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چکیده:

طراحی مدل کیفیت حسابرسی داخلی

    محمدرضا نیک بخت1 
      ذبیح اهلل رضایی2 

      وحید منتی3

      

در این پژوهش با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینه ای و استفاده از مصاحبه های 
عمیق، ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی مورد پژوهش قرار گرفتند� در این راستا با 32 نفر از ذینفعان اصلی 
)استفاده کنندگان و ارائه کنندگان( حسابرسی داخلی با عناوین »اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد 
اجرایی، اعضای کمیته های حسابرسی، مدیران حسابرسی داخلی شرکت های ایرانی و همچنین شرکای مؤسسات 
حسابرسی بزرگ عهده دار حسابرسی مستقل یا ارائه خدمات برون سپاری حسابرسی داخلی« و سایر ذینفعان و 
ناظران شامل »مسئولین سازمان بورس، جامعه حسابداران رسمی، هیئت مدیره انجمن حسابرسان داخلی و چند 
تن از مدیران سازمان حسابرسی« به عنوان نهادهای ناظر، نیز مصاحبه صورت گرفت� مضافاً از داده های متنی 
مندرج در 26 مصاحبه، یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجله ها و نشریه های حرفه ای پیرامون حسابرسی داخلی 
که عمدتاً ارائه کننده دیدگاه ذینفعان فوق اال شاره پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی بود نیز استفاده شد� داده های 
پژوهش به کمک روش کدگذاری باز که مختص رویکرد نظریه زمینه ای است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و 
مقوله های کالن، مقوله های اصلی و خرد مقوله ها )مفاهیم( استخراج گردید� به کمک رویکرد سیستمی که شامل 
ورودی ها، فرایند، خروجی ها، نتایج )پیامدها( و عوامل زمینه ای است، مدل کیفیت حسابرسی طراحی و مقوله های 
پدیدار شده در قالب آن ارائه گردید� با عنایت به محدود بودن دامنه پژوهش های پیشین پیرامون کیفیت حسابرسی 
و به ویژه فقدان پژوهش جامع در ایران در این خصوص، مدل طراحی شده که چندوجهی بوده و حاصل دیدگاه 
ذینفعان مختلف حسابرسی داخلی است، دیدگاه جامع و وسیعی از کیفیت حسابرسی داخلی ارائه می نماید که 
می توان از آن در برنامه های تضمین و بهبود کیفیت حسابرسی داخلی، ارزیابی کار حسابرسی داخلی، برنامه های 
توسعه ای حسابرسی داخلی، اعمال نظارت مؤثرتر )توسط کمیته حسابرسی، مدیران شرکت، انجمن های حرفه ای و 

نهادهای ناظر( و سایر راهبردهای کالن جهت توسعه حسابرسی داخلی در ایران، از آن بهره برد�
کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی داخلی، نظریه زمینه ای، پژوهش کیفی
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1- مقدمه و بیان مسأله �

قلمداد  شرکتی  راهبری  اصلی  درون سازمانی  مکانیزم های  از  یکی  به عنوان  داخلی  حسابرسی 
می گردد� در این راستا سال 1391 ازنقطه نظر اجرایی نمودن برخی از مکانیزم های راهبری شرکتی، 
سال درخشانی برای ایران )شرکت های ایرانی( تلقی می گردد� بر اساس مصوبه مورخ 1391/02/16 
هیئت مدیره سازمان بورس برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز 
ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران 
پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران، به تصویب رسید� مفاد ماده 10 دستورالعمل مزبور، استقرار 
نمود�  الزامی  فرابورسی  و  بورسی  ناشران  برای  کمیته حسابرسی  نظر  زیر  داخلی  واحد حسابرسی 
سیستم  اثربخشی  مستمر  به طور  باید  داخلی  حسابرسی  واحد  که  می دارد  مقرر  مزبور  ماده  مفاد 
کنترل های داخلی را موردبررسی و ارزیابی قرار داده و نتایج را به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره 
گزارش نماید و روش های بهبود سیستم کنترل های داخلی را پیگیری نماید� همچنین منشور نمونه 
کمیته حسابرسی و منشور نمونه فعالیت حسابرسی داخلی به عنوان دو سند مهم در این حوزه در 
اساسنامه  مفاد  راستا  این  در  رسید�  بورس  سازمان  هیئت مدیره  تصویب  به   1391/11/23 تاریخ 
انجمن حسابرسان داخلی در تاریخ 1391/04/04 و آیین نامه اجرایی آن به تصویب مجمع انجمن 
اساس فصل سوم دستورالعمل  بر  تشکیل شد�  نیز  مزبور  انجمن  و  ایران رسید  داخلی  حسابرسان 
کنترل های  ساالنه  به طور  حداقل  باید  مشمول  شرکت های  هیئت مدیره  مزبور،  داخلی  کنترل های 
همچنین  سازند�  منتشر  عموم  برای  را  انجام گرفته  ارزیابی های  نتایج  و  ارزیابی  را  شرکت  داخلی 
ماده 15 آن الزام می دارد که گزارش کنترل های داخلی شرکت باید دربرگیرنده ارزیابی و اظهارنظر 
نسبت به کنترل های داخلی شرکت های فرعی آن نیز باشد� با عنایت به آنکه عمدتاً واحد حسابرسی 
می دهد،  انجام  هیئت مدیره  از  نیابت  به  را  شرکت  داخلی  کنترل های  نظام  ارزیابی  وظیفه  داخلی 
الجرم استقرار حسابرسی داخلی )تشکیل واحد درون سازمانی یا برون سپاری( برای شرکت های فرعی 
ناشران بورسی و غیر بورسی نیز موضوعیت یافت که در این خصوص بسیاری از ناشران مزبور اقدام 
به استقرار حسابرسی داخلی در شرکت های فرعی خود نیز نمودند� تا قبل از سال 1391 به استثنای 
واحد  تشکیل  خصوص  در  دیگری  الزام  ایرانی،  بانک های  خصوص  در  مرکزی  بانک  رهنمودهای 
حسابرسی داخلی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس وجود نداشته است به طوری که به نقل از 
تارنمای واحد حسابرسی داخلی سازمان بورس، آمار واحدهای حسابرسی داخلی تشکیل شده ناشران 
مدیرعامل  نظر  زیر  عمدتاً  که  است  گردیده  عنوان  تعداد 108 شرکت  مزبور،  از دستورالعمل  قبل 
امور  بر  نظارت  به منظور  ایرانی  شرکت های  از  بسیاری  نمود  ادعا  می توان  لذا  می نمودند،  فعالیت 
تجاری و استفاده از خدمات ارزش آفرین حسابرسی داخلی، به صورت داوطلبانه از خدمات آن بهره 
می گرفته اند� لذا می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آگاهی مدیران، شرکت های ایرانی بیشتری 
نیز به طور داوطلبانه از خدمات حسابرسی داخلی استفاده نمایند چراکه در صورت استقرار اصولی 
آن، بازدهی حسابرسی داخلی )جلوگیری از نشت های غیرضروری ناشی از عدم کارایی و اثربخشی 
مشاوره ای  و  ارزش آفرین  ارائه خدمات  بحرانی،  مسائل  به  مدیریت  توجه دهی  داخلی،  کنترل های 
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و���( به مراتب بیشتر از مبالغ سرمایه گذاری شده در آن خواهد بود� با این توصیفات می توان انتظار 
)استخدام،  داخلی  اجرای حسابرسی  ایرانی صرف  توسط شرکت های  مبالغ هنگفتی  داشت ساالنه 
با  گردد�  مادر(  شرکت های  توسط  حسابرسی  انجام  برون سپاری،  و  استخدام  ترکیب  برون سپاری، 
عنایت به این چنین فراگیر شدن حسابرسی داخلی در ایران، نواحی بکر پژوهش نیز در این حوزه به 
وجود آمده است� لذا با توجه به اهمیت سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه، ادبیات و زمینه 
پژوهش پیرامون کیفیت خدمات حسابرسی داخلی در ایران واکاوی و تبیین نگردیده است، بنابراین 
آن  بااهمیت دیگر  نظر می رسد� موضوع  به  پیرامون »کیفیت حسابرسی داخلی« ضروری  پژوهش 
است که توجه صرف به مبالغ سرمایه گذاری شده تنها موضوع اصلی نیست، بلکه انتظارات و اهدافی 
را که قانون گذاران، مراجع ناظر، هیئت مدیره و مدیران شرکت ها برای حسابرسی داخلی طرح ریزی 
کرده اند، اهمیت بیشتری دارد� به عبارت ساده تر، بازده و عواید حاصل از داشتن واحد حسابرسی 

داخلی به مراتب باالتر از مبالغ سرمایه گذاری شده آن در قابل تصور است�
وجود  عدم  و  ایرانی  شرکت های  عمده  در  داخلی  حسابرسی  واحدهای  بودن  نوپا  به  توجه  با 
استانداردها و رهنمودهای حرفه ای حسابرسی داخلی ملی در خصوص رویه های اجرایی حسابرسی 
داخلی، در خصوص کیفیت خدمات حسابرسی داخلی، چارچوب های مفهومی مدونی ارائه نگردیده و 
پژوهش های صورت گرفته دامنه محدودی از کیفیت را مدنظر قرار داده اند؛ لذا این پژوهش به دنبال 
آن است تا با طراحی مدل مفهومی کیفیت حسابرسی داخلی بر اساس نگاه ذینفعان مختلف، دیدگاه 

جامعی در این خصوص ارائه نماید�
در خصوص واژه کیفیت چه به طور عام و چه به طور خاص )کیفیت خدمات حسابرسی داخلی(، 
تاریخچه  دارای  ایران  از  خارج  در  داخلی  حسابرسی  که  است  واضح  دارد�  وجود  دیدگاه  تفاوت 
طوالنی تری است و تکامل های مربوطه را طی نموده است� خوشبختانه دستورالعمل ها و منشورهای 
مصوب داخلی نیز بر اساس ادبیات تکامل یافته تدوین گردیده و یا در حال تکوین می باشند� به نقل 
از داده های پژوهش، با عنایت به جوان بودن حرفه حسابرسی داخلی در ایران و عدم توافق میان 
اجراکنندگان و یا اجراکنندگان با استفاده کنندگان در خصوص کیفیت خدمات حسابرسی داخلی، 
»طراحی مدل جامع کیفیت حسابرسی داخلی« ضروری به نظر می رسد چراکه عمده شرکت ها به 
دنبال پاسخ به این سؤال هستند که در مقابل مبالغ سرمایه گذاری شده و اهداف مدنظر قرارگرفته 
شده برای حسابرسی داخلی، آیا خدمات حسابرسی داخلی با کیفتی ارائه می گردد و یا علی االصول 

کیفیت حسابرسی داخلی دارای چه جوانبی است؟
بر اساس تعریف انجمن حسابرسان داخلی )2013(،

ارزش  برای  واقع بینانه و مشاوره ای که  اطمینان بخش  فعالیت مستقل،   »حسابرسی داخلی یک 
رویکرد  ساختن  فراهم  با  داخلی  حسابرسی  است�  طراحی شده  سازمان  عملیات  بهبود  و  افزایی 
سیستماتیک و روشمند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، 

سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری می کند«�
با عنایت به تعریف فوق، گزاره ارزش افزایی از طریق ارزیابی فرایندهای راهبری شرکتی، مدیریت 
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با  ارائه خدمات اطمینان بخشی و مشاوره ای بی طرفانه و  ریسک و کنترل داخلی سازمان به کمک 
لحاظ نمودن استقالل و بی طرفی، محقق می گردد� باوجود اهمیت داشتن کیفیت حسابرسی داخلی، 
دانش )آگاهی( در سطح پایینی در خصوص آن وجود دارد� تا به امروز پژوهش های انجام گرفته اعم 
از داخلی و خارجی عمدتاً به ارتباط میان کیفیت حسابرسی داخلی با حسابرسی صورت های مالی 
)حسابرسی مستقل( متمرکز بوده است� عالوه بر ارتباط میان کیفیت حسابرسی داخلی و حسابرسی 
مستقل، در خصوص درک سایر ذینفعان از کیفیت حسابرسی داخلی و قضاوت آن ها در این خصوص 
نیز بینش محدودی ارائه گردیده است� در این راستا، معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی داخلی 
بیشتر بر سه جزء که توسط استانداردهای حسابرسی )مستقل( تجویز گردیده اند؛ متمرکز بوده است 
که آن ها شامل صالحیت )خبرگی(، بی طرفی )واقع بینی( و اجرای عملیات حسابرسی داخلی، هستند 
)AICPA 1990; PCAOB 2007; IFAC 2009(. این جنبه های کیفی در استانداردهای حسابرسی 
از قبیل استاندارد بین المللی حسابرسی 610 که حسابرس را ملزم می نماید تا کار واحد حسابرسی 
داخلی صاحبکار را ارزیابی نماید، ارائه گردیده اند� افزایش اتکا به حسابرسی داخلی توسط ذینفعان 
متعدد نظام راهبری شرکتی، نیاز درک کیفیت حسابرسی داخلی را افزایش می دهد� نتایج پژوهش ها 
مبین آن است که هنگامی که ذینفعان کیفیت حسابرسی داخلی را در سطح پایینی ارزیابی کنند به 
گزارش ها و اطالعات ارائه شده توسط آن واحد اتکا نکرده و یا کمتر اتکا می نمایند )برتون و همکاران، 
دانستن قضاوت گروه های ذینفع در خصوص کیفیت  بنابراین  2012؛ دسای و همکاران، 2010(؛ 

حسابرسی داخلی و مؤلفه های کیفیت باال توسط آن ها، اهمیت اساسی دارد�
یعنی حسابرسان  اصلی  ذینفع  دیدگاه یک  بر  و عمدتاً  بوده  این حوزه محدود  در  دانش کنونی 
مستقل متمرکز می باشد� با مروری بر ادبیات موضوعی می توان دریافت که پژوهش های انجام گرفته 
به طور انحصاری در حوزه ارتباط میان کیفیت حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل استوار بوده 
است� پژوهش های جاری انجام گرفته نیز پیرو پژوهش های گذشته، بر این موضوع متمرکز بوده اند� 
حسابرسی  باکیفیت  مستقل  حسابرسی  میان  ارتباط  بر  تمرکز  برای  اصلی  دلیل  دو  بتوان  شاید 
داخلی یافت؛ اول آنکه تا امروز به حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم های اطمینان بخشی به 
کنترل های حاکم بر گزارشگری مالی، نگریسته می شود )رامامورتی، 2003 و مولر، 2009( و دوم: 
الزامات  برخالف سایر استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی، حسابرسان مستقل بر اساس 
تعیین  به منظور  داخلی  حسابرسی  واحد  کار  ارزیابی  به  مکلف  حسابرسی(  )استانداردهای  قانونی 

کیفیت و میزان اتکا بر کار آن ها، هستند�
را،  داخلی  حسابرسی  اصلی  ذینفعان  و  استفاده کنندگان   )2010( داخلی  حسابرسان  انجمن 
این  اصلی  هدف  برمی شمرد�  مستقل  حسابرس  و  شرکت  مدیران  حسابرسی،  کمیته  هیئت مدیره، 
به نوظهور  با توجه  ایرانی است�  برای شرکت های  پژوهش طراحی مدل کیفیت حسابرسی داخلی 
کیفیت  پیرامون  انجام شده  پژوهش های  بینش  بودن  محدود  ایران،  در  داخلی  حسابرسی  بودن 
حسابرسی داخلی، عدم توافق میان اجراکنندگان و استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی 
مختلف  ذینفعان  دیدگاه  از  بتوان  که  است  آن  اصلی  داخلی، ضرورت  کیفیت حسابرسی  پیرامون 
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حسابرسی داخلی به کمک رهیافت کیفی نظریه زمینه ای4، سیستمی )مدلی( از مفاهیم مشترک در 
خصوص کیفیت خدمات حسابرسی داخلی ارائه نمود تا بتوان بر گستره دانش موجود در خصوص 
برنامه های  برای  مبنایی  می تواند  مزبور  مدل  و  چارچوب  مضافاً  افزود�  داخلی  حسابرسی  کیفیت 
بهبود و تضمین کیفیت حسابرسی داخلی )استاندارد 1300(، ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی و 

برنامه ریزی های کالن جهت توسعه و پیشرفت حسابرسی داخلی در ایران، به وجود آورد�

2- مروری بر پیشینه پژوهش �
به طور  می پذیرد�  صورت  ادبیات  بر  مروری  پژوهش،  پارادایم های  از  بسیاری  در  به طورمعمول 
در  اما  می شود  طراحی  آن  انجام  از  قبل  پژوهش  مراحل  کلیه  پژوهش،  کمی  رویکرد  در  خاص 
مورد رویکردهای کیفی پژوهش به ویژه نظریه زمینه ای چشم اندازهای متفاوتی به مرور ادبیات وجود 
دارد� چشم انداز اول: مرور ادبیات پژوهش به تأخیر انداخته شود؛ یعنی پژوهشگر بررسی ادبیات را 
بعد از جمع آوری داده ها موکول کند تا بتواند به راحتی موضوعات در حال شکل گیری را از داده ها 
استخراج کند� طرفداران این چشم انداز معتقدند که مرور ادبیات ممکن است که به مطالعه جهت 
دهد� چشم انداز دوم: آن است که الزم است ادبیات پژوهش بررسی شود� این کار باعث می گردد که 
از جمع آوردی داده ها نامناسب اجتناب گردد� بر اساس این دیدگاه، پژوهشگران باید به قدر کافی از 
ادبیات پژوهش آگاه باشند به گونه ای که اطمینان حاصل کنند که پژوهش آنان پژوهشی جدید است 
)ابوالمعالی، 1391(� در این پژوهش رویکرد دوم مدنظر پژوهشگر بوده است� لذا در ابتدا مروری از 

ادبیات موجود به صورت طبقه بندی شده ارائه می گردد�
2-1- پژوهش های داخلی

ارشد  کارشناسی  پایان نامه های  بر  مبتنی  عمدتاً  که  ایران  در  انجام گرفته  پژوهش های  بررسی   
حسابداری می باشند که به شرح ذیل طبقه بندی می گردند� نکته حائز اهمیت آن است که داده های 
عمدتاً  و  بوده  پرسش نامه  بر  مبتنی  پژوهش ها  این گونه  اغلب  تجزیه وتحلیل  و  نتیجه گیری  مبنای 
ذهن حسابرسان مستقل جهت پاسخگویی به آن ها واکاوی شده است� در بررسی اجمالی انجام شده، 
صرفاً یک رساله دکتری حسابداری )علوی طبری، 1382( با موضوع حسابرسی داخلی )»رابطه بین 
است�  گردیده  مالحظه  مستقل«(  حسابرسی  مخارج  و  داخلی  حسابرسی  برای  مصرف شده  منابع 
هرکدام از این پژوهش های صرفاً دیدگاه بسیار محدودی از کیفیت حسابرسی داخلی را موردبررسی 
از  اثباتی، صورت گرفته اند� یکی  پارادایم پژوهش  بر  از حیث روش پژوهش، مبتنی  قرار داده اند و 
در  داخلی  حسابرسی  کیفیت  عمدتاً  که  است  آن  پژوهش ها  این  نظری  محدودیت های  مهم ترین 
آن ها تعریف نشده و عموماً بر اساس معیارهای مدنظر استانداردهای حسابرسی مستقل )صالحیت، 
بی طرفی، اجرای عملیات( و واکاوی ذهن پرسش شوندگان، پیمایش شده اند� خالصه اهم پژوهش های 

انجام شده داخلی به شرح جدول 1 قابل طبقه بندی می باشند:

4-.Grounded Theory.
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جدول 1. اهم پژوهش های انجام شده داخلی در حوزه کیفیت حسابرسی داخلی

اهم نتایجماهیت موضوعیردیف

معیارهای استفاده شده 

به عنوان کیفیت حسابرسی 

داخلی

پژوهشگر/ان

ارتباط میان منبع حسابرسی 

داخلی )درون سپاری- 

برون سپاری( بر کار حسابرسان 

مستقل

صالحیت )خبرگی(، بی طرفی، 

طرز کار، جایگاه سازمانی

عسگری )1390(، پزشک 

زاده )1391(

ارتباط میان کیفیت حسابرسی 

داخلی و پیامدهای گزارشگری 

مالی و عملکرد سازمانی

کاهش اقالم تعهدی اختیاری،

کارایی کنترل های داخلی

 ارتقای عملکردهای سازمانی

کاهش تحریف های مالی و 

مالیاتی

تجربه حسابرسان، داشتن 

مدرک حسابدار رسمی، نحوه 

گزارش دهی ایشان، میانگین 

ساعت آموزش و اندازه 

شرکت، اثربخشی، وجود 

حسابرسی داخلی در سازمان

کشتکار رجبی )1383(، 

برازنده )1390(، مقیسه 

)1391(، مبشری )1392(، 

جبار زاده کنگر لویی و 

همکاران )2013(، عبدلی و 

نادعلی )1394(

ارتباط میان وجود واحد 

حسابرسی داخلی و ارتقای 

مسئولیت پاسخگویی

ارتقای مسئولیت پاسخگویی

اعمال کنترل های داخلی

رعایت قوانین و مقررات

باباجانی و بابایی )1390(، 

باباجانی و خنکا )1391(

تأثیر کیفیت واحد حسابرسی 

داخلی بر برنامه ریزی )مشتمل 

بر حق الزحمه( و اتکای 

حسابرسان مستقل بر کار 

حسابرسان داخلی

عدم ارتباط میان کیفیت 

حسابرسی داخلی و 

حق الزحمه،

کیفیت حسابرسی داخلی 

موجب به هنگام بودن گزارش 

می شود�

اجتناب از دوباره کاری 

حسابرسی مستقل در ارزیابی 

کنترل ها

کاهش حق الزحمه حسابرسی

صالحیت، همکاری، قدمت 

واحد حسابرسی داخلی، 

بی طرفی، اندازه واحد 

حسابرسی داخلی،

حساس یگانه )1379(، 

حساس یگانه و علوی 

)1382(، نیکبخت و معاذی 

نژاد )1388(، انصاری و 

شفیعی )1388(، حاجی ها 

و رفیعی )1393(، مشایخی 

و همکاران )1395(

حسابرسی داخلی به عنوان یک 

زمینه آموزشی مدیریت

کمیته حامی استقالل 

حسابرسی داخلی است�

سیفی )1384(استقالل و بی طرفی

تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی 

بر کیفیت تصمیمات مدیریت

استفاده از گزارش های 

حسابرسی داخلی در تصمیمات 

مدیریت

پور اسماعیلی )1381(گزارش های حسابرسی داخلی
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اهم نتایجماهیت موضوعیردیف

معیارهای استفاده شده 

به عنوان کیفیت حسابرسی 

داخلی

پژوهشگر/ان

بررسی اثربخشی حسابرسی 

داخلی

جایگاه سازمانی مناسب، 

استقالل و بی طرفی 

حسابرسی داخلی، تعریف 

روشن هدف های حسابرسی 

داخلی، شناخت کافی 

مدیران از نقش و اهمیت 

حسابرسی داخلی، وجود 

پشتوانه اجرایی کافی 

برای پیگیری گزارش های 

حسابرسی داخلی، سنجش 

مهارت حسابرسان داخلی 

و درنهایت به روز بودن 

روش های رسیدگی، منشور 

رسمی، دسترسی نامحدود، 

بودجه کافی، درک مدیر 

سازمان از حسابرسی داخلی، 

کارکنان شایسته، حمایت 

مدیریت ارشد و انطباق با 

استانداردهای حسابرسی 

حرفه ای

خوزین )1383(، حسینی 

)1376(، حیدری )1388(، 

آقاجعفر )1388(، الیزه ای 

و گرامی مقدم )1395(، 

فتحی عبداللهی و آقایی 

)1396(

نقش و کارکرد حسابرسی 

داخلی در ایران و سایر 

پژوهش ها

نیکخواه آزاد و قناد 

)1377(، منافی )1380(، 

مدرس و بیداری )1390(، 

موسوی شیری و همکاران 

)1392(، رحمانی و 

همکاران )1394(
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 2-2- پژوهش های خارجی �

2-2-1- پژوهش های اولیه
مرور  را  داخلی  کیفیت حسابرسی  زمینه  در  اولیه  پژوهش های   ،)2004( همکاران  و  گراملینگ 
ارزیابی حسابرسان  بر  داخلی  تأثیر کیفیت حسابرسی  بررسی  دنبال  به  اولیه  پژوهش های  نمودند� 
و  بران  1983؛  )بران،  است  داشته  تمرکز  داخلی،  حسابرسان  کار  بر  اتکا  و  آن ها  کار  از  مستقل 
کاران، 1986؛ اگ و فیرلی، 1991؛ مالتا، 1993؛ مارگیم، 1986؛ میزر و اشنایدر، 1988؛ اشنایدر، 
1984؛ 1985(� این دسته از پژوهش ها بر سه فاکتور اصلی مدنظر حسابرسان مستقل )صالحیت، 
بی طرفی و اجرای عملیات( متمرکز بوده اند� پژوهش های مزبور به طور خاص به دنبال رتبه بندی این 
عوامل از دیدگاه حسابرسان مستقل بوده اند� نتایج حاصل از پژوهش های مزبور یکسان نبوده است� 
یافته های عمده پژوهش های انجام شده، صالحیت و اجرای کار را در اولویت اول و بی طرفی در رتبه 
دوم قرار می دهند؛ اما عبدالخلیق و همکاران )1983( نشان دادند که بی طرفی یکی از عوامل اصلی 
مدنظر حسابرسان مستقل است و بران )1983( نیز نشان داد که برای حسابرسان مستقل، بی طرفی 

حسابرس داخلی بسیار مهم تر از صالحیت حرفه ای اوست�
2-2-2- پژوهش های جاری

داخلی  حسابرسی  کیفیت  به عنوان  آن  از  مختلف  پژوهشگران  که  مؤلفه هایی  به  بخش  این  در 
بر  اندازه گیری کیفیت حسابرسی داخلی  برای  پژوهشگران  اغلب  پرداخته می شود�  بهره جسته اند، 
معیارهای تأکید شده در استانداردهای حسابرسی مستقل، تأکید نموده اند� استانداردهای حسابرسی 
قراردادند  را مدنظر  بر کار حسابرسان داخلی سه معیار  اتکای حسابرس مستقل  به منظور  مستقل 
حسابرس  مزبور،  استانداردهای  اساس  بر   �)2007,PCAOB;2009,IFAC;1990,AICPA(
مستقل می بایست قضاوت حرفه ای خود را در ارزیابی کیفیت واحد حسابرسی داخلی شامل ارزیابی 
مرتبط  داخلی«  انجام شده حسابرسی  کار  دامنه  و  »ماهیت  و  »بی طرفی«  و خبرگی«،  »صالحیت 
باکیفیت حسابرسی  مرتبط  مفاهیم  به کارگیرند�  مالی  و حسابرسی صورت های  مالی  گزارشگری  با 
مدنظر پژوهش های جاری در جدول 2 خالصه شده است که عمدتاً مبتنی بر رویکرد استانداردهای 

حسابرسی است� شایان ذکر است پژوهش های مزبور در حوزه های زیر قابل دسته بندی هستند:
کیفیت  و  سازمان  اثربخشی  عملکرد،  )ارتقای  سازمانی  پیامدهای  و  داخلی  حسابرسی  کیفیت 

گزارشگری مالی(
کیفیت حسابرسی داخلی و میزان اتکای حسابرسان مستقل )شامل به موقع بودن گزارش، کاهش 

حق الزحمه و���(
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جدول 2. پژوهش های جاری خارجی پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی

پژوهش ها
سه سنجه استانداردهای حسابرسی مستقل در خصوص کیفیت 

حسابرسی داخلی سایر سنجه ها
صالحیت و خبرگی واقع بینی )بی طرفی( اجرای عملیات

فلیکس، گراملینگ و 
مالتا، 2001

ارزیابی کلی حسابرس مستقل از 
کیفیت حسابرسی داخلی

فلیکس، گراملینگ و 
مالتا، 2005

ارزیابی کلی حسابرس مستقل از 
کیفیت حسابرسی داخلی

کاپالن وشولز، 2007 گواهینامه حرفه ای ارتباطات گزارشگری
حقوق و مزایا

نظارت مالی در مقابل 
مشاوره تجاری

حجم سرمایه گذاری انجام شده در 
واحد حسابرسی داخلی

کریشنامورثی و مالتا، 
2008

ارزیابی کلی حسابرس مستقل از 
کیفیت حسابرسی داخلی

گالور، پراویت و وود، 
2008 صالحیت و خبرگی بی طرفی

پراویت، اسمیت و 
وود، 2009

تجربه گواهی نامه 
حرفه ای آموزش ارتباطات گزارشگری تمرکز بر امور مالی سرمایه گذاری نسبی انجام شده در 

واحد حسابرسی داخلی

دی سای، رابرتز و 
سریوستاوا، 2010

تجربه
گواهی نامه حرفه ای

آموزش
طرح ریزی و نظارت

ارتباطات گزارشگری
عمق دامنه بررسی ها

اجرای توصیه ها

تالش ها
اجرای طرح

کامل بودن و کیفیت 
گزارش

لین، پیزنی، ورگاس 
وبردان، 2011

تجربه
گواهی نامه حرفه ای

آموزش
تحصیالت

سطح کنترل هایی 
که رییس حسابرسی 

داخلی با کمیته 
حسابرسی بررسی 

می نمایند�
جایگاه رییس 

حسابرسی داخلی 
به عنوان یکی از مدیران 

شرکت

تمرکز بر گزارشگری مالی
استفاده از کنترل کیفیت 

و تکنیک های آن در 
اجرای عملیات

ارزیابی اثربخشی 
کنترل های داخلی

پیگیری نارسایی های 
کنترل داخلی

همکاری با حسابرسان 
مستقل

سرمایه گذاری نسبی انجام شده در 
واحد حسابرسی داخلی

میزیر، رینولد، 
سیمون و وود، 

2011- کتابخانه ای

تجربه
گواهی نامه حرفه ای

آموزش
ارتباطات گزارشگری تمرکز بر امور مالی سرمایه گذاری نسبی در 

حسابرسی داخلی
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پژوهش ها

سه سنجه استانداردهای حسابرسی مستقل در خصوص کیفیت 
حسابرسی داخلی سایر سنجه ها

صالحیت و خبرگی واقع بینی )بی طرفی( اجرای عملیات
میزیر، رینولد، 
سیمون و وود، 
2011- تجربی

صالحیت و خبرگی بی طرفی مراقبت حرفه ای

دی سای، جرراد و 
ترپسی، 2011 صالحیت و خبرگی بی طرفی مهارت های فنی

لین، پیزنی، ورگاس 
وبردان، 2011

تجربه
گواهی نامه حرفه ای

آموزش
تحصیالت

ارتباطات گزارشگری تمرکز بر امور مالی

سرمایه گذاری نسبی انجام شده در 
واحد حسابرسی داخلی

کنترل کیفیت اجرای عملیات 
)6 فاکتور(

پراویت، شارپ و وود، 
2012

تجربه گواهی نامه 
حرفه ای آموزش ارتباطات گزارشگری تمرکز بر امور مالی سرمایه گذاری نسبی انجام شده در 

واحد حسابرسی داخلی

پیزینی، لین و 
زیگنفس، 2015 صالحیت و خبرگی واقع بینی )بی طرفی( دقت نظر در اجرای 

عملیات

ملسکیو و سوتن، 
2015

استفاده حسابرسی داخلی از 
فن آوری های نوین از قبیل 

حسابرسی مستمر

اگ،2013 و 2015
تجربه  

گواهی نامه های 
حرفه ای آموزش

خطوط گزارشگری
زمینه آموزش مدیریت 

)معکوس بی طرفی(

اندازه واحد حسابرسی داخلی
سرمایه گذاری در حسابرسی 

داخلی
دی سای، دی سای، 
لیبی و سریوستاوا، 

2017
خبرگی واقع بینی اجرای عملیات

گراس، کوخ و والک، 
2017

گواهینامه های 
برون سازمانی واحد 
حسابرسی داخلی
گواهینامه های 

کارکنان حسابرسی 
داخلی

2-2-3-پژوهش های در حوزه اثربخشی حسابرسی داخلی
بادارا و سایدین5 )2013( به بررسی و مرور ادبیات )حدود 30 مقاله پژوهشی یا مروری( اثربخشی 
حسابرسی داخلی پرداخته اند، اهم مؤلفه های اثربخشی یا عوامل مؤثر بر آن که از مجموع پژوهش های 
انجام شده استخراج گردیده به شرح زیر است� شایان ذکر است اثربخشی حسابرسی داخلی یکی از 

5.Badara & Saidin.
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جنبه های مهم کیفیت حسابرسی داخلی است:

اجرای عملیات حسابرسی کارکنان دارای صالحیت و تجربه
حمایت مدیریت ارشدداخلی

رضایت صاحب کارارتباطاتاخالق حرفه ای
پذیرش حسابرسی داخلی از سوی 

دانش حسابرسفرهنگ سازمانیذینفعان

منابع حسابرسی داخلیاستقاللسیستم کنترل داخلی اثربخش
خبرگی و شایستگی حسابرس داخلیبرنامه ریزی صحیحجایگاه سازمانی حسابرسی داخلی

لنز )2013( در رساله دکتری )با موضوع اثربخشی حسابرسی داخلی( که آن را در قالب 5 مقاله 
ارائه نموده است، به تشریح و تبیین اثربخشی حسابرسی داخلی پرداخته است� در مقاله دوم خود با 
عنوان »عوامل مؤثر بر نقش حسابرسی داخلی در راهبری شرکتی« که با استفاده از تحلیل داده های 
شرکت های  داخلی  حسابرسی  واحدهای  روسای  از  نفر   782 پاسخ های  و   2006 سال   CBOK
مختلف صورت پذیرفته است عوامل مؤثر بر کیفیت )مؤثر بودن( حسابرسی داخلی را شامل موارد 

ذیل گزارش نموده است )سارنز و همکاران، 2012(:
اندازه شرکتبهره گیری از شیوه ریسک محور

)QAIP( وجود چارچوب کنترل های داخلیوجود برنامه تضمین و بهبود کیفیت
گواهینامه های حرفه ای رئیس حسابرسی داخلینقش کمیته حسابرسی در برنامه ریزی حسابرسی داخلی

پذیرش سازمان واحد حسابرسی داخلی در بورس
لنز )2013( در مقاله چهارم خود با عنوان »آزمون تمایز میان ویژگی های واحد حسابرسی داخلی: به 
ترتیب خوب از بد« و در پیمایش 46 نفر از روسای واحدهای حسابرسی داخلی سازمان های خصوصی در 
آلمان به بررسی این موضوع می پردازد که آیا میان ویژگی های حسابرسی داخلی در تئوری و عمل تفاوتی 
وجود دارد یا خیر؟ آن ها نتیجه می گیرند که واحدهای حسابرسی داخلی مختلف دارای درجات مختلفی 
از اثربخشی هستند� اثربخشی حسابرسی داخلی را تحت تأثیر چهار بعد )1- ویژگی های سازمان، 2- منابع 
حسابرسی داخلی، 3- فرایند حسابرسی داخلی و 4- الگوی ارتباطی حسابرسی داخلی( برمی شمارند� 

عوامل متمایزکننده واحدهای حسابرسی داخلی را شامل موارد ذیل می دانند )لنز و همکاران، 2014(:
توصیه برای بهبود عملیاتوجود منشور موردتوافق

یافته هاامکان ارتقاء بعد از دوره حسابرسی
دسترسی مدیر حسابرسی داخلی به کمیته و هیئت مدیرهدرجه همسپاری و برون سپاری

درجه آموزش و گواهینامه های رئیس و کارکنان واحد 
حسابرسی داخلی

بهره گیری رئیس حسابرسی داخلی از مدیریت ارشد، 
هیئت مدیره و کمیته در برنامه ریزی حسابرسی داخلی

ارتباطات غیررسمی رئیس حسابرسی داخلی با مدیران ارشداستفاده از حسابرسی مبتنی بر ریسک
استفاده از فن آوری



سال هفدهم      شماره 69    زمستان 96

لی
داخ

ی 
رس

ساب
 ح

ت
یفی

ل ک
مد

ی 
راح

ط

16
لنز و هان )2015، ص 19(، در بررسی ادبیات اثربخشی حسابرسی داخلی، اثربخشی حسابرسی 
داخلی را درنتیجه عوامل خرد )1- منابع حسابرسی داخلی، 2- فرایند حسابرسی داخلی، 3- ارتباطات 
حسابرسی داخلی و 4- سازمان( و عوامل کالن )1- نیروهای قهریه همانند قوانین و مقررات، 2- 
نیروهای هنجاری همانند استانداردهای اجرای حرفه ای، 3- نیروهای وابسته به تقلید و هم ریختی با 

سایر سازمان ها و نهادها و 4- سایر نیروهای کالن( به تصویر می کشانند� 

پیکره  عنوان  با   )IIARF( داخلی6  حسابرسان  انجمن  پژوهشی  بنیاد  پژوهش های   -4-2-2
)CBOK( 7عمومی دانش

پژوهش های CBOK در سال های 1972، 1985، 1991، 1999، 2006، 2010 و 2015 میالدی 
انجام شده است� در سال 2010 در 107 کشور جهان و 13,582 نفر در آن مشارکت داشته و در سال 
2015 در 166 کشور جهان و 14,518 نفر مورد پیمایش قرارگرفته اند� CBOK یکی از بزرگ ترین 
پیمایش های بین المللی است که وضعیت حسابرسی داخلی و دیدگاه های حرفه حسابرسی داخلی 
را در سراسر جهان به عنوان »پیکره عمومی دانش« به تصویر می کشاند� پژوهش سال 2010 در 5 
گزارش جداگانه و پژوهش سال 2015 در 31 گزارش جداگانه )5 گزارش از ذینفعان و 26 گزارش از 
شاغالن حرفه ای( منتشر گردیده است� در این بخش صرفاً گزیده ای از نتایج و یافته های پژوهش های 
مزبور پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی ارائه می گردد� بر اساس CBOK,2010، شش شیوه برتر 
ارزیابی کیفیت یا عملکرد واحد حسابرسی داخلی به شرح جدول 3 گزارش شده است )اندرسن و 

کریستفر، 2011، ص 18(:
)2010,CBOK( جدول 3. شش شیوه برتر برای اندازه گیری ارزش واحد حسابرسی داخلی

درصد استفاده توسط شیوه به کاررفتهرتبه
پاسخ دهندگان

13/7%ارزیابی میزان درصد طرح های حسابرسی داخلی تکمیل شده1
11/8%پذیرش و اجرای توصیه های حسابرسی داخلی2

ارزیابی از طریق پیمایش و بازخورد از هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و 3
10/8%مدیران ارشد

9/1%ارزیابی های حاصل از پیمایش صاحب کاران واحدهای حسابرسی شده4
8/3%اطمینان از مدیریت ریسک و کنترل های داخلی5
8/3%میزان اتکای حسابرس مستقل بر کار واحد حسابرسی داخلی6

در گزارش پژوهشی CBOK سال 2015، به اعتقاد روسای واحدهای حسابرسی داخلی )2,641 
نفر(، فعالیت های حسابرسی داخلی که دارای بیشترین ارزش افزوده )5 انتخاب اول روسای حسابرسی 

داخلی( هستند به شرح جدول 4 گزارش شده است )سیگو، 2015، ص 7(:

6. Institute of Internal Auditors Research Foundation )IIARF(.
7.  Common Body of Knowledge )CBOK(.
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)CBOK,2015( جدول 4. فعالیت های حسابرسی داخلی دارای بیشترین ارزش افزوده

درصد*نوع فعالیتشرح فعالیترتبه

86اطمینان بخشیاطمینان بخشی در خصوص اثربخشی کنترل های داخلی1

* همه گزینه ها قابل انتخاب بوده اند�

55بینشتوصیه و پیشنهاد جهت بهبود عملیات تجاری2
53اطمینان بخشیاطمینان بخشی پیرامون فرایند مدیریت ریسک3
50اطمینان بخشیاطمینان بخشی پیرامون رعایت قوانین و مقررات4
40بی طرفانهتوجه دهی و مشاوره به مدیریت5
37بینششناسایی ریسک های نوظهور6
37اطمینان بخشیاطمینان بخشی پیرامون فرایند راهبری بنگاه7
29بی طرفانهبازرسی و کشف تقلب8
28بی طرفانهتوجه دهی و مشاوره به کمیته حسابرسی9

واحد  عملکرد  اندازه گیری  سنجه های  رتبه بندی   ،2015 سال   CBOK پژوهشی  گزارش  در 
 5 جدول  شرح  به  نفر(   2,641( داخلی  حسابرسی  واحدهای  روسای  نگاه  از  داخلی  حسابرسی 

گزارش شده است )سیگو، 2015، ص 9(:

)2015,CBOK )جدول 5. سنجه های اندازه گیری عملکرد واحد حسابرسی داخلی
درصد*ماهیت سنجهنوع سنجهرتبه
66سنجه درونیدرصد طرح های تکمیل شده حسابرسی1

* همه گزینه ها قابل انتخاب بوده اند�

42سنجه درونیافشای به موقع موضوعات حسابرسی2
41سنجه درونیتکمیل و پوشش موضوعات قانونی3
38سنجه بیرونیرضایت اهداف مشتریان4

انجام انتظارات خاص ذینفعان اصلی که تنظیم و بر سر آن توافق شده 5
32سنجه بیرونیاست�

29سنجه درونینسبت ساعت بودجه شده به ساعت کار واقعی6
23سنجه درونیمیزان عملکرد در مقایسه با بودجه مالی حسابرسی داخلی7

میزان دوره زمانی از زمان تکمیل کار حسابرسی الی صدور گزارش 8
23سنجه درونینهایی

میزان دوره زمانی از تاریخ شروع و اولین مصاحبه الی صدور 9
19سنجه درونیپیش نویس گزارش

15سایرما معیارهای ارزیابی عملکرد رسمی نداشته ایم10
10سایرسایر11
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2-2-5- پژوهش هایی که به استخراج مؤلفه هایی برای کیفیت حسابرسی داخلی پرداخته اند

برتر کیفیت حسابرسی  مؤلفه  از روسای حسابرسی داخلی، 20  پیمایش  زیگنفس8 )2000( در 
داخلی در قالب »ورودی ها«، »محیط«، »فرایند« و »خروجی ها« حسابرسی داخلی به شرح ذیل را 

معرفی نمود�
میزان اهمیت دادن کمیته حسابرسی به ریسکتجربه کارکنان

میزان شکایت ها در خصوص واحد حسابرسی داخلیسرپرستی کمیته حسابرسی از امور حسابرسی داخلی
کارکرد حسابرسی داخلی از دیدگاه واحدهای حسابرسی شدهانتظارات مدیریت از حسابرسی داخلی

تعداد درخواست های مدیریتنسبت اجرای پیشنهادهای حسابرسی داخلی
تعداد کارکنان دارای گواهینامه های حرفه ایسطوح آموزش حسابرسان داخلی

میزان بهبود عملیاتپیمایش رضایت حسابرسان
توسعه تکنیک های کنترل کیفیتاهمیت موضوعات حسابرسی

مالقات خصوصی رییس حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسیمیزان ساعت آموزش به ازای هر نفر
حسابرسی فن آوری اطالعاتپیمایش رضایت کمیته حسابرسی

سنوات سابقه کاری حسابرسان داخلیخطوط گزارشگری رییس حسابرسی داخلی و ساختار
 53 میان  از  پیمایشی  در  مشابه  به طور  نیز   )2009( داخلی  حسابرسان  انجمن  پژوهشی  بنیاد 
و  ورودی ها  محیطی، خروجی،  در حوزه های  داخلی  کیفیت حسابرسی  مؤلفه  مشارکت کننده، 27 

کارایی معرفی نموده است�
2-2-6- پژوهش های کیفی

 تروتمن )2013(، تروتمن و دانکن )2017( در استرالیا به بررسی کیفیت حسابرسی داخلی از 
نگاه ذینفعان مختلف )اعضای کمیته حسابرسی، مدیران ارشد، روسای حسابرسی داخلی و شرکای 
مؤسسات حسابرسی بزرگ عهده دار خدمات برون سپاری( پرداختند� این کار پژوهشی که حاصل رساله 
دکتری تروتمن )کیفیت حسابرسی داخلی از نگاه ذینفعان مختلف( بوده است به کمک رویکرد کیفی 
و استفاده از مصاحبه انجام شده است� آن ها یافته های حاصل از 36 مصاحبه انجام شده با ذینفعان مزبور 
را در ابعاد مختلف )ورودی ها، فرایندها، خروجی ها، پیامدها و عوامل زمینه ای( ارائه نمودند� یافته های 
داخلی  حسابرسی  کیفیت  به  نسبت  مختلفی  دیدگاه های  مختلف  ذینفعان  که  می داد  نشان  آنان 
دارند به طوری که مدیران )روسا( حسابرسی داخلی عمدتاً معیارهای اجرای عملیات را نشانه کیفیت 
حسابرسی داخلی عنوان می کردند� اعضای کمیته های حسابرسی و شرکای مؤسسات حسابرسی بر 
معیارهای خروجی )گزارش های حسابرسی داخلی( به عنوان معیار کیفیت حسابرسی تمرکز داشتند 
و همچنین مدیران اجرایی و شرکای مؤسسات حسابرسی نیز بر نتایج حسابرسی داخلی به عنوان 
کیفیت تمرکز داشتند، لذا نتایج نشان می داد که ذینفعان مختلف دارای دیدگاهی متفاوتی نسبت 
به کیفیت حسابرسی داخلی هستند� به نحو مشابه روسی و بریوت )2014( ذینفعان )اجراکنندگان، 

8 . Ziegenfuss
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استفاده کنندگان و استاندارد گذران( حسابرسی داخلی که شامل حسابرسان داخلی، اعضای کمیته 
حسابرسی، حسابرسان مستقل و رهنمودهای انجمن حسابرسان داخلی، بود را در کانادا موردمطالعه 
قراردادند� بر اساس 56 مصاحبه انجام شده، آن ها نیز نشان دادند که کیفیت حسابرسی داخلی از نگاه 
ذینفعان مختلف دارای جنبه های متفاوتی است� حسابرسان مستقل بر »استقالل«، »صالحیت« و 
»ارزیابی کنترل های داخلی« تأکید داشته اند� اعضای کمیته حسابرسی بر »ارائه خدمات مشاوره ای«، 
»ارتباطات نزدیک با مدیریت« تأکید نموده بودند� حسابرسان داخلی »ارائه راه حل به منظور تسکین و 
مدیریت ریسک«، »ارتباطات خوب با مدیریت«، »اجرای استانداردهای حسابرسی داخلی«، »شناخت 
عمیق از کسب وکار شرکت«، »داشتن مهارت های ارتباطی«، »سخت کوشی و دقت«، »بی طرفی«، 
»قضاوت حرفه ای«، »مهارت های تحلیلی« و »مهارت های متنوع« را نشانه های از کیفیت حسابرسی 

داخلی، عنوان نموده بودند�

2-2-7- چارچوب های کیفیت حسابرسی مستقل
با توجه به مشابه بودن ماهیت خدماتی بودن حسابرسی داخلی و مستقل، پرداختن به جنبه های 
کیفیت حسابرسی مستقل به منظور مقایسه آن دو، خالی از ارزش نخواهد بود� هیئت استانداردهای 
بین المللی و اطمینان بخشی )2014IAASB,( چارچوب خود را پیرامون کیفیت حسابرسی مستقل 
را شامل ورودی ها، فرایندها، خروجی ها، تعامالت میان )ارکان راهبری شرکتی، مدیریت، حسابرس، 
رویه های  مالی،  گزارشگری  مقررات  و  )قوانین  زمینه ای  عوامل  و  قانون گذاران(  استفاده کنندگان، 
عوامل  راهبری شرکتی،  اطالعاتی،  مالی، سیستم های  گزارشگری  تجارت، چارچوب  قانون  تجاری، 
گزارشگری  زمانی  جدول  استعداد،  جذب  حقوقی،  و  قانونی  محیط  حسابرسی،  قوانین  فرهنگی، 
مالی و عوامل فرهنگی( برشمرده است� چارچوب هیئت ناظر بر حسابداری شرکت های سهامی عام 
و  بین المللی  استانداردهای  است� چارچوب هیئت  این چارچوب مشابه  با  نیز   ),2013PCAOB(

اطمینان بخشی )2014( به شرح شکل 1 به نمایش درآمده است:
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)2014,IAASB( شکل 1. چارچوب کیفیت حسابرسی داخلی

3-پرسش های پژوهش �
 با عنایت به آنکه پرسش اصلی آن است که »مدل کیفیت حسابرسی داخلی برای شرکت های 
ایرانی چیست؟« و به دلیل بهره گیری از مدل پارادایمی نظریه زمینه ای در این پژوهش و ازآنجاکه 
مداخله گر«،  »شرایط  زمینه ای«،  »شرایط  علی«،  »شرایط  »مقوله ها«،  دربرگیرنده  پارادایمی  مدل 
مطرح  پارادایمی  مدل  اجزای  حول  پژوهش  این  پرسش های  لذا  است،  »پیامدها«  و  »راهبردها« 
می گردد� شایان ذکر است به دلیل هم جنس بودن شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر، هر سه آن اجزاء 
در قالب عوامل اثرگذار بر کیفیت حسابرسی داخلی مدنظر قرارگرفته اند )پرسش 2(� با این توصیفات، 

پرسش های این پژوهش به شرح ذیل ارائه می گردد:
پرسش اول: معانی ذهنی ذینفعان موردمطالعه از کیفیت حسابرسی داخلی در شرکت های ایرانی  9

چیست؟
داخلی  9 کیفیت حسابرسی  بر  مؤثر  عوامل  موردمطالعه،  ذینفعان  دیدگاه  اساس  بر  دوم:  پرسش 

چیست؟
پرسش سوم: بر اساس دیدگاه ذینفعان، پیامدهای کیفیت حسابرسی داخلی چیست؟ 9

با توجه به پرسش های پژوهش، تحلیل داده ها که به توصیف پاسخ به پرسش های باال اختصاص 
دارد، به صورت توصیفی ارائه خواهد شد� به منظور ارائه قابل فهم از یافته های پژوهش و به عنوان پاسخ 
بر  مؤثر  عوامل  داخلی،  حسابرسی  کیفیت  از  ذینفعان  ذهنی  معانی  یعنی  پژوهش  پرسش های  به 
کیفیت و پیامدهای آن در قالب مدل کیفیت سیستمی )ورودی ها، فرایند، خروجی، پیامد و عوامل 
زمینه ای( ارائه می گردد� با ارائه مدل سیستمی از کیفیت، به صورت خودکار پاسخ پرسش سوم نیز 
مدنظر قرار می گیرد چراکه پیامدها )نتایج( به عنوان یکی از اجزای مدل سیستمی ارائه می گردد� ذکر 
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این نکته ضروری است که کیفیت از نگاه سیستمی یک فرایند است که ورودی ها تا پیامدها را در 
برمی گیرد یعنی کلیه اجزای سیستم به نحوی بر کیفیت مؤثر هستند و همگی جنبه های کیفیت را 
به نمایش می گذارند� لذا با ارائه مدل سیستمی از کیفیت حسابرسی داخلی، عماًل کلیه پرسش های 

پژوهش پاسخ داده می شود�

4- روش پژوهش �
دالیل  مهم ترین  می گردد�  استفاده  زمینه ای«  »نظریه  کیفی  پژوهش  روش  از  پژوهش  این  در 
انتخاب روش نظریه زمینه ای آن است که در ادبیات، دالیل انتخاب چنین رویکردی را به شرح ذیل 

برجسته نموده اند: )ابوالمعالی، 1391(:
زمانی که درباره حوزه موردمطالعه تقریباً چیز شناخته شده کمی وجود داشته باشد؛ 9
زمانی که هیچ نظریه زمینه ای برای توضیح تناسب ساختارهای روان شناختی خاص با رفتارهای  9

تحت بررسی وجود نداشته باشد؛
زمانی که پژوهشگران عالقه داشته باشند که نظریه های موجود را به چالش بکشند؛ 9
زمانی که پژوهشگران به فهم ادراکات و تجارب افراد شرکت کننده در مورد خاصی را داشته باشند؛ 9

زمانی که هدف پژوهشگر گسترش یک نظریه جدید باشد�
همان گونه که در بخش های قبلی تشریح شد در خصوص ابعاد کیفیت حسابرسی، پژوهش های 
و  نموده اند  ارائه  داخلی  کیفیت حسابرسی  در خصوص  محدودی  بینش  اثباتی  پارادایم  بر  مبتنی 
موارد منعکس شده عمدتاً از نگاه حسابرسان مستقل و با تأکید بر مفاهیم: »صالحیت«، »بی طرفی« 
و »اجرای عملیات حسابرسی داخلی« برجسته شده است� در خصوص چارچوب کیفیت حسابرسی 
داخلی، چارچوب شناخته شده ای مالحظه نگردیده است� از طرفی با توجه به اهداف ذکرشده، این 
و  ادراکات  از  مناسبی  آگاهی  و  فهم  زمینه ای،  نظریه  به کارگیری  با  تا  است  آن  دنبال  به  پژوهش 
کیفیت،  مدلی  قالب  در  داخلی  کیفیت حسابرسی  مورد  در  داخلی  ذینفعان حسابرسی  بینش های 

ارائه نماید�
سابقه »نظریه زمینه ای« به سال 1967 و انتشار اثر »گلیزر و اشتراوس« بازمی گردد )ایمان، الف 

1391( که عنوان می نماید:
 »���کشف تئوری در پژوهش های علوم اجتماعی بر اساس گردآوری نظام مند داده ها��� برای رسیدن 
به مرحله ای از شناخت از موضوع موردمطالعه که ما را قادر می سازد نظریه ای را که بر اساس داده های 

واقعی ساخته ایم ��� با نظریه های موجود مقایسه کنیم«�
به کمک نظریه ساخته شده می توان فرضیه هایی تدوین کرد که پژوهش های بعدی به آزمون آن ها 
بپردازند� »نظریه زمینه ای« نه برای آزمون فرضیه که روشی برای تولید آن است� نظریه زمینه ای 
روشی است که هدف آن شناخت و درک تجارب افراد از رویدادها و وقایع در بستری خاص است 
)اشتراوس و کوربین، 1998 در ایمان، الف 1391(� در این روش با استفاده از داده ها، نظریه ای تکوین 

می یابد که این نظریه، یک فرایند یا پدیده را تبیین می کند�
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این پژوهش از حیث پارادایم های غالب پژوهش یعنی »اثباتی«، »تفسیری«، »انتقادی« با توجه 
که  داخلی«  حسابرسی  »کیفیت  و  داخلی«  »حسابرسی  پدیده  آنکه  یعنی  آن  خاص  ماهیت  به 
از  بنابراین  تفسیری طبقه بندی می گردد؛  پارادایم  بشر می باشد در گروه  علی االصول ساخته ذهن 

حیث روش شناسی در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد )ایمان، ب 1391(�
است  انسانی  موردبررسی همواره یک خلقت  پدیده  و  اجتماعی  تفسیری، جهان  پارادایم  مطابق 
نه یک کشف بشری، در این روش تعداد اندکی از پاسخگویان موردمطالعه قرار می گیرند برخالف 
پژوهش های کمی که با پیمایش شمار زیادی در ارتباط می باشد زیرا در این دسته از پژوهش ها هدف 
یعنی  می گردد  تأکید  هدفمند  نمونه گیری  بر  تصادفی  نمونه گیری  به جای  می باشد�  عمیق  مطالعه 
نمونه هایی که حداکثر درگیری با مسئله پژوهش دارند و از اطالعات زیادتری برخوردار می باشند؛ 
جمع آوری  کامل  و  جزئی  شفاهی،  به صورت  اطالعات  است�  کیفی  پژوهش های  در  مناسب  نمونه 
می شوند و به همین لحاظ است که در این پژوهش از طریق مصاحبه با ذینفعان مورداستفاده قرار 
خواهد گرفت� در این روش شناسی اندازه گیری کمی و متغیر جایگاهی ندارد و به دنبال سازه های 
مفهومی می باشد� در این رویکرد پژوهشگر بدون تصورات از پیش پنداشته شده یا مدل یا الگوهای از 
پیش ساخته شده به واقعیت رجوع می نماید چراکه برخالف پژوهش های کمی که از طریق نظریه و 
مدل وارد واقعیت می گردند )نظریه آزمایی(، در این رویکرد سعی بر استخراج نظریه و مدل از واقعیت 
می رود )نظریه سازی(� برخالف رویکرد کمی پژوهش که از تحلیل های آماری استفاده می کنند؛ در 
این رویکرد به تفسیر کنش های انسانی پرداخته می شود� برخالف پژوهش های کمی که به دنبال 
کشف روابط و نظم از قبل تعیین شده است؛ کشف معنا و مفاهیم دارای اهمیت می باشد� لذا اساساً 
پاسخگویان  مشترک  معانی  سیستم  اساس،  این  بر  و  است  توصیفی  پژوهشی  کیفی  پژوهش های 

به صورت دقیق و همه جانبه توصیف می گردد�
روش های کیفی پژوهش برای پرده برداشتن از پدیده هایی که کمتر شناخته شده اند و دیدن اینکه 
در پشت آن ها چه نهفته است، به کار گرفته می شوند� عالوه بر این برای کسب نگاهی نو درباره آن 
چیزهایی که میزانی از آگاهی درباره شان وجود دارد، نیز به کار گرفته می شوند� می توانند جزئیات 
ظریفی از پدیده هایی که ارائه آن ها به روش های کمی مشکل است، به دست دهند� )اشتراوس و 
کوربین، 1998(� در این نوع از پژوهش ها بجای تالش در توضیح صرف روابط علت و معلولی، به 
را  وقایع  و  رخدادها  آن  پیچیدگی های  تا  پرداخته  طبیعی  محیط های  در  پدیده ها  و  وقایع  تفسیر 
به وضوح روشن نماید� لذا پدیده کیفیت حسابرسی داخلی در محیط طبیعی آن )شرکت های ایرانی( 
از طریق مطالعه ذینفعان آن که دارای تجربه و بیشترین درگیری با موضوع تحت بررسی هستند با 
رهیافتی کیفی و به کمک رویکرد نظریه زمینه ای موردمطالعه قرار خواهند گرفت� مراحل اجرای 
کدگذاری  داده ها،  گردآوری  پژوهش،  پرسش های  تدوین  شامل  زمینه ای  نظریه  شیوه  به  پژوهش 
داده ها در سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی، نوشتن یادداشت تحلیلی، 

ثبت اندیشه ها و تفسیر خود از داده ها، نگارش و تدوین نظریه است�
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23 5-ابزار گردآوری اطالعات �
در رویکردهای سنتی نسبت به پژوهش، جمع آوری داده ها به عنوان یک مرحله مجزا در پژوهش 
است که معموالً قبل از تحلیل داده ها کامل می شود� در نظریه زمینه ای، الگوی جمع آوری داده ها 
هم زمان  به طور  داده ها  تحلیل  و  فعالیت های جمع آوری  زمینه ای  نظریه  مطالعه  در  است�  متفاوت 
چراکه  است  زمینه ای  نظریه  در  داده ها  جمع آوری  برای  مناسبی  روش  مصاحبه  می گیرد�  صورت 
مصاحبه ها مبتنی بر تجارب و گفتگوهای روزانه )تجارب زنده( هستند و افراد مصاحبه کننده فرصتی 
با افراد دیگر در یک موقعیت خاص به صورت چهره به چهره پیدا می کنند� هرچند  برای مصاحبه 
می دهند  دست  به  عمیقی  داده های  اما  هستند،  زمان بر  و  پرهزینه  چهره  به  چهره  مصاحبه های 
)ابوالمعالی، 1391(� در این پژوهش از گروه های کانونی قبل از پژوهش و انجام مصاحبه های زمینه ای 
صورت پذیرفته است� برای این منظور از 5 مدیر حسابرسی داخلی باتجربه دعوت به عمل آمده است� 
در مصاحبه صورت گرفته تحت عنوان گروه های کانونی، پرسش های اصلی این پژوهش به ویژه عوامل 
مؤثر بر کیفیت حسابرسی داخلی از آن ها مورد پرسش قرار گرفت� بینش های به دست آمده حاصل 
این مصاحبه اولیه به منظور توسعه و بهبود رهنمود مصاحبه، استفاده شده است� بعد از انجام مصاحبه 
گروه های کانونی، رهنمود مصاحبه تهیه گردید تا نسبت به دستیابی به موارد زیر، اطمینان حاصل 

گردد:
یکنواختی و پوشش پرسش های پژوهش )موضوعات موردپژوهش(، 9
کاهش سوء گیری های پژوهشگر نسبت به مسائل از پیش پنداشته، 9
طرح پرسش های کلیدی به منظور کاویدن تجارب مشارکت کنندگان 9

شایان ذکر است رهنمود مصاحبه در اختیار چند تن از صاحب نظران دانشگاهی و حرفه قرار گرفت 
و نظرات ایشان اخذ و اصالحات نهایی به وجود آمد� نهایتاً در این پژوهش از مصاحبه های عمیق که 
ماهیت مصاحبه غیر ساختاریافته دارد استفاده شده است� مهم ترین پرسش موردبحث در مصاحبه 
آن بوده است که بتوان قضاوت های مصاحبه شوندگان پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی و مؤلفه های 
واحدهای  پایین  یا  باال  کیفیت  در خصوص  واکاوی ذهن مصاحبه شوندگان  لذا  آورد،  به دست  آن 
حسابرسی داخلی که با آن ارتباط داشته اند، از مهم ترین پرسش ها قلمداد گردیده است� پرسش باز 
مزبور در ابتدای مصاحبه پرسیده شده است چراکه پرسیدن پرسش های اساسی در ابتدای مصاحبه 
در موضوع موردمطالعه غرق گردند�  تا عمیقاً  این فرصت را به وجود می آورد  برای پاسخ دهندگان 
شایان ذکر است هم راستا با رویکرد پژوهشگران گذشته )کوهن و همکاران، 2010 در تروتمن، 2013( 
پرسش ها به گونه ای طراحی گردیده است تا عمدتاً بر تجارت پاسخ دهندگان تمرکز گردد نه صرفاً بر 
عقاید ذهنی ایشان� ذکر این نکته ضروری است عمدتاً مصاحبه شوندگان مستقیماً مورد پرسش قرار 
مؤلفه های کیفیت حسابرسی  پیرامون  آن در خصوص قضاوت هایشان  از  یعنی مستقیماً  نگرفته اند 
داخلی پرسش نشده است، بلکه پرسش های به صورت غیرمستقیم و بر پایه مثال هایی انجام گرفت تا 
عقاید از پیش پنداشته شده مصاحبه شوندگان محدود گردد� در حقیقت با طرح پرسش ها و گفتمان 
مختلف، تجارب، انتظارات، ارزیابی، مقایسه و نظرات ایشان پیرامون واحد/واحدهای حسابرسی داخلی 
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تحت نظارتشان، واکاوی گردیده است�

6- جامعه و نمونه آماری �
در این پژوهش، مصاحبه با 32 نفر انجام شده است که ترکیب آن به شرح جدول 6 آمده است� 
ارائه کننده خدمات  این پژوهش، شامل ذینفعان اصلی )استفاده کننده و  نمونه های موردمطالعه در 
اجرایی،  ارشد  مدیران  عامل،  مدیران  هیئت مدیره،  اعضای  یعنی  داخلی  حسابرسی  حسابرسی( 
اعضای کمیته حسابرسی )شامل نماینده هیئت مدیره در کمیته حسابرسی با عنوان رئیس کمیته 
خدمات  ارائه کننده  بزرگ  حسابرسی  مؤسسات  شرکای  داخلی،  حسابرسی  مدیران  حسابرسی(، 
ایرانی و مسئولین، اعضای هیئت مدیره و مدیران  برون سپاری و حسابرسی مستقل به شرکت های 
ایران  داخلی  حسابرسان  انجمن  و  رسمی  حسابداران  جامعه  بورس،  سازمان  حسابرسی،  سازمان 
مشارکت کنندگان  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر  می باشد�  ناظر،  و  حرفه ای  نهادهای  به عنوان 
به عنوان نمونه، مشارکت کننده ای  بوده اند�  اال شاره  دارای تجربه در سمت های مختلف فوق  عمدتاً 
در  عضویت  سوابق  پیش تر  است،  مختلف  شرکت های  حسابرسی  کمیته  عضو  حاضر  حال  در  که 
هیئت مدیره، مدیر حسابرسی داخلی، شریک موسسه حسابرسی، اشتغال در سازمان حسابرسی را 
نیز بر عهده داشته است� همچنین بسیاری از شرکای مؤسسات حسابرسی مشارکت کننده در این 
عضو  جامعه،  به  برون سپاری  قراردادهای  قالب  در  داخلی  حسابرسی  خدمات  ارائه  پژوهش، ضمن 
کمیته های حسابرسی شرکت های مختلف نیز بوده اند� لذا می توان گفت، به استثنای مدیران عامل 
دارای سمت های اجرایی  و مدیران ارشد اجرایی مشارکت کننده که عموماً طی سنوات اخیر صرفاً 
بوده اند، سایر مشارکت کنندگان در سمت های مختلفی، فعالیت نموده اند� حسابرسان مستقل )شرکا 
مؤسسات حسابرسی و مدیران سازمان حسابرسی( از دو منظر با حسابرسی داخلی در ارتباط هستند� 
اول اینکه آن ها بر اساس استاندارد حسابرسی 610)ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی(، ملزم به 
الزام دستورالعمل  به  عنایت  با  آنکه  و دوم  داخلی صاحب کار هستند  واحد حسابرسی  کار  ارزیابی 
1391/02/16 سازمان بورس مبنی بر استقرار حسابرسی داخلی، بسیاری از شرکت ها )در گام اول( 
اقدام به برون سپاری خدمات حسابرسی خود به مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی به منظور 
رعایت دستورالعمل مزبور، نموده اند به طوری که برخی از مؤسسات در این خصوص دپارتمان تخصصی 
حسابرسی داخلی مستقر نموده اند� همچنین بر اساس اصول راهبری شرکتی و به موجب مفاد منشور 
نمونه کمیته حسابرسی مصوب 1391/11/23 سازمان بورس، یکی از وظایف اصلی کمیته حسابرسی 
شرکت، نظارت و هدایت واحد حسابرسی داخلی است با این توصیفات، مشارکت کنندگانی که دارای 
تجربه )به عنوان ارائه کننده یا استفاده کننده( حسابرسی داخلی فعال بوده اند به کمک روش گلوله 
برفی انتخاب شده اند؛ یعنی از هر مشارکت کننده درخواست گردیده است تا مشارکت کننده بعدی که 
دارای تجارب مفید جهت پیشبرد اهداف این پژوهش است، معرفی نمایند� ذکر این نکته ضروری 
به  از مشارکت کنندگان، همه مشارکت کنندگان  برخی  به  نسبت  پژوهشگر  دلیل شناخت  به  است 
از روش نظریه زمینه ای و  این پژوهش  با توجه به بهره گیری  انتخاب نگردیدند�  روش گلوله برفی 
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معرف  تصورات  بر  متکی  کیفی  پژوهش های  دیگر  انواع  مانند  زمینه ای  نظریه  روش  که  آنجائی  از 
به صورت  نمونه ها  عموماً  و  نیست  یافته ها  اصالت  و  داده ها  تعمیم پذیری  برای  آماری  نمونه  بودن 
هدفمند انتخاب می شوند، لذا طی فرآیند پژوهش از فرآیند نمونه گیری نظری9 استفاده شده است� 
نمونه گیری نظری، به عنوان فرآیندی تعریف می شود که دربرگیرنده جمع آوری داده های مداوم برای 
خلق نظریه است، به گونه ای که تحلیل قبلی بر نحوه تصمیم گیری در مورد این که چه داده هایی باید 
جمع آوری شود اثر می گذارد� این روش نظری است، چون از طریق الگوی در حال تکوین راهنمایی 
می شود� نمونه گیری نظری درواقع یکی از ویژگی های اساسی نظریه زمینه ای است� تمرکز اساسی 
بر نمونه گیری در نظریه زمینه ای بر ایده ها است نه بر افراد نمونه� اگرچه بعضی مواقع به اشخاصی 
به عنوان نمونه موردمطالعه رجوع می گردد تا ایده هایی کشف شود، ولی علت اصلی رجوع به افراد نیز 
کامل کردن قطعه ای از پازل است؛ بنابراین، نمونه گیری نظری بر مبنای نقصی که در تبیین نظری 
مشاهده می شود، انجام می گیرد� بنا بر عقیده صاحب نظران در تعریف نمونه گیری نظری معتقد است 
که در جمع آوری اطالعات نظریه زمینه ای، پژوهشگر اقدام به گزینش نمونه ای از افراد می کند که 
در توسعه نظریه مشارکت نمایند� غالباً فرایند نمونه گیری نظری در ابتدا با نمونه ای از افراد شبیه 
به یکدیگر شروع می شود و همچنان که اطالعات جمع آوری و مقوالت ظهور می یابند، پژوهشگر به 
تا دریابد که تحت چه شرایطی،  از یکدیگر متمایل می گردد  نمونه های گوناگون و متفاوت  سمت 
نمونه گیری موجود در رویکرد سنتی پژوهش  با  غالباً  نمونه گیری نظری  پایدار می گردند�  مقوله ها 
)پارادایم اثباتی( اشتباه گرفته می شود� لذا در رویکرد نظریه زمینه ای از دو نوع نمونه گیری استفاده 
می شود که اول، نمونه گیری هدفمند است یعنی مشخص گردد که با چه گروه هایی و افرادی باید 
گفتگو کرد و دوم، نمونه گیری نظری است یعنی آنکه پژوهشگر برای تکمیل اطالعات و رفع موارد 
مفقودشده باید کجا رجوع نماید )ایمان، الف 1391(� فرایند نمونه گیری تا جایی ادامه می یابد تا به 
اشباع نظری دست یابد� منظور از اشباع در نظریه زمینه ای از داده ها حالتی است که پژوهشگر در آن 
به طور ذهنی به این مفاهیم می رسد که داده های جدید اطالعات جدید یا شناخت بیشتری نسبت به 

تدوین مقوله ها به دست نمی دهد )بازرگان، 1391، ص 112(�

شکل 2. گردآوری و تحلیل داده ها به طریق خط شکسته )بازرگان، 1391، ص 113(

 گردآوري و تحلیل داده ها به طریق زیگزاگ براي اشباع مقوله
  تحلیل داده ها گردآوري داده ها

   نزدیک شدن به اشباع مقوله ها
  مقوله هاي بهبود بخشیده تر 

   سومین مصاحبه
 به طرف اشباع مقوله ها مقوله هاي بهبود بخشیده 

   دومین مصاحبه
  مقوله هاي مقدماتي 

   اولین مصاحبه
 

9 .Theorical Sampling.
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بر اساس  باال، تعداد 32 مصاحبه صورت گرفته است چراکه  در چارچوب شیوه توصیف شده در 
ننموده است و  اضافه  بیشتری  آخرین مصاحبه های صورت گرفته، داده های گردآوری شده مفاهیم 
درواقع به اشباع نظری رسیده است� منظور از اشباع نظری آن است که مصاحبه با آخرین نفرات 
پایانی را صرفاً  انجام چند مصاحبه  می توان  اضافه نموده اند� حقیقتاً  بینش های اضافی بسیار کمی 
جهت اطمینان پژوهشگر به دستیابی به اشباع نظری دانست� مصاحبه ها در نیمه دوم سال 1395 و 
اوایل سال 1396 صورت گرفته است� کل زمان اجرای 32 مصاحبه حدود 39/5 ساعت بوده است که 
به طور متوسط هر مصاحبه حدود 74 دقیقه به طول انجامیده است� کوتاه ترین مصاحبه حدود 30 
دقیقه و بیشترین آن حدود 129 دقیقه به طول انجامیده است� عموم مصاحبه ها حدود 1 ساعت به 
طول انجامیده است� در ادامه اطالعات مرتبط با مشارکت کنندگان در این پژوهش ارائه می گردد� به 

شرح جدول 6 وضعیت مدارک حرفه ای مشارکت کنندگان به تصویر کشیده شده است�
جدول 6. وضعیت مدارک تحصیلی مشارکت کنندگان در پژوهش

مدیریت مالیحسابداریاقتصادمدرک تحصیلی
بازرگانی

مدیریت 
صنعتی

مدیریت 
مالی

مدیریت 
کسب وکار

جمع 
کل

617دکتری
)DBA( 11دکتری مدیریت کسب وکار

33دانشجوی دکتری
دانشجوی دوره مدیریت کسب وکار 

)DBA(11

11121116کارشناسی ارشد
1214کارشناسی
1221411232جمع کل

میزان تجارت حرفه ای )برحسب سال( آنان به شرح جدول 7 به تصویر کشیده شده است�

جدول 7. سابقه کار )تجارب( مشارکت کنندگان
درصد فراوانیفراوانی- سابقه کار برحسب سالشرح

1856سابقه 30 سال به باال
20619 تا 30 سال
10619 تا 20 سال
526 تا 10 سال

32100مجموع
سمت سازمان مشارکت کنندگان در این پژوهش نیز به شرح جدول 8 بوده است�
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جدول 8. جایگاه سازمانی مشارکت کننده و جنسیت

سمت سازمانی
 مصاحبه ها، میزگردها و یادداشت های مصاحبه

جمعچاپ شده

درصدنفردرصدنفردرصدنفر
398311119عضو کمیته حسابرسی
8255191323مدیر حسابرسی داخلی

11347271831شریک موسسه حسابرسی
261435مدیر سازمان حسابرسی
23--26عضو هیئت مدیره انجمن
31135--مسئولین سازمان بورس

4121459مدیرعامل
مقامات جامعه حسابداران 

12-14رسمی

141423مدیر ارشد اجرایی
321002610058100جمع

262847زن
309424925493مرد

عبارت »همه چیز داده است« در رویکرد نظریه زمینه ای اهمیت بسیار دارد� این عبارت بدین معنی 
است که هر چیزی که در مسیر پژوهشگر در هنگام مطالعه یک حیطه خاص قرار می گیرد، داده 
است� تنها مصاحبه ها یا مشاهدات داده نیست، بلکه هر چیزی که به پژوهشگر در تولید مفاهیمی 
برای نظریه در حال ظهور کمک کند، داده است� یادداشت های میدانی می تواند از طریق مصاحبه های 
غیررسمی، سخنرانی ها، سمینارها، مالقات گروه های متخصص، مقاالت روزنامه ها، فهرست های پستی 
اینترنتی، حتی برنامه های تلویزیونی، صحبت با دوستان و��� فراهم شود )ابوالمعالی، 1391، ص�391؛ 
دانایی فرد و همکاران، 1392 ص�91(� لذا عالوه بر بهره گیری از داده های حاصل از مصاحبه با 32 
مشارکت کننده، در این پژوهش از متن مصاحبه ها )گفتگوها(، میزگردها، یادداشت ها و اظهارنظرهای 
با  همزمان  به ویژه  اخیر  سنوات  در  داخلی  پیرامون حسابرسی  مجله ها(  و  روزنامه  )در  منتشرشده 
اجرایی شدن الزام دستورالعمل کنترل های داخلی )1391/02/16( و بعدازآن نیز استفاده شده است� 
داده های  به  و  گردیده  انتخاب  چاپ شده  گفتگو  و  یادداشت  میزگرد،  مصاحبه،   26 راستا  این  در 
پژوهش اضافه شده اند� شایان ذکر است مصاحبه ها و گفتگوهای مزبور با نمونه های مدنظر این پژوهش 
)مدیران و مقامات سازمان بورس، شرکای مؤسسات حسابرسی بزرگ، مدیران حسابرسی داخلی، 

اعضای کمیته حسابرسی شرکت ها، اعضای هیئت مدیره سازمان بورس( صورت پذیرفته است�
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7- تجزیه وتحلیل داده ها �28
تجزیه وتحلیل داده ها در نظریه زمینه ای طی سه مرحله کدگذاری انجام می شود� اولین مرحله، 
یافتن مقوالت مفهومی درداده ها در سطح اولیه انتزاع است� دومین مرحله یافتن ارتباطات بین این 
مقوالت است و سومین مرحله مفهوم سازی و گزارش این ارتباطات در سطح باالتری از انتزاع است� 
شایان ذکر است که این مراحل ضرورتاً به صورت متوالی انجام نمی گیرند� به احتمال فراوان با همدیگر 

همپوشانی دارند و به طور همزمان انجام می گیرند�
ُکدگذاری باز )Open Coding(: عبارت است از روند خرد کردن، مقایسه کردن، مفهوم پردازی 
و مقوله بندی داده ها� روش ُکدگذاری باز، نه تنها به کشف مقوله ها می انجامد بلکه خصوصیات و ابعاد 
آن ها را نیز روشن می سازد� این کدگذاری متن بعد از خواندن مکرر و دقیق مواد آن انجام می شود� 
واحدهای معنادار معرفی، توضیح و نام گذاری می شوند� این واحدها ممکن است لغات، عبارت و یا 
و حتی صدها  ده ها  به  پژوهشگر  که  است  ممکن  پژوهش  فرایند  در  باشند�  متن  بزرگ تر  قطعات 
برچسب مفهومی دست یابد� این مفاهیم باید طبقه بندی شوند� مفاهیم بر اساس مشابهت هایشان 
دسته بندی و طبقه بندی می گردند که به این کار مقوله پردازی می گویند� وقتی مفاهیم با یکدیگر 
مقایسه شده و به نظر برسند که به پدیدهای مشابه مربوط اند مقوله ها کشف می شوند و بدین ترتیب 
انتزاعی تر  مفاهیم  سایر  از  که  است  مفهومی  مقوله  می شوند�  دسته بندی  باالتر  نظمی  در  مفاهیم 
آن  مجموعاً  که  مفاهیمی  از  انتزاعی تر  می شود  داده  اختصاص  مقوله ها  به  که  عنوانی  یعنی  است؛ 
و  مفاهیم  می توانند  زیرا  هستند  باالیی  مفهومی  قدرت  دارای  مقوالت  می دهند�  تشکیل  را  مقوله 
خرده مقوالت را بر محور خود جمع کنند؛ بنابراین تحت این نوع کدگذاری مجموعه ای از مقوالت 
مفهومی ایجادشده است� سپس مجموعه ای از این مفاهیم که دارای اشتراک بوده اند در سطح باالتر 
طبقه بندی شده اند )بازرگان، 1391(� به عبارت ساده و به زبان حسابداری، مفاهیم شبیه حساب های 
تفصیلی، مقوله ها شبیه حساب های معین و مقوله های کالن شبیه حساب های کل هستند� به شرح 

جدول 9 نمونه مصداقی از آن ها ارائه می گردد:
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جدول 9. نمونه مقوله های کالن، مقوله های اصلی و خرده مقوله )مفاهیم( استخراجی

مقوله کالن 
خرده مقوله، مفهوم )حساب تفصیل(مقوله اصلی )حساب معین()حساب کل(

کیفیت منابع 
انسانی

صالحیت مدیر حسابرسی داخلی

استقالل مدیر حسابرسی داخلی 9
داشتن تجربه معتبر حسابرسی 9
دانش و تجربه مدیر حسابرسی داخلی 9
سطح تحصیالت مدیر حسابرسی داخلی 9
صالحیت مدیر حسابرسی داخلی 9
مدارک دانشگاهی )اعتبار دانشگاه محل تحصیل( 9
میزان آگاهی و مطالعه مدیر حسابرسی داخلی 9

ویژگی های فرد حسابرس داخلی

اجتناب از نگاه بازرس گونه 9
اعتقاد قلبی کارکنان حسابرسی داخلی به حسابرسی داخلی 9
انگیزه حسابرس داخلی 9
آینده محور بودن 9
بینش عمیق نسبت به موضوعات 9
تسلط حسابرس داخلی به حسابداری 9
دارا بودن روحیه انتقادی حسابرس داخلی 9
دارا بودن نگرش بهبود مستمر 9
داشتن سیاست و تدبیر حسابرس داخلی 9
داشتن نگاه از زاویه مدیران 9
دقت نظر حسابرس داخلی 9
دیدگاه اقتصادی حسابرس داخلی 9
صراحت در بیان 9
همیشه به دنبال یادگیری بودن حسابرس داخلی 9
نگاه شهودی حسابرس داخلی 9
باهوش بودن )تیز بودن( 9
دارا بودن روابط اجتماعی خوب 9
متواضع بودن حسابرس داخلی 9

در این راستا به هر جمله، پاراگراف از داده های پژوهش )متن مصاحبه ها یا داده های حاصل از 
میزگردهای چاپ شده( یک برچسب مفهومی در پایین ترین سطح، چسبانده می شود� به عنوان مثال، 
داده های حاصل از مصاحبه )شماره 15( یکی مشارکت کنندگان به شرح ذیل چنین کدگذاری شده 

است:
»��� عرض من این است که تا زمانی که نیروی باکیفیت نداشته باشیم کارمان نمی تواند باکیفیت 
باشد� من اولین چیزی که به آن توجه کرده ام این است که باید آدم های باکیفیتی داشته باشیم؛ و 
این موضوع در حسابرسی مستقل و داخلی فرقی ندارد و یکی است چون به قول موالنا “علم آموزی 
باید  بشوی  بخواهی حرفه ای  اگر  یعنی  “؛  است  فعلی  آموزی طریقش  است حرفت  قولی  طریقش 

»)I15( ���کارکنید
برچسب های مفهومی »کیفیت تجربه«، »میزان تجربه«، »کیفیت منابع انسانی« استخراجی از نقل 
و قول مزبور بوده است� بدین ترتیب مفاهیم )خرده مقوله ها( از داده های پژوهش استخراج گردیدند�
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 word برای تحلیل داده ها، ابتدا متن مصاحبه ها و میزگردها و گفتگوهای چاپ شده در نرم افزار
پیاده سازی گردیدند� در گام دوم جمالت یا پاراگراف های آنان در نرم افزار Excel و هرکدام در یک 
بالغ گردید�  به حدود 2,900 ردیف  تعداد رکوردها  به طوری که  پیاده سازی گردید�  )ردیف(  رکورد 
در  آن ها،  تعداد  به  بوده اند  مقوله  و  مفهوم  یک  از  بیش  دربرگیرنده  که  پاراگراف هایی  یا  جمالت 
ردیف های جدیدی، اضافه شدند� به منظور جلوگیری از تکرار کدها، هر برچسب مفهومی به صورت 
یونیک )منحصربه فرد( در نرم افزار تعریف گردید� پس از تحلیل و کدگذاری داده های پژوهش، نهایتاً 
تعداد مفاهیم استخراجی حدود 1,100 مفهوم، تعداد مقوله های اصلی حدود 500 مقوله و تعداد 
مقوله های کالن به حدود 80 مورد استخراج و بالغ گردید� مقوله های مزبور به کمک روش کدگذاری 
محوری در طبقه های آن یعنی ورودی ها )شرایط علی(، فرایندها، راهبردها، پیامدها، عوامل زمینه ای 

)عوامل مداخله گر و بستر( قرار گرفتند�
ُکدگذاری محوری )Axial Coding(: عبارت است از سلسله رویه هایی که پس از ُکدگذاری باز  9

انجام می شوند تا با برقراری پیوند بین مقوله ها، اطالعات را به شیوه های جدیدی با یکدیگر مرتبط 
سازند )بازرگان، 1391(�

در کدگذاری محوری، مقوله های استخراجی حول محورهای »شرایط علی«، »پدیده«، »بستر«، 
»شرایط مداخله گر«، »راهبردها« و »پیامدها« ارائه می گردند� در این پژوهش این کدگذاری در قالب 

ارائه مدل سیستمی )بصری( صورت پذیرفته است�
به طور  9 مقوله هسته  انتخاب  روند  از  است  عبارت   :)Selective Coding( انتخابی  ُکدگذاری 

با  خالی  جاهای  کردن  پر  و  روابط  به  بخشیدن  اعتبار  مقوله ها،  سایر  با  آن  دادن  ارتباط  و  منظم 
مقوله هایی که نیاز به اصالح و گسترش دارند� تحلیل خط داستان و تشریح روابط میان مقوله های 
استخراجی حاصل این نوع کدگذاری است که در این مقاله در تحلیل یافته ها و نتیجه گیری به طور 

مختصر به آن پرداخته شده است )بازرگان، 1391(�
به منظور اعتبار یافته ها نتایج تحلیل و کدگذاری در اختیار 10 نفر )شامل 5 نفر از مشارکت کنندگان 
در پژوهش( و 5 نفر خارج از مشارکت کنندگان قرار گرفت و نظر آن ها پیرامون کدهای استخراجی 
از متن داده ها اخذ گردید� عموماً برچسب های مفهومی الصاقی را با محتوای داده ها مناسب و معتبر 
از منابع مختلف )مثلث سازی( و مشارکت کنندگان مختلف  گردآوری داده ها  نمودند� مضافاً  تلقی 
داده ها گردآوری شده و نهایتاً دستیابی به اشباع نظری )عدم اضافه شدن مفاهیم و مقوله های جدید 

در مصاحبه های آخر( گواهی بر اعتبار یافته های پژوهش است�

8- یافته های پژوهش �
بررسی مفهوم کیفیت نشان می دهد که مفهوم »کیفیت« چندبعدی است� کیفیت شامل طیف 
نتایج )پیامدها( و عوامل زمینه ای  ابعاد کلیدی ازجمله ورودی ها، فرآیندها، خروجی ها،  از  وسیعی 
است� معیار کیفیت اغلب شامل یک جنبه، ترکیبی از جنبه ها و یا تمام این جنبه ها هست� به طور 
خالصه، ورودی ها، منابع انسانی و جنبه های کاربردی از کار هستند، فرآیندها اقدامات صورت گرفته 
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نتایج کار هستند�  اتخاذشده در کار )حسابرسی داخلی( هستند، خروجی ها  انجام و تصمیمات  در 
ورودی ها، فرایندها و خروجی ها سه بعد اصلی هستند و »مدل های فرایند گرا« از کیفیت را ایجاد 
می کنند� پیامدها آن چیزی هستند که به عنوان نتیجه خدمات و یا کار در حال انجام رخ می دهد؛ و 
عوامل زمینه ای عوامل خارج از کنترل ارائه دهنده کار هستند که ممکن است کیفیت را تحت تأثیر 
ابعاد مهم است� مدل کیفیت حسابرسی داخلی چهار بعد را به  این  از  قرار دهند� ترکیب هر یک 
تصویر می کشد: ورودی ها، فرآیندها، خروجی ها و پیامدها که هرکدام می تواند تحت تأثیر بعد پنجم 
یعنی عوامل زمینه ای قرار گیرند� مدل کیفیت حسابرسی داخلی بکار رفته می توان به شرح شکل 3 

ارائه خواهد شد:

شکل 3. مدل سیستمی از کیفیت حسابرسی داخلی

کیفیت حسابرسی  
 داخلی

 ي هاورود

 

 

 پیامدها( )یجنتا فرایندها ي هاخروج

 عوامل زمینه اي

= + + + 

با عنایت به توضیحات باال، نشانه ها و معنای ذهنی مشارکت کنندگان از کیفیت حسابرسی داخلی 
عوامل  و  پیامدها  فرایندها، خروجی ها،  ورودی ها،  تفکیک  به  و  داخلی  کیفیت حسابرسی  در مدل 
داخلی  کیفیت حسابرسی  مدل سیستمی  باال،  توضیحات  به  عنایت  با  شد�  خواهد  ارائه  زمینه ای، 

استخراجی از داده های پژوهش، در شکل 4 به تصویر درآمده است:
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شکل 4. مدل طراحی شده کیفیت حسابرسی داخلی بر اساس مقوله های استخراجی از 

داده های پژوهش

 

 

 

کیفیت 

حسابرسی 

 داخلی

 ورودي ها
 کیفیت منابع انساني

 صالحیت)خبرگي(9
 تخصص در صنعت9
 ترکیب مناسب گروه حسابرسي9
 داشتن بصیرت9
 کیفیت تجربه حسابرس داخلي9
 مهارت هاي ارتباطي9
 صالحیت مدیر حسابرسي داخلي9
 هاي حرفه اي گواهینامه9
 آموزش9
 ویژگي هاي فردي حسابرس داخلي9

 سرمایه گذاري در واحد حسابرسي داخلي
 استقالل و واقع بیني)بي طرفي(
 جایگاه واحد حسابرسي داخلي

 منشور حسابرسي داخلي
 رعایت آئین رفتار حرفه اي

 خروجی ها
 گزارش حسابرسي داخلي

 پیشنهادهاي حسابرسي داخلي

 )کار حسابرسی داخلیاجراي (فرایندها
 برنامه ریزي و اجراي کار حسابرسي داخلي
 دستورالعمل یا نظام نامه حسابرسي داخلي

 رویکرد حسابرسي داخلي
 شناسایي ریسک ها و مسائل با اهمیت سازمان

 مستند سازي اطالعات
 سرپرستي کار

 فرهنگ سازي و ترویج حسابرسي داخلي
 کنترل کیفیت حسابرسي داخلي

 حسابرسي داخلياجراي کار 
 پیگیري

 پیامدها
 ایجاد ارزش افزوده براي سازمان

 اطمینان بخشي و ارائه خدمات مشاوره اي
 پیامدهاي مرتبط با حسابرسي مستقل

 شفافیت
 پیامدهاي کالن و ملي

 برآورده کردن انتظارات ذینفعان
 رضایت مشتري

 سایر پیامدها

 عوامل زمینه اي
 کمیته حسابرسي

 راهبري شرکتي
 ویژگي هاي سازمان
 کنترل هاي داخلي

 فلسفه و نگاه)نگرش( مدیریت به حسابرسي داخلي

 

= + + 
+ 

 آموزش
 جوان بودن حرفه حسابرسي داخلي در ایران

 نهاد هاي ناظر
 انجمن هاي حرفه اي

 دولت

 پژوهش
 «حسابرسي»بار منفي واژه 

 سایر عوامل

8-1- تشریح مدل کیفیت حسابرسی داخلی
بر اساس مدل مزبور، به تشریح مدل حسابرسی داخلی به تفکیک اجزای آن یعنی »ورودی ها«، 

»فرایندها«، »خروجی ها«، »پیامدها« و »عوامل زمینه ای« پرداخته می شود�
8-1-1- ورودی ها

 ورودی های یک خدمت، وظیفه یا فعالیت از قبیل حسابرسی داخلی شامل ویژگی های شخصی 
 ,IAASB(( ارائه دهنده خدمات و عناصر ساختاری آن وظیفه ازجمله اهداف وظیفه و منابع آن است
2014� عمدتاً از ورودی ها برای توضیح کیفیت استفاده می شود زیرا اغلب یک رابطه صریح، شفاف و 
مثبت میان ورودی های باکیفیت باال و خروجی های باکیفیت وجود دارد� بسیاری از مشارکت کنندگان 
نشانه های  به عنوان  و���(  انسانی  منابع  )نظیر  داخلی  حسابرسی  ورودی های  از  نیز  پژوهش  این  در 
اطالعاتی از کیفیت حسابرسی استفاده کرده اند� بااین حال همواره این رابطه به صورت خطی نیست� 
استفاده از معیارهای ورودی برای کیفیت خروجی، هنگامی مناسب است که رابطه بین ورودی ها 
و خروجی ها مستقیم، سازگار و بدون سوگیری باشد؛ چراکه در بسیاری از موارد این شرایط برقرار 
نیست� مشارکت کنندگان عوامل دیگر که این ارتباطات را تحت شعاع قرار می دهد نیز برشمرده اند از 
قبیل عوامل زمینه ای )عوامل سازمانی و عوامل محیطی( لذا همیشه یک رابطه مستقیم بین کیفیت 
ورودی ها و خروجی ها وجود ندارد� بااین وجود، اغلب از ورودی ها به عنوان معیارهای کیفیت استفاده 
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اندازه گیری آن ها نسبت به فرآیند و اطالعات خروجی راحت تر و در دسترس تر  می شود زیرا اوالً 
به طور خودکار اطالعات در مورد ورودی ها )که  افراد،  آنکه  )درنتیجه کم هزینه تر( می باشد؛ و دوم 
اغلب مقادیر( را باکیفیت خروجی مرتبط می سازند؛ و سوم آنکه ارزیابان به منظور توجیه نتایج ارزیابی 
ارزیابی ورودی ها استفاده می کنند )تروتمن،2013(� همچنین صاحب نظران ادعا می کنند  از  خود، 
که ورودی ها همیشه به درستی اندازه گیری نمی شوند؛ به عنوان مثال، مطابق استانداردهای حسابرسی، 
حسابرسان مستقل باید درزمان بررسی، نظارت و یا اتکا بر کار سایر حسابرسان، صالحیت حرفه ای 
آن ها را مدنظر قرار دهد� پژوهش ها در این زمینه نشان داده است که ارزیابی های صالحیت اغلب 
دارای اعتماد به بیش ازواقع )کاذب( و گاهی اوقات نادرست صورت می پذیرد )هاردینگ و تروتمن، 
به  نسبت  )کاذب(  بیش ازحد  اعتماد  این  و   )2001 جمال،  و  تان  1997؛  پیچر،  و  کندی  2009؛ 
صالحیت ها ممکن است اثربخشی حسابرسی )مستقل( را کاهش داده و یا ممکن است منجر به نتایج 

نامناسبی برای بررسی کنندگان حسابرسی شود )تروتمن، 2009(�
 بنابراین، اندازه گیری کیفیت از طریق تأکید صرف بر ورودی ها، ممکن است منجر به ارزیابی های 
اساس  است  ممکن  خروجی ها،  یا  ورودی ها  بر  صرف  تمرکز  همچنین،  شوند�  کیفیت  از  نادرست 
فعالیت حسابرسی داخلی که همان اجرای کار است را نادیده بگیرد� ناگفته پیدا است که ورودی ها 
مناسب درصورتی که با اجرای حرفه ای مناسب صورت پذیرد می تواند به نتایج باکیفیتی منتج گردد� 
استانداردهای  هیئت  چارچوب  قبیل  از  مستقل  حسابرسی  کیفیت  مطرح  و  معتبر  چارچوب های 
بر  نظارت  هیئت  مدل  و  چارچوب   ،)2014,IAASB( اطمینان بخشی  و  حسابرسی  بین المللی 
 2015 سال  حسابرسی  کیفیت  عوامل  و   )2013,PCAOB( عام  سهامی  شرکت های  حسابداری 

هیئت مزبور نیز ورودی ها حسابرسی را جز الینفک مدل کیفیت حسابرسی می دانند�
در این پژوهش نیز بر اساس پرسش های غیرمستقیم مطرح شده، بسیاری از مشارکت کنندگان دو 
وضعیت را تصویر نموده اند که واحدهای حسابرسی داخلی از حیث مشابه بودن منابع ورودی، لیکن 
دارای کیفیت های مختلفی توسط آن ها ارزیابی شده اند� آن ها عوامل دیگری که باعث ارزش گذاری 
به عنوان مثال  نمودند�  عنوان  ورودی  عوامل  از  فراتر  را  بود  شده  خصوص  این  در  باالتری  کیفی 
ویژگی های رئیس کمیته حسابرسی و سازوکارهای راهبری شرکتی آن شرکت ها در ارزیابی کیفیت 

حسابرسی داخلی در وضعیت یکسان ورودی ها، بااهمیت برشمرده اند�
در  داخلی«  حسابرسی  »ورودی های  عنوان  با  پژوهش  داده های  از  استخراجی  اصلی  مقوله های 
مدل مفهومی استخراجی به تصویر کشیده شده است� به منظور اجتناب از تفصیل، به عنوان نمونه 
صرفاً گزیده ای از برخی مقوله ها و مفاهیم استخراجی از داده های پژوهش )در قالب ورودی ها( که 
مشارکت کنندگان از آن به عنوان نشانه های اطالعاتی کیفیت حسابرسی داخلی برشمرده اند به شرح 

ذیل ارائه می گردد�
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استقالل و واقع بینی )بی طرفی(

استقالل حسابرس داخلی 9
اعتمادبه نفس 9
بی طرفی 9
جابه جایی کارکنان واحد حسابرسی داخلی 9
جایگاه حسابرسی داخلی در سازمان 9
جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی 9
چرخش دوره ای همکاران حسابرسی داخلی 9
شجاعت حسابرسی داخلی در ارائه عقاید 9
نگرش بدون سوگیری 9

سرمایه گذاری در واحد حسابرسی داخلی 
میزان سرمایه گذاری در واحد حسابرسی داخلی 9
میزان بودجه ای که برای واحد حسابرسی داخلی در نظر گرفته شده است� 9
میزان حقوق و دستمزد گروه حسابرسی داخلی 9
تقبل هزینه های حسابرسی داخلی 9
میزان استفاده و به کارگیری منابع سخت افزاری و نرم افزاری 9
ترکیب و میزان مدارک دانشگاهی واحد حسابرسی داخلی 9
فضا و امکانات کار 9
تخصیص حقوق و مزایای مناسب به کارکنان حسابرسی داخلی 9
تناسب میان اندازه سازمان و اندازه واحد حسابرسی داخلی 9
ابزارها و فن آوری های حسابرسی داخلی 9
آموزش 9

8-1-2-فرآیندها
فرآیندها اقدامات، مراحل، شیوه ها، رفتارها و قضاوت و تصمیم گیری استفاده شده در چگونگی دستیابی 
ارائه دهنده خدمات به خروجی هایشان هستند )تروتمن،2013(� فرآیندها بخش مهمی از ارزیابی کیفیت هستند 
زیرا کیفیت خروجی ها و نتایج می توانند تحت تأثیر کیفیت فرآیندها قرار بگیرند� به عنوان مثال، یکی از دالیل 
پایین بودن کیفیت خروجی ها آن است که مراحل زیادی در فرایندها وجود دارند که مستلزم به کارگیری قضاوت 
هستند و این قضاوت ها حتی اگر توسط افراد واجد صالحیت نیز صورت پذیرد )به دلیل وجود سوگیری های 
ذهنی( می توانند آسیب پذیر باشند� لذا قضاوت ها می تواند فرایند اجرای کار حسابرسی داخلی را تحت شعاع 
قرار دهد� مقوله های اصلی استخراجی از داده های پژوهش با عنوان »فرایند اجرای کار حسابرسی داخلی« در 
مدل مفهومی استخراجی به تصویر کشیده شده است� به منظور اجتناب از تفصیل، به عنوان نمونه صرفاً گزیده ای 
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از برخی مقوله ها و مفاهیم استخراجی از داده های پژوهش )در قالب اجرای کار( که مشارکت کنندگان از آن 

به عنوان نشانه های اطالعاتی کیفیت حسابرسی داخلی برشمرده اند به شرح جدول 10 ارائه می گردد:
جدول 10. خالصه مقوله ها و مفاهیم مرتبط با فرایند حسابرسی داخلی

گزیده ای از مقوله های اصلی 
مقوله فرعی )مفاهیم(استخراجی

برنامه ریزی و اجرای برنامه های 
حسابرسی داخلی

کامل بودن برنامه ها و چک لیست های حسابرسی داخلی 9
حصول اطمینان از اجرای کار مطابق متدولوژی برنامه ریزی شده 9
کامل بودن روش های رسیدگی 9
داشتن برنامه حسابرسی داخلی 9
اجرای کار طبق طرح حسابرسی داخلی 9
وجود طرح و برنامه مدون حسابرسی داخلی 9
اجرای کار طبق برنامه حسابرسی داخلی 9
داشتن برنامه کامل و مدون 9
متعهد بودن واحد حسابرسی داخلی به اجرای برنامه در چارچوب زمانی 9
جامع بودن برنامه رسیدگی 9
اجرای برنامه های حسابرسی داخلی جنبه مهمی از کیفیت است� 9

رویکرد حسابرسی داخلی

داشتن رویکرد )برنامه( مبتنی بر اولویت )ریسک محور( 9
اجرای حسابرسی داخلی به شیوه سیستماتیک 9
اجرای حسابرسی داخلی مبتنی بر متدولوژی 9
فرایند گرا بودن حسابرسی داخلی 9

سرپرستی کار

ارزیابی مستمر پیشرفت برنامه های حسابرسی داخلی 9
ارزیابی یافته های اولیه حسابرسی داخلی 9
بررسی پرونده های حسابرسی داخلی 9
دانش باال سرپرست کار حسابرسی داخلی 9
سرپرستی و نظارت بر کار حسابرسی داخلی 9
کنترل کیفیت پرونده های حسابرسی داخلی 9
نظارت بر کار برون سپاری حسابرسی داخلی 9
9 )Hot Review( بررسی پرونده ها حین رسیدگی ها

فرهنگ سازی و ترویج حسابرسی 
داخلی

بازاریابی خدمات حسابرسی داخلی 9
برگزاری سمینار برای مشتری 9
تشریح کیفیت حسابرسی داخلی برای مشتری 9
روشن ساختن منافع حسابرسی داخلی 9
فرهنگ سازی حسابرسی داخلی 9
معرفی مناسب اهداف حسابرسی داخلی برای مشتری 9
معرفی مناسب حسابرسی داخلی 9
معرفی مناسب حسابرسی داخلی برای مشتری 9

پیگیری

پیگیری اجرای توصیه های حسابرسی داخلی 9
پیگیری بیش از یک بار 9
پیگیری بیشتر افراد در استخدام )نسبت به برون سپاری( 9
پیگیری واحد حسابرسی داخلی 9
صدور گزارش در خصوص پیگیری یافته های گزارش شده قبلی 9
نظارت مؤثر کمیته بر فرایند پیگیری حسابرسی داخلی 9
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8-1-3-خروجی ها

خروجی ها مواردی هستند که درنتیجه ارائه خدمات یا اجرای کار، تولیدشده اند و این خروجی ها 
توجیهی برای تداوم آن فعالیت محسوب می شوند� اغلب استفاده کنندگان خروجی های یک فعالیت 
را به عنوان کیفیت حسابرسی داخلی قلمداد می نمایند� به نظر می رسد دیدگاه خروجی از کیفیت 
مفاهیم  از  در ذیل گزیده ای  باشد�  داشته  بیشتری  واقعی سازگاری  دنیای  در  فرد  ارزیابی  نحوه  با 
از آن به عنوان نشانه های کیفیت حسابرسی  از داده های پژوهش که مشارکت کنندگان  استخراجی 

داخلی )خروجی ها( استفاده کرده اند، ارائه می گردد:

اجتناب از ابهام و کلی گویی در گزارش های حسابرسی داخلی 9
اجتناب از اطناب و لفاظی در گزارش نویسی 9
اجتناب از کلمات و عبارات تخصصی در گزارش حسابرسی داخلی 9
اجتناب از گزارش موارد کم اهمیت به هیئت مدیره 9
ادبیات نوشتاری مناسب 9
ارائه پیش نویس گزارش حسابرسی داخلی 9
ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع نقاط ضعف 9
ارائه محصوالت باکیفیت به صاحب کار 9
ارائه یافته ها بر اساس اولویت و رتبه بندی کردن آن 9
انتقال آسان مفاهیم 9
برگزاری جلسه با صاحب کار به منظور نهایی کردن گزارش ها 9
به موقع بودن گزارش های حسابرسی داخلی 9
بهره گیری از جمالت کوتاه در گزارش نویسی 9
پختگی در ارائه یافته ها 9
پرسش و پاسخ از مدیر حسابرسی داخلی پیرامون گزارش حسابرسی 9
پیوستگی اجزای گزارش حسابرسی داخلی 9
تبیین ریشه مشکالت شرکت 9
تدوین گزارش بر اساس چارچوب تعیین شده 9
تشخیص مسائل بااهمیت 9
تصمیم سازی برای مدیران 9
تعداد گزارش های حسابرسی داخلی صادرشده طی سال 9
توجه به مسائل مهم سازمان 9
توجه )شناسایی( به ریسک های بااهمیت سازمان 9
توصیه های زیاد 9
جامع بودن گزارش حسابرسی داخلی 9
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جمع بندی نقطه نظرات گروه حسابرسی 9
دارا بودن جنبه های بصری گزارش ها )شکل، نمودار و���( 9
درج نقطه نظرات کارفرما در گزارش های حسابرسی 9
دقت در پرداختن به موضوعات در گزارش 9
سازگاری میان یافته های حسابرسی مستقل و داخلی 9
صدور گزارش با توجه به شرایط کسب وکار 9
صدور گزارش توسط اعضای حرفه ای 9
قابل اتکا بودن گزارش حسابرسی داخلی 9
کامل بودن تعداد یافته ها در گزارش حسابرسی داخلی 9
کامل بودن گزارش حسابرسی 9
کیفیت پیشنهادهای ارائه شده 9
کیفیت گزارش های حسابرسی داخلی 9
گزارش برای بهبود راهبردهای سازمانی 9
گزارش به سطح مناسبی از مدیریت شرکت )خط گزارشگری( 9
گزارش گلوگاه های اصلی 9
گزارش منظم یافته های حسابرسی داخلی 9
گزارش نقاط مستعد بهبود کنترل های داخلی 9
گزارش های حسابرسی داخلی 9
گزارش های حسابرسی داخلی با فرمت و محتوای مناسب 9
مبهم نبود گزارش 9
متعادل بودن )درج نقاط قوت( گزارش حسابرسی داخلی 9
محتوای گزارش حسابرسی داخلی 9
مشخص ساختن موارد عدم رعایت 9
موجز و مفید بودن گزارش حسابرسی داخلی 9
مؤلفه ها و ساختار گزارش حسابرسی داخلی 9
نحوه ارائه گزارش ها در کمیته حسابرسی 9
ارائه یافته ها به صورت 5C)توصیف، معیار، علل، پیامدها، پیشنهادهای اصالحی( 9
نگارش فنی مناسب گزارش 9
نگارش مناسب گزارش 9
نوشتار روان گزارش حسابرسی داخلی 9
نوع نگارش گزارش حسابرسی 9
ارتباط منسجم میان یافته ها 9
نهایی کردن پیش نویس گزارش های قبل از انتشار با واحد حسابرسی شونده 9



سال هفدهم      شماره 69    زمستان 96

لی
داخ

ی 
رس

ساب
 ح

ت
یفی

ل ک
مد

ی 
راح

ط

38
کمی )ریالی( بودن گزارش های حسابرسی داخلی 9

8-1-4-پیامدها )نتایج(
تا حد  پیامدها  است� کیفیت  رایج  و  معمول  ارزیابی خروجی  معیار  به عنوان  پیامدها  از  استفاده 
زیادی یک ساختار ادراکی و معموالً غیرقابل مشاهده است� بااین حال پیامدها، یک معیار تعیین کننده 
عمل گرایانه  نگاهی  با  عمدتاً  پیامدها  طریق  از  کیفیت  ارزیابی  است�  خدمات  کیفیت  ارزیابی  در 
انجام کار خاصی مرتبط ساخت� در برخی  به  را نمی توان  پیامدهای واقعی  اغلب  صورت می گیرد� 
از موارد علی االصول نمی توان پیامد خاصی را متصور بود به عنوان مثال تعیین پیامدهای کار واحد 
حسابداری ممکن است دشوار باشد� پیامدهای کیفیت را می توان با فرآیندهای ضعیف به دست آورد 
اغلب  باشند�  داشته  فرآیندهای کیفیت می توانند وجود  برقراری  باوجود  پیامدهای ضعیف حتی  و 
از  ناملموس بودن برخی  به یک کار مرتبط ساخت�  انحصاری  به طور  را نمی توان  پیامدهای واقعی 
پیامدها، می تواند مانع از یادگیری شود زیرا پیامدها بازخورد فعلی و منحصربه فردی برای بهبود ارائه 
نمی کنند� بر اساس تعریف حسابرسی داخلی، یکی از مهم ترین وظایف آن، ارزش آفرینی برای شرکت 
می باشد لذا می توان از پیامدها به عنوان شاخص هایی از کیفیت حسابرسی داخلی استفاده نمود زیرا 
هدف اصلی حسابرسی داخلی این است که برای استفاده کنندگان خود ارزش آفرینی کند )تروتمن، 
2013(� شایان ذکر است »ایجاد ارزش افزوده برای سازمان« به عنوان یکی از پیامدهای اصلی کیفیت 
حسابرسی داخلی توسط مشارکت کنندگان مختلف عنوان شده است� در زیر گزیده های از مقوله های 
و مفاهیم استخراجی پیرامون پیامدهای کیفیت حسابرسی داخلی استخراجی از داده های پژوهش، 

ارائه می گردد:
ایجاد ارزش افزوده برای سازمان

اجرای پیشنهادهای واحد حسابرسی داخلی 9
ارائه هشدارهای به موقع به مدیریت سازمان 9
اصالح امور شرکت 9
اعمال مدیریت بهتر 9
انتفاع استفاده کنندگان از حسابرسی داخلی 9
ایجاد ارزش افزوده برای سازمان 9
ایجاد تغییر )مثبت( در سازمان 9
ایجاد تغییر )مثبت( در عملکرد سازمان 9
ایفای نقش به عنوان بازوی مدیریت 9
بازخوردهای حسابرسی داخلی 9
بهبود فرایندهای عملیاتی شرکت 9
پیشگیری از خطا و اشتباه 9
تخصیص بهینه منابع 9
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تقویت عملکرد و سودآوری شرکت 9
جلوگیری از سوءاستفاده 9
جلوگیری از هدر رفت منابع 9
حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده برای سازمان 9
حل مشکالت سازمان 9
داشتن پیامدهای سازمانی 9
دستیابی به بهترین نتایج 9
شناسایی و گزارش فرصت های بهبود توسط واحد حسابرسی داخلی 9
فزونی منافع حسابرسی داخلی بر مخارج آن 9
کارایی و اثربخشی سازمان در استفاده از منابع 9
کاربردی بودن حسابرسی داخلی 9
کمک به حفظ منافع سازمان 9
کمک به سازمان جهت دستیابی به اهداف آن 9
کمک به مدیریت سازمان 9
کمک در بهتر استفاده کرده از منابع و امکانات شرکت 9
گره گشایی از مشکالت سازمان و جلوگیری از گره های جدید 9
مهار و کنترل ریسک های شرکت 9
ارتقای قدرت رقابت پذیری بنگاه 9
کشف نارسایی ها 9
افزایش ثروت سهامداران 9
صرفه جویی در هزینه ها 9

پیامدهای مرتبط با حسابرسی مستقل
اتکا حسابرس مستقل بر کار حسابرسان داخلی 9
افزایش درآمد مؤسسات حسابرسی 9
برطرف شدن نارسایی های مندرج در نامه مدیریت حسابرس مستقل 9
دستیابی به گزارش حسابرس مستقل مقبول 9
کاهش ریسک حسابرسی مستقل 9
کاهش هزینه های حسابرسی مستقل 9
افزایش استقالل مؤسسات حسابرسی )درنتیجه افزایش درآمدها( 9
تعامل مناسب میان حسابرسی داخلی و مستقل 9
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پیامدهای کالن و ملی

اجتناب از بحران های مالی 9
انضباط مالی 9
پیامدهای ملی 9
جذب صحیح مالیات 9
دستیابی به اهداف کالن اقتصادی 9
دستیابی به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی 9
رشد و توسعه اقتصاد 9
رعایت قوانین و مقررات 9
مبارزه با پولشویی 9
مبارزه با فساد 9

8-1-5-عوامل زمینه ای
عوامل زمینه ای عواملی هستند که ممکن است کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار دهند و اغلب 
همگی  مستقل  حسابرسی  کیفیت  چارچوب های  می باشند�  خدمات  ارائه دهنده  کنترل  از  خارج 
دربرگیرنده عوامل زمینه ای مانند کیفیت نظام راهبری شرکتی و مقررات هستند )شورای گزارشگری 
و  حسابرسی  بین المللی  استانداردهای  هیئت  چارچوب  هیئت  2011؛  فرانسیس،  مالی،2008؛ 
اطمینان بخشی، 2014؛ چارچوب و مدل هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام، 2013 
داخلی  حسابرسی  کیفیت  صرفاً  که  )زمینه(  خاص  عوامل  دودسته  به  زمینه ای  عوامل   �)2015 و 
شرکت خاصی را تحت شعاع قرار می دهد از قبیل ویژگی های نظام راهبری آن، فرهنگ سازمانی و 
غیر درحالی که عوامل عام )شرایط مداخله گر( به صورت عام می تواند کیفیت حسابرسی داخلی کلیه 
نهادهای  نظارت  پاسخگویی، وضعیت  فرهنگ  قبیل  از  قرار دهد  تحت شعاع  را  ایرانی  شرکت های 
ناظر، ضمانت اجرایی قوانین و مقررات و ��� می باشد� مطابق پژوهش های گذشته، عوامل زمینه ای که 
ارزیابی حسابرس مستقل و اتکا بر کار حسابرسی داخلی را تحت تأثیر قرار می دهند عبارت اند از: 
کیفیت کمیته حسابرسی )کوهن و همکاران، 2007؛ کریشنامورثی و مالتا، 2008(، تعامل کمیته 
حسابرسی و نظارت )ابوت و همکاران، 2012؛ گراملینگ و همکاران، 2004(، ریسک ذاتی )گالور 
مالتا،  و  )کریشنامورثی  فرهنگ شرکت  و  کیدا، 1993(  و  مالتا  مالتا، 1993؛  همکاران، 2008؛  و 
2008؛ لمپ و ساتون، 1994؛ مارگیم و لبل، 1990(� شایان ذکر است کلیه موارد مدنظر قرارگرفته 
در پژوهش های پیشین، توسط مشارکت کنندگان در این پژوهش نیز به عنوان عناصر مدل کیفیت 

حسابرسی داخلی برشمرده شده اند�
حسابرسان  توسط  باید  شرکتی  راهبری  کیفیت  که  می کنند  ادعا   )2010( همکاران  و  دسای   
مستقل در نظر گرفته شود زیرا تأثیر قابل توجهی بر کیفیت حسابرسی داخلی دارد� به طور خاص، 
یک حسابرس مستقل زمانی که کیفیت راهبری شرکتی را پایین ارزیابی می نماید و یا زمانی که 
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از کیفیت حسابرسی  مثبتی  ارزیابی  نمی تواند  نماید،  ارزیابی  نمی تواند  را  راهبری شرکتی  کیفیت 
داخلی داشته باشد، حتی اگر حسابرس مستقل ارزیابی مثبتی در مورد صالحیت و خبرگی، بی طرفی 
و اجرای عملیات حسابرسی داخلی داشته باشد )دسای و همکاران، 2010(� ذکر این نکته ضروری 
است که جنبه های مختلف راهبری شرکتی از قبیل ویژگی های هیئت مدیره، محیط کنترلی، نظام 
اعتقاد هیئت مدیره، قدرت  پاسخگویی، وجود کمیته های هیئت مدیره،  فرهنگ  کنترل های داخلی، 
سازوکارهای راهبری شرکت و��� نیز توسط مشارکت کنندگان در این پژوهش به عنوان عناصر اصلی 

زمینه ای در مدل کیفیت حسابرسی داخلی، مدنظر قرار داده اند�
در زیر گزیده ای از مقوله ها و مفاهیم استخراجی از داده های پژوهش که مشارکت کنندگان از آن 

به عنوان نشانه های اطالعاتی کیفیت حسابرسی داخلی استفاده کرده اند، ارائه می گردد:

کیفیت کمیته حسابرسی
وجود کمیته حسابرسی اثربخش 9
استقالل اعضای کمیته حسابرسی 9
صالحیت اعضای کمیته حسابرسی 9
شناخت اعضای کمیته از فعالیت شرکت 9
نظارت منظم کمیته حسابرسی 9
نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد واحد حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی 9
نظارت مؤثر کمیته حسابرسی بر فرایند پیگیری حسابرسی داخلی 9
اجرای توصیه ها و مصوبات کمیته حسابرسی 9
بینش اعضای کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی داخلی 9
فعال بودن کمیته حسابرسی 9
تأمین استقالل حسابرسی داخلی از طرف کمیته حسابرسی 9
برگزاری جلسات مستمر میان حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی 9
ترکیب اعضای کمیته حسابرسی 9
تعامل مناسب کمیته حسابرسی با مدیریت شرکت 9
دیدگاه اقتصادی اعضای کمیته حسابرسی 9
دیدگاه مدیریتی اعضای کمیته حسابرسی 9
آگاه بودن کمیته حسابرسی نسبت به نقش های حسابرسی داخلی 9
تخصص اعضای کمیته حسابرسی 9
پشتیبانی و حمایت کمیته از واحد حسابرسی داخلی 9
اتصال کمیته حسابرسی به هیئت مدیره از طریق ریاست کمیته حسابرسی 9
تخصیص زمان کافی توسط کمیته حسابرسی 9
هدایت مناسب واحد حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی 9
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استقالل رئیس کمیته حسابرسی 9
صرف زمان مناسب توسط رئیس کمیته حسابرسی برای حسابرسی داخلی 9
ضمانت اجرایی مصوبات کمیته حسابرسی 9
تصویب برنامه های حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی 9
رعایت مفاد منشور کمیته حسابرسی 9
تعامل مناسب میان کمیته و هیئت مدیره شرکت 9
تعداد جلسات برگزارشده کمیته حسابرسی 9
دیدگاه رئیس کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی داخلی 9

کیفیت نظام راهبری شرکتی
وضع ارزش های اخالقی در سطح باالی سازمان 9
وجود ارکان راهبری شرکتی قوی 9
استقالل هیئت مدیره 9
استقرار )احساس نیاز( واحد حسابرسی داخلی 9
عدم دخالت سهامدار عمده 9
پاسخگویی مدیرعامل به هیئت مدیره 9
درستکاری هیئت مدیره و مدیرعامل 9
عدم وابستگی به سهامدار عمده 9
ثبات مدیریت 9
فرایند صحیح انتخاب مدیران 9
فرهنگ پاسخگویی 9
وجود هیئت مدیره اثربخش 9
طرح گزارش های حسابرسی داخلی در هیئت مدیره 9
تصویب برنامه حسابرسی داخلی توسط هیئت مدیره 9
تفکیک پست مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 9
وجود نظام ارزیابی عملکرد 9
تصویب گزارش های حسابرسی داخلی توسط هیئت مدیره 9
دانش و تخصص اعضای هیئت مدیره 9
اعتقادات هیئت مدیره نسبت به حسابرسی داخلی 9

ویژگی های سازمان
اندازه شرکت 9
پیچیدگی های سازمان 9
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خصوصی سازی بنگاه ها 9
درجه بلوغ سازمان 9
دولتی بودن اقتصاد شرکت 9
دولتی بودن بسیاری از شرکت های ایرانی 9
دولتی بودن یا خصوصی بودن شرکت ها 9
ساختار سازمانی 9
عوامل شرکتی 9
فرهنگ پاسخگویی 9
فرهنگ سازمانی 9
فرهنگ سازمانی مناسب 9
نگاه شرکت نسبت به حسابرسی داخلی 9
نوع و ساختار مالکیت شرکت ها 9
وجود واحد حسابرسی داخلی در نمودار سازمانی 9

9- نتیجه گیری و پیشنهادهای �
9-1- نتیجه گیری

در این پژوهش به کمک نتایج حاصل از کدگذاری های مختص روش نظریه زمینه ای، داده های 
پژوهش مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند� در این راستا، مقوله های کالن، مقوله های اصلی و خرده 
تجزیه وتحلیل  مورد  استفاده شده(  متون  و  )مصاحبه ها  پژوهش  داده های  از  استخراجی  مقوله های 
قرار گرفت و به عنوان مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی داخلی ارائه گردید� با عنایت به چندوجهی 
در  داخلی  حسابرسی  کیفیت  مدل  مختلف،  ذینفعان  و  مشارکت کنندگان  نگاه  از  کیفیت  بودن 
قالب مدل کیفیت سیستمی که دربرگیرنده، ورودی ها، فرایند اجرای کار، خروجی، نتایج و عوامل 
زمینه ای است، ارائه شد� نتیجه گیری می شود کیفیت حسابرسی داخلی شامل کیفیت ورودی های آن 
)ویژگی های منابع انسانی، استقالل، بی طرفی، سرمایه گذاری، منابع و���(، کیفیت اجرای عملیات یا 
فرایند حسابرسی داخلی )برنامه ریزی، اجرای عملیات، اطالعات و ارتباطات و���(، کیفیت خروجی های 
نتایج حسابرسی  )یافته ها، پیشنهادها و گزارش های حسابرسی داخلی(، کیفیت  حسابرسی داخلی 
اثربخشی حسابرسی داخلی، پیامدهای ملی و��� و عوامل  داخلی )ایجاد ارزش افزوده برای سازمان، 
زمینه ای )عوامل بستر و خاص شامل ویژگی های سازمان، نظام راهبری سازمان، وضعیت کنترل های 
داخلی، نگاه و فلسفه مدیریت و��� و همچنین شرایط عام از قبیل وضعیت آموزش در ایران، وضعیت 
راهبری شرکتی در ایران، ضمانت اجرایی قوانین و مقررات، تعامل با جامعه بین المللی و���( است� 
مدل طراحی شده از کیفیت حسابرسی داخلی نشان می دهد، یافته های پژوهشگران داخلی و خارجی 
استانداردهای  نگاه  از  داخلی  حسابرسی  کیفیت  معیارهای  بر  عمدتاً  که   )2 و   1 شماره  )جدول 
واقع بینی«  و  »استقالل  شایستگی«،  و  »صالحیت  )شامل  بوده اند  متمرکز  مستقل  حسابرسی 
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صرفاً  فوق  پژوهش های  در  استفاده شده  معیارهای  اما  برمی گیرد؛  در  نیز  را  عملیات«(  »اجرای  و 
از ورودی ها )صالحیت، استقالل و بی طرفی( و فرایند حسابرسی داخلی )دامنه و  جنبه محدودی 
از  اجرای عملیات به صورت کلی( را مدنظر قرار داده اند و در این پژوهش برخالف آن ها که عموماً 
دیدگاه حسابرسان مستقل مطرح شده است، از زاویه دید و تجارب ذینفعان مختلف )استفاده کننده، 
ناظر، تهیه کننده و ارائه دهنده خدمات، نهادهای ناظر، استاندارد گذار( به کیفیت پرداخته است و 
مدل جامع و یکپارچه ای از کیفیت حسابرسی داخلی ارائه نموده است� در بررسی ادبیات اثربخشی 
همکاران  و  سارنز  داخلی،  حسابرسی  کیفیت  اصلی  جنبه های  از  یکی  به عنوان  داخلی  حسابرسی 
 )2015( هان  و  لنز   ،)2014( همکاران  و  لنز   ،)2013( لنز   ،)2013( سایدین  و  بادارا   ،)2012(
خالصه مؤلفه های اثربخشی کیفیت حسابرسی داخلی را استخراج و یا مورد آزمون قرار داده اند� لنز 
و همکاران )2014( نتیجه گرفتند که واحدهای حسابرسی داخلی مختلف دارای درجات مختلفی 
ویژگی های   -1( بعد  چهار  تأثیر  تحت  را  داخلی  حسابرسی  اثربخشی  آن ها  هستند�  اثربخشی  از 
سازمان، 2- منابع حسابرسی داخلی، 3- فرایند حسابرسی داخلی و 4- الگوی ارتباطی حسابرسی 
داخلی( برمی شمارند که موارد مزبور در مدل مفهومی استخراجی از داده های این پژوهش نیز مدنظر 
قرارگرفته است به طوری که ویژگی های سازمان به عنوان »عوامل زمینه ای«، منابع حسابرسی داخلی 
به عنوان »ورودی های حسابرسی داخلی« و فرایند حسابرسی داخلی و الگوی ارتباطی نیز در »فرایند 
اجرای کار« در مدل مفهومی حاصل آمده این پژوهش نیز مدنظر قرارگرفته است� همچنین لنز و هان 
)2015( در نمایشی دیگر، اثربخشی حسابرسی داخلی را درنتیجه عوامل خرد )1- منابع حسابرسی 
داخلی، 2- فرایند حسابرسی داخلی، 3- ارتباطات حسابرسی داخلی و 4- سازمان( و عوامل کالن 
اجرای  استانداردهای  نیروهای هنجاری همانند  و مقررات، 2-  قوانین  قهریه همانند  نیروهای   -1(
حرفه ای، 3- نیروهای وابسته به تقلید و هم ریختی با سایر سازمان ها و نهادها و 4- سایر نیروهای 
کالن( به تصویر می کشانند که این عوامل نیز در مدل مفهومی استخراجی این پژوهش نیز مدنظر 
ادبیات پژوهش های  بررسی  بادارا و سایدین )2013( در  بررسی  قرارگرفته است� همچنین مطابق 
انجام گرفته، حدود 15 مؤلفه های حاصل آمده بود که عوامل مزبور نیز در مدل مفهومی استخراجی 
زمینه ای(  عوامل  خروجی،  فرایند،  )ورودی،  سیستمی  عناصر  تفکیک  به  پژوهش  این  داده های  از 
مدنظر قرارگرفته است� یادآوری این نکته ضروری است که لنز )2013( اثربخشی )کیفیت حسابرسی 
با  از مشارکت کنندگان  نیز بسیاری  این پژوهش  اثربخشی سازمان می داند� در  از  را متأثر  داخلی( 
توجه به وضعیت اقتصادی و نحوه اداره شرکت های ایرانی، به مفاهیمی از قبیل »وجود مشکالت و 
نارسایی های فراوان در سازمان«، »وضعیت کنترل های داخلی صاحبکار«، »میزان کارایی و اثربخشی 
منابع« و مفاهیمی ازاین دست، به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی داخلی در شرکت های ایرانی 

اشاره داشته اند که با یافته های لنز )2013( مطابقت می نماید�
مقوله های کالن، مقوله های اصلی و خرده مقوله های )مفاهیم( مندرج در مدل طراحی شده در این 
پژوهش، یافته های پژوهش های پیشین شامل مجموع مؤلفه های استخراجی در سایر پژوهش های 
انجام شده پیشین، ازجمله مؤلفه های استخراجی حاصل پیمایش انجام شده توسط زیگنفس )2000(، 
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 )2010,2015,CBOK( دانش  عمومی  پیکره  پژوهش های  در  شده  پدیدار  کیفیت  مؤلفه های 
انجام شده توسط بنیاد پژوهشی انجام حسابرسان داخلی )IIARF( را نیز در برمی گیرد� به طوری که 
از کیفیت حسابرسی  استخراج شده در پژوهش های ذکرشده، صرفاً جنبه های محدودی  مؤلفه های 
استرالیا  انجام شده کیفی در  پژوهش های  با  پژوهش  این  نتایج  برمی گیرند� همچنین  را در  داخلی 
مؤلفه های  که   )2014 بریوت،  و  )روسی  کانادا  و   )2017 دانکن،  و  تروتمن  2013؛  )تروتمن، 
چندوجهی و از نگاه ذینفعان مختلف از کیفیت حسابرسی داخلی را عرضه می نمایند، نیز مطابقت 
دارد، اما مشارکت کنندگان )انواع ذینفعان مختلف( این پژوهش گسترده تر از پژوهش های مزبور بوده 
و مضافاً به اینکه مقوله های استخراجی در این پژوهش نیز وسیع تر و ویژه )بستر خاص( شرکت های 
نتیجه گیری نموده  ایرانی است� به طوری که پژوهش تروتمن )2013( و تروتمن و دانکن )2017( 
بودند که کیفیت حسابرسی داخلی دارای ابعاد مختلفی است� مؤلفه های شناسایی شده توسط آن ها 
شامل ابعاد ورودی مرتبط با منابع انسانی )مهارت های نرم، مهارت های فنی، ویژگی های شخصیتی، 
استفاده  گزارشگری،  داخلی )خطوط  واحد حسابرسی  با ساختار  مرتبط  ورودی  بی طرفی(،  تجربه، 
قوی،  )ارتباطات  داخلی  حسابرسی  فرایند  مدیریت(،  آموزش  زمینه  به عنوان  داخلی  حسابرسی  از 
حسابرسی مبتنی بر شناخت کسب وکار، رویکرد حسابرسی، نهایی کردن پیش نویس قبل از صدور 
آن(، خروجی های حسابرسی داخلی )ارتباطات مؤثر، یافته ها و توصیه های عملی و مربوط( و عوامل 
به حسابرسی داخلی، جذب کارکنان حسابرسی داخلی(  نگرش نسبت  )فرهنگ سازمانی،  زمینه ای 
بوده است� مقایسه مدل مفهومی کیفیت استخراجی از داده های این پژوهش با نتایج پژوهش آن ها 
کاماًل منطبق است� یادآوری این نکته ضروری است که مقوله ها و مفاهیم ظهور یافته این پژوهش، 
عالوه بر اینکه بستر خاص کشور ایران را مدنظر قرار داده، بلکه کیفیت حسابرسی داخلی را در ابعاد 

گسترده تری نیز به نمایش می گذارد�
همچنین یافته های این پژوهش چارچوب های جامع کیفیت حسابرسی مستقل از قبیل چارچوب سال 
2014 »هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی )IAASB(« و چارچوب های 
سنوات 2013 و 2015 »هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام )PCAOB(« سازگاری 
دارد به طوری که هیئت های مزبور نیز چارچوب های خود را بر اساس نگاه سیستمی و چندوجهی از 
کیفیت حسابرسی، ارائه داده اند� هیئت استانداردهای بین المللی و اطمینان بخشی )2014( چارچوب 
خود را پیرامون کیفیت حسابرسی مستقل را شامل ورودی ها، فرایندها، خروجی ها، تعامالت میان 
زمینه ای  عوامل  و  قانون گذاران(  استفاده کنندگان،  حسابرس،  مدیریت،  شرکتی،  راهبری  )ارکان 
مالی،  گزارشگری  چارچوب  تجارت،  قانون  تجاری،  رویه های  مالی،  گزارشگری  مقررات  و  )قوانین 
سیستم های اطالعاتی، راهبری شرکتی، عوامل فرهنگی، قوانین حسابرسی، محیط قانونی و حقوقی، 
جذب استعداد، جدول زمانی گزارشگری مالی و عوامل فرهنگی( برشمرده است� چارچوب هیئت ناظر 
بر حسابداری شرکت های سهامی عام )2013( نیز با این چارچوب مشابه است� با توجه به مشابه بودن 
ماهیت خدماتی بودن حسابرسی داخلی و مستقل، می توان گفت یافته های این پژوهش )ورودی ها، 
می نماید�  مطابقت  مزبور  چارچوب های  با  ماهیت  ازنظر  کامل  به طور  کار(  اجرای  فرایند  خروجی، 
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شایان ذکر است عوامل زمینه ای در مدل مفهومی این پژوهش به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت 

حسابرسی داخلی از داده های پژوهش استخراج گردیده و به نمایش درآمده است�
همچنین یکی از مهم ترین چالش هایی که انجمن حسابرسان داخلی )IIA( در رهنمودهای اجرایی 
خود به ویژه با عنوان »کمک به واحدهای حسابرسی داخلی کوچک برای رعایت استانداردهای اجرای 
بوده  کوچک  داخلی  واحدهای حسابرسی  پیرامون  است  نموده  توجه  داخلی«  حرفه ای حسابرسی 
است� به استثنای استاندارد 1000)هدف، اختیار و مسئولیت( اجرای سایر استانداردهای حسابرسی 
باال عنوان می نماید� محدود  با چالش متوسط و  را  داخلی در واحدهای حسابرسی داخلی کوچک 
بودن تعداد کارکنان، محدودیت منابع، محدودیت در نگهداشت کارکنان دارای صالحیت، محدودیت 
مهم ترین  ازجمله  )بی طرفی(  واقع بینی  و  استقالل  شدن  خدشه دار  و  متخصصان  از  بهره گیری  در 
چالش های پیش روی واحدهای حسابرسی داخلی کوچک عنوان گردیده است )جین و همکاران، 
2011، ص 2(� ذکر این نکته ضروری است به دلیل جوان بودن حرفه حسابرسی داخلی در ایران 
)مفهوم  ایرانی  اغلب سازمان های  واحدهای حسابرسی داخلی در  اندک  تعداد کارکنان  لحاظ  به  و 
واحدهای  سازمان«(،  اندازه  با  داخلی  واحد حسابرسی  اندازه  تناسب  عنوان »عدم  با  استخراج شده 
حسابرسی داخلی شرکت ها و سازمان های ایرانی، عمدتاً به عنوان واحدهای حسابرسی داخلی کوچک 
نیز  ایرانی  داخلی شرکت های  واحدهای حسابرسی  مورد  در  مزبور  چالش های  و  می گردند  قلمداد 

مصداق پیدا می کند�
9-2-پیشنهادهای کاربردی پژوهش

 با عنایت به توضیحات مزبور به منظور دستیابی و ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی در ایران، کلیه 
مؤثری هستند  نقش های  دارای  زمینه ای(  عوامل  نتایج،  فرایند، خروجی،  )ورودی ها،  مزبور  عوامل 
مؤلفه های  پیرامون  باید  خصوص  این  در  اتخاذ  قابل  راهبردهای  اهم  لذا  است�  توجه  مستلزم  که 
استخراجی مدل مزبور )نظرات و تجارب مشارکت کنندگان( صورت پذیرد� قاعدتاً می توان راهبردهای 
متنوعی در این خصوص ارائه داد که در این بخش گزیده خالصه ای از اهم راهبردهای پیشنهادهای 

این پژوهش ارائه می گردد:
به روشن شدن جنبه های مختلف مدل کیفیت حسابرسی  توجه  با  راهبردها در سطح سازمان: 
داخلی، سرمایه گذاری در منابع انسانی، ترویج و فرهنگ سازی حسابرسی داخلی، ایجاد سازوکارهای 
داخلی،  حسابرسی  واحد  عملکرد  ارزیابی  مؤثر(،  پیگیری  نظام  قبیل  )از  عملیات  اجرای  مناسب 
آموزش، ارائه سازوکارهای کنترل کیفیت درون سازمانی و برون سازمانی )به صورت دوره ای(، آگاهی از 
نیازهای ذینفعان و شناسایی آن، به کارگیری افراد متخصص در کمیته حسابرسی، ازجمله مهم ترین 

راهبردهایی است که می توان جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی داخلی اتخاذ نمود�
گواهینامه های  اعطای  کردن  نظام مند  داخلی:  حسابرسان  انجمن  و  ناظر  نهادهای  راهبردهای 
اعضا،  بر  مؤثرتر  نظارت  داخلی،  حسابرسی  واحدهای  کیفیت  بر  مؤثر  نظارت  عضویت،  و  حرفه ای 
تدوین  استقرار پیش نیازهای حسابرسی داخلی،  به منظور  ترویج حسابرسی داخلی، تالش  آموزش، 
چارچوب صالحیت های حرفه ای، ارائه خدمات کنترل کیفیت، تدوین رهنمودهای حرفه ای، انتشار 
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نشریات حرفه ای، نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها به عنوان گزیده ای از راهبردهای دستیابی به 

کیفیت حسابرسی داخلی در این حوزه می باشد�
جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی: ضرورت نظارت مؤثر بر اجرای 
استاندارد حسابرسی 610)ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی(، تدوین چک لیست های کنترل کیفیت 
و ارزیابی واحدهای حسابرسی داخلی صاحب کار، ارائه خدمات در چارچوب اصول و ضوابط حرفه ای، 
انجام کنترل کیفیت خدمات حسابرسی داخلی توسط جامعه حسابداران رسمی  آموزش، ضرورت 
ایران، بهره گیری از تجارب موفق، استفاده از تجارب بین المللی نیز به عنوان گزیده ای از پیشنهادها و 

راهبردهای قابل اتخاذ در این خصوص است�
دولت و کالن جامعه: سرمایه گذاری در حسابرسی داخلی، ایجاد بسترهای قانونی و ضمانت اجرایی 
قوانین و مقررات، استقرار نظام راهبری شرکتی و حسابرسی داخلی در بخش دولتی به عنوان الگو، 
اختصاص بودجه به حسابرسی داخلی، اختصاص بودجه مناسب به پژوهش های حسابرسی داخلی نیز 

خالصه ای از راهبردهای قابل اتخاذ در این خصوص است�
دانشگاه ها و مؤسسات متولی امر آموزش: اختصاص واحدهای درسی به حسابرسی داخلی، ایجاد 
رشته حسابرسی داخلی در دانشگاه ها، تجدیدنظر در برنامه های درسی دانشگاه ها به منظور پوشش 
نیازهای حرفه ای، ارائه آموزش های حرفه ای، تقویت منابع آموزشی، شناسایی نیازهای حرفه ای نیز 

به عنوان گزیده ای از راهبردهای قابل اتخاذ در این خصوص است�
9-3-پیشنهاد برای انجام پژوهش های آتی

نظریه و مدل پدیدار شده در این پژوهش پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی می تواند در پژوهش های 
آتی به صورت تخصصی و پرداختن به جنبه های خاص آن مدنظر قرار گیرد� در این پژوهش جنبه های 
مختلفی از کیفیت حسابرسی داخلی ارائه شد� در پژوهش های آتی ضمن آنکه می توان اهمیت هرکدام 
از مقوله های استخراجی در بخش های مختلف به صورت جداگانه موردپژوهش قرار داد بلکه اهمیت 
آن ها نیز می توان رتبه بندی نمود� به عنوان مثال صرفاً به مقوله های استخراج شده پیرامون گزارش های 
حسابرسی داخلی پرداخته شود و جوانب کیفیت آن به طور تخصصی و ویژه موردبررسی و رتبه بندی 
قرار گیرد� هرکدام از مقوله های استخراجی )از قبیل آموزش، فرهنگ سازی و ترویج، کنترل کیفیت، 
مهارت های ارتباطی، بینش، تردید حرفه ای، بی طرفی و واقع بینی، آموزش های دانشگاهی، مؤثر بودن 
آموزش، تعامل با کمیته حسابرسی، برنامه های حسابرسی مبتنی بر اولویت، ارزیابی عملکرد، کارایی 
و اثربخشی حسابرسی داخلی، تعامل میان حسابرسی داخلی و مستقل، مدیر حسابرسی داخلی ���( 
که در قالب ورودی ها، فرایند، خروجی، نتایج و عوامل زمینه ای طبقه بندی و در قالب مدل یکپارچه 
ارائه گردید می تواند به طور خاص موردپژوهش قرارگرفته و تبیین الزم در این خصوص صورت گیرد�

شک به رهیافت آن یعنی »رهیافت پژوهش کیفی« برمی گردد� از آنجائی که پژوهش های کیفی 
پدیده موردمطالعه را در بستر خاص موردپژوهش قرار می دهند، لذا امکان تعمیم پذیری یافته های 
پژوهش محدود به بستر خاص بوده و الزم است با احتیاط صورت گیرد� با توجه به رهیافت کیفی و 
استفاده از نظریه زمینه ای، اهم محدودیت های این پژوهش به شرح زیر است� لذا الزم است قبل از 
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هرگونه تفسیر و مدنظر قرار دادن یافته ها و نتایج، این محدودیت ها نیز مدنظر قرار گیرد:

متفاوت بودن درجه بلوغ حسابرسی داخلی: نتایج پژوهش های بنیاد پژوهشی انجمن حسابرسان 
داخلی )IIARF( با عنوان »پیکره عمومی دانش«)CBOK( در سال 2015 نشان می دهد که درجه 
بلوغ حسابرسی داخلی در مناطق مختلف جغرافیایی و سازمان های مختلف متفاوت می باشد� اندازه 
شرکت ها، نوع صنعت، قوانین و مقررات به ویژه قوانین و مقررات راهبری شرکتی ازجمله مهم ترین 
عوامل مؤثر بر آن عنوان گردیده است )سوبل،2015؛ عبدالمحمدی و همکاران، 2016(� همچنین 
در  لذا  می نماید�  تأیید  را  موضوع  این  نیز  پژوهش  این  تحلیل شده  و  گردآوری شده  های  داده های 

تعمیم پذیری نتایج حاصل شده این پژوهش، می بایست احتیاط الزم صورت پذیرد�
بودن  فراگیر  آنکه  به  عنایت  با  ایران:  در  داخلی  حسابرسی  حرفه  توسعه نیافتگی  و  بودن  جوان 
تجارب عمیق و  بوده است� طبیعتاً  اخیر مطرح  ایران طی سال های  استقرار حسابرسی داخلی در 
پژوهش  رویکرد  هرچند  ندارد�  وجود  کمتر  داخلی  حسابرسی  پیرامون  کشور  داخل  در  فراگیری 
لیکن  باشند،  تجربه در حوزه حسابرسی داخلی داشته  بیشترین  بوده است که  افرادی  با  مصاحبه 
جوان بودن حرفه حسابرسی داخلی در ایران و کمیاب بودن تجارب در این حوزه از محدودیت های 

اصلی این پژوهش به شمار می آید�

منابع �
ابوالمعالی، خدیجه� )1391(� پژوهش کیفی از نظریه تا عمل، نشر علم، تهران، چاپ اول�- 1
اسدی، مرتضی� )1391(� ابالغ به تنهایی کافی نیست، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 21، - 2

زمستان، ص 11-7�
اسدی، مرتضی� )1392(� کمیته حسابرسی اثربخش؛ دانش و تجربه مربوط، گفتگو با مرتضی - 3

اسدی، دوماهنامه حسابرس، سال 15، شماره 69، بهمن- اسفند، ص 45-38�
اشتراوس، آنسلم، کوربین، جولیت� )1998(� اصول روش پژوهش کیفی، نظریه مبنایی- رویه ها - 4

و شیوه ها، ترجمه محمدی، بیوک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1393، چاپ 
سوم�
امجدیان، فریدون� )1394(� از »حقیقت« کنترل های داخلی تا »واقعیت« اجرای آن، ماهنامه - 5

حسابدار، سال 31، شماره 283، آبان ماه، ص 44-37�
بورس، - 6 ماهنامه  داخلی،  حسابرسی  حرفه  بزرگان  دل نگرانی های   �)1392( ناصر�  امیدواری، 

شماره 107، دی ماه، ص 33-32�
امیدواری، ناصر� )1393(� دشواری های استقرار نظام حسابرسی داخلی، دوماهنامه حسابرسان - 7

داخلی، دوره 1، شماره 1، خرداد و اردیبهشت، ص 26-20�
متغیرهای حسابرسی داخلی - 8 تأثیر  بررسی  المهدی، شفیعی، حسین� )1388(�  انصاری، عبد 

بر برنامه حسابرسی، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 58، زمستان ص 34-21�
و - 9 حوزه  پژوهشگاه  قم،  کیفی،  پژوهش های  روش شناسی  الف(�   1391( محمدتقی�  ایمان، 
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دانشگاه، چاپ اول�

ایمان، محمدتقی� )1391 ب(� فلسفه روش پژوهش در علوم انسانی، قم، پژوهشگاه حوزه و - 10
دانشگاه�

آقاجعفری، مهدی� )1380(� بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت ملی نفت ایران، - 11
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران�

استقرار - 12 و  تشکیل کمیته حسابرسی  )1391(� ضرورت  عبدالخالق خنکا�  و  باباجانی، جعفر 
پاسخگویی،  مسئولیت  سطح  ارتقاء  برای  کالن شهرها  شهرداری های  در  داخلی  حسابرسی  واحد 

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 33، بهار، ص 72-39�
استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل - 13 تأثیر  بابایی� )1390(�  باباجانی، جعفر و مسعود 

کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 
پژوهشی، فصلنامه دانش حسابداری، شماره 4، بهار، ص 27-7�

رویکردهای - 14 آمیخته-  و  کیفی  پژوهش  روش های  بر  ای  مقدمه   �)1391( عباس�  بازرگان، 
متداول در علوم رفتاری، نشردیدار، تهران�

پایان نامه - 15 سود،  مدیریت  و  داخلی  حسابرسی  عملکرد  کیفیت   �)1390( مریم�  برازنده، 
کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه الزهرا�

بنی مهد، قاسم� )1394(� ضعف های سنتی واحدهای حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی - 16
در شرکت های ایرانی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3665، 10 دی ماه�

انواع حسابرسی - 17 بر  اتکای حسابرسان مستقل  میزان  بررسی  فاطمه� )1380(�  زاده،  پزشک 
داخلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا�

کیفیت - 18 بر  داخلی  حسابرسی  گزارش های  تأثیر  بررسی   �)1381( کیهان�  اسماعیلی،  پور 
تصمیم گیری مدیران در شرکت های تولیدی و صنعتی پذیرفته شده د ر بورس اوراق بهادر تهران، 

فصلنامه مدیر ساز، شماره 11، پائیز، ص 59-51�
پور زرندی، ابراهیم )1392(� درک اندک حسابرسی داخلی از مدیران گرفته تا حسابرسان! - 19

ماهنامه بورس، شماره 107، دی ماه، ص 53-52�
نخستین - 20 عمومی،  و  فنی  ویژگی های  کارآمد:  داخلی  )1392(� حسابرسان  بستانیان�  جواد، 

کنگره ساالنه حسابرسان داخلی: حرفه ای شدن حسابرسی داخلی در ایران: الزامات و چالش ها�
حاجی ها، زهره، رفیعی، آزاده� )1393(� تأثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر به هنگام - 21

6، شماره 24،  و حسابرسی، سال  مالی  پژوهش های حسابداری  مستقل،  گزارش حسابرسی  بودن 
زمستان، ص 137-121�

داخلی، - 22 کنترل های  و  حسابرسی  چیستی  در  کندوکاوی   �)1392( یحیی  یگانه،  حساس 
ماهنامه بورس، شماره 107، دی ماه، ص 12-10�

حساس یگانه، یحیی و سید حسین علوی طبری� )1382(� رابطه بین منابع صرف شده برای - 23
حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 4، ص 96-71�
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حساس یگانه، یحیی� )1379(� شناسایی عوامل مؤثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار - 24

حسابرسان داخلی، نشریه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 25 و 26، بهار و تابستان�
حسینی، محمدحسین� )1376(� بررسی تحلیل اثربخشی حسابرسی داخلی در صنعت گاز - 25

ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی�
ایران، - 26 بانک های  در  داخلی  اثربخشی حسابرسی  تحلیلی  بررسی   �)1388( حیدری، محمد� 

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده حسابداری و اقتصاد�
خستویی، هوشنگ؛ مداحی، آزاده؛ دوانی، غالمحسین و محمد پور، مسعود� )1393(� میزگرد: - 27

استقرار سامانه های حسابرسی داخلی: از ضابطه گذاری تا دشواری های اجرایی، دوماهنامه حسابرسان 
داخلی، دوره 1، شماره 2، تیر و مرداد، ص 26-10�

خوزین، علی� )1383(� بررسی تحلیلی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت های زیرمجموعه - 28
سازمان اتکا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی�

دانایی فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل� )1392(� روش شناسی پژوهش کیفی در - 29
مدیریت: رویکردی جامع، انتشارات صفار، تهران، چاپ دوم�

رحمانی، علی� )1392(� هیچ اطالعی از کارکرد حسابرسی داخلی در ایران نداریم، ماهنامه - 30
بورس، شماره 107، دی ماه، ص 41-40�

رحمانی، علی، مداحی، آزاده، قشقایی، فاطمه� )1394(� موانع استقرار حسابرسی داخلی در - 31
دانشگاه های دولتی ایران، فصلنامه مدیریت نظامی، سال پانزدهم، شماره 57، ص 148-120�

سازمان بورس و اوراق بهادار� )1391(� دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده - 32
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  هیئت مدیره  مصوب  ایران،  فرابورس  و  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 

)www�rdis�ir/ApprovedGuidLines�asp( قابل دسترس از طریق ،)1391/02/16(
مصوب - 33 داخلی،  حسابرسی  فعالیت  منشور   �)1391( بهادار�  اوراق  و  بورس  سازمان 

www�rdis�ir/( قابل دسترس از طریق ،)هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار )1391/11/23
)ApprovedGuidLines�asp

هیئت مدیره - 34 مصوب  حسابرسی،  کمیته  منشور   �)1391( بهادار�  اوراق  و  بورس  سازمان 
www�rdis�ir/( طریق  از  قابل دسترس   ،)1391/11/23( بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 

)ApprovedGuidLines�asp
از کار حسابرسی - 35 استفاده  و  بین کمیته حسابرسی  رابطه  بررسی  سیفی، سعیده� )1384(� 

داخلی به عنوان یک زمینه آموزشی مدیریت و تأثیر این دو بر استقالل و بی طرفی حسابرسی داخلی، 
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه الزهرا�

شمس احمدی، منصور� )1394(� راهبری شرکتی پیش شرط موفقیت کمیته های حسابرسی - 36
است، ماهنامه حسابدار، شماره 283، آبان ماه، ص 26-23�

طاهرخانی، معصومه� )1392(� کارشناسان در میزگرد ماهنامه بورس تأکید کردند: حسابرسی - 37
داخلی استانداردسازی می خواهد، ماهنامه بورس، شماره 107، دی ماه، ص 31-27�
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عبدلی، محمدرضا، نادعلی، علی اکبر� )1394(� بررسی تأثیر وجود حسابرسی داخلی بر کاهش - 38

رخداد تحریف های مالی و قانونی و مالیاتی در شرکت ها، دانش حسابرسی، سال پانزدهم، شماره 61، 
زمستان، ص 192-177�

عسگری، سمیرا� )1390(� اثر منبع حسابرسی داخلی بر تصمیم حسابرس مستقل به منظور - 39
پایان نامه  ریسک،  مختلف  سطوح  در  برون سازمانی(  و  )درون سازمانی  داخلی  حسابرسی  بر  اتکا 

کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه الزهرا�
علوی طبری، سید حسین� )1382(� »رابطه بین منابع مصرف شده برای حسابرسی داخلی و - 40

مخارج حسابرسی مستقل«، رساله دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی�
علوی طبری، حسین و نازنین بشیری منش� )1391(� مروری بر تحقیقات اثربخشی حسابرسی - 41

داخلی، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، شماره 30، پاییز، ص 6-11 و ص 72-62�
فتحی عبداللهی، احمد، آقایی، محمدعلی� )1396(� بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در - 42

عملکرد مدیریت ریسک و کنترل سازمان های دولتی، مدیریت سازمان های دولتی، دوره 5، شماره 
3، ص 96-83�

تا عمل، - 43 از ضابطه گذاری  ایران:  در  بازآفرینی حسابرسی داخلی  قاسمی، محسن� )1394(� 
ماهنامه حسابدار، سال 31، شماره 283، آبان ماه، ص 36-32�

شماره - 44 بورس،  ماهنامه  نیست،  سازمان  ترمز  داخلی  حسابرسی   �)1392( حسین�  کثیری، 
107، دی ماه، ص 21-16�

ماهنامه - 45 باشد،  داشته  حرفه ای  شخصیت  باید  داخلی  حسابرس   �)1394( حسین�  کثیری، 
حسابدار، سال 31، شماره 283، آبان ماه، ص 22-14�

کشتکار رجبی، مهناز� )1383(� بررسی تأثیر حسابرسی داخلی بر عملکرد شعب بانک مسکن، - 46
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، دانشکده حسابداری و مدیریت، استاد 

راهنما حمید حقیقت�
لنگری، محمود )1392(� بازنگری در متون دانشگاهی حسابرسی الزامی است� ماهنامه بورس، - 47

شماره 107، دی ماه، ص 57-56�
مبشری، آق محمد� )1392(� بررسی میزان اثربخشی حسابرسی داخلی در بهبود کنترل های - 48

داخلی و عملکرد شرکت های مادر تخصصی )هلدینگ( و تابعه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ایران، 
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیالن�

محمدپور، مسعود� )1392(� استقرار حسابرسی داخلی در سازمان ها: چالش ها و راهکارهای - 49
ایران:  غلبه بر آن، نخستین کنگره ساالنه حسابرسان داخلی: حرفه ای شدن حسابرسی داخلی در 

الزامات و چالش ها�
حسابرسان - 50 دوماهنامه  داخلی،  حسابرسی  نیازهای  و  بسترها   �)1393( علی�  محمودزاده، 

داخلی، دوره 1، شماره 1، خرداد و اردیبهشت، ص 14-10�
مداحی، آزاده� )1391(� تدوین مدل کیفیت حسابرسی، رساله دکتری حسابداری، دانشکده - 51
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مدیریت دانشگاه تهران�

بیداری� )1390(� بررسی نقش ارزش افزوده حسابرسی داخلی، - 52 مدرس، احمد و محمدعلی 
فصلنامه علمی و پژوهشی حسابداری مدیریت، شماره یازدهم ص 65�

همکاری - 53 تأثیر   �)1394( وحید�  منتی،  یاسین،  امینی،  شادی،  حسن زاده،  بیتا،  مشایخی، 
حسابرسی داخلی در به موقع بودن گزارش حسابرسی مستقل، فصلنامه حسابرسی نظریه و عمل، 

سال دوم، شماره 3، ص 109-91�
کیفیت - 54 تأثیر   �)1395( وحید�  منتی،  یاسین،  امینی،  شادی،  حسن زاده،  بیتا،  مشایخی، 

حسابرسی داخلی بر حق الزحمه حسابرسی مستقل، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 
8، شماره 31، پاییز، ص 56-41�

مشیر زاده، همایون� )1391(� چالش استقرار سیستم کنترل های داخلی در ایران، فصلنامه - 55
حسابدار رسمی، شماره 21، زمستان، ص 23-18�

گردش - 56 و  داخلی  حسابرسی  عملیات  کیفیت  بین  رابطه  بررسی   �)1391( مهدی�  مقیسه، 
وجه نقد عملیاتی با اقالم تعهدی اختیاری با توجه به اطالعات بورس اوراق بهادار ایران، پایان نامه 
کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما دکتر علی اصغر 

انوری رستمی
منافی، نقی� )1380(� بررسی نقش و جایگاه حسابرسی داخلی در ایران، پایان نامه کارشناسی - 57

ارشد دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، استاد راهنما دکتر ایرج نوروش
منتی، وحید� )1392(� کمیته های حسابرسی نوپا� ماهنامه بورس، شماره 107، دی ماه، ص - 58

�55-54
منتی، وحید� )1396(� معرفی اجمالی تغییرات استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی - 59

بازنگری شده، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 4029، دوم اردیبهشت ماه�
موسوی شیری، محمود، توکل نیا، اسماعیل و ماهرخ شاکری� )1392(� مشارکت حسابرسان - 60

داخلی در مدیریت ریسک بنگاه، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال دوم، شماره هفتم، 
ص 29�

ماهنامه حسابدار، سال 31، - 61 نیست�  آماده  آن  لوازم  که  بزرگی  گام  کیهان� )1394(�  مهام، 
شماره 283، آبان ماه، ص 31-27�

دوماهنامه - 62 عمومی،  بخش  در  داخلی  حسابرسی  بر  تحلیلی   �)1394( هوشنگ�  نادریان، 
حسابرسان داخلی، دوره 2، شماره 7، ص 5-4�

نیکخواه آزاد، علی، قناد، حمیدرضا� )1377(� عوامل عدم توسعه و روش های ارتقاء حسابرسی - 63
تهران،  دانشگاه  مدیریت  دانشکده  حسابرسی،  و  حسابداری  بررسی های  فصلنامه  ایران،  در  داخلی 

شماره 22�
نیکبخت، محمدرضا، معاذی نزاد، محمدمهدی� )1387(� عوامل مؤثر در اتکای حسابرسان - 64

مستقل بر کار حسابرسان داخلی: دو فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 26، پاییز و زمستان، ص 93�
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اثربخشی - 65 بر  مؤثر  عوامل  ارزیابی   �)1395( مرضیه�  مقدم،  گرامی  ابراهیم،  الیزایی،  وحیدی 

حسابرسی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های حسابداری و 
حسابرسی، سال هشتم، شماره 31�

والشانی، محمدباقر� )1394(� باید در شکل فعلی گزارشگری حسابرسی داخلی بازنگری شود، - 66
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