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 اعرضه و تقاض بر دو دیدگاه تأکیدبا  حسابرسی داخلی اثربخشی

 1علی رحمانی

 2مهناز محمودخانی

 

 چکیده

 .نمایدمیفا ای به اهدافشان هاسازمانراهبری شرکتی نقش مهمی را دستیابی  از ارکانیک  عنوانبهحسابرسی داخلی 

 یریگچشم طوربهاخیر  هایدر دهه مالی هایبحرانبا وقوع  هاسازمانبرای  نقش حسابرسی داخلی در ارزش افزایی

د و اثربخشی حسابرسی داخلی توسعه یاب به گردیده است که ادبیات مربوط ت. همین امر باعثسبوده ا موردتوجه

اثربخشی  بررسیاین مقاله،  . هدف اصلیوجود داشته باشد حسابرسی داخلی در مورد اثربخشی مختلفی هایدیدگاه

تمرکز  با را اثربخشی حسابرسی داخلیاین مقاله  عرضه و تقاضا است. همچنین دیدگاه دو بر تکیهحسابرسی داخلی با 

 ینظریهمقاله این است که سه  نتیجه حاصل از .استقرار داده  موردبررسی یکپارچه یک چارچوب نظری بر

 ثمر خواهد بود. مثمر حسابرسی داخلیثربخشی بررسی ا در جهت طاتنمایندگی، سازمانی و ارتبا

 ، نظریه ارتباطاتسازمانینظریهاثربخشی حسابرسی داخلی، نظریه نمایندگی،  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 به یدگیس ر امکان ،هایتفعال شدن  تریچیدهپ و بزرگ یِاقتصاد  یهابنگاه یستأس  با گذشته،  هزاره لیاوا از

 انجام در هاسطططازمان یاری یبرا یاحرفه عنوانبه یداخل یحسطططابرسططط شطططد  سطططل  تیریمد توسططط  هایتفعال تمام

 تیحما و یرشموردپذ جهان در سرعت به یداخل حسابرسی  بدین ترتی   .گذاشت  وجود عرصه  به پا ،کارهادرست 

طا 1950دهه از وگرفت  قرار هاشرکت رانیمد طاز  ت طزار  آغ طر  در طد، یجد ٔەه طه  ه طه  جدیدتری یهانقش ده طده  ب  عه

ی از اهمیت داخل ی، حسابرس2009-2008 یهاسالدر  یجهان یبحران مالوقوع با (. 1394لی و نادعلی، عبد) گرفت

 ارزشیب ایو  رودیبه هدر نم هیسططرما کهینا نیو تضططم هیخصططود در حفن نرب بازگشططت سططرما بهبسططیار زیادی 

 زمینهدر  پژوهش گردید تا محققان تمایل بیشطتری به همین امر موج  (، 2012ابوآزا،شطود ) یمشطود برخوردار  ینم

 حسابرسی داخلی داشته باشند.

و  ییارا، کیاقتصاد صرفهبه یابیدستو  هاسازمانیله کمک به وسبهرا ارزش  تواندیم یحسابرسی داخل

دالل شده است است نی  بنابراایجاد نماید سکیر تیریمد بهکارکنان و کمک  ،تیریمدبه مشاوره  قیاز طر یاثربخش

از  یریگشیپ قیاز طر ،موجود یهاکمک به حفن ارزش یلهوسبه را ییارزش افزاتنها نقش نهحسابرسی داخلی که 

ی اتیعمل یندهایبا بهبود فرآرا  نقشاین  نیهمچننماید، بلکه یمبازی  ییکارا عدمتقل  و  ییلهوسبه یهسرما اتالف

 یاگسترده فیطنمودن ارائه و با  نموده ایفارا  ییارزش افزاکه نقش  رودیانتظار م یداخل یحسابرساز  کند.یمایفا 

 (.2010،)میهرت، جیمز و موال ی کمک نمایدسازمان یندهایاز خدمات به بهبود فرا

 نشان داخلی یحسابرس اثربخشی پایین سطح و بوده آن افزودهارزش سنجش برای معیاری داخلی حسابرسی اثربخشی

و دو دیدگاه  حسابرسی داخلی اثربخشی ابتدا در این مقاله (.1390مدرس و بیداری، دارد ) آن افزودهارزش کمی از

 ررسیب مرتب  با آن نظریه ی حسابرسی داخلی و سهو سپس اثربخش ردیگیمقرار  موردبحث سمت عرضه و تقاضا

 .شودیم

 اثربخشی حسابرسی داخلی

 است مانند: شدهلیتشکحسابرسی داخلی یک فرایند پیچیده است که از عناصر بسیاری 

 مدتی بلندزیربرنامه  

 ی دهسازمان 

  توسعه و پیشرفت کارکنان 

 و ی حسابرسی زیربرنامه 

 گزارشگری و لیوتحلهیتجززمینه کاری مانند مشاهده، تأیید، صحت،  ی مختلفهاجنبه ،

 پیگیری.
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وظیفه شرح  اب مطابقی اگونهبه، شدهانجامدستیابی به فرآیند حسابرسی داخلی، زمانی است که حسابرسی 

که کار  دینمایم( اشاره 1995) 1ساویر .(2001دیتن هوفر،) شودتوس  هدف حسابرسی داخلی انجام  شدهداده

 (.2007نقل از میهرت و ایسما،)به انجام نرسیده است  حسابرسی داخلی تا زمانی که نواقص اصالح نشود،

است. اثربخشی  بناشده 5و صرفه اقتصادی 4ییکارا، 3از اثربخشی " 2ای " حسابرسی داخلی مدرن بر سه

« ارزان به قیمت هاآنانجام »و اقتصادی به معنای « یخوببه هاآنانجام »، کارایی به معنی «انجام کار درست» عنوانبه

یببیهوده و  تیدرنهاشد، آن  اثریباست. اگر حسابرسی داخلی  شدهمشاهده «E» نیترمهم عنوانبه. اثربخشی است

(. 2015ان،است )لنزو ه شدهارائهاست  بدون در نظر گرفتن چگونگی کارایی و صرفه اقتصادی خدماتی که  دهیفا

 است. «اثربخشی»برای یک سازمان اهمیت دارد  واقعاًاین نکته که آنچه  دیتأک( موافق است بر 2001دیتن هوفر )

 است هاییهدف به رسیدن و کیفیت( در برقراری از )شامل ایدرجه اثربخشی، از عمومی تعریف یک

 ضواب  و کرده برقرار عملکردی یهاروشباید  داخلی حسابرسان است. شدهدیده سازمان هایبرنامه در که

 داخلی حسابرسی یهاتیفعالاستقرار  یهاهدف به دستیابی کیفیت( از شامل) یسطح با عملکرد را یریگاندازه

شود.  یابیارز و نظارت یادوره صورتبه باید داخلی حسابرسی اثربخشی کارایی و دهند. قرار موردسنجش

داخلی،  حسابرسی واحد ایجاد در باید اثربخشی، و سطح کارایی ارزیابی و تعریف در شدهنییتع یهاهدف

 .گیرد قرار مورداستفاده سهامداران، و ذینفعان به یگزارشگر و هاروشفرایندها،  پردازش و لیوتحلهیتجز همچنین

 منابع .کند اثبات سازمان حاکمیت از ارزشمند بخشی عنوانبه را خود فعالیت اثربخشی باید داخلی حسابرسی

 چارچوب شامل داخلی حسابرسی اثربخشی یریگاندازه اصلی یهاشاخه شناسایی و تعریف منظوربه اصلی

 قوانین داخلی، منشور حسابرسی و ساختار ،امریکا داخلی حسابرسان انجمن یالمللنیبی احرفه اجرایی رهنمودهای

 (.2010حسابرسان داخلی،  یالمللنیب )انجمن است حسابرسی یهایاستراتژ و هابرنامه و کاربردی مقررات و

 شاننیل به اهدافبرای  هاسازمانکه به « مبتنی بر ریسک»یک مفهوم  عنوانبه حسابرسی داخلی اثربخشی

خدمات  دهندهارائه عنوانبهحسابرسی داخلی  است. شدهدهیدشرکتی  راهبریمثبت بر کیفیت  ریتأثبا  کندیم کمک

کمک  منظورهببررسی مناطق عمده ریسک  انتظار است. از حسابرسی داخلی اثربخش، شدهگرفتهدر نظر  هاسازمانبه 

، درجه دستیابی به اهداف، با جهیدرنت. رودیمشرکتی  برای ایجاد اثر مثبت بر راهبری شرکتدستیابی به اهداف  در

                                                                                                                                                                                

 
1 Sawyer 

2 "E:حرف پنجم الفبای انگلیسی " 
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 استنباط دهشمطرحشرکتی در ارتباط است. از موارد  آن در راهبری ریتأثو  بانفوذمشارکت واحد حسابرسی داخلی 

 (.2015هان، یک اصطالح جمعی شامل مدیریت ریسک و کنترل داخلی است )لنز و عنوانبهکه راهبری  شودیم

 تقاضا و عرضه سمت دگاهید: یداخل یحسابرس یاثربخش

 هب مربوط قاتیتحق در متفاوت انیجر دو عنوانبه را تقاضاو  عرضه سمت دگاهید دو( 2015) هان و لنز

 حسابرسان چگونه که پردازدیم موضوع نیا هب "عرضه سمت" دگاهید. کردند مطرح یداخل یحسابرس یاثربخش

 هب یداخل حسابرسان یابیخودارز اساس بر یتجرب مطالعات. کنندیم یابیارز را شانیاثربخش و نقش ،خود یداخل

 ،یسازمان یهایژگیو ،یداخل حسابرسان یستگیشا و هامهارت و 1یداخل یحسابرس سیرئ نقش. دارد اشاره امر نیا

، یحسابرس تهیمک قیطر از ای و میمستق طوربه ره،یمدئتیه ریتأث و ارشد تیریمد یبانیپشت آن، فرهنگ و استیس

 .است شدهگرفته نظر در مهم عوامل عنوانبه حسابرسی داخلی بر ریسک مبتنی بودن برنامه

 مجموعه نیبهتر اما هستند، یدیکل عوامل یداخل انحسابرس ورئیس حسابرسی داخلی  یستگیشا و هامهارت 

 طهراب از منظر این دیدگاه .باشدن سازگار سازمان کی فرهنگ با که یزمان باشد ثمریب، است ممکن هایژگیو از

 .است یداخل یحسابرس یاثربخش یبرا یابزار نفسهیف یداخل یحسابرس واحد و یحسابرس تهیکم نیب یقو یهمکار

 واحد به خواهندیم تیریمد ای و رهیمدئتیه ایآ کهنیا از دارد وجود یاساس تفاوت کی هم تیریمد منظر از

اینکه  ای و کنند تیحما کار نیا انجام در آن از و کنند نگاه "درست کار" دهندهارائه کی عنوانبه یداخل حسابرس

آن  شدنلیتبد از است که یداخل یحسابرس واحد یبرا یمانع و است ساکت که دارد وجود یتیریمد ای رهیمدئتیه

. کندیمجلوگیری  شود آشکار و ییشناسا خواهندینم اعضا که یابالقوه و مؤثر مسائل کشف به که یواحد به

 توانندیم ار شدهکشف مشکالت ،یداخل یحسابرس کارکنانو  یداخل یحسابرس سیرئ که است مهم نیا جه،یدرنت

 نقش یفایا یبرا نیبنابرا دهند  گزارش خود اشتغال ای خدمات فسخ ای تیریمد واکنش از ترس بدون و نانیاطم با

. است ازیموردن طورمعمولبه ارشد، تیریمد ژهیوبه ،یراهبر نفعانیذ ریسا تیحما سک،یر تیریمد در یاساس و مهم

 ایآ که شودیم بحث قتیحق در. است یگزارشگر خطوط شودیم مطرح دگاهید نیا در که گرید مهم عامل

 اگر که است وضوعم نیا بر ینتمب دگاهید نیا. باشد رهیمدئتیه ای و یحسابرس تهیکم نظر ریز دیبا یداخل یحسابرس

 یحسابرس قشن یبرا مختلف یهادگاهید تیریمد و یحسابرس تهیکم اگر و باشد داشته کارفرما دو یحسابرس واحد

  یمعا و ایمزا (1) جدول (.2015 هان، و لنز) شد خواهد رهیچ دگاهید کدام باشند، داشته یشرکت یراهبر در یداخل

 .دهدیم نشان را حسابرسی داخلی یگزارشگر مختلف اشکال
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 مزایا و معایب خطوط گزارشگری حسابرسی داخلی (1) جدول

خط 

 گزارشگری

 معایب مزایا 

 باشططد زیططادی داشططته مسططتقیم هایگزارش اسططت ممکططن مدیرعامل داخلی حسابرسی جایگاه تحقق مدیرعامل

د مدیر ارش مالططی، هایکنترل تقویططت مدیر مالی

 طربهت را داخلطی حسابرسطی نقطش 1مالی

 مشططاوره تواندمی و کندمیدرک 

 .دهططد

 حسابرسططی داخلططی هاییافته اسططت ممکططن: بالقططوه منافططع تضططاد

 یططا. دندهطط مالططی نشططان مدیططر عملکططرد بططه نسططبت را ارزیابططی خوبططی

 .باشططند شططده ترپایین هایاولویت صططرف منابططع اسططت ممکططن

رئیس کمیته 

 حسابرسی

 حسابرسططی، یکمیته بططه داخلططی حسابرسططی گططزارش صططورت در یداخل حسابرسی استقالل به کمک

اری همک و کنندهکمک یططک نقططش عنوانبه داخلططی حسابرسططی واحططد

 حسابرسطی نقطش عبارتطی بطه. شودنمیدرک  مدیریططت، بططا کننططده

 و  ودشنمی درک درستیبه مدیریطت تیطم در عضطو یطک عنوانبه داخلطی

 ططکی عنوانبهپذیطرش  و جایطگاه اسطت ممکطن داخلطی حسابرسطی رییس

 .بدهططد دسططت از را مدیریططت تیططم از عضططو

 (1393)زاده  مؤمن از نقل ،منبع: فریزر و لیندسی

 و حسابرسططی یکمیته سططازمان، مدیرعامل مقابططل در داخلططی حسابرسططی واحططد رییططس ،درهرصورت

 جرایطیا مسطئولیت آن در قبالً خطود کطه را هاییفعالیت نبایطد داخلطی حسابرسطان. اسطت پاسطخگو مدیرههیئت

، مدیر واحد 2060 المللیبینمطابق با استاندارد  (.1392 زاده، حمودم) دهنططد قططرار موردحسابرسی اندداشته

ادواری گزارشی را در مورد هدف، اختیار، مسئولیت و عملکرد خود در خصود  صورتبهحسابرسی داخلی باید 

 .(2015المللی حسابرسان داخلی، )انجمن بین ارائه کند مدیرههیئتبرنامه حسابرسی داخلی به مدیران ارشد و 

. در راردادق موردبررسیحسابرسی داخلی  اثربخشیدیدگاه سمت تقاضا را در مورد  توانمیاز منظری دیگر 

 رسطاختا شطرای  محیططی، از تابعطی خدمطات و کاالها سطایر ماننطد داخلطی حسابرسطی خدمطات حقیقت عرضطه

 توانیم بنابراین  اسطت ایطن خدمطات کنندگاناستفاده سطایر و مدیطران سطوی از آن تقاضطای و شطرکتی راهبری

 ذینفعان، سایر و کارانصاح  مالکان، مشتریان، برای منافع یا ارزش خلق برای هاسازمان که داشت اذعان
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 فرآیند ینا در. است خدمات و کاال عرضه و تولید فرآیند در منابع از استفاده ، حاصلآفرینیارزش. اندشدهتأسیس

 .کنندمی مفراه سازمان منافع کس  برای هافرصت و هاریسک ارزیابی و شناخت درباره داخلی اطالعاتی حسابرسان

 و داخلی سابرسیح کمیته و داخلی حسابرسی نظام استقرار بر ایویژه دیتأک نیز ایران در شرکتی حاکمیت نامهنییآ

 و مشتریان چگونه که دهدمی نشان تقاضا سمت بنابراین دیدگاه  (1394و نادعلی،  عبدلی) دارد حسابرسی کمیته

 یک داخلی حسابرسی. کنندمی درک را آن ارزش و داخلی حسابرسی واحد توس  شدهارائه خدمات ذینفعان،

 داخلی سابرسیح نوع کند تعیین کل یک عنوانبه وکارکس  که است ضروری ، بنابرایناست وکارکس  به خدمت

 چیزی آن لکهب نیست داشته رقرا کنندهعرضه آنچه در خدمات یا محصول یک کیفیت درواقع. باشد داشته باید که

 .(2015لنز و هان، ) است بهای آن پرداخت به مایل و کرده کس  مشتری که است

حسابرسی  آیا اینکه بحث وجود دارد  نهایی حسابرسی داخلی مشتری مورد در نظری ادبیات در کهدرحالی

 دیریت،م با طورمعمولبه داخلی اما حسابرس است  مدیره یا کمیته حسابرسیعنوان چشم و گوش هیئتبه داخلی

مبتنی بر  خاد طوربهدیدگاه سمت عرضه  همکاری دارد. رابطه مستقل حسابرسان و کمیته حسابرسی و مدیرههیئت

ابرسی ، کمیته حسمدیرههیئت، کارانصاح  است که انتظارات مؤثراین است که واحد حسابرسی داخلی هنگامی 

 و حسابرسی مستقل را برآورده نماید.

 عنوانبه .ندکدریافت می ارشد مدیریت از کهاست  حمایتی وابسته به شرکت در حسابرسی داخلی پذیرش

 ابرسی داخلی درحس بر اینکهتوافق مبنی  و حسابرسی داخلی هایتوصیه به پاسخ منابع، تصوی  مواردی چون نمونه

 ،چون ارتباطات ابعاد یهمه بنابراین افتد مطلع باشد، به این موضوع اشاره دارد می اتفاق سازمان در آنچه مورد

 رسی داخلیحساب اثربخشی برای شاخصی عنوانهای حسابرسی داخلی بهتوصیه مورد در توجه و پشتیبانی ورودی،

 ارتباطات از فادهاست با اند است،ارشد در تعامل مدیریت با که غالباً حسابرسی داخلی شده است. رئیسانگرفته نظر در

اردی ی مووسیلهبه که ارتباطاتهنگامی ویژهبه دهند، پرورش توانندحسابرسی داخلی را می اثربخشی مسئله، حل

کمیته  هب حسابرسی داخلی شود. همچنین متقابل حمایت احترام و بین طرفین اشتراک دانش مشترک، اهداف چون

 تقارن عدم دهنده مشکلکاهش وسیلهو بدین دهدگذرد گزارش میدر مورد آنچه در شرکت می حسابرسی

 غیررسمی نمادهای و هاسخنرانی و حسابرسی داخلی گزارش مانند تسهیل دهنده رسمی نمادهای .است یاطالعات

برسی تسهیل ارتباط حسا برای مهمی ابزار نظر به چهره به جلسات چهره و خصوصی هایتماس طریق از تسهیل دهنده

و نحوه  رواب  و حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی طورکلیبه(. 2015لنزو هان، ) است کمیته حسابرسی داخلی با

ابرسی داخلی مدیریت و کمیته حس که تا چه حد به این امر بستگی دارد کمیته حسابرسی با حسابرسی داخلی تعامل

 .دانندمی آفرینارزش را داخلی حسابرسی ونموده  کار واحد حسابرسی داخلی را درک ارزش

 بطرای سطتقلم حسابرسان. است مؤثر مستقل حسابرسان انتظارات برآوردن هنگام حسابرسی داخلی سوییاز  

 حسابرسان. کنندمی کااتداخلی  حسابرسطان کار بطه کنند تعیین سطازمان را داخلی کنتطرل سیسطتم کیفیتمیزان  اینکطه
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 حسابرسی کار و نتایطج اسططتانداردها ،حسابرسی رویکرد و حوزه داخلططی، حسابرسی کار پذیرش قبططل از مسطتقل

 باهم بایطد مسطتقل و داخلطی حسابرسطان .کنندمیبررسططی  ایحرفه اسططتانداردهای انطبطاق بططا در را داخلطی

 مؤمنقل از به ن فریزر و لیندسی) نمایطد ایجطاد سطازمان در را ممکطن بیشتریطن ارزش حسابرسطی تطا کننطد همطکاری

 مستقل برسانحسا منظر از داخلی حسابرسی اثربخشی عنوانبه داخلی حسابرسی باالتر کیفیت (. درواقع1393زاده، 

 .شودمی دیده

)لنز و هان،  اشدب کنندهگمراه تواندمی راحتیبه( انتظار قیتطب) یمشتر تیرضا مفهوم در این دیدگاه البته

 نتظاراتا برآوردن و خود نفعانیذ با رابطه یبرا یداخل حسابرسان مهارتاما نکته حائز اهمیت این است که  ،(2015

 ارک به قادر خوب یداخل یحسابرس سیرئ کی که کنندمی تأکید( 2011) نویمارت و سو. قرار گیرد مورد ذینفعان

 .ترسدمین برانگیزبحث  یشرا در یحت خود موردنظر یصدا رساندن یبرا و است سازمان در نفعانیذ ریسا با کردن

 اثربخشی حسابرسی داخلی چارچوب نظری

 لیحسابرسی داخ ازجمله واحدی پشتیبانی هر برای کلیدی یهاچالشاز  سازمانی ارتباط حفن و گسترش

 کارکنانی یعنی داخلی، حسابرسان اساسی نقش درک و دهدیممعنی  ییافزا ارزش و اثربخشی آنچه درک .است

 تصویر ده وش درک ارزش حاضر، حال نیست. در آسانی کار نیستند، متصل زیان و سود حساببه مستقیم طوربه که

 راد حرفهو اف متخصصان یی کهدرجاحسابرسی داخلی،  جامعه از خارج ذینفعان میان در حسابرسی داخلی از یاحرفه

 (.2015 ،باید نیست )لنز و هان کهچنانآنباشند،  خواهندیمحسابرسی داخلی 

، 1990ی دهه اوایل تا کهیطوربهقرار نگرفته است.  موردمطالعهگسترده  طوربهاثربخشی حسابرسی داخلی 

( شش مجله آکادمی 1993) 1در مورد اثربخشی حسابرسی داخلی وجود داشته است. بویل محدودشده یهاپژوهش

مقاله در مورد موضوع حسابرسی  کیوستیبو تنها  قراردادی موردبررس، 1990-1975حسابداری اصلی را برای دوره 

(. مطالعاتی 2013نقل از ایندایا و هانفا،)حسابرسی داخلی نپرداخته بودند به اثربخشی  هاآناز  کیچیهداخلی یافت که 

ربخشی انجام گردید رویکردهای مختلفی را برای بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در موضوع اث ازآنپسهم که 

و هیچ اجماعی در بهترین چارچوب برای اثربخشی وجود ندارد. این امر به گفته ایندایا وهانفا  اندکردهاستفاده 

ایجاد یک چارچوب در خدمت  ستیبایمیی است که هاهینظرعمده مربوط به عدم توجه کافی به  طوربه( 2013)

 مایندگی وی نهاهینظر عمدتاًگذشته  بیان نمودند که مطالعات هاآناثربخشی حسابرسی داخلی باشد.  برای نظری

 بین مؤثر ارتباط اهمیت توضیح را هم برای ارتباطات نظریه ستیبایم کهیدرحال، اندکرده اتخاذ سازمانی را
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نمایندگی،  یهاهینظر ارتباطمقاله،  این در ادامه بدین ترتی  .قرارداد مورداستفاده کارانصاح  داخلی و حسابرسان

 .ردیگیممورد بررسی قرار  ی حسابرسی داخلیبا اثربخش ارتباطاتسازمانی و 

 1نظریه نمایندگی 

. مدیران در شودیمیک قرارداد میان مالکان سازمان و مدیریت ارشد آن تعریف  عنوانبهرابطه نمایندگی  

که اجازه و اختیار برخی از  کنندیمعامل به انجام برخی از خدمات به نمایندگی از مالکانی کار  عنوانبهسازمان، 

یشخصاز این اختیارات برای برخورداری از منافع  توانندیم. مدیران اندکردهرا به مدیران تفویض  هایریگمیتصم

 هانآته حسابرسی و حسابرسان داخلی و مستقل در سازمان در بهبود عملکرد کنند. لذا وجود کمی سوءاستفاده شان

ی رسمی مقرر و هاهیروی خود را بر اساس هابرنامهکمک خواهد کرد و نیز اطمینان خواهد داد که مدیریت 

اب  که شرکت متشکل از رو ردیگیبرمبنابراین نظریه نمایندگی این فرض را در   ، انجام خواهد دادشدهوضع

و همچنین  دارند عهده بربین مالکان منابع اقتصادی و مدیرانی است که کار استفاده از منابع و کنترل آن را  یقرارداد

 برای قراردادی فرآیندهای از و هستند منطقی افرادی مدیران و که مالکان استوار است فرض این بر همواره

 (.1994آدامز، ) کنندیم استفاده ثروت خود یسازنهیشیب

برای: الف( تحقیقات حسابرسی داخلی غنی  کندیمکه نظریه نمایندگی کمک  کندیم دییتأ( 1994آدامز ) 

توس  حسابرسان داخلی برای کارشان  اتخاذشدهو رویکرد  و ماهیت حسابرسی داخلی و معنادار ب( توضیح وجود

قرار  ریتأثسازمانی تحت  2ساختار و انطباق با اصولی تجدید لهیوسبهی اینکه چگونه حسابرسان داخلی نیبشیپو ج( 

 کنندگاناستفادهعامل و ناظری برای انواع  عنوانبه( حسابرسان داخلی را 2005) 3. پرسم و پامفریگرفت خواهند

نقل از )ارشد است در نظر گرفتند  تیریمد و، کمیته حسابرسی رهیمدئتیهخدمات حسابرسی داخلی که شامل 

برسی داخلی حسااین امر قابل استنتاج است که  با استفاده از تئوری نمایندگی، بدین ترتی  (.2013هانفا،ایندایا و 

 آن وحسابرسی داخلی یک مزیت بیش از حسابرسی مستقل دارد  در حقیقت. کندیمیک نقش را در اقتصاد ایفا 

 .(2007و ایسما،میهرت )تن مشکالت در مراحل اولیه است دستیابی سریع به اطالعات و یاف

ریت مدی جهیدرنتیا کمیته حسابرسی آن ناکارآمد است،  رهیمدئتیهکه  دهدیممسائل نمایندگی زمانی رب 

دارای نفوذی قدرتمند بیش از حسابرسی داخلی است. حسابرسان داخلی اغل  توس  مدیریت  ادیزاحتمالبهارشد 

که در  باشندیمو کمیته حسابرسی هم  رهیمدئتیهعواملی از سوی  هاآن، حالنیدرعاما  شوندیمارشد به کار گرفته 

 رطوبه یندگینما یتئور بدین ترتی . کنندیمتوانایی حسابرسان داخلی در بررسی کارهای مدیریت ارشد اعتماد 
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 یحت اندآن یپ در شانیشخص منافع به یابیدست یبرا یداخل حسابرسان که یاقتصاد یهازهیانگ درک یبرا عمده

 عنوانبهحسابرسان داخلی . شودیم گرفته کار به باشد بوده یسازمان منافع ای و سازمان یاعضا منافع ضد بر هاآن اگر

ی هانامهیگواهی اجرا نماند، نیازمند آموزش و احرفهفرآیندهای حسابرسی را در سطح  عامل و نماینده که باید

. داشتن حسابرسان باشندیمکامل  طوربهی خویش هاتیمسئولبرای انجام  ازیموردنی هاتیصالحی، تجربه و احرفه

نسبت  را و کمیته حسابرسی رهیمدئتیهی آموزشی برای آنان، سطح اطمینان هابرنامهداخلی با چنین شرایطی و وجود 

باق با در انط حسابرسان داخلی با اثبات وظایف خود حالنیدرعبه صالحیت حسابرسان داخلی افزایش خواهد داد. 

د. رد نماین ،فشانیوظای و یا غفلت نسبت به توجهیبعلیه خود را نسبت به  شدهعنواناتهامات  توانندیمی، احرفهسطح 

ی بخش حسابرسی داخلی باید تحت نظارت رئیس حسابرسی داخلی انجام شود که فرد اصلی مسئول برای هاتیفعال

ی است ی حسابرسی داخلهاهیتوصی حسابرسی داخلی و پیگیری هاافتهارائه برنامه حسابرسی داخلی، گزارش ی

 (.2013هانفا، )ایندایا و

سیستم  مورد در شانیابیارز ی را که ازاعتمادقابلاز سوی دیگر، حسابرسان داخلی باید شواهد کافی و 

ورد اعضای سازمان را در می نمایند. وجود چنین شواهدی سطح اعتماد آورجمعکنترل داخلی پشتیبانی خواهد کرد، 

، عملکرد گروه حسابرسی داخلی یک جهتنیازاتوس  حسابرسی داخلی، افزایش خواهد داد.  شدهانجام کارهای

 عنوانهبو کمیته حسابرسی برای درنظرگرفتن حسابرسان داخلی  رهیمدئتیهالزام اساسی از منظر اعضای سازمان چون 

 ونه،نم عنوانبهاز اعضای سازمان، نیاز به حمایت دارند.  عواملی عنوانبهلی، . حسابرسان داخاستیا نماینده  عامل

 یهاهیتوصرا برای به انجام رساندن  هاگروهکه مدیریت ارشد همه  دهدیمحمایت اعضای سازمان هنگامی رب 

انند م اعضای سازمان حسابرسی داخلی با ارتباط بدین ترتی ، (.2013هانفا، حسابرسی داخلی دعوت نماید )ایندایا و

لهیوسبه) دیریتم یعنی حمایت سازمان اعضای ریتأث لذا. نمایندگی است تئوری تحت رهیمدئتیهکمیته حسابرسی و 

 ت مدیریترضای ،(و غیره بودجه کافی نیتأمی آموزشی و پرورشی کافی، هانهیزمفراهم نمودن  منابع الزم، نیتأم ی

 یداخل یرسحساب کاربر  و وجود کمیته حسابرسی اثربخش که از عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی

 ئوریت اساس بر آن را بررسی نماید و رابطه این موارد با اثربخشی حسابرسی داخلی یهاگزارش نموده و نظارت

 .شودیمداده  توضیح نمایندگی
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 1یسازمانهینظر 

یک مفهوم  عنوانبه تواندیمی سازمانهینظر، حسابرسی داخلیبر اثربخشی  مؤثربرای بررسی عوامل کالن 

 در یداخل یحسابرس یاثربخش بررسی یبرا معتبر یاهینظر ،یسازمانهینظر (. 2015و هان، لنز) رودمفید به کار 

که چگونه  دهدیمی توضیح سازمانهینظر .(2013)ایندایا و هانفا ،  است توسعهدرحال و افتهیتوسعه یکشورها

 (.2010،میهرت و همکاران) ردیگیمی سازمانی از طریق تغییرات ناشی از فشار سازمانی شکل هاوهیشساختارها و 

از:  اندعبارتکه  ندیبیم سمیمکانیی به سه هاپاسخ عنوانبهی، تغییرات سازمان را تا حد زیادی سازمانهینظر 

نیروهای » عنوانبه. این موارد همچنین 4و عوامل تقلیدی 3یا هنجاری، عوامل نظارتی 2نیروها یا عوامل اجباری

مل . عوااندمربوط آورالزام. عوامل اجباری به انطباق با قوانین و دیگر مقررات شوندیمی و استنتاج بندرده «5همتایان

حسابرسان  یلالملنیب نجمنی که توس  االمللنیبی احرفهرا از طریق درجه انطباق با چارچوب کار  رشانیتأثهنجاری 

واحد حسابرسی بودن  مؤثرتر  انجمن حسابرسان داخلی، تریقو. با نیروی هنجاری دهدیمنشان  است شدهارائهداخلی 

میهرت و (. 2015هان، )لنز و دهدیمانجمن حسابرسان داخلی نشان  یاحرفهخودش را با انطباق با اصول کار  داخلی

ی حسابرسی احرفهی برای کار المللنیب یاستانداردها که رابطه مثبت بین انطباق با کنندیم( استدالل 2010همکاران )

 اثربخشی حسابرسی داخلی را ارزیابی کند. تواندیمو دستیابی به اهداف سازمانی وجود دارد و این رابطه  داخلی

تمایل به اتخاذ مدل و الگوی خودشان در پی انواع مشابه از  هاسازمان که نیروهای تقلیدی اشاره دارد

 فشار بر( 2006) و آزن یآرنابلد آرنا،(. 2015هان،  دارند )لنز و اندشدهگرفتهیی که موفق و قانونی در نظر هاسازمان

 ایتالیایی شرکت شش در داخلی حسابرسی همتایان، ناشی از مقررات بورس اوراق بهادار برای بررسی توسعه اجباری

 سابرسیح توسعه و که اتخاذ کرد دییتأ آنان یهاافتهبررسی ی موردی متعدد متمرکز شدند، مطالعه یک عنوانبه

هنجاری نیز  و تقلیدی فشار ریتأثاست، تحت  مقررات وعالوه بر آنکه ناشی از فشار اجباری ناشی از قوانین  داخلی

 بوده است.

را برای بررسی حسابرسی داخلی در عربستان  انیهمتا( دیدگاه 2003) گیویلیام، بریرلی و توایجیری آل 

 شاخص عنوانبه ی حسابرسی داخلی رااحرفهی برای کار المللنیبی استانداردها با انطباق هاآنسعودی اتخاذ کردند. 

سعودی  انعربست یهاشرکت در حسابرسی داخلی یهاوهیش هاآنگرفتند. لذا  نظر حسابرسی داخلی در ییافزا ارزش

 یرسحساب بخشیی که هاشرکت از دسته آن ییشناسا از پس قرار داده و یموردبررس سازمانی تئوری منظر را از
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تصور  که بهادار اوراق بورس در شده فهرست شرکت 135 از ماندهیباق یهانمونه بهرا  پرسشنامهنداشتند،  یداخل

 یهاوهیش رعایت میزان ارزیابی مصاحبه برای و پرسشنامه از هاآنند. فرستاد ی دارند،داخل یحسابرس بخش شدیم

و  حسابرسی داخلی اثربخشی پایین سطح شدند که متوجه ی استفاده کردند والمللنیبی استانداردهابا  حسابرسی

 دیبا تدول که دادند نشان سازمانی یتئور از استفاده باهمچنین  هاآندارد.  وجود سعودی عربستان در ییافزا ارزش

 وهیشبه  هانآ یهاتیفعال یدهسازمان و یداخل یحسابرس بخش جادیا به هاسازمان قیتشو در ی راشتریب یاجبار نقش

 ی، ایفا نماید.داخل یحسابرس یاستانداردها در شدهمشخص

، دهدیمقرار  ریتأثرا تحت  حسابرسی داخلینیروهای سازمانی اجباری، اثربخشی  نظر دیگر بر این است که

 حسابرسی داخلی مشابه نیروهای سازمانی نظارتی اثربخشی طوربه. اندمیرمستقیغمحدودشده و اغل   معموالً هاآناما 

، اما اثربخشی اندمهم. نیروهای سازمانی تقلیدی اندشدهیابیارزضعیف  نسبتاً هاآن، اما دهندیمقرار  ریتأثرا تحت 

لنز و )دارد  سازدیم افزا ارزشفعالیت  را یک حسابرسی داخلی ازآنچهبه یک درک مشترک  نیاز حسابرسی داخلی

 (.2015هان، 

 در توسعه و تجربه  و آموزش دانش، مهارت، ،مؤثر ی ارتباطبرقرارمهارت  ی،طرفیب یی چونهامشخصه

 هم برای افراد و هاسازمان هم برای یی کههایژگیو عنوانبه ی حسابرسی داخلیاحرفهی برای کار المللنیباستاندارد 

مهارت  جزبه) هایژگیو این بین توضیح ارتباط برای یسازمانهینظر بنابراین،  رسیده است تصوی  الزم است، به

 توضیح برای ارتباطات نظریه کهیدرحالاست،  شدهگرفته کار داخلی به حسابرسی اثربخشی و (مؤثر ارتباط برقراری

 (.2013ایندایا و هانفا، ) شودیم حسابرسی داخلی استفاده اثربخشی و مؤثر ارتباط برقراریمهارت  رابطه

 یداخل حسابرسی بخش عملکرد اثربخشی حسابرسی داخلی با عواملی چون ارتباط توضیح برای

، ارزیابی داخلیکفایت دامنه حسابرسی  ،زمانی( یبودجه و گزارش حسابرسی داخلی و هاافتهی بررسی، یزیربرنامه)

و اثربخشی مدیریت ریسک، ارزیابی حسابرسی داخلی از رعایت قوانین و مقررات،  هاسکیرحسابرسی داخلی از 

ی از منشور فعالیت حسابرس واحد حسابرسی داخلی بودن دارااستقالل و جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی، 

 یاستانداردها توس  و کلیه مواردی که نوین یهایفناوراز  واحد حسابرسی داخلی بودن ربرخوردا داخلی،

استفاده  سازمانیاز نظریه  توانیم ،است شدههیتوصحسابرسی داخلی  یاحرفهبرای کار  حسابرسی داخلی یالمللنیب

لی از حسابرسی داخ یاستانداردهااثربخشی حسابرسی داخلی و انطباق با  برای بیان ارتباط یطورکلبه .نمود

 .گرددیماستفاده  یسازمانهینظر
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 1نظریه ارتباطات 

و برای  کنندیم، برای افشای اطالعات صحبت دهندیمحسابرسان داخلی برای کس  اطالعات گوش فرا 

انتقال » ازعبارت است  ارتباطات و. مراوده، مخابره کنندیمی کتبی ارائه هاگزارش ی حسابرسی،هاافتهی یرساناطالع

ی یافت دونفراست  چراکه هیچ  رممکنیغ، نقصیبیک ارتباط کامل و «. افکار از ذهن یک فرد به ذهن فرد دیگر

ی این عوامل همهی داشته باشند و کسانی( که سابقه )تحصیالت، زمینه، آموزش، والدین، معلمان و دانشگاه شوندینم

و نوشتار یک نویسنده از هدف و  دیگویم ازآنچهک گوینده ، بیان یکندیمگوش  آنچه هربه فهم یک شنونده از 

داخته ی است که وابستگی رفتاری بر پایه آن شناخته و پراشالودهاست. مراوده و ارتباط  رگذاریتأثمنظور نوشتارش، 

و مطالعات قبلی،  انجمن حسابرسان داخلی یالمللنیب توجه به استانداردهای بنابراین با  (1393و بابایی، منتی) شودیم

 موردتوجهاید ب ، نظریه ارتباطات برای دستیابی به آنجهتنیازادر حسابرسی داخلی الزم است،  مؤثرمطالعه ارتباط 

 قرار گیرد.

 مندبهرهاز دانش مفاهیم ارتباطات کنونی  توانندیمکه همه حسابرسان  کندیم دییتأ( 1991) 2دیویدسون 

 کارآگاهانه، نیاز به باشندیمکه از مهارت خوبی در برقراری ارتباط برخوردار  اعتقاددارندشوند، حتی کسانی هم که 

مورد  اساسی در مبنای سه حقیقت . نظریه ارتباطات دیویدسون بردارند خودی هامهارتدر ارزیابی، بهبود و اعمال 

( ارتباطات یک پدیده چند سطحی 2، ستین رممکنیغ( برقراری ارتباط 1از:  اندعبارتکه  است استوار ارتباطات

 (.2013نقل از ایندایا و هانفا،)رابر با پیام دریافت شده نیست همیشه ب شدهفرستاده( پیام 3است و 

، انتقال معنا یا درک متقابل میان حداقل دو فرد برای به اشتراک گذاشتن عنوانبه توانیمارتباطات را  

ایی در این تعریف دو نکته ابتد تعریف کرد. موردتوافقاطالعات در مورد یک موضوع یا مسئله و رسیدن بر معنای 

 یک بامعنی مشترک  ، برقراری ارتباط، فرایند ایجاد یکلذا  دهدیمنظریه ارتباطات دیویدسون را مورد تائید قرار 

صحبت کند، اما حداقل دو نفر را برای برقراری ارتباط در  تواندیم، یک فرد گریدعبارتبهشخص و یا گروه است. 

 (.2013ایندایا وهانفا،) بردارد

ی ورهرهبو رواب  بین فردی بین مدیران و کارکنان یک نقش قوی برای بهبود سودآوری و  مؤثرارتباط 

. عدم توانایی در برقراری شودیممنجر  هانهیهزدارد و آن به کیفیت باالتر خدمات، محصوالت و همچنین کاهش 

اطالعات نامناس  و یا پیچیدگی ارتباطات باشد. همچنین اطالعات زیاد به بدی  ناشی از تواندیم، مؤثرارتباط 

. در چنین دهدیمکاهش  هاامیپ نیترمهمگیرنده را در  بودن توانایی تمرکز مؤثر کهآناطالعات کم است، به دلیل 

از عملکرد  اعتمادشانی جدیدی را در مورد هاینگرانمحیطی، کاربران خدمات حسابرسی داخلی ممکن است 
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. برای غلبه بر استبرای این مشکل  حلراه کی عنوانبه مؤثرحسابرسان داخلی داشته باشند. لذا برقراری ارتباط 

 -ی آسانهاشروچنین مشکالتی در ارتباطات، طرفین فرایند ارتباطات، تنها به تمرکز و ارائه اطالعات الزم توس  

یی هاپرسشاعمال  تیدرنهاو حفن اطالعات روشن و ساده برای درک و  -انتقال پیام  فق نهارائه معنی اطالعات و 

 (.2013ا وهانفا، )ایندای شوندیمبرای بازخورد، توصیه 

وضیح که تحت نظریه ارتباطات ت است کارانصاح شامل رابطه بین حسابرسان داخلی و  مؤثرمیت ارتباط اه

سابرسان که با بررسی رابطه ح یکی از عوامل اصلی برای اثربخشی حسابرسی داخلی است مؤثر. ارتباط شودیمداده 

به ضعف این رابطه کمک کند وجود  تواندیم، چند عامل که حالنیباا. شودیمارزیابی  کارهاصاح داخلی با 

که  بود  ارهاکصاح به دنبال نقاط ضعف اتهامات و مقصر دانستن حسابرسان داخلی و اینکه فق   دارد، مانند شیوه

اصلی در ارتباط را  و یکی از موانع شودیم کارهاصاح چنین محیطی منجر به عدم اعتماد میان حسابرسان داخلی و 

بنابراین برای  کند یمایجاد  استکه همان عدم اعتماد در میان فرستنده )ها( و گیرنده )ها( در فرایند ارتباطات 

 (.2013و حسابرسان داخلی الزم است )ایندایا وهانفا،  کارهاصاح جلوگیری از چنین تهدیدی، بهبود همکاری 

 ،کاراح صارتباطی با  یهامهارتموضوع ارتباطات و تقویت  که بایستی به آن توجه داشت این است آنچه

 یافهحردانشگاهی و  یهاآموزشاست و  قرارگرفتهکه کمتر در ادبیات حسابرسی مدنظر است از مواردی  یکی

یمبرای حسابرسان داخلی نام « نرم یهامهارت» عنوانبه هامهارتتمرکز داشته است که امروزه از این  آن برکمتر 

ی اساس حسابرس یهاچالشو حوزه ارتباطات در حسابرسی داخلی یکی از  کارصاح ارتباط با یی سو از. برند

با توجه به موارد . (1393ی و بابایی،نتم) استاز آن  متأثرداخلی است که تمام فرایند حسابرسی داخلی به نحوی 

جلسات  یراربرق، کارانصاح با  مؤثر ارتباط برقراریمواردی چون  رابطه توضیح برای ارتباطات مطروحه، از نظریه

 و ان مستقلبا حسابرس داخلی حسابرسان اعضای کمیته حسابرسی، رابطه همکاری رئیس حسابرسی داخلی با منظم

گوش  ،ارتباطی شفاهی، نوشتاری یهامهارت، برخوردار بودن حسابرسان داخلی از با یکدیگر هاآن نیمابیفتعامل 

 .شودیم حسابرسی داخلی استفاده اثربخشی با نجام وظایف خودا بین فردی دردادن و 

 اثربخشی حسابرسی داخلی یهاهینظر یبندجمع

 در تحقیقات آتی اجماعی بین عوامل اثربخشی حسابرسی داخلی توانیمواحد  با استفاده از چارچوب نظری

ر این گنشان مبین تحقیقات اثربخشی حسابرسی داخلی است آنچه ندینمایم( اشاره 2015لنز و هان ) .حاصل نمود

 مرا حسابرسی داخلی توجه چندانی نشده است و این یاثربخش "نرم عوامل " اصطالحبه یرفتار بعدبه  است که

 نیترعیشااز  که دهندیم نشان (2011تحقیق سو و مارتینو ) .است ندهیآ یتجرب قاتیتحق در یشتریب توجه سزاوار

ساالنه  یکار رنامهب لیتحو گرفتن نظر در با آن ییاکار به مربوط حسابرسی داخلی یاثربخش در شدهاستفاده یارهایمع

 .است حسابرسی داخلی واحد یهاهیتوص  یتصو و رشیپذ و واحد حسابرسی داخلی
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 بر مطالعات اکثر ،1999 سال از که دهدیمبررسی ادبیات موجود پیرامون اثربخشی حسابرسی داخلی نشان 

 شده یگذارهیپا یداخل حسابرسان یابیخودارز بر یتجرب مطالعات درواقعاست.  بناشده "عرضه سمت دگاهید" یرو

 در نفعانیذ دگاهیدکه همان  "تقاضا سمت دیدگاه" به اثربخشی حسابرسی داخلی یفعل اتیادببدین ترتی   .است

 زا یککوچ بخش کارانصاح  حوزه به توجه و داشته استجندانی ن توجه است حسابرسی داخلی یاثربخش

 لیداخحسابرسی  که در ادبیات مربوط به اثربخشیهم  ییارهایمع .است داده اختصاد خود به را قاتیتحق

ز و هان، لن) استبرخی محققین به چالش کشیده شده  توس  مورد اجماع نبوده واست  قرارگرفته مورداستفاده

2015.) 

دم ع داخلی به علت در عوامل اثربخشی حسابرسی نبود اجماع و هادگاهیدعلت تفاوت در  که رسدیمبه نظر 

اثربخشی  توانیم با استفاده از چارچوب نظری واحد .است یکپارچه در تحقیقات یک چارچوب نظری وجود

حسابرسان  یهایژگیونمونه برای بررسی  عنوانبه .داد قرار یموردبررس مختلف یمنظرهااز  ار حسابرسی داخلی

. نحوه از تئوری سازمانی استفاده نمود توانیم و عملکرد بخش حسابرسی داخلی یاحرفهچون صالحیت  داخلی

اعضای ر سایو نیز   کارانصاح حسابرسان مستقل،  نمونه طوربهبا سایرین  حسابرسی داخلی  مؤثرارتباط  یبرقرار

 یداخل انسحسابر و سازمان یاعضا نیب ارتباط گر،ید یسو ازاست.  یبررسقابلدر پرتو تئوری ارتباطات ن سازما

عوامل ) عرضهدیدگاه سمت  توانیمفوق  یهاهینظربدین ترتی  استفاده از  .است بحثقابل یندگینما یتئور تحت

صالحیت حسابرسان  و سازمانی واحد حسابرسی داخلی یهایژگیون داخلی، حسابرسا یهایابیخودارزمربوط به 

ه تا چه حد مبتنی بر این امر ک) تقاضانیز دیدگاه سمت  و (خلی بر ریسک و غیرهدا ی، مبتنی بودن حسابرسیداخل

رسی را ، نقش و اثربخشی حسابذینفعان حسابرسی داخلی شامل مدیریت، کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل

شکل  .قراردادرا تحت پوشش  (دینمایمی انتظارات آنان را برآورده و تا چه حد حسابرسی داخل کنندیم مشاهده

 .دهدیمنشان  اخلی راد چارچوب نظری اثربخشی حسابرسی (1)

 

 یداخل یحسابرس یاثربخش ینظر چارچوب( 1) شکل
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 یریگجهینت

به اهداف  هاسازماندر دستیابی  ی رامنقش مه در سازمان یک واحد ارزش افزا عنوانبهحسابرسی داخلی 

ه است. اهمیت افزون یافت اخیر هایدههمالی در  هایبحرانکه این امر با وقوع  کندمیایفا  از تقل  گیریپیشخود و 

دف ه دیدگاهی واحد در مورد عوامل اثربخشی وجود ندارد، لذا در بین مطالعات حوزه اثربخشی حسابرسی داخلی

توان بر اساس آن تا ب یک چارچوب نظری واحد است برتکیهلی با بررسی اثربخشی حسابرسی داخ ،اصلی این تحقیق

 .داد قرار موردبررسیرا  عوامل اثربخشی حسابرسی داخلی

میهرت و همکاران  است. شدهانجام نمایندگی نظریه چارچوب در سنتی طوربهداخلی  حسابرسی در پژوهش

 تحقیقات رایب اصلی نمایندگی دلیل تئوری ازجمله نئوکالسیک اقتصادی هاینظریه که اندنمودهاستدالل  (2010)

 ساندنر حداکثر یوسیلهبه سازمانی تنها هایپدیده را که این فرض هاآن .ه استبود داخلی حسابرسی در محدود

 هایحی مدر  تواندنمی افراد رفتار که کردند تائید و قراردادند موردانتقاد ،شودمیتحریک  افراد شخصی منافع

( هم 2015لنز و هان ) دیگری چون محققان پیشنهاد کردند. را سازمانینظریه هاآن بنابراین،  خالصه شود اجتماعی

حائز اهمیت  ارتباطات را توجه به تئوری (2013)ایندایا و هانفا  .انددادهقرار  تأکیدمانی را مورد توجه به تئوری ساز

 یاقتصاد ابعاد و یرفتار و یاجتماع یهاجنبه به توجه ،یبیترک صورتبه شتریب یهاهینظر از استفاده درواقع .دانندمی

ت، طور مداوم در حال تکامل اسو با توجه به اینکه حسابرسی داخلی به نظر به مطال  مطروحه .سازدیم ریپذامکان را

از  ترستردهقالبی گآن را در  مؤثر بر آن، بایستی وانفعاالتبرای بررسی دقیق اثربخشی حسابرسی داخلی و فعل

 موردبررسی قرارداد. هایی چون نمایندگیتئوری

 منابع

ی واحد حسابرسی داخلی، ترجمه و اثربخش. ارزیابی کارایی (2010حسابرسان داخلی ) یالمللنیب انجمن .1

 67پانزدهم، شماره  سال ، مجله حسابرس،1392و آبان مهر ی، قربان،و اسکندر رضایعل ساسانی،

ی حسابرسی داخلی، احرفهی اجرای المللنیبی استانداردها(. 2015ی حسابرسان داخلی )المللنیبانجمن  .2

اول، تهران، انتشارات ترمه با همکاری انجمن حسابرسان  ، چاپ1393ترجمه کمیته فنی و استانداردها، 

 داخلی ایران

 رخداد کاهش بر یداخل حسابرس وجود ریتأث بررسی(. 1394) اکبریعل ،ینادعلو  محمدرضا ،یعبدل .3

 صص ،61 شماره ،16 سال ،یحسابرس دانش فصلنامه ،هاشرکت در یاتیمال و قانونی و مالی یهافیتحر

177-192 

 مؤمن مهترج بپرسند، یداخل یحسابرس مورد در دیبا رانیمد که ییهاپرسش هو، ،یندسیل و جان زر،یفر .4

 72-61صص دوم، شماره اول، سال ،یداخل حسابرسان هینشر ،(1393) هیمرض زاده،
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 اول، سال ،یداخل حسابرسان هینشر ،یداخل یحسابرس یازهاین و بسترها(. 1392) یعل زاده، محمود .5

 14 – 9صص ،1 شماره

 یعلم فصلنامه ،یداخل یحسابرس افزودهارزش نقش یبررس(. 1390) یمحمدعل ،یداریب و احمد مدرس، .6

 71-65صص ازدهم،ی شماره چهارم، سال ت،یریمد یحسابدار یپژوهش

 هساالن کنگره نیدوم مقاالت مجموعه ،یداخل یحسابرس در ارتباطات(. 1393مقداد ) ،ییبابا و دیوح ،یمنت .7

 59 یال 47صص ،1393 مرداد 28 تهران، ران،یا یداخل حسابرسان انجمن
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Effectiveness of the internal audit with emphasizing on 

the both supply and demand perspectives 
1Ali Rahmani  
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Abstract 

Internal audit as one of the components of corporate governance plays an important role in achieving 

organizational their goals. The role of internal audit in the Adding value for organizations with 

financial crises in recent decades has been significantly considered. This makes the literature of the 

effectiveness of internal audit developed And there are different views on the effectiveness of 

internal audit. The main objective of this paper is to investigate the effectiveness of internal audit is 

based on both supply and demand perspectives. This paper also examined the effectiveness of 

internal audit Through focusing on integration theoretical framework. The result of the paper is three 

theories which names are agency, Institutional and Communication theories For evaluating the 

effectiveness of the internal audit will be fruitful. 

 

Keywords: Effectiveness of the internal audit, Agency Theory, Institutional Theory, 
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