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 چکیده
های دولتی و این مطالعه اثربخشی حسابرسی داخلی در مدیریت سازمان

کند. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارکنان های آن را بررسی میچالش
بخش مدیریت مالی، اداری و بودجه و تشکیالت مراکز استانی و سازمان 
مرکزی دانشگاه پیام نور بوده و نمونه از بین مراکز استانی و سازمان 

های مرکزی انتخاب شده است. اثربخشی حسابرسی داخلی در سازمان
دولتی با استفاده از متغیرهای استقالل سازمانی، منشور رسمی، دسترسی 

ود، بودجه کافی، درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی، کارکنان نامحد
شایسته، حمایت مدیریت ارشد و انطباق با استانداردهای حسابرسی 

دهد، انطباق ای مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میحرفه
ای، دسترسی نامحدود، منشور رسمی، با استانداردهای حسابرسی حرفه

ارشد و کارکنان ارتباط مستقیمی با اثربخشی حسابرسی  حمایت مدیریت
دارد. همچنین، بین استقالل سازمانی حسابرسان داخلی و درک مدیر 

ای وجود ندارد و سازمان از حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی رابطه
متغیر بودجه کافی با عمکرد مدیریت ریسک حسابرسی دخلی رابطه 

دار دارد. حسابرسی داخلی رابطه مستقیم معنیمعکوس و با عملکرد کنترل 
شود استانداردهای کار حسابرسی داخلی در براساس نتایج پیشنهاد می

های دولتی تدوین شود و این مهم مستلزم حمایت مدیریت ارشد و سازمان
آموزش کارکنان بخش حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی به عنوان 

باید طوری جاری باشد که دسترسی  های دولتییک فرهنگ در سازمان
سهولت نامحدود حسابرسان داخلی به هر بخشی چه مالی و غیرمالی به

 پذیر بوده و استقالل حسابرسان داخلی حفظ شود.امکان
 

 های کلیدیواژه
 .اثربخشی حسابرسی داخلی، عملکرد مدیریت ریسک، عملکرد کنترل

 
 

 

 

Abstract 
This study examines internal audit effectiveness in 

public sector management and it’s challenges. Research 

statistical society were used from internal audit 

directors and staff from university of Payame Noor 

financial, administrative and budgetary departments 

and sample elected from province center and central 

organization of Payame Noor University. Internal audit 

effectiveness in public sector tested with implementing 

variables such as organizational independence, formal 

mandate, unrestricted access, sufficient funding, 

management perception from internal auditing, 

competent staff, management support and compliance 

with professional audit standards. Results show that 

internal audit effectiveness is positively related to 

compliance with professional audit standards, 

unrestricted access, formal mandate, top management 

support and competent staff. We found no relation 

between organizational independence and management 

perception from internal auditing with internal audit 

effectiveness.Sufficient funding has a positive relation 

with control function of and negative relation by risk 

management function. Based on conclusions it’s 

suggested that internal audit standards should codify 

and this principle requires top management support and 

trained staff. Internal audit as a culture should be going 

in public organizations where the financial and non-

financial unrestricted access of them is possible and 

they have organizational independence. 

 

Keywords 
Internal Audit Effectiveness, Risk Management Function, 

Control Function. 
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 مقدمه
 حسابرسان داخلی در سازمان تأثیر با اهمیتی بر هر فعالیتی 

های برقرار عدم انطباق یا عدم رعایت در ارتباط با رویه بارةدر
ها، قوانین و مقرراتی که توسط دولت ایجاد شده شده، برنامه
های سازمان داشته باشد. تواند اثر مهمی بر فعالیتدارند که می

نمودن ارزش نین برای ایجاد و اضافهحسابرسان داخلی همچ
جویی در ها و برای اجتناب از شکست و صرفهبه سازمان

های سازمان مطابق با های مدیریت و اجرای رویههزینه
باشند. حسابرسان قوانین و استانداردها، از عوامل ضروری می

داخلی حق و توانایی ارزیابی تمام اطالعات در هر قسمت 
و عملکرد آنها در قلمرو کل سیستم مدیریتی  سازمان را دارند

نفعان سازمان از داشتن عملکرد . بنابراین ذیهستسازمان 
آفریند قوی حسابرسی داخلی قوی که برای سازمان ارزش می

توانند خاطر اینکه حسابرسان داخلی میه برند. بسود می
 یک عنوان بهتوانند آگاه سازند می شانتیمسئولمدیران را از 

های سیستم کنترل داخلی و تسهیل مشاور در شناسایی ضعف
سازی مدیریت ریسک عمل کنند، همچنین حسابرسان پیاده

سازمان کمک  ها و عملیاتبودن روشداخلی به متناسب
 کنند.می

ناکارا و با  طوربهارکنان بخش حسابرسی داخلی که ک
های هباشند، برنام افتهیسازمانتخصص فنی در سطح پایین، 

 ةهای خود در جهت ارائشده برای هدایت فعالیتاز پیش تعیین
خروجی اثربخش برای سیستم حسابرسی داخلی سازمان خود 

، های دولتیسازمانهای گسترده مدیریت ندارند. ویژگی
نمودن  عملکرد حسابرسی اثربخش را به منظور برآورده

کرد طلبد. عملگویی میپاسخ در جهتنفعان مطالبات ذی
تواند نقشی حیاتی در می ،حسابرسی داخلی ساختاریافته سالم

از طریق  های دولتیسازمانگویی و مدیریت فرایند پاسخ
های سازمانی مهم، مدیریت اثربخشی کنترل ازهای آن ارزیابی

. این عملکرد و فرایندهای مدیریت ریسک بازی کند
رل، فرایند مدیریت ریسک و کنت حسابرسی داخلی سالم و

استقالل سازمانی، منشور رسمی، دسترسی نامحدود، بودجه 
کافی، درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی، کارکنان 
شایسته، حمایت مدیریت ارشد و استانداردهای حسابرسی و 

نماید. اینکه تا چه اندازه گزارش حسابرسی ساالنه را الزامی می
ترل های مدیریت ریسک و کنوجود این عناصر با نقش

های دولتی سازماناثربخش حسابرسی داخلی در مدیریت 
بررسی نشده است. گرچه بسیاری از مرتبط است در ایران 

محققان توافق دارند که نقش عملکرد حسابرسی داخلی در 
است اما هنوز دیدی  انکاررقابلیغ های دولتیسازمانمدیریت 

کنان نزد مدیران و کار بارهنگر در این واقع سطحی و غیر
ای در شود و آن را به ادارهدیده می های دولتیسازمان

اداره رسیدگی به " نام بامدیریت مالی سازمان  رمجموعهیز
کند. در صورتی که وظایف حسابرسی محدود می "اسناد مالی

، رسیدگی و حسابرسی مالی، یردولتیغداخلی در بخش 
گزارش عملیاتی و رعایت و اظهارنظر در این موارد در قالب 

 های دولتیسازماندر  که متأسفانه باشدحسابرسی داخلی می
کشورمان تنها حسابرسی مالی و رعایت در حوزه مالی مدنظر 

 قرار گرفته و بخش عملیاتی مسکوت مانده است. 
از طرف دیگر، همین رسیدگی اندک مالی نیز بدون 

ای نیز دوره طوربهو  شدهانجاماستاندارد و منشور خاصی 
گردد. همچنین با توجه به اینکه ارشی از این بابت ارائه نمیگز

 یطورکلبهطور دقیق عملکرد مدیریت سازمان و هاین بخش ب
نماید تمایلی از گرفته و بررسی می نظر ریزها را تمام بخش

ها به احیای این بخش نبوده و مورد جانب مدیران سازمان
االری و گماردن سجای شایسته مهری واقع گردیده و بهبی

در این بخش، افرادی گوش به  دهیدآموزشافراد کاردان و 
و اگر هم افرادی الیق در  شده گرفتهکار هفرمان و تابع امر ب

توجه قرار  دربارةها بوده باشند نظرات آنها این مجموعه
ای در این دلیل نبود استاندارد و منشور ویژهگیرد و بهنمی

ای حسابرسی داخلی سازمان، ارش دورهگز ةزمینه و عدم ارائ
گردد. این مسأله با در اصالً نظر و گزارشی از آنها مطالبه نمی

های دولتی شدن بسیاری از بخشامناییتگرفتن بحث هیئنظر
مشابه با بخش  هامالی مستقل سازمان و لزوم مدیریت

 بسیار پررنگ گردیده است.  ،خصوصی
خشی حسابرسی داخلی در لذا هدف این مطالعه آزمون اثرب

و عواملی است که بر این  های دولتیسازمانمدیریت 
 اثربخشی تأثیر دارند. 

 

 پژوهشپیشینه 

  پژوهشمبانی نظری 
مدیریت ریسک در سازمان و نقش حسابرسان  خصوصدر

( در مرور ادبیات این موضوع 2001) 6دیگرانداخلی، هاس و 
سابرسان داخلی باید اشاره کردند که ح متحدهاالتیادر کشور 

های خود باشند ها در سازمانتنها قادر به ارزیابی ریسکنه
های کامالً پیچیده ریسک نیز باشند. بلکه، باید قادر به تحلیل

دارد که نقش عملکرد ( بیان می2003) 2در این زمینه آسار

                                                                     
 . Hass et al.  

 . Asare  
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حسابرسی داخلی در قالب سه عنصر اصلی شامل ارزیابی و 
فرایندهای مدیریت و کنترل در تقویت مدیریت ریسک، 

تواند شناسایی گردد. این عناصر می های دولتیسازمان
برای اطمینان از  جادشدهیاهای ها و روشدربردارنده رویه

دستیابی به اهداف بوده و شامل ارزیابی مناسب ریسک، 
سازمانی و سازمانی و برونگزارشگری درون یقابلیت اتکا

طباق با قوانین و مقررات قابل کاربرد گویی، انفرایندهای پاسخ
برای  جادشدهیاو انطباق با استانداردهای رفتاری و اخالقی 

 ة. در زمیناست های دولتیسازمانها و کارکنان سازمان
مدیریت، فعالیت اساسی حسابرسی داخلی با توجه به ریسک 

های تبعی شناسایی ریسک، ارزیابی اثر بالقوه کنترل، تمام گام
بر سازمان، تعیین یک استراتژی برای شناساندن ریسک 

های جدید، ریسک و سپس کنترل محیط برای ریسک
های وابسته همچنین، استراتژی کنترل ریسک موجود و کنترل

 (.2003، 6است )هرمانسون و ریتنبرگ
حسابرسان داخلی که یک سازمان  ةموسس 6386در سال 

آمریکا  متحدهتاالیاباشد در کشور المللی میای بینحرفه
صدای جهانی حرفه  2IIA. موسسه کردکار شروع به

دهنده حسابرسی داخلی، حامی بزرگ، راهبری معتبر و تعلیم
باشد. مأموریت انیستیتوی اصلی این حرفه در دنیا می

راهبری پویا برای حرفه جهانی  ةحسابرسان داخلی ارائ
 حسابرسی داخلی است.   

 ةحسابرس داخلی، موسساستقالل سازمانی بارة در
دارد که استقالل ( بیان می2001المللی حسابرسان داخلی )بین

سازمانی عملکرد حسابرسی را به هدایت کار بدون دخالت 
طور که دارد. درست همانسازمان تحت حسابرسی مجاز می

باشد، اساسی برای حسابرسان خارجی می یامسئلهاستقالل 
شمار هنیز امری مهم ب همچنین، برای حسابرسان داخلی

خاطر اینکه سازمانی که آنها حسابرسی آن  هب هرحالبهآید. می
طور مستقیم آنها را در استخدام خود دارد، هدهند برا انجام می

بودن به مانند حسابرسان برای حسابرسان داخلی مستقل
 (.2066، 3)هوک و بورچخارجی غیرممکن است 

( تأکید دارد که توافق و مشارکت 5200) 8ون گانسبرگ
فعال سرپرست حسابرسی داخلی، مدیران ارشد، کارکنان 
حسابرسی، کارکنان حسابداری و مدیران اجرایی میانی باید در 

                                                                     
 . Hermanson & Rittenberg  

 . Institute of Internal Auditors 

 . Hock & Burch  

 . Van Gansberghe 

 فضایی تأمین شود که استقالل را ترویج نماید. 
چارچوب ارزیابی کیفیت  ة( در مقال2066) 5ووبس چال

دارد که حسابرسان ان میطور مشابه بیهحسابرسی داخلی ب
طرفی را به واسطه داخلی به اندازه کافی استقالل و بی

های عملیاتی که آنها قبالً در آنجا حسابرسی نکردن بخش
اند، حفظ های اخیر داشتهمسئولیت مدیریتی یا اجرایی در سال

های بعدی را از سیستمی که آنها قبالً در کنند و حسابرسیمی
 دهند.اند، انجام نمیتم شرکت داشتهمشاوره طراحی سیس

سرپرست عملیات حسابرسی باید قادر به جذب، حفظ و 
این، مدیر اجرایی  برمدیریت کارکنان ماهر باشد. عالوه

گوی صریحی برای عملکرد حسابرسی حسابرسی باید پاسخ
باشد. کارکنان حسابرسی که مسئولیت مستقیم برای تضمین 

های حسابرسی را نظارت اید فعالیتها دارند بکیفیت حسابرسی
و بررسی نمایند و همچنین گزارش حسابرسی را که ارائه 

دهند باید با استفاده از استانداردهای حسابرسی باشد. در می
راستای این مفهوم، عملیات حسابرسی نیازمند کارکنانی 

ای است که مجموعاً شرایط و شایستگی الزم برای حرفه
از حسابرسی مورد الزام به واسطه قانون را هدایت دامنه کاملی 

 جادشدهیادارند. حسابرسان باید با حداقل الزامات آموزشی 
خود را  ،ای مربوطها و استانداردهای حرفهتوسط سازمان
 (.IIA ،2001تطبیق دهند )

( در مطالعه موردی در خصوص 2002) میهرت و ییسما
نشان دادند  یهای دولتسازماناثربخشی حسابرسی داخلی در 

حمایت مدیریت ارشد شامل واکنش به یافته  ةکه مولف
حسابرسی و تعهد به تقویت حسابرسی داخلی است که تأثیر با 
اهمیتی بر اثربخشی حسابرسی داخلی دارد. با توجه به این 

های حسابرسی داخلی در فرایند مدیریت واقعیت که فعالیت
سابرس داخلی انتظار ، حشدهانجامپویا و محیط بسیار حمایتی 

ها را برای حمایت از دارد مدیریت ارشد سازمان اولین گام
 فرایند حسابرسی داخلی بردارد.

، حسابرسان داخلی و مشتریان مؤثرتربرای عملکرد 
از آنچه  باشند خدمات حسابرسی باید دارای فهمی مشابه

. سازدحسابرسی داخلی را یک فعالیت دارای ارزش افزوده می
 از درکاین تواند منتج به در رسیدن به این فهم میشکست 

به  حسابرسی داخلی"شود و آن اینکه  حسابرسی داخلی
تواند . این می"سادگی یک مانع برای رسیدن به اهداف است

                                                                     
 . Wobschall  

 . Mihret & Yismaw 
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های و توصیه شدهاستفادهمنتج به خدمات حسابرسی غیرقابل 
( که 2000، 6حسابرسی نادیده گرفته شوند )فلشر و زانزیگ

ثیر معکوسی بر اثربخشی حسابرسی داخلی دارد )آرنا و تأ
 (.2003، 2آزونه

اشاره به  "استقالل"مفهوم ( معتقد است 2002) 3بیالی
که  در زمانی دارد مفهوم آزادبودن از هر نوع اثر مدیر

دهند و های حسابرسی را انجام میحسابرسان داخلی فعالیت
 .ندینمایمگزارش حسابرسی صادر 

( 2008) 8همکارانشو تجربی التاجری  هاییافته
براساس پرسشنامه و مصاحبه از حسابرسان داخلی و خارجی 
که در کشور عربستان انجام شد نشان داد حسابرسان خارجی 
اعتقاد دارند که تعداد کارکنان شایسته یک شاخص مهم از 

 باشد.می کیفیت حسابرسی داخلی
نمایند رح می( این بحث را مط2001) 5همکارانشو زین  

یک )در مقایسه با  تربزرگکه هر چه اندازه حسابرسی داخلی 
با داشتن منابع  کهنیا زیاد استمال باشد احت (ترواحد کوچک

تر، جایگاه شامل داشتن یک دامنه کاری گستردهبهتر 
عملکرد حسابرسی  ی باالتر و تنوع استعداد کارکنان،سازمان

  .داخلی بهتری داشته باشیم

IIA  منشور یا چارت رسمی حسابرسی داخلی را به
که هدف، اختیار  کندبیان می سند رسمی مکتوبعنوان یک 

. 6است. یک منشور باید:  شدهفیتعرو مسئولیت کار در آن 
موضع و موقعیت فعالیت حسابرسی داخلی در داخل سازمان را 

های فیزیکی ها، داراییمجوز دسترسی به ثبت .2برقرار کرده، 
های دامنه فعالیت .3بوط به عملکرد مدیران را ارائه کرده و مر

(.  منشور باید IIA ،2006) حسابرسی داخلی را تعریف نماید
هر محدودیت و دگرگونی به تغییرات بالقوه و واقعی در 
شرایط داخلی و خارجی که توانایی حسابرسی داخلی برای 

نده متأثر ارائه تضمین کنترل داخلی را از جنبه نگاه به آی
، طور واضح شناسایی و ثبت نماید )اوریگاننماید بهمی

2002 .) 
ها باید با دسترسی نامحدود و کامل به حسابرسی

(. IIA ،2001ها همراه باشد )ها و ثبتکارکنان، دارایی
عملیات حسابرسی باید بودجه کافی نسبت به اندازه 

                                                                     
 . Flesher & Zanzig 

 . Arena & Azzone 

 . Belay 

 . Al-Twaijry et al. 

 . Zain et al. 

 . O’Regan 

مهم نباید های حسابرسی آن داشته باشد. این عنصر مسئولیت
خاطر ه تحت کنترل سازمان تحت حسابرسی قرار داده شود، ب

دادن ظرفیت عملکرد حسابرسی را برای انجام ،اینکه بودجه
 (.  IIA ،2001نماید )وظایف آن متأثر می

IIA ای، دارد که استانداردهای حسابرسی حرفهبیان می
چوبی در باال را پشتیبانی کرده و چار شدهاشارهاجرای عناصر 

نماید که برای تقویت کیفیت کار حسابرسی ارائه می
 (.IIA ،2001سیستماتیک، عینی و براساس شواهد است )

 

 پژوهشپیشینه 
ارزیابی »( در پژوهشی با عنوان 6335وحیدی و گرامی مقدم )

ای هعوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی شرکت
عوامل بررسی به  «در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ

 شدهرفتهیپذهای مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت
 این هایتایج و یافتهپرداختند. ن در بورس اوراق بهادار تهران

دهد که صالحیت کارکنان حسابرسی داخلی، تحقیق نشان می
استقالل حسابرسی داخلی و ارتباط بین حسابرسان داخلی و 

 .خلی تأثیر داردمستقل، بر اثربخشی حسابرسی دا

 تأثیر»ای با عنوان ( در مطالعه6338پور )سپاسی و کاظم
 بر داخلی حسابرسی واحد و حسابرسی کمیته وجود

 ،«بورس تهران در شدهرفتهیپذ هایشرکت سود هموارسازی
نشان دادند که بین وجود کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی 

وجود دارد و با هموارسازی سود رابطه معکوس و معناداری 
توان با مستقرکردن کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی می

از سوی دیگر نتایج  .داخلی، هموارسازی سود را کاهش داد
حاکی از آن بود که بین تعداد اعضای کمیته حسابرسی و 

 .دهموارسازی سود رابطه معناداری وجود ندار
 شرکتی حاکمیت ( با بررسی تأثیر6338قدرتی و فیضی )

تهران  بهادار اوراق بورس بازار در سود مدیریت میزان بر
دریافتند که وجود کمیته حسابرسی بر مدیریت سود تأثیر 

و رفیعی  هایحاجداری ندارد. در تحقیق دیگری توسط معنی
 ثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر به أت(، 6333)

این بررسی گردید.  حسابرسی مستقل بودن گزارشهنگام
به بررسی نقش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر  پژوهش

نتایج تحقیق  .پرداختحسابرس مستقل  بودن گزارشبه هنگام
حسابرسی مستقل  خیرأقدمت با ت طرفی وکه بی دادنشان 

داخلی  رابطه معکوس دارند ولی متغیر اندازه واحد حسابرسی
 .داری نداردبا این متغیر رابطه معنی

بررسی نقش حسابرسان  به( 6338آژنگ و عظیمی )
پرداختند.  یند مدیریت ریسک واحد تجاریافر داخلی در
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با وجود الزامات قانونی تحقیق آنها به این مسأله پرداخت که 
 السؤها، مبنی بر استقرار واحد حسابرسی داخلی در شرکت

اندازه حسابرسان  تا چه ست کها آید ایناساسی که پیش می
یند مدیریت ریسک سازمان ابال فرق در را داخلی وظایف خود

ای توانند خدمات اعتباربخشی و مشاورهدرستی شناخته و میبه
نتایج حاصل از این پژوهش  .خود را در این حوزه ارائه دهند

یی که هاریسک که توجه حسابرسان داخلی به بود این بیانگر
باشد و واحد تجاری عموماً با آنها روبروست اندک می

های مربوط به خلی توجه بیشتری به ریسکحسابرسان دا
دارند.  گزارشگریرعایت قوانین و مقررات و استانداردهای 

تفاوت معناداری در خصوص اقدامات  در این تحقیق، همچنین
های مربوطه بین واکنشی حسابرسان داخلی به ریسک

 .مشاهده نشد غیرمالیهای مالی و شرکت
بر  ثرؤعوامل مبه بررسی ( 6336)پورحیدری و رضایی 

در  شدهرفتهیپذهای ارزش افزوده حسابرسی داخلی در شرکت
های این پژوهش تهران پرداختند. یافته اوراق بهادار بورس

کار، ارزیابی نشان داد که جایگاه سازمانی، آموزش، محیط
ریسک، تنوع خدمات، ارزیابی عملکرد، تبلیغات و استفاده از 

ثیر دارد و أبرسی داخلی تهای نوین بر اثربخشی حساروش
 .شوندمنجر به ایجاد ارزش افزوده حسابرسی داخلی می

بررسی » ( در پژوهشی با عنوان6333) شفیعی و انصاری
به  «ثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه حسابرسیأت

بررسی تأثیر عملکرد حسابرسی داخلی در عملکرد برنامه 
یکی یق اشاره شد که حسابرسی مستقل پرداختند. در این تحق

 ،کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلیاستفاده نیترمهماز 
باشند که در صورت کسب شناخت حسابرسان مستقل می

های بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه اتکاکافی و تصمیم به 
گیرد، ثیر قرار میأمختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت ت

مه حسابرسی است که خود شامل ها برنایکی از این جنبه
با استفاده از در این پژوهش  .گرددهای مختلفی میقسمت

و جهت این  جادشدهیاتحلیلی نوع تغییرات -روش توصیفی
دهد که نتایج این تحقیق نشان میید. تغییرات تعیین گرد

حسابرسان مستقل بر نتایج حاصل از کار حسابرسان داخلی 
های زمانی و نجر به کاهش بودجهم اتکاکنند و این می اتکا

  گردد.ریالی در برنامه حسابرسی می
 آید های داخلی باال برمیطور که از پژوهشهمان

ایران پژوهش  های دولتیسازمانحسابرسی داخلی در  بارةدر
صورت نپذیرفته است و عمدتاً چند  حالتابهای یافتهسازمان

ورد. لذا در ادامه خمقاله ترویجی در این زمینه به چشم می
توجه خود را به تحقیقات صورت گرفته در مطالعات خارجی و 

معطوف  ربطالمللی ذیبینهای همچنین رهنمودهای سازمان
 نماییم.می

اثربخشی »( در پژوهشی با عنوان 2062) و دیگرانحلیمه احمد 
به جستجوی  «حسابرسی داخلی در بخش عمومی کشور مالزی

لی در بخش عمومی این کشور پرداختند. اهمیت حسابرسی داخ
نتایج این تحقیق نشان داد که عملکرد حسابرسی داخلی در این 
کشور، تحت تأثیر حمایت ناکافی از جانب مدیریت ارشد، محدود و 

ندرت همکاری خود را طوری که حسابرسان بههمختل شده است ب
ان دانش و دهند. البته حسابرسان داخلی از فقددر سازمان توسعه می

برند. آموزش کافی در رویکردهای حسابرسی اثربخش نیز رنج می
همچنین، برداشت منفی راجع به حسابرسی داخلی منجر به عدم 

 شدهتیریمدمند حسابرسان داخلی توسط های فایدهتوجه به توصیه
اثرکردن کمک مثبت آنها در خصوص باالبردن طوری که به بیهب

 ومی منجر گردیده است.    کیفیت خدمات در بخش عم
( در پژوهشی با عنوان 2061) نوان بوییک و نوادیالور

ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در بخش عمومی کشور »
های تنبیهی رغم مکانیزم، به این نتیجه رسیدند که علی«نیجریه

های ها از رویهاثربخشی برای تخطی طوربهها کافی، این مکانیزم
شود. آنها همچنین نتیجه کار گرفته نمیهی بحسابرسی داخل

ها باید به سوی بروز نمودن دانش حسابرسان گیرند که تالشمی
ناپذیر برای جای درگیرشدن در جستجوی پایان هداخلی ب

 های حسابرسی داخلی مقاوم در برابر خطا باشد.    رویه
( به بررسی عوامل 2068) 3و دیگرانای هایلمریم در مطالعه

های دولتی کننده اثربخشی حسابرسی داخلی در سازمانتعیین
کشور اتیوپی پرداختند. نتایج این تحقیق رابطه مستقیم بین درک 
مدیریت از حسابرسی داخلی، حمایت مدیریت، استقالل سازمانی 
حسابرسان داخلی، شایستگی کارکنان حسابرسی داخلی و وجود 

سابرسی داخلی در منشور حسابرسی داخلی را با اثربخشی ح
 های دولتی آشکار نمود.  سازمان

موردی آموزش عالی در  ( با مطالعه2002) 8دس آلن و آدراجو
کشور اتیوپی نشان دادند که حمایت مدیریت ارشد برای 

های کننده ویژگیحسابرسی داخلی یکی از عوامل تعیین
و  هادارند که یافتهحسابرسی داخلی است. آنها همچنین بیان می

 نکهیمگر اکنند پیشنهاد حسابرسی اهداف زیادی را برآورده نمی
 مدیریت متعهد به اجرای آنها باشد. 

                                                                     
 . Halimah et al. 

 . Nwannebuike & Nwadialor 

 . Hailemariam et al. 

 . Dessalegn & Aderajew   
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دارد که فعالیت ( خاطر نشان می2060) IIA 2630استاندارد 

های ی کنترلحسابرسی داخلی باید به سازمان در برقرار
اثربخش با ارزیابی اثربخشی و کارایی و با تقویت بهبودهای 

عملکرد حسابرسی داخلی معموالً سیستم مداوم کمک نماید. 
ریزی، کنترل داخلی کل فرایند مدیریت )شامل برنامه

دهی و کنترل( را برای تعیین اینکه آیا تضمین سازمان
که بتوان به اهداف و نماید ای وجود دارد ارزیابی میمعقوالنه

(. 2003، 6و دیگران)هارن  های سازمان دست یافت.آرمان
دارد که ( بیان میIIA ،2060) 2630استاندارد  ،همچنین

مناسب را برای تقویت  یفعالیت حسابرسی داخلی باید پیشنهاد
فرایند مدیریتی جهت انجام اهدافی چون ترویج اخالقیات و 

مان، تضمین مدیریت عملکرد های مناسب در داخل سازارزش
ها گویی اثربخش و هماهنگی اثربخش فعالیتسازمانی و پاسخ

نمودن اطالعات بین حسابرسان داخلی و خارجی و و مرتبط

                                                                     
 . Haron et al  

 مدیریت بررسی و ایجاد کند.
برای رسیدن به مدیریت ریسک، کنترل و عملکردهای 

( بیان شد تمام 2001) IIAدر  کهچنانهممدیریتی 
حسابرسی دولتی اعم از وجود استقالل سازمانی،  عملکردهای

منشور رسمی، دسترسی نامحدود، بودجه کافی، درک مدیر 
سازمان از حسابرسی داخلی، کارکنان شایسته، حمایت مدیریت 

ای الزامی است. این مطالعه و استانداردهای حسابرسی حرفه
هایی که وجود عملکرد این عناصر را به عنوان چالش

 های دولتیسازمانداخلی اثربخش را در مدیریت  حسابرسی
 کند مورد توجه قرار داده است. معین می

با ارائه روابط بین متغیرهای  6شکل  چارچوب مفهومی در
، با تأثیر بر شدهاشارهتحقیق رسم گردیده است. متغیرهای 

مدیریت ریسک و عملکرد کنترل، اثربخشی حسابرسی داخلی 
  را نشان خواهند داد.

 

 های پژوهش فرضیه

مدیریت بهینه ریسک عملکرد  اول. اصلی فرضیه

وجود بهینه استقالل سازمانی، منشور  حسابرسی داخلی به
رسمی، دسترسی نامحدود، بودجه کافی، درک مدیر سازمان از 
حسابرسی داخلی، کارکنان شایسته، حمایت مدیریت و مطابقت 

 شود.زمان مربوط میای در سابا استانداردهای حسابرسی حرفه
 

 RiskM = β0+β1 (Independence) .1رابطه 

+β2 (Support) +β3 (Mandate) 

+β4 (Access+β5 (Funding) +β6 

(Management Perception) +β7 

(Staff) +β8 (Compliance) +ε 

 

RiskM:  نقش مدیریت ریسک عملکرد حسابرسی داخلی
 شود،یواسطه متغیرهای مستقل اندازه گرفته م هب

Independence ،وجود استقالل سازمانی :Support وجود :
 : وجود منشور رسمی/Mandateحمایت مدیریت ارشد، 

: وجود دسترسی نامحدود، Accessمنشور حسابرسی، 
Funding ،وجود بودجه کافی :Management 

Perception وجود درک مدیر سازمان از ارزش حسابرسی :
: وجود Complianceان شایسته، : وجود کارکنStaffداخلی، 

 ای. انطباق با استانداردهای حسابرسی حرفه
 فرضیات فرعی به صورت زیر است:

بین عملکرد مدیریت ریسک و  فرضیه فرعی اول.

 استقالل سازمانی حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد.

 استقالل سازمانی

 دسترسی نامحدود

 بودجه کافی

 منشور رسمی

 درک مدیر

 کارکنان شایسته

 حمایت مدیریت

 مطابقت با استانداردها

عملکرد 
مدیریت 
 ریسک

عملکرد 
 کنترل

اثربخشی 
حسابرسی 

 داخلی
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بین عملکرد مدیریت ریسک و  فرضیه فرعی دوم.

 داخلی رابطه وجود دارد. وجود منشور رسمی برای حسابرسی

بین عملکرد مدیریت ریسک و  .سومفرضیه فرعی 

 دسترسی نامحدود حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد.

بین عملکرد مدیریت ریسک و  .چهارمفرضیه فرعی 

 وجود بودجه کافی برای حسابرسی داخلی رابطه وجود دارد.

بین عملکرد مدیریت ریسک و  .پنجمفرضیه فرعی 

 رابطه وجود دارد. ر سازمان از حسابرسی داخلیدرک مدی

بین عملکرد مدیریت ریسک و  .ششمفرضیه فرعی 

 رابطه وجود دارد. حسابرسی داخلی وجود کارکنان شایسته در

بین عملکرد مدیریت ریسک و  .هفتمفرضیه فرعی 

 رابطه وجود دارد. حسابرسی داخلی ازحمایت مدیریت وجود 

کرد مدیریت ریسک و بین عمل .هشتمفرضیه فرعی 

 رابطه وجود دارد.ای ی حرفهستطابق با استانداردهای حسابر

کنترل بهینه عملکرد حسابرسی  دوم.اصلی فرضیه  

بهینه استقالل سازمانی، منشور رسمی،  به وجودداخلی 
دسترسی نامحدود، بودجه کافی، درک مدیر سازمان از 

و تطابق  حسابرسی داخلی، کارکنان شایسته، حمایت مدیریت
  ای در سازمان مربوط است.ی حرفهسبا استانداردهای حسابر

  
 Control = β0+β1 .2 رابطه

(Independence) +β2 (Support) 

+β3 (Mandate) +β4 (Access) 

+β5 (Funding) +β6 

(Management Perception) +β7 

(Staff) + β8 (Compliance) +ε 

 

Controlی داخلی.: نقش عملکرد کنترل حسابرس 
 فرضیات فرعی به صورت زیر است:

بین عملکرد کنترل و استقالل  فرضیه فرعی اول.

 سازمانی حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد.

بین عملکرد کنترل و وجود منشور  فرضیه فرعی دوم.

 رسمی برای حسابرسی داخلی رابطه وجود دارد.

بین عملکرد کنترل و دسترسی  .سومفرضیه فرعی 

 د حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد.نامحدو

بین عملکرد کنترل و وجود  .چهارمفرضیه فرعی 

 بودجه کافی برای حسابرسی داخلی رابطه وجود دارد.

درک مدیر بین عملکرد کنترل و  .پنجمفرضیه فرعی 

 رابطه وجود دارد. سازمان از حسابرسی داخلی

بین عملکرد کنترل و وجود  .ششمفرضیه فرعی 

 رابطه وجود دارد. حسابرسی داخلی شایسته در کارکنان

بین عملکرد کنترل و وجود  .هفتمفرضیه فرعی 

 رابطه وجود دارد. حسابرسی داخلی ازحمایت مدیریت 

تطابق با بین عملکرد کنترل و  .هشتمفرضیه فرعی 

 رابطه وجود دارد.ای ی حرفهساستانداردهای حسابر
 

  پژوهش شناسیروش

ی تأثیر عوامل )متغیرهای مستقل شامل: چگونگطالعه این م
استقالل سازمانی، منشور رسمی، دسترسی نامحدود، بودجه 
کافی، درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی، کارکنان 
شایسته، حمایت مدیریت و مطابقت با استانداردهای حسابرسی 

ای( را بر اثربخشی عملکرد حسابرسی داخلی )متغیر حرفه
بین  با توزیع پرسشنامه های دولتیسازمانت وابسته( در مدیری

مدیران و کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران ارشد دانشگاه 
)مدیران و کارکنان بخش مدیریت مالی، اداری  پیام نور ایران

گیری تصادفی از طریق روش نمونه که تشکیالت(و بودجه و 
ساده و از بین مراکز استانی و سازمان مرکزی انتخاب 

نماید. هر دوی متغیرهای مستقل و را تحلیل می انددهگردی
های پاسخ از بسیار وابسته در پنج رتبه مقیاس لیکرت با گزینه

های گیری شدند. دادهمخالف تا بسیار موافق اندازه
واسطه روش تحلیل آماری رگرسیون  هب شدهیآورجمع

بررسی شدند. برای  Eviews8 افزارنرمبا  OLSچندمتغیره 
در دو  ساختهمحقق ةها، پرسشنامطمینان از اعتبار درونی دادها

 مرحله 
گردید. در مرحله اول در اختیار افراد متخصص و  آزمونپیش

دانشگاهیان قرار گرفت و در مرحله دوم برای اطمینان از 
دهندگان واقعی ارائه شفافیت و قابلیت فهم عناصر به پاسخ

ط حسابرسان داخلی در آزمایشی توس طوربهشد. پرسشنامه 
های دانشگاه آزمون گردید. براساس پیشنهاد و یادداشت

قبل از  ةدریافتی در این مرحله اصالحات در پرسشنام
اعتبار بیرونی  بارةها صورت پذیرفت. درآوری واقعی دادهجمع
های های بسیاری در زمینهها ذکر این نکته که مشابهتداده

در بین  های دولتیسازمانای هها و سیاستسازمانی، رویه
وجود دارد لذا نتایج این  های دولتیسازماندیگر ها و دانشگاه

 توان تعمیم داد.تحقیق را به آنها نیز می
این پژوهش از نوع مطالعه موردی بود و مورد دانشگاه 

دولتی کشور است مورد  ترین دانشگاهپیام نور ایران که بزرگ
پرسشنامه بین  30این تحقیق  بررسی قرار گرفته است. در
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های امور کارکنان و مدیران حاضر و بازنشسته خبره در بخش
بین مراکز استانی و مالی، امور اداری و بودجه و تشکیالت 

گیری از طریق روش نمونهاین دستگاه که  سازمان مرکزی
تصادفی ساده و از بین مراکز استانی و سازمان مرکزی انتخاب 

 مورد پرسشنامه 51توزیع گردید که از این تعداد به  اندگردیده
   پاسخ داده شد.

 

 تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق

. نقش مديريت ريسک عملکرد حسابرسی داخلی
های مدیریت ریسک بهتر در تقاضا برای استراتژی

از پیچیدگی و پویایی محیط عمل، نیازهای  های دولتیسازمان
بینی عمومی و الگوی غیرقابل پیشهمراه با  ةروزافزون جامع

گیرد )آسار، ملی سرچشمه می ةمنابع رو به کاهش برای توسع
(. در این پژوهش نقش حسابرس داخلی در مدیریت 2003

هایی که سازمان با آنها ریسک، شامل ارزیابی و کنترل ریسک
های مورد نیاز برای مواجهه با آن مواجه است، پیشنهاد کنترل

های برای سازمان برای رسیدن زیابی بده بستانها و ارریسک
 باشد. به اهداف عملیاتی و استراتژیک می

( 2003آسار ). نقش عملکرد کنترل حسابرسی داخلی

تنها کند که حسابرسی داخلی به عنوان یک کنترل نهبیان می
ها برای فساد را از طریق تأیید فرایندهای پشتیبانی و فرصت

رساند، همچنین، نظارت فیزیکی قل میتدارکات خرید به حدا
و استفاده بهینه از آنها را  شدههیتهای اثربخش اقالم سرمایه

بر کند. عالوهتضمین می سوءاستفادهبرای اجتناب از تقلب و 
ها، حسابرسی داخلی نقش فعالی در اجرای مدیریت و این

طوری که برای ارزیابی هکند بهای اثربخش بازی میکنترل
گردد. ال واقع میؤهای کنترل مدیریت، مورد سخشی رویهاثرب

های مهم سازمان، حسابرسی داخلی مدیریت فعالیتة در زمین
ها در جای خود برای با درنظرگرفتن کنترل، تضمین کنترل

 باشد. های مهم سازمانی میدادن ریسکنشان

با توجه به این واقعیت که . حمايت مديريت ارشد

رسی داخلی در فرایند مدیریت پویا و محیط های حسابفعالیت
است، حسابرس داخلی انتظار دارد  شدهانجامبسیار حمایتی 

ها را برای حمایت از فرایند مدیریت ارشد سازمان اولین گام
( این بحث را 2001) حسابرسی داخلی بردارد. سارنز و بیلدی

نمایند که پذیرش کلی و درک حسابرسی داخلی در مطرح می
بستگی به حمایتی دارد که از مدیریت ارشد  شدتبهزمان سا

 نماید. کسب می

                                                                     
 . Sarens & Beelde  

. درک مديريت ارشد از ارزش حسابرسی داخلی
درک، فرایندی از رسیدن به آگاهی یا فهم اطالعات حسی 
است و یا آن تصویر ذهنی یا شناخت بصری از تجربه، زمانی 

، دباشد )وودارکه آگاهی از عناصر محیط وجود دارد، می
ثرتر، حسابرسان داخلی و مشتریان ؤ(. برای عملکرد م2002

خدمات حسابرسی باید دارای فهمی مشابه از آنچه حسابرسی 
، باشند )آرنا سازدیمداخلی را یک فعالیت دارای ارزش افزوده 

 (.2003و آزونه، 

استقالل در بین مردم یک . وجود استقالل سازمانی

دیگر مفهوم آن در معرض بارتعمعنی و تفسیر مجرد ندارد. به
استقالل  هرحالبه(. 2062، ابهام  و ناپایداری است )وینز

که اشاره به مفهوم آزادبودن از هر نوع اثر مدیر درحالی
دهند و های حسابرسی را انجام میحسابرسان داخلی فعالیت
 (.2002، باشد )بیالی، میندینمایمگزارش حسابرسی صادر 

کفایت کارکنان حسابرسی  .ايستهوجود کارکنان ش

 یامسئلهداخلی برای یک سیستم جهت رسیدن به توان کامل 
 ( این بحث را مطرح 2001) و دیگراناساسی است. زین 

باشد  تربزرگنمایند که هرچه اندازه حسابرسی داخلی می
داشتن یک دامنه با داشتن منابع بهتر )شامل کهنیااحتمال 

گاه سازمانی باالتر و تنوع استعداد تر، جایکاری گسترده
تر حسابرسی داخلی کارکنان( نسبت به یک واحد کوچک
 عملکرد بهتری داشته باشیم، زیاد است.   

منشور  IIA. وجود منشور رسمی حسابرسی داخلی

یا چارت رسمی حسابرسی داخلی را به عنوان یک سند رسمی 
 شدهفیتعرمکتوب که هدف، اختیار و مسئولیت کار در آن 

( موضع و موقعیت 6کند. یک منشور باید: )است، بیان می
( 2فعالیت حسابرسی داخلی در داخل سازمان را برقرار کرده، )

های فیزیکی مربوط به ها، داراییمجوز دسترسی به ثبت
های ( دامنه فعالیت3عملکرد مدیران را ارائه کرده و )

  (.IIA ،2006) حسابرسی داخلی را تعریف نماید

المعارف در این رابطه دائره. وجود دسترسی نامحدود

دارد که حسابرسان داخلی، دسترسی نامحدود بیان می تجارت
آنها ممکن است برای ارزیابی عینی نیاز داشته  آنچهبه هر 

ها، باشند، دارند. این قضیه شامل دسترسی نامحدود به برنامه

                                                                     
 . Woodard  

 . Wines 

 . Belay 

 . Zain et al. 

 . Referenceforbusiness.com/index.html 
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های ضروری تها، محصوالت و ثبها، افراد، دادهبینیپیش
 های مستقل آنها خواهد بود.برای انجام ارزیابی

عملیات حسابرسی باید بودجه کافی . وجود بودجه کافی

های حسابرسی آن داشته باشد. این نسبت به اندازه مسئولیت
عنصر مهم نباید تحت کنترل سازمان تحت حسابرسی قرار 

رسی را خاطر اینکه بودجه ظرفیت عملکرد حساب هداده شود، ب
 (.  IIA ،2001نماید )دادن وظایف آن متأثر میبرای انجام

 .ایوجود انطباق با استانداردهای حسابرسی حرفه
های فرهنگی و حقوقی متنوع، در حسابرسی داخلی در محیط

هایی که با اهداف، اندازه، پیچیدگی و ساختار متفاوتی سازمان
ج از سازمان  از هم هستند و توسط اشخاصی در داخل یا خار

ها ممکن است رویه که تفاوتشود. درحالیهدایت می
حسابرسی داخلی را در هر محیطی متأثر نماید، تطابق با 

برای رویه حسابرسی داخلی در  IIAالمللی استانداردهای بین
های حسابرسان داخلی و فعالیت جهت برآورده کردن مسئولیت

 (.IIA ،2060)باشد اساسی می یامسئلهحسابرسی داخلی 
 

 های پژوهشیافته

 ها نتايج آزمون پايايی پرسشنامه
. ارزش دهدرا نشان می آلفای کرونباخ نتایج آزمون 6جدول 

(. 2003، )فیلد باشدیماین معیار بسیار مقبول  2/0باالتر از 
نیز  1/0( ارزش باالتر از 6356) همچنین طبق نظر کرونباخ

 .باشدیممورد پذیرش 
 

هانامهنتایج آزمون آلفای کرونباخ در مورد پایایی پرسش .1جدول   

تعداد 

 عوامل

آلفای 

 کرونباخ

آلفای کرونباخ براساس عوامل 

 استاندارد شده

3 33/0 30/0 

 

دست آمده برای و با مقایسه آلفای به 6 جدولبا توجه به 
جا انجام شد( با طور یکروایی )که برای هر دو پرسشنامه به

رسیم ش آلفای مورد قبول کرونباخ به این نتیجه میحداقل ارز
در این تحقیق برای تمام متغیرهای  شدهارائههای که پاسخ

 باشد.  کار گرفته شده جهت تحلیل، بسیار قابل اتکا میهب

                                                                     
 . Cronbach’s Alpha 

 . Field 

 . Cronbach’s 

 

 های مدل رگرسیونفرضنتایج آزمون پیش

 هابودن توزيع دادهآزمون نرمال
از آزمون کالموگروف برای آزمون نرمالیتی توزیع خطاها 

های توزیع داده بارةاسمیرنوف استفاده شد. نتایج این آزمون در
 است. شدهارائه 2 جدولاین تحقیق در 

 
نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف برای توزیع . 2جدول 

 خطاها

 داریمعنی درجه آزادی آماره متغیرها

 مدیریت ریسک
601/0 

51 228/0 

 638/0 51 628/0 کنترل

 
دهد که خطاها در هر داری نشان میسطح معنی 2 جدولدر 

 اند.طور نرمال توزیع شدهدو مدل به
 

 آزمون همسانی واريانس خطاهای مدل رگرسیون
 از آزمون براش پاگان همسانی واریانس خطاهابرای بررسی 

های رگرسیون برآوردی استفاده شد. نتیجه این برای مدل
های رگرسیون این تحقیق لبرای مد 3 جدولآزمون در 

 است.  شدهارائه
 نتایج آزمون براش پاگان همسانی واریانس خطاها. 3جدول 

 داریمعنی آماره متغیرها

 353/0 608/0 مديريت ريسک

 138/0 630/0 کنترل

 
شود با توجه به نیز مشاهده می 3 جدولطور که در همان

توان فرض یها نماز مدل کیچیهداری آزمون در سطح معنی
 .صفر را رد نمود، پس مشکل ناهمسانی واریانس خطا نداریم

 

 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل
 آماره با  متغیرهای مستقل خطینتابج بررسی هم 8در جدول 

VIF است شدهلیتحل 

                                                                     
 . Breusch-Pagan 

 . Variance Inflation Factor 
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 گردد مقادیر آمارهطور که مالحظه میهمان 8 جدولدر 
VIF نظر باشند، لذا بهنمی تربزرگ 60دست آمده، از عدد به

 رسد مشکل هم خطی وجود ندارد. می

 نتایج آزمون هم خطی متغیرهای مستقل تحقیق. 4جدول 

يت حما استقالل آماره

 تيريمد

منشور 

 یرسم

 یدسترس

 نامحدود

بودجه 

 یکاف

درک 

 تيريمد

انطباق با  کارکنان

 استانداردها

 یبرا VIF آماره

 سکير تيريمد

3/2 2/6 8/6 6/6 8/6 3/6 1/6 6/2 

 یبرا VIF آماره

 کنترل

5/6 3/6 8/2 6/2 3/6 2/6 2/6 3/6 

 نتايج آزمون فرضیات

دهد که مدل در مورد فرضیه اول نشان می 5شماره  جدول
درصد  35.22( و =220/33F= ،000/0Sig.Fدار است )معنی

دهد. جدول همچنین متغیر مدیریت ریسک را توضیح می
ریسک عملکرد حسابرسی داخلی  تأکید دارد که نقش مدیریت

داری جز متغیر استقالل سازمانی و درک مدیر طور معنیبه
سازمان از حسابرسی داخلی با سایر متغیرها شامل انطباق با 

ای، کارکنان شایسته، بودجه استانداردهای حسابرسی حرفه
کافی، دسترسی نامحدود، منشور رسمی و حمایت مدیریت 

 ارشد مربوط است.

 
 برای عملکرد مدیریت ریسک  OLSنتایج  .5ل جدو

 
دار دهد که مدل معنیفرضیه دوم نیز نشان می بارةدر 1 جدول

درصتتد تغییتتر در   83.2( و =31/5F= ،006/0Sig.Fاستتت )
را  هتای دولتتی  انستازم عملکرد کنترل حسابرستی داخلتی در   

طتور  هدهد. عملکترد کنتترل حسابرستی داخلتی بت     توضیح می
داری با متغیر کارکنان شایسته، انطباق بتا استتانداردهای   معنی

 ای و بودجه کافی مرتبط است.حسابرسی حرفه

 

 برای عملکرد کنترل OLSنتایج . 6جدول 

 رد ياقبول  P  t Coefficient کنترل

 رد 003/0 03/6 220/0 استقالل

 رد 632/0 23/6 035/0 حمايت مديريت 

 رد -602/0 -33/0 230/0 منشور رسمی

 رد 023/0 283/0 513/0 دسترسی نامحدود 

 قبول 662/0 50/2 000/0 بودجه کافی

 رد -022/0 -83/0 362/0 درک مديريت 

 رديا  قبول P t Coefficient مديريت ريسک

 رد 032/0 32/0 863/0 استقالل

 قبول 828/0 83/3 006/0 حمايت مديريت 

 قبول 823/0 20/8 000/0 منشور رسمی

 قبول 232/0 33/2 002/0 دسترسی نامحدود 

 قبول -351/0 -32/3 000/0 بودجه کافی

 رد 023/0 23/0 223/0 رک مديريتد

 قبول 133/0 25/1 000/0 شايستگی کارکنان 

 قبول 306/0 68/66 030/0 انطباق با استانداردها
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 قبول 611/0 30/2 000/0 شايستگی کارکنان 

 قبول 632/0 30/2 021/0 انطباق با استانداردها

 بحث و بررسی
یکی از مشاهدات این مطالعه آزمون و تحلیل عواملی است 
که نقش مدیریت ریسک عملکرد حسابرسی داخلی را متأثر 

نماید که نقش مدیریت د. نتایج رگرسیون تصدیق میننمایمی
ریسک عملکرد حسابرسی داخلی با انطباق با استانداردهای 

ی نامحدود، منشور رسمی، کارکنان ای، دسترسحسابرسی حرفه
دار شایسته و حمایت مدیریت ارشد ارتباط مستقیم و معنی

بینی شده در دارد. این موضوع شواهدی برای وجود رابطه پیش
در اینجا تأکید بر این است که  نماید.فرضیه اول ارائه می

انطباق بهتر حسابرسان داخلی با استانداردهای حسابرسی 
عملکرد مدیریت ریسک  ،های روزمره آنهاعالیتای در فحرفه

 IIAکه در چنانرا بهبود خواهد داد. هم های دولتیسازماندر 
چه حسابرسان داخلی با دارد چنان( بیان می2060)

های خود انطباق ای در فعالیتاستانداردهای حسابرسی  حرفه
داشته باشند آنها خواهند توانست خطرات متوجه مربوط به 

های اطالعاتی و عملیاتی مربوط به ریت سازمانی، سیستممدی
قابلیت اتکا و یکپارچگی اطالعات مالی و عملیاتی، اثربخشی 

ها و انطباق ها، محافظت از داراییها و برنامهو کارایی عملیات
ها و قراردادها را ارزیابی ها، رویهبا قوانین، مقررات، سیاست

 نمایند.
مستقیمی با نقش مدیریت  طوربهدسترسی نامحدود 

باشد. این نتیجه ریسک عملکرد حسابرسی داخلی مربوط می
سازد که وجود دسترسی نامحدود به اطالعات )به آشکار می

دست آوردن آزادانه اطالعات توسط حسابرسان داخلی( 
ها، محصوالت، تسهیالت و ها، افراد، دادهبینیها، پیشبرنامه
( خاطر نشان 2001) دیگرانو که هاس چنانها همثبت
ها تنها قادر به ارزیابی ریسکحسابرسان داخلی را نه ،کنندمی

کند بلکه همچنین قادر به تحلیل های بزرگ میدر سازمان
 سازد.کامل ریسک پیچیده در عملکرد مدیریت ریسک می

با عملکرد مدیریت  طور مستقیمهمنشور رسمی نیز ب
رتباط دارد. این موضوع ریسک عملکرد حسابرسی داخلی ا

کند که وجود یک منشور رسمی در سازمان نقش تأکید می
کند. مدیریت ریسک عملکرد حسابرسی داخلی را تقویت می

ای با عنوان عوامل ( در مطالعه2060) 6و دیگراندس آلن 
های حسابرسی داخلی این نتیجه را های بخشمرتبط با ویژگی

منشور حسابرسی داخلی )مشابه  ،ایشاند. مطالعه ننمایتأیید می

                                                                     
 . Dessalegn et al. 

های سازمانی( را برای تقویت حسابرسی داخلی در با رویه
 دهد.پیشنهاد می های دولتیسازمان

 دارد که حمایت مدیریت ارشدنتیجه دیگر تحقیق بیان می
طور مستقیمی با نقش مدیریت ریسک عملکرد حسابرسی هب 

این نتایج را مورد های مطالعه قبلی داخلی ارتباط دارد. یافته
 شدهانیبدهد. در یکی دیگر از این مطالعات حمایت قرار می

درجه همکاری حسابرسان داخلی با مدیران در شناسایی 
، 2و دیگرانباشد )آرنا ای کلیدی میمسائل و خطرات نکته

و ی هایلمریم (. این نتیجه همسو با نتایج مطالعه2001
 کنندهنییتعوامل ( است که به بررسی ع2068) دیگران

کشور اتیوپی  های دولتیسازماناثربخشی حسابرسی داخلی در 
پرداختند. نتایج این تحقیق رابطه مستقیم بین درک مدیریت 
از حسابرسی داخلی، حمایت مدیریت و استقالل سازمانی 

را با اثربخشی  های دولتیسازمانحسابرسان داخلی در 
( نیز با 2002و آدراجو )حسابرسی داخلی آشکار نمود. دس آلن 

موردی آموزش عالی در کشور اتیوپی نشان دادند که  مطالعه
حمایت مدیریت ارشد برای حسابرسی داخلی یکی از عوامل 

 های حسابرسی داخلی است.ویژگی کنندهنییتع
ثر در ؤدهندگان استقالل سازمانی را معلت اینکه پاسخ

باشد که این  دانند شاید اینمدیریت ریسک و کنترل نمی
دهندگانی که در بخش حسابرسی یا تصور برای افراد )پاسخ

آید که کار آنها به نحوی کنند( پیش میمالی کار می
گردد )توسط حسابرسانی سپاری میسازی یا برونخصوصی

کار آنها نیازی نیست. از طرفی در  خارج از سازمان( و دیگر به
ی داخلی بر مدیریت مورد اثر درک مدیر سازمان از حسابرس

ریسک نیز این تصور وجود دارد که مدیریت سازمان تخصصی 
در این زمینه نداشته و درک این مهم از جانب آنها مشکلی از 

 گان مقاله،مشکالت را حل نخواهد کرد که به عقیده نگارند
این مشکل از طرز تفکر کارکنان نسبت به مدیران در 

یرد که آنها را افرادی گکشور نشأت می های دولتیسازمان
مالی نداشته و به  ةنیزم دردانند که تخصصی بیشتر سیاسی می

غافل از اینکه حسابرسی داخلی از  ،تر باید بپردازندامور مهم
ترین ارکان سازمان است که مدیر باید دائماً با این بخش مهم

های تحقیق درجه پایینی از رابطه در تعامل باشد. طبق یافته
و مدیریت  های دولتیسازمانیر بودجه کافی در بین متغ

 باشد.       ریسک برقرار می

                                                                     
 . Arena et al. 
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دستاورد دیگر این مطالعه آزمون و تحلیل عملکرد کنترل 
حسابرسی داخلی و عواملی است که بر این عملکرد اثر دارد. 

دارد که عملکرد کنترلی حسابرسی نتایج رگرسیون بیان می
اری به وجود گزارش ساالنه دطور مستقیم و معنیهداخلی ب

حسابرسی داخلی، کارکنان شایسته، انطباق با 
بودن بودجه ای و در دسترساستانداردهای حسابرسی حرفه

انتظارات در فرضیه دوم را تصدیق  ،مربوط است. نتایج
بودن کارکنان نماید که بهینهنماید. این موضوع آشکار میمی

ای و در سابرسی حرفهشایسته، انطباق با استانداردهای ح
بودن بودجه موجب اثربخشی حسابرسی داخلی در دسترس
 و دیگرانهایلمریم  در مطالعهشود. می های دولتیسازمان

( نیز شایستگی کارکنان حسابرسی داخلی و وجود 2068)
منشور حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی داخلی مرتبط 

 دانسته شده و به آن تأکید گردیده است.

 

 گیرینتیجه

ثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی را ؤاین تحقیق عناصر مهم م
اثربخشی  اساس نتایج این پژوهش، برمورد بررسی قرار داد. 

حسابرسی داخلی به حمایت مدیریت بستگی دارد و حمایت 
مدیریت برای حسابرسی داخلی به عنوان یکی از عوامل 

در همچنین، . های حسابرسی داخلی استویژگی کنندهنییتع
تمام مسائل مربوط به کار حسابرسی، ادارات حسابرسی و افراد 
حسابرسی باید از قوه مقننه، قوه مجریه و مدیریت 

نگاه از آنجا که های مورد حسابرسی، مستقل باشند. سازمان
 های دولتیسازمانبه مسأله حسابرسی داخلی در  یبعدتک

در حد رسیدگی به ها را کشورمان این عملکرد مهم سازمان
و حسابرسی عملیاتی به باد  داشتهنگهچند سند مالی محدود 

این مهم نیز باید تحت نظر  لذااست  شدهسپردهفراموشی 
بخشی به نام کمیته حسابرسی داخلی به مانند بخش 

انجام پذیرد. کارکنان  های دولتیسازمانخصوصی در 
حسابرسی که مسئولیت مستقیم در تضمین کیفیت 

های حسابرسی را نظارت و ها دارند باید فعالیتابرسیحس
دهند با استفاده بررسی نمایند و گزارش حسابرسی که ارائه می

از استانداردهای حسابرسی باشد. حسابرسان باید با حداقل 
ها و الزامات آموزشی مداوم ایجادشده توسط سازمان

ه به ای مربوط تطابق داشته باشند. توجاستانداردهای حرفه
مداری به جای کارکنان شایسته در این بخش و پرهیز از رابطه

گذاران ها نیز از مسائلی است که باید مدنظر سیاستضابطه
باشد. البته باید استانداردهای کار هر چه  های دولتیسازمان

زودتر تدوین شود تا منشوری که بتوان بر آن اساس حسابرسی 

دایت کرد در دسترس باشد. ه های دولتیسازمانداخلی را در 
 های دولتیسازمانحسابرسی داخلی به عنوان یک فرهنگ در 

باید طوری جاری باشد که دسترسی نامحدود حسابرسان 
پذیر سهولت امکانداخلی به هر بخشی چه مالی و غیرمالی به

نمودن عملکرد  بوده و موانع کار از سر راه برداشته شود. بنا
تواند نقش حیاتی در اثربخش می حسابرسی داخلی سالم و
 واسطه به های دولتیسازمانگویی فرایند مدیریتی و پاسخ

ها و اثربخشی مدیریت ریسک اساسی، کنترل ازارزیابی 
 فرایندهای مدیریتی سازمان بازی نماید.

 
 

 هاپیشنهاد

تحقیق به دلیل عدم ارائه اطالعات جهت دسترسی به  در این
، امکان تماس و دریافت نظرات از برخی کارکنان و مدیران

پذیر نگردید. تعدادی از این کارکنان و طریق پرسشنامه امکان
مدیران یا بازنشسته شده و یا به سازمان دیگری انتقال یافته 
 بودند که به همین خاطر دسترسی به این افراد وجود نداشت.

حسابرسی تا زمانی که از بخش نتایج پژوهش،  بر اساس
پشتیبانی  در سازمان است مهم و حیاتیبخشی داخلی که 

نپذیرد و طبق استانداردهای حسابرسی داخلی  صورت
های حسابرسان داخلی ای ارائه نگردد یافتههای دورهگزارش

در راستای این مفهوم،  اثری در مدیریت نخواهد داشت.
ای است که مجموعاً عملکرد حسابرسی نیازمند کارکنانی حرفه

تگی الزم برای هدایت دامنه کاملی از شرایط و شایس
برای هر چه  حسابرسی مورد الزام توسط احکام قانونی را دارند.

کردن نقش حسابرسی داخلی و تأکید بر اهمیت این  ترپررنگ
، محققان تحقیقات آتی های دولتی دربخش در سازمان

جهت تدوین استانداردها برای حسابرسی داخلی توانند در می
کشورمان با توجه به تئوری اقتضائی در  های دولتیسازماندر 

حسابرسی داخلی، اقدام فرمایند. همچنین، با توجه به بحث 
( و لزوم درنظرگرفتن این ITحاکمیت فناوری اطالعات )

در  دنظریتجدمسأله نوظهور در بحث حاکمیت شرکتی و لزوم 
ارائه ها و ها و سازمانشرکتی در شرکت حاکمیت یسازوکارها
حسابرسی داخلی های یا منشورهای جدید در حوزه چارچوب
 .برداشتهای مفیدی توان گامنیز می
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