تعامرل برا کمیتره حسابرسری،
برنامه های حسابرسی مبتنی بر اولویت ،ارزیابی عملکرد ،کارایی
و اثربخشی حس ابرسی داخلی ،تعامل میان حسابرسی داخلری و
مستقل ،مدیر حسابرسری داخلری  )...کره در قالرب ورودیهرا،
فرایند ،خروجی ،نتای و عوامل زمینهای طبقهبندی و در قالرب
الگوی یکپارچه ارائه گردید می تواند به طور ویرژه مروردپژوهش
قرارگرفته و تبیین الز در این خصور صورت گیرد.
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ایمان ،محمدتقی ،) 0360( ،فلسفه روش پژوهش در
علو انسانی ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
آقاجعفری ،مهدی ،)0323( ،بررسی اثربخشی حسابرسی
داخلی در شرکت ملی نفت ایران ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
باباجانی ،جعفر و بابایی ،مسعود ،)0363( ،تأثیر استقرار
واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در
ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ،فصلنامه دانش
حسابداری ،شماره  ،1بهار ،ر .00- 0
باباجانی ،جعفر و خنکا ،عبدالخالق ،)0360( ،ررورت
تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی
در شهرداریهای کالنشهرها برای ارتقاء سطح مسئولیت
پاسخگویی ،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی،
شماره  ،33بهار ،ر .00- 36
بازرگان ،عباس ،)0360( ،مقدمهای بر روشهای پژوهش
کیفی و آمیخته -رویکردهای متداول در علو رفتاری ،نشر
دیدار ،تهران.
بانک مرکزی ج.ا.ا ،)0329( .رهنمودهایی برای نظا مؤثر
کنترل داخلی در مؤسسات اعتباری ،مدیریت کل نظارت بر
بانکها و مؤسسات اعتباری ،شماره مب.0000/
بانک مرکزی ج.ا.ا ،)0363( .حسابرسی داخلی در بانکها،
مدیریت کل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی.
بانک مرکزی ج.ا.ا ،)0369( .دستورالعمل الزامات ناظر بر
حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی ،مدیریت
کل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره
مطالعات و مقررات بانکی.
برازنده ،مریم ،)0363( ،کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی
و مدیریت سود ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده
مدیریت و حسابداری دانشگاه الزهرا.
بنی مهد ،قاسم ،)0361( ،رعفهای سنتی واحدهای
حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در شرکتهای
ایرانی ،روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره  03 ،3992دیماه.
پزشک زاده ،فاطمه ،)0323( ،بررسی میزان اتکای
حسابرسان مستقل بر انوا حسابرسی داخلی ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه الزهرا.
پور اسماعیلی ،کیهان ،)0320( ،بررسی تأثیر گزارشهای
حسابرسی داخلی بر کیفیت تصمیمگیری مدیران در
شرکتهای تولیدی و صنعتی پذیرفتهشده د ر بورس اوراق

بهادر تهران ،فصلنامه مدیر ساز ،شماره  ،00پائیز ،ر -20
.26
پور زرندی ،ابراهیم ،)0360( ،درک اندک حسابرسی
داخلی از مدیران گرفته تا حسابرسان! ماهنامه بورس،
شماره  ،030دیماه ،ر .23- 20
حاجیها ،زهره و رفیعی ،آزاده ،)0363( ،تأثیر کیفیت
عملکرد حسابرسی داخلی بر به هنگا بودن گزارش
حسابرسی مستقل ،پژوهشهای حسابداری مالی و
حسابرسی ،سال  ،9شماره  ،01زمستان ،ر .030-000
حساس یگانه ،یحیی ،)0306( ،شناسایی عوامل مؤثر در
عد اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی،
نشریه مطالعات مدیریت بهبود و تحول ،شماره  02و ،09
بهار و تابستان ،ر .91-16
حساس یگانه ،یحیی ،)0360( ،کندوکاوی در چیستی
حسابرسی و کنترلهای داخلی ،ماهنامه بورس ،شماره
 ،030دیماه ،ر .00-03
حساس یگانه ،یحیی و علوی طبری ،سید حسین،
( ،)0320رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی
داخلی و مخارج حسابرسی مستقل ،فصلنامه مطالعات
حسابداری ،شماره  ،1ر .69-00
حسینی ،محمد حسین ،)0309( ،بررسی تحلیل اثربخشی
حسابرسی داخلی در صنعت گاز ایران ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید
بهشتی.
حیدری ،محمد ،)0322( ،بررسی تحلیلی اثربخشی
حسابرسی داخلی در بانکهای ایران ،پایاننامه کارشناسی
ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشکده حسابداری و
اقتصاد.
خستویی ،هوشنگ ،مداحی ،آزاده ،دوانی ،غالمحسین و
محمد پور ،مسعود ،)0363( ،میزگرد :استقرار سامانههای
حسابرسی داخلی :از رابطهگذاری تا دشواریهای اجرایی،
دوماهنامه حسابرسان داخلی ،دوره  ،0شماره  ،0تیر و
مرداد ،ر .09-03
خوزین ،علی ،)0323( ،بررسی تحلیلی اثربخشی
حسابرسی داخلی در شرکتهای زیرمجموعه سازمان اتکا،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی.
داناییفرد ،حسن ،الوانی ،سید مهدی و آذر ،عادل،
( ،)0360روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت:
رویکردی جامع ،انتشارات صفار ،تهران ،چا دو .
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رحمانی ،علی ،)0360( ،هیچ اطالعی از کارکرد حسابرسی
داخلی در ایران نداریم ،ماهنامه بورس ،شماره ،030
دیماه ،ر .10-13
رحمانی ،علی ،مداحی ،آزاده؛ و قشقایی ،فاطمه،)0361( ،
موانع استقرار حسابرسی داخلی در دانشگاههای دولتی
ایران ،فصلنامه مدیریت نظامی ،سال پانزدهم ،شماره ،20
ر .012-003
سازمان بورس و اوراق بهادار .)0360( .دستورالعمل
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