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 چکیده

برای دستیابی به حاکمیت شرکتی خوب، شرکت باید روی همه جنبه های حاکمیت شرکتی به خصوص وظیفه حسابرسی 

تمرکز کند. حسابرسی داخلی، تعهد به اصول اخالقی، هدف ها، برنامه ها و فعالیت های سازمان را می سنجد و داخلی 

اثرگذاری یک مسئله کلیدی همچنین منبع مهمی برای حسابرس مستقل، کمیته حسابرسی، هیئت مدیره و مدیر ارشد است. 

های همه در این مورد مشابه نمی باشد، به  ا این وجود دیدگاهبرای آن هایی می باشد که به حسابرسی داخلی تمایل دارند. ب

عنوان مثال حسابرسان خارجی و کمیته حسابرسی توجه بیشتری به تضمین کنترل دارند در حالی که مدیریت ارشد از 

بررسی قرار حسابرس داخلی انتظار دارد که هم تضمین کند و هم مشاوره بدهد. از این رو، الزم است که هر دو گروه مورد 

کند تاثیر برخی فاکتورها بر روی اثرگذاری حسابرسی داخلی از دیدگاه حسابرسان خارجی را  گیرند و این مطالعه تالش می

برای عملکرد  بررسی کند. لذا هدف اصلی از مقاله حاضر، بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی و نقش حمایتی مدیریت می باشد.

ریان خدمات حسابرسی باید دارای فهمی مشابه باشند از آنچه حسابرسی داخلی را یک موثر تر،حسابرسان داخلی و مشت

فعالیت دارای ارزش افزوده می سازد. شکست در رسیدن به این فهم می تواند منتج به این درک از حسابرسی داخلی شود و آن 

اند منتج به خدمات حسابرسی غیرقابل اینکه حسابرسی داخلی به سادگی یک مانع برای رسیدن به اهداف است. این می تو

می توان نتیجه  .استفاده شده و توصیه های حسابرسی نادیده گرفته شوندکه تاثیر معکوسی بر اثربخشی حسابرسی داخلی دارد

و پشتیبانی مدیریت ارشد در این رابطه بسیار  تاثیرگذار استحسابرسی داخلی بر شاخصه های حسابرسان داخلی  گرفت که

 ت.مهم اس

 

 شاخصه های حسابرسی داخلی، اثربخشی حسابرسی داخلی، حمایت مدیریت ارشد.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

حسابرسی داخلی باید از جایگاه سازمانی متناسب با انتظارات مدیریت که واجد ویژگیهای استقالل و بی طرفی باشد 

غماض انجام دهد. اهداف و شرح وظایف و محدوده ی برخوردار بوده عملیات خود را به دور از هرگونه جانبداری و ا

فعالیت حسابرسی داخلی باید توسط مدیریت ارشد تبیین و به کلیه ی قسمت های سازمان معرفی گردد. حسابرسان 

داخلی باید افرادی با تجربه، دارای صالحیت و دانش کافی بوده به صورتی که درک و شناخت باالیی از فرآیند ها، 

صالح سیستمها داشته باشند. حمایت کافی مدیران باید پشتوانه ی محکمی برای ضمانت اجرایی گزارشها، عملیات و ا

پیشنهادها و نتایج حاصل از رسیدگی ها باشد. مدیران سطوح مختلف و حسابرسان داخلی باید با درک متقابل وظایف 

، آرنا و ۳44۲، 1)اشنایدرفین تالش کنند یکدیگر در ایجاد شناخت متقابل و بر قراری رابطه ی صمیمانه بین طر

. مدیرانی که به دنبال اثر بخشی فعالیت حسابرسی داخلی هستند باید همواره نسبت به ارزیابی (۳44۲،  ۳همکاران

این حوزه از سازمان خود اقدام کنند و در جهت تقویت و بهبود مستمر آن اقدام نمایند. اگر حسابرسان داخلی به طور 

نظر کمیته حسابرسی باشند، نسبت به زمانی که به مسئول دیگری گزارش می دهند از آزادی عمل  مستقیم زیر

بیشتری برخوردار می شوند، مدیران حسابرسی داخلی عموما گزارشهای خود را به مدیریت ارشد ارائه می کنند و 

 .(۳415، ۲)لنز و هانعموما با کمیته ی حسابرسی و هیئت مدیره ارتباط مستقیمی دارند 

واحد حسابرسی داخلی با گزارش مستقیم به کمیته ی حسابرسی، مستقل از مدیریت عمل می کند و این امر به 

بهبود کارایی و اثر بخشی و متعاقب آن بهبود عملکرد واحد حسابرسی داخلی کمک می کند. زمانی که کمیته 

ی دارد، درک باالتری برای اجرای موفق توصیه حسابرسی استقالل دارد، اعضاء کمیته حسابرسی تعداد اعضای بیشتر

های حسابرسی داخلی وجود دارد. موارد یاد شده چهار مشخصه کمیته حسابرسی است که اثر بخشی حسابرسی 

ها بدل شده است، و دلیل  حسابرسی داخلی به کارکرد اساسی درون سازمانداخلی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. 

ها و به رسوایی های مالی اخیر می باشد. این اتفاقات سبب شده است که حسابرسی  آن حجم عظیم سقوط شرکت

های حسابرسی داخلی  داخلی به یکی از فاکتورهای کمک کننده به مدیریت خوب شرکت بدل شود و به انجام فعالیت

س داخلی و بسیار کمک نموده است. این مطالعه همچنین تالش می کند رابطه مستقیم بین شاخصه های حسابر

کند که تک به تک  اثرگذاری حسابرسی داخلی را مورد آزمایش قرار دهد. مطالعه پیش رو این مسئله را مطرح می

شاخصه های حسابرسان داخلی برای اثرگذاری حسابرسی داخلی الزم می باشد. این دیدگاه تحت حمایت 

های  د، که این شاخصه ها را به عنوان ویژگیاستانداردهای جهانی برای فعالیت حرفه ای حسابرسی داخلی می باش

 ها و افراد مورد قبول دارد. سازمان

این مطالعه همچنین پشتیبانی مدیریت ارشد به عنوان متغیر میانجی در روابط باال را مورد آزمایش قرار می دهد. 

بی اثرگذاری حسابرسی مطالعه پیش رو بررسی یکی از مسائل کلیدی برای حسابرسی را گسترده تر می کند: ارزیا

داخلی از دیدگاه حسابرسان خارجی با استفاده از داده های جمع آوری شده، به دالیل پیش رو. اول، استانداردهای 

حسابرسی خارجی، که ریشه آن در کشورهای توسعه یافته می باشد و کشورهای در حال توسعه آن را به کار گرفته 

ارزیابی اثرگذاری حسابرسی داخلی در حالیکه تکیه بر روی حسابرسی داخلی اند، توصیه به حسابرسان خارجی برای 

این اتکا کمک می کند حسابرسی بهره ور شود، و البته سطح این تکیه ممکن است متفاوت باشد. این اتکا  می باشد.

جی تنها بستگی دارد به برداشت های حسابرسان خارجی از نقش و اثرگذاری حسابرسی داخلی، و حسابرسان خار

                                                           
1 Schneider  
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کنند که نسبت به اثرگذاری حسابرسی داخلی  زمانی حسابرسی های انجام شده توسط حسابرسان داخلی تکیه می

اطمینان داشته باشند. دوم، همکاری و هماهنگی اثرگذار بین حسابرسان داخلی و خارجی منافع بسیاری برای آنها و 

تواند شامل کاهش  ین منافع برای حسابرسان خارجی میدهند دارد. ا مشتریانی که حسابرسان به آنها سرویس می

اندازه نمونه حسابرسی و پردازش آن شود. این مسئله منجر به کاهش زمان و هزینه حسابرسی می شود )اندایا و 

 (.۳41۲حنیفه، 

گزارش های حسابرسی داخلی زمانی دارای ارزش هستند که مدیران، مشکالت و کاستی های شناسایی شده توسط 

سابرسان داخلی را برطرف کنند. کمیته های حسابرسی و مدیریت ارشد نقش مهمی در نظارت و اعمال پیشنهاد ها ح

برای اقدامات اصالحی توصیه شده از سوی حسابرسان داخلی را فراهم می کنند. بخش مهمی از نقش کمیته 

یزان عمل مدیران به یافته ها و توصیه حسابرسی ارزیابی کردن رابطه ی واحد حسابرسی داخلی با مدیریت ارشد و م

های حسابرسی داخلی است. به عبارت دیگر واحد حسابرسی داخلی زمانی اثربخش است که تیم مدیریت اهمیت 

زیادی برای عمل به اجرای توصیه های حسابرسی داخلی داشته باشد. همچنین کمیته حسابرسی باید از مدیریت 

حسابرسی داخلی برای پی گیری یافته های حسابرسی داخلی، الزام به ارائه ارشد در مورد سطح حمایت از واحد 

 ای حسابرسی داخلی، پرس و جو کند.پاسخ به گزارش های حسابرسی داخلی و انجام توصیه ه

 

 حسابرسی داخلی -2

سابرسی حسابرسی داخلی یکی از ارکان سازمان های امروزی است و شناخت متقابل کارکردها و نیازهای کارکنان ح

داخلی و مدیران سطوح مختلف، سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری می کند . بسیاری از مدیران هنوز به 

حسابرسی داخلی به صورت سنتی نگاه کرده و اعتقاد چندانی به نقش و اهمیت آن در سازمان ندارند، در حالی که 

ه وجود آمده است. حسابرسی داخلی نیز مانند سایر تحوالت زیادی در کارکردها و نقش سازمانی حسابرسی داخلی ب

بخش های سازمان باید در جهت اهداف سازمان بطور مؤثر عمل کرده و به ایجاد ارزش افزوده در سازمان کمک کند. 

هر یک از قسمت های سازمان در جهت اثربخشی و کارائی نیاز به ویژگی هائی در محیط فعالیت خود دارد. 

مدیران قسمت های مختلف سازمان باید به دقت از وظایف و کارکردها و منافع متقابل همدیگر  حسابرسان داخلی و

آگاهی داشته باشند. حسابرسان داخلی باید منطبق با استانداردهای حرفه عمل کرده و همواره در حفظ استقالل 

ر سازمان و چگونگی نسبی و بی طرفی خود بکوشند. محدوده فعالیتها، روشها و وظایف حسابرسی داخلی د

گزارشگری آن باید به روشنی مشخص بوده و افراد و گروه های ذیصالح دائما عملکرد حسابرسی داخلی را مورد 

ارزیابی قرار دهند. مدیران سازمان نیز باید از نتایج فعالیت های حسابرسی داخلی در جهت بهبود سازمان و اصالح 

خلی انتظار می رود ضمن داشتن تفکر راهبردی، دارای دانش فنی و نگاه عملکردها استفاده کنند. از حسابرسان دا

جزئی نگر باشند تا بینش های کسب و کار ایجاد کنند و نسبت به کنترل ها و پوشش ریسک، خدمات اطمینان 

 (.1۲35بخشی ارائه نمایند )مشایخی و همکاران، 

از آنکه الزام قانونی آن مطرح باشد، وجود داشته  پژوهش های انجام شده نشان می دهد تقاضا برای حسابرسی پیش

است. امروزه وجود، سیستم کنترل داخلی قوی یکی از نکاتی است که اعتبار واحد اقتصادی را در قالب کمک گزارش 

حسابرسی مستقل و نهایتا اعتباردهی به کل سازمان، باعث می شود. محدوده ی فعالیت ها، روش ها و وظایف 

در سازمان و چگونگی گزارشگری آن باید به روشنی مشخص بوده و افراد و گروه های ذی صالح  حسابرسی داخلی
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دائما عملکرد حسابرسی داخلی را ارزیابی نمایند. مدیران نیز باید از نتایج فعالیت های حسابرسی داخلی در جهت 

 (.۳410بهبود سازمان و اصالح  عملکرد ها استفاده کنند )آلزبان و گیولیم، 

حسابرسی داخلی دارای نقشی مهم و حیاتی در حاکمیت و عملیات سازمان است. از همین رو،سازمان هایی که از 

واحد حسابرسی داخلی اثربخش برخوردارند، ارزیابی بهتری نسبت به شناسایی خطرهای محیط و کسب و کار ، 

از وظایف مهم و اصلی مدیریت ارشد یک  فرآیندها و سیستم تجاری خود دارند. بحث نظارت بر عملکرد سازمان، یکی

سازمان محسوب می گردد جهت تحقق این وظیفه ی مهم و کلیدی ، سازمان ها واحدی را زیر نظر مستقیم 

مدیرعامل، سازمان دهی می نمایند که به عنوان بازوی مدیرعامل عمل می کند و با نظارت کامل بر عملکرد 

ف از سازمان با توجه به فراز و نشیب ها ، موفقیت ها ، عدم پیشرفت ها و واحدهای اجرایی و ستادی ، تصویری شفا

نقاط ضعف به مدیریت ارشد سازمان منعکس می نماید . واحدهایی که چنین وظایف حساسی را به عهده دارند ، 

ی و زمانی موفق خواهند بود که مجموعه عملکرد آن ها در تصمیم گیری های مدیریتی، اثربخش باشد )عبدالله

 (.1۲3۲آقایی، 

وجود یا عدم وجود نهاد حسابرسی داخلی ، بستگی به قوانین و مقررات کشورها دارد، به عنوان مثال در امریکا بنابه 

الزام بورس اوراق بهادار نیویورک ،شرکت های پذیرفته شده در بورس، باید دارای نهاد حسابرسی داخلی باشند تا 

ی مدیریت ریسک و نظام کنترل های داخلی را برای مدیریت و کمیته ی حسابرسی وظیفه ی ارزیابی مداوم فرآیندها

مهم ترین کنترل های داخلی که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و  (.۳443انجام دهند )سانوزی و همکاران، 

ظه ای بر شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد، حسابرسی داخلی است که می تواند تاثیرات قابل مالح

برآوردن نیازهای استفاده کنندگان از نتایج حاصل از عملیاتش بگذارد. یکی از مهم ترین استفاده کنندگان از نتایج 

کار حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل می باشند که در صورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکا بر نتایج 

، 1برسی مستقل تحت تاثیر قرار می گیرد )آلزبان و گولیمحاصل از کار آنان،جنبه های مختلفی از عملیات حسا

۳410.) 

حسابرسان داخلی در سازمان تاثیر بااهمیتی بر هر فعالیتی درباره عدم انطباق یا عدم رعایت در ارتباط با رویه های 

بر فعالیت های برقرار شده ، برنامه ها قوانین و مقرراتی که توسط دولت ایجاد شده دارند که می تواند اثر مهمی 

سازمان داشته باشد. حسابرسان داخلی همچنین برای ایجاد و اضافه کردن ارزش به سازمان ها و برای اجتناب از 

شکست و صرفه جویی در هزینه های مدیریت و اجرای رویه های سازمان مطابق با قوانین و استانداردها از عوامل 

ی ارزیابی تمام اطالعات در هر قسمت سازمان را دارند و عملکرد آن ضروری می باشند. حسابرسان داخلی حق و توانای

ها در قلمرو کل سیستم مدیریتی سازمان هست . بنابراین ذی نفعان سازمان از داشتن عملکرد قوی حسابرسی 

ا از داخلی قوی که برای سازمان ارزش می آفریند سود می برند. به سبب اینکه حسابرسان داخلی می توانند مدیران ر

مسئولیت شان آگاه سازند می توانند به عنوان یک مشاور در شناسایی ضعف های سیستم کنترل داخلی و تسهیل 

پیاده سازی مدیریت ریسک عمل کنند،هم چنین حسابرسان داخلی به متناسب بودن روش ها و عملیات سازمان 

 (.1۲35کمک می کنند )وحیدی الیزایی و گرامی مقدم، 

به عنوان یک عنصر کارآمد در نظام اقتصادی دانش محور و جهانی تنها مربوط به واحدهای تجاری حسابرسی داخلی 

و انتفاعی نیست بلکه دستگاه های دولتی هم اگر بخواهند خدمات بهتری  عرضه کنند باید از حسابرسی داخلی 

تفاده می کنند به حسابرسی استفاده کنند.عالوه بر آن در شرکت ها،یا سازمان هایی که از حسابرسی داخلی اس

                                                           
1 Alzeban & gwilliam 
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داخلی تنها به عنوان فرآیند سندرسی یا بررسی کفایت کنترل های داخلی و قابلیت اتکای اطالعات صورت های مالی 

نگریسته می شود، در حالیکه در دنیای امروزه دامنه فعالیت های حسابرسی داخلی  به مراتب بیش از پیش گسترش 

ستقرار کنترل های داخلی و نظارت بر رعایت آنان شرکت می کنند بلکه به بررسی یافته است . آنها نه تنها در ا

کارایی عملیات ، قابلیت اتکای فناوری اطالعات، اثربخشی و کارایی معامالت تجاری داخل و خارج از کشور، کمک به 

 شرکت کمک می کنند.بهبود فرآیندها و عملیات شرکت و نظارت بر رضایت مشتریان در یک کالم به خلق ارزش در 

ما باید به حسابرسی داخلی در کلیه سازمان ها ، به عنوان یک امر جدی توجه ویژه ای داشته باشیم. این امر نیازمند 

توسعه فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی در کشور است که یکی از اصول مترقی در حرفه مالی است . تا زمانی که 

باشد حسابرسی داخلی معنی پیدا نخواهد کرد و هزینه حسابرسی داخلی  حساب خواهی و حساب دهی وجود نداشته

هزینه بدون منفعت محسوب می شود. با وجود تالش های صورت گرفته در زمینه تقویت حسابرسی داخلی مانند 

برگزاری  سمینارهای حسابرسی داخلی و انتشار استاندارهای حسابرسی داخلی برای تقویت و گسترش حسابرسی 

ی و تدوین آیین رفتار حرفه ای )اخالق حرفه ای( اولویت دادن به کنترل های داخلی در قوانین ، باز تعریف داخل

کنترل های داخلی یکپارچه با شرایط محیطی در ایران و تشکیل انجمنی متشکل از حسابرسان داخلی و مدیران 

 (.۳41۳، 1پیشرو و سایر تخصص های مرتبط نیازمندیم )اریک و همکاران

 

 اثربخشی حسابرسی داخلی -3

معیاری برای اندازه گیری عملکرد در حوزه فعالیت حسابرسی داخلی می باشد که برای رسیدن به هدف ها و مقاصد 

فعالیت های حسابرسی مطابق با باالترین ویژگی های کیفی و استانداردها است. سنجش کارایی و اثربخشی می تواند 

 (.1۲31رحیدری و رضایی، به صورت کمی و کیفی باشد )پو

 

 صالحیت حرفه ای کارکنان حسابرسی داخلی -1-3

حصول اطمینان از انجام شدن حسابرسی داخلی توسط افرادی که آموزش فنی و حرفه ای و کاردانی کافی به عنوان 

 حسابرس داخلی را دارند.مفهوم صالحیت حرفه ای دربرگیرنده دو جنبه اساسی زیر است:

: کسب صالحیت حرفه ای، نیازمند برخورداری از تحصیالت عالی است که بر اساس حرفه ای الف(کسب صالحیت

ضوابط تشکل های حرفه ای مربوط از طریق آموزش های ویژه، کارآموزی، گذاراندن امتحانات و کسب تجربیات حرفه 

 ای تکمیل می شود.

از تغییر و تحوالت حرفه ، به ویژه به : حفظ صالحیت حرفه ای مستلزم آگاهی مستمر ب(حفظ صالحیت حرفه ای

کارگیری برنامه ای است که در اثر اجرای آن اطمینان حاصل می شود که خدمات حرفه ای )با استفاده از یک 

سیستم کنترل کیفی مناسب( با کیفیت محصوالت و در انطباق با اصول و ضوابط حرفه ای ارائه می شود 

 رفه ای حسابرسی داخلی(.)استانداردهای بین المللی روش های ح

صالحیت کارکنان یک عنصر کلیدی در اثرپذیری حسابرسی داخلی است. وضع کنندگان استاندارد به طور مداوم 

براهمیت حسابرسان داخلی که دارای دانش، مهارت، و دیگر شایستگی های الزم برای انجام وظایف و مسئولیت های 
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، شایستگی به عنوان یک شاخص تکیه بر کار حسابرسی داخلی توسط حسابرسی هستند تاکید دارند.عالوه بر این

 (.۳443، 1حسابرسان خارجی شناسایی شده است )هوت چین سون و همکاران

مطالعات قبلی بر نیاز پرسنل برای شایستگی مناسب برای رسیدن به سطح باالیی از اثربخشی حسابرسی داخلی 

( اهمیت حسابرسی داخلی را در بخش ۳443) ۲و احمد و همکاران( ۳447) ۳تمرکز داشته است. علی و همکاران

عمومی مالزی بررسی  کرده و نشان دادند که فقدان کارکنان واجد شرایط از نظر آموزش، تجربه و دانش در مورد 

حسابرسی داخلی بطور منفی نقش حسابرسی داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد و آموزش را به عنوان یک نیاز مهم 

( تعدادی از ۳444ای بهبود کار حسابرسی داخلی پیشنهاد می کند. در بخش عمومی آفریقای جنوبی، اسچیف )بر

موانع موثر بر عملکرد حسابرسی داخلی، از جمله عدم شایستگی حسابرسی داخلی را شناسایی کرده است. نتایج 

ای مثال، مطالعات کیفیت حسابرسی مشابه در مطالعات دیگر در کشورهای در حال توسعه به دست آمده است. بر

( فقدان کارکنان واجد شرایط را به عنوان یکی از عوامل ۳441، 0داخلی در بخش عمومی سودان )بریرلی و همکاران

 محدود کننده عملکرد حسابرسی داخلی شناخته است.

ر بخش عمومی اتیوپی مطالعات دیگر اشاره کرده اند که فقدان کارکنان واجد شرایط، حسابرسی های داخلی را د

تضعیف کرده است. این مطالعات نشان می دهد که کارکنان حسابرسی داخلی فاقد صالحیت های تحصیلی مناسب 

هستند و آموزش مداوم حرفه ای کافی برای توانمند کردن انها به ارتقاء مهارت های خود در دسترس است. در محیط 

ل کردند که کارکنان باید آموزش الزم رابرای انجام طیف گسترده ای ( استدال۳44۲) 5عربستان، تواجیری و همکاران

از حسابرسی داشته باشند. حسابرسی های  خارجی، فقدان کارکنان واجد شرایط را به عنوان یکی از مشکالت اصلی، 

 د.دربرگیرنده ی تعداد قابل توجهی از خطاها و بی نظمی که در سازمان حسابرسی رخ می دهد، مشخص کرده ان

کفایت کارکنان حسابرسی داخلی برای یک سیستم جهت رسیدن به توان کامل مساله ای اساسی است. زین و 

(، این بحث را مطرح می نمایند که هر چه اندازه حسابرسی داخلی بزرگ تر باشد احتمال اینکه با ۳44۲) ۲همکاران

سازمانی باالتر و تنوع استعداد کارکنان( نسبت  داشتن منابع بهتر )شامل داشتن یک دامنه کاری گسترده تر ،جایگاه

 به یک واحد کوچکتر حسابرسی داخلی عملکرد بهتری داشته باشیم، زیاد است.

 

 اندازه ی حسابرسی داخلی -2-3

فعالیت ها و عملکردهای حسابرسی داخلی باید برای انجام هر چه بهتر و مناسب تر مسئولیت های خود، به منابع 

. استانداردهای بین المللی برای روش های حرفه ای حسابرسی داخلی،در استاندارد مدیریت  کافی مجهز باشد

منابع،نیاز به مدیران ارشد حسابرسی دارد تا اطمینان حاصل شود که منابع حسابرسی داخلی ، مناسب و کافی 

رند تا هرگونه نبود و فقدان  هستند و به طور موثر استفاده می شوند . کارکنان حسابرسی داخلی ،این مسولیت را دا

 (.۳4۲4منابع را به اطالع و توجه مدیریت ارشد برسانند )استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی، شماره 

در استاندارد مدیریت منابع انسانی، سازمان به یک رئیس حسابرسی اجرایی نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که 

فی هستند و آنها به طور موثر مورد استفاده قرار می گیرد. مسئولیت کارکنان منابع حسابرسی داخلی مناسب و کا
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حسابرسی این است که هرگونه فقدان منابع را به مدیریت ارشد گزارش کنند. تعداد مناسب از حسابرسان داخلی باید 

ردد. مطالعات قبلی به کار گرفته شود و آموزش باید مداوم باشد تا اطمینان از صالحیت حرفه ای مداوم حاصل گ

نشان می دهد که کیفیت کار حسابرسی داخلی به احتمال زیاد زمانی که تعداد کافی از کارکنان وجود دارد باالتر 

( اشاره کردند که سخت ترین ۳447است. برای مثال، در ایالت و نهادهای محلی دولتی مالزی، علی و همکاران. )

 کارکنان واجد شرایط بود. مشکل مواجه شده ی حسابرسی داخلی کمبود 

 

 تباط بین حسابرسان داخلی و مستقلار -3-3

حسابرسان مستقل در جریان برنامه ریزی حسابرسی ، باید از کار واحد حسابرسی داخلی در زمینه های خاصی که 

که برخی ظاهرا به حسابرسی مستقل صورت های مالی مربوط می شود ، یک ارزیابی مقدماتی به عمل آورد، از آن جا 

از ابزارهای دستیابی به هدف های مورد نظر حسابرس مستقل و حسابرس داخلی یکسان است، پاره ای از کارهای 

واحد حسابرسی داخلی می تواند در تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روش های حسابرسی حسابرس 

کاری بین حسابرسان داخلی و خارجی مدت (. هماهنگی و هم۳411، 1مستقل مفید واقع شود )سوه و همکاران

طوالنی است که به عنوان مزایای حسابرسی برای سازمان و سهامداران خارجی مهم دیده می شود. نمونه هایی از 

چنین هماهنگی و همکاری شامل برنامه ریزی مشترک و تبادل اطالعات، نظرات و گزارشات برای تسهیل حسابرسی 

ی از تقلید غیر ضروری کار می باشد. استانداردهای حرفه ای به رابطه بین حسابرسان با کیفیت باالتر و جلوگیر

 (.1۲3۲داخلی و خارجی پرداخته است )عبداللهی و آقایی، 

مطالعات علمی نشان می دهد که همکاری مناسب اقتصاد، بازده، و سودمندی حسابرسی را افزایش می دهد و کمک 

ا کیفیت باال ارائه دهد. عدم وجود همکاری بین حسابرسان داخلی و خارجی می کند تا مدیریت خدمات عمومی ب

اغلب به عنوان یک عامل که  کیفیت هر دو شکل حسابرسی در بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه را خدشه 

که :  دار می کند شناخته شده است. در هر سازمان، مدیریت مسوولیت سیستم کنترل داخلی را به عهده دارد. چرا

پاسخگویی که خواستگاه آن احترام به حقوق انسان هاست در زمینه ها و سطوح مختلف مطرح است. و یکی از مهم 

ترین کنترل های داخلی که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد 

برآوردن نیازهای استفاده کنندگان از نتایج حاصل از  حسابرسی داخلی است که می تواند تاثیرات قابل مالحظه ای بر

عملیاتش بگذارد. یکی از مهم ترین استفاده کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلی حسابرسان مستقل می باشند که 

در صورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکا بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه های مختلفی از عملیات حسابرسی 

قل تحت تاثیر قرار می گیرد، یکی از این جنبه ها برنامه حسابرسی است که خود شامل قسمت های مختلفی می مست

 (.1۲88گردد )انصاری و شفیعی، 

 

 استقالل حسابرسی داخلی -4-3

ی  واحد حسابرسی داخلی، به مدیریت ارشد و ارائه ی اختیارات الزم به این واحد برای گزارش درباره ی هرگونه یافته

حسابرسی،بدون اجبار به حذف مطلبی.به طور کلی جداسازی حسابرسی داخلی از سایر فعالیت های سازمان، به گونه 

ای که استقالل حسابرسی داخلی از جنبه های گوناگون دسترسی گزارشگری، استقالل رای و فعالیت های سازمانی 

 (.1۲8۲محقق شود )کمالی زارع و همکاران، 
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دت طوالنی است که به عنوان یک محرک کلیدی نقش حسابرس دیده می شود . اگر چه در استقالل حسابرس م

طول تاریخ تاکید بیشتری بر استقالل حسابرسی خارجی بوده است، نهادهای حرفه ای و وضع کنندگان استاندارد 

رسان داخلی به طور معمول تاکید فزاینده ای بر نیاز به استقالل و بی طرفی  داشته اند علی رغم این واقعیت که حساب

کارکنان سازمان هستند.استقالل و بی طرفی  بخش حسابرسی داخلی به عنوان یک عنصر کلیدی اثر پذیری آن 

(CIPFA ،۳44۲ شناخته شده است. استانداردهای حرفه ای در سراسر جهان نشان می دهد که استقالل و بی )

سازمانی که اجازه انجام مسئولیت های جدا از دخالت را به  طرفی مناسب قابل دستیابی با : گزارش به سطوح در

 ;ارتباط مستقیم با هیئت مدیره و مدیریت ارشد ;بخش حسابرسی داخلی می دهد ؛ ممانعت از مناقشه برروی منافع

داشتن انتصاب و حذف رئیس حسابرسی داخلی  ;داشتن دسترسی بدون محدودیت به سوابق، کارکنان و بخش ها

ل مستقیم مدیریت اجرایی و انجام حسابرسی غیر پژوهشی . مطالعات قبلی نشان می دهد که عدم بدون کنتر

استقالل مانعی برای عملکرد رضایت بخش حسابرسی داخلی در یک کشور در حال توسعه است )حاجیها و رفیعی، 

1۲3۲.) 

ه باالترین سطح در یک سازمان ( نشان می دهد که حسابرسی داخلی باید ب۳441) 1در سودان ، بریلی و همکاران

گزارش دهد تا این  اطمینان حاصل شود که اقدامات اصالحی برای اجرای توصیه های حسابرسی داخلی انجام گرفته 

( اشاره می کند که عدم استقالل حسابرسی داخلی به عنوان ۳444)۳شده است. در بخش عمومی افریقایی، اسچیف 

در  کشور مطرح است. به خصوص، او نگرانی ها در مورد خطوط ارتباطی و یک مسئله پیش روی حسابرسی داخلی 

سطح گزارش و پیامدهای آن برای استقالل را مشخص کرد. مطالعات دیگر در کشورهای در حال توسعه برعدم 

استقالل حسابرسی داخلی که منجر به نگرانی درمورد چگونگی تاثیر این عدم استقالل بر قدرت بخش حسابرسی 

لی می شود تاکید دارند.درباره استقالل سازمانی حسابرسی داخلی، موسسه بین المللی حسابرسان داخلی داخ

( بیان می دارد که استقالل سازمانی عملکرد حسابرسی را به هدایت کار بدون دخالت سازمان تحت حسابرسی ۳44۲)

 مجاز می دارد.

ان خارجی می باشد،هم چنین برای حسابرسان داخلی درست همانطور که استقالل مسئله ای اساسی برای حسابرس

نیز امری مهم به شمار می آید . به هرحال به سبب اینکه سازمانی که آن ها حسابرسی آن را انجام می دهند به طور 

مستقیم آن ها را در استخدام خود دارد ، برای حسابرسان داخلی مستقل بودن  به مانند حسابرسان خارجی غیر 

(. استقالل در بین مردم یک معنی و تفسیر مجرد ندارد . به عبارت دیگر مفهوم آن ۳411)هوک و بورچ، ممکن است 

(. به هر حال استقالل اشاره به مفهوم آزاد بودن از هر نوع اثر مدیر در ۳41۳، ۲در معرض ابهام و ناپایداری است )وینز

دهند و گزارش حسابرسی صادرمی نمایند ، می باشد حالی که حسابرسان داخلی فعالیت های حسابرسی را انجام می 

 (.۳447، 0)بیالی

 

 سنجش اثربخشی حسابرسی داخلی -4

سنجش اثرپذیری، یکی از جنبه های کلیدی در فهم محرک های  کیفیت حسابرسی داخلی و اثربخشی است. 

از مطالعات در درجه اول بر  مطالعات قبلی از انواع روش ها و تکنیک های اندازه گیری استفاده کرده اند. برخی
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؛ 1337، ۳؛ اسپراکان۳445، 1مطابقت با استانداردهای بین المللی متمرکزشده اند )به عنوان مثال، فدزیل و همکاران

(. با این حال، این رویکرد به خاطر تمرکز کامل بر اجرای دستور العمل ها مورد انتقاد قرار گرفته 1337، ۲ژیانگدانگ

 ( .1330، 0نظر نیازهای ذینفعان اصلی در نظر نگرفته است )المپ و ساتون است. نتایج را از

مطالعات مختلفی اثربخشی حسابرسی داخلی را با اشاره به توانایی عملکردی، برای برآوردن نیازهای حسابرسی در 

د. مطالعات دیگر نظر گرفته اند. این مطالعات به دنبال اندازه گیری رضایت حسابرسان با کار حسابرس داخلی هستن

ازاقدامات غیر مستقیم استفاده کردند ، به خصوص تا حدی که  توصیه های حسابرسی داخلی تایید  شده و پس از 

(  استدالل می کند که در دفاع از اقدامات وسیع ظرفیت حسابرسی های داخلی ۳441)5ان اقدام شده است. دینهوفر

برسی و ارائه راه حل های، نباید این اهداف و مقاصد تحقق یابد. بدون برای ارزیابی دستیابی به اهداف و مقاصد حسا

شک ، این مفهوم نیازمند یک ارزیابی از ابعاد فعالیت تجاری می باشد که حسابرسی داخلی مشاهده می کند و 

که بر روی  ظرفیت برای نفوذ ، از جمله بر عملکرد شرکت های بزرگ دارد. مرتبط با این تحقیق، مطالعاتی وجود دارد

توانایی های عملکردی حسابرسی داخلی برای تاثیر مثبت بر کیفیت حاکمیت شرکتی تمرکز دارد )گراملینگ و 

(، که شامل، ظرفیت برای تضمین اثرپذیری مدیریت ریسک و فرآیندهای کنترل ۳443، 7؛ سارنز۳440۲همکاران

 داخلی می باشد.

ادی مستقیم بهره گیرد با وجود این استدالل که کیفیت تنها یک جنبه مطالعات کمی انجام شده تا از معیارهای اقتص

از اثرپذیری است و هزینه دستیابی به کیفیت بنابراین باید در نظر گرفته شود. با این استدالل، مطالعاتی که روابط 

د. اگر چه این متقابل بین کیفیت و هزینه رادر نظر نمی گیرد تنها یک گزارش جزئی از اثر پذیری ارائه می ده

استدالل معتبر است، مشکل جمع آوری داده ها ی قابل اعتماد در هزینه های حسابرسی داخلی بدان معنی است که 

مطالعات کمی این مسیر را انتخاب کرده است )هر چند حسابرسان ممکن است مفهوم مقرون به صرفه بودن را به 

 هنگام ارزیابی کیفیت نسبت دهند(.

 

 حسابرسان داخلی ضرورت وجود -5

در بیشتر موارد برای حسابرسان دو نقش عمده و اساسی متصور است. یکی نقش بازدارندگی و دیگری نقش پاالیش و 

زدودن انحرافات و به عبارتی اعتبار بخشی به اطالعات. حسابرسی، چه مستقل و چه داخلی، در هر سازمان به لحاظ 

زارش  می کند، نقش بازدارندگی دارد و باعث می شود که هیچ کس نظارتی که دارد و اشتباهاتی که  کشف و گ

نتواند در موقعیتی قرار بگیرد که مرتکب تقلب و اشتباه شده و آن را پنهان کند. در فرآیند گزارشگری مالی، 

حسابرس مستقل، از جهت اعتباردهی به بیرون سازمان و حسابرس داخلی از جهت اعتبار دهی به درون سازمان 

ث می شود که چنانچه اشتباهات و تحریف هایی در گزارش های مالی صورت گرفته ، آن ها را کشف و گزارش باع

کند. در عین همسویی هدف حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل ، می توان وجوه تمایز را نیز برای آن برشمرد. 

به وجود نمی آورد ولی حسابرسی  نخست اینکه حسابرسی مستقل یک ضرورت قانونی است و مدیریت سازمان آن را
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داخلی ارزیابی مستقلی است که توسط مدیران سازمان آن را به وجود نمی آورد ولی حسابرسی داخلی ارزیابی 

 (.۳41۳مستقلی است که توسط  مدیران سازمان به وجود می آید )چارلز و همکاران، 

رت های مالی و عاری بودن آن ها از اشتباه و هدف اصلی حسابرسی مستقل، اظهار نظر در مورد مطلوبیت های صو

تحریف با اهمیت است. حسابرسی مستقل ممکن است در مورد سیستم کنترل داخلی نیز اظهار نظر کند اما این 

اظهار نظر به کنترل هایی محدود می شود که حسابرسان آن را به عنوان  بخشی از کار خود مورد ارزیابی قرار داده 

و اساسی  حسابرس مستقل  و داخلی تقاوت  در نوع رابطه همکاری  آن ها با واحد تجاری است.   اند. تفاوت اصلی

حسابرس داخلی در استخدام واحد تجاری است و پیوسته با مدیریت همکاری دارد در حالیکه حسابرسی مستقل فقط 

 .(1۲34به موجب قرارداد به واحد تجاری ورود پیدا می کند )رحیمیان و همکاران، 

این اصل، زمینه ساز تفاوت اساسی این دو رشته فعالیت یا همان استقالل حسابرس است. حسابرس مستقل دارای 

استقالل کاملی در مقایسه با حسابرسی داخلی است. مسئولیت حسابرسی مستقل، بیشتر در برابر استفاده کنندگان از 

دیگر صاحبان سهام است در حالی که حسابرسی  صورت های مالی برون سازمانی و تصمیم گیرندگان و به عبارت

داخلی در برابر دستگاه مدیریت یا واحد انتخاب کننده آن همانند کمیته حسابرسی یا هیات مدیره پاسخگو خواهد 

بود. بررسی و رسیدگی های حسابرسی مستقل ، تنها از لحاظ مالی است و اطمینان از رعایت اصول و استاندارد های 

اهی اوقات اصالت و صحت اسناد و مدارک مالی و سیستم کنترل های داخلی وی را به ابزار عقیده حسابداری و گ

حرفه ای در خصوص صورت های مالی اساسی قانع می کند ، در حالیکه حسابرس داخلی حط و مشی و سیاست 

 (.1۲83)حساس یگانه، مدیریت را در تمام جنبه های سازمان اعم از مالی و غیر مالی بررسی و حسابرسی می کند 

نحوه ی رسیدگی حسابرسان مستقل به عملیات شرکت های بزرگ به خصوص با توجه به زمان محدود ، متکی بر 

نمونه گیری و استفاده از تکنیک های جدید حسابرسی است و در عمل نمی توانند آنچنان که حسابرسان داخلی به 

پردازند در جزییات وارد شوند . البته حسابرسان داخلی از روش آزمایش و بررسی حساب ها و مدارک و اطالعات می 

های رسیدگی و تکنیک های حسابرسان مستقل استفاده می کنند اما حیطه فعالیت حسابرسان داخلی بسیار بیشتر 

از حسابرسان مستقل خوهد بود و به همین خاطر حسابرسان داخلی باید توانایی های بیشتری نسبت به حسابرسان 

قل داشته باشند . در عین حال باید توجه داشت که حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل هر دو بخشی از مست

زنجیره نظارت محسوب می شوند و این دو کامال با یکدیگر مرتبطند. فقدان یا کارا نبودن حسابرسی داخلی یک خال 

وجود نداشته باشد، حسابرسی مستقل جدی است و هنگامی که حسابرسی داخلی به ویژه در واحدهای تجاری بزرگ 

هم به درستی انجام نمی پذیرد. به اعتقاد اینجانب حسابرسی مستقل و داخلی الزم و ملزوم یکدیگرند و هنگامی که 

حسابرسی مستقل را الزامی کرده ایم بی توجهی به حسابرسی داخلی یعنی کاهش دادن اثربخشی حسابرسی مستقل. 

نکته توجه داشت که ساز و کار حسابرس مستقل با این فرض است که حسابرسی داخلی از سوی دیگر باید به این 

وجود دارد و بدون وجود آن، حسابرسی مستقل ناقص خواهد بود، به دلیل همین ضرورت است که درآیین نامه 

 (.1۲83حاکمیت شرکتی  نیز تاکیدی جدی بر حسابرسی داخلی صورت پذیرفته است )حساس یگانه، 

 

 ش حمایت مدیریت ارشدنق -6

حسابرسان داخلی باید موقعیتی هم تراز با مدیران اجرایی داشته باشند و جزو کارکنان آن ها نباشند،هم چنین باید 

توجه داشت که اگر حسابرسان داخلی توانستند وظایف خود را،به طور موثری انجام دهند ، به دلیل حمایت مدیریت 

ی هستند. حسابرسی داخلی مظهر مسائلی مانند حکومت داری خوب است، که تا است زیرا آن ها دارای هدف مشترک
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حدی بر این حرفه ای مدیریت متکی است  اطمینان از حسابرسی داخلی دقیق حاصل گردد. در به رسمیت شناختن 

لی این موضوع ، مدیریت ارشد اهمیت خاصی به عملکرد حسابرسی بخشیده و انتظارات انها را از حسابرسی داخ

(. با حمایت مدیریت ارشد ، حسابرسان داخلی می توانند منابع کافی برای اجرای ۳410، 1تغییرداده است )وب اسچال

وظایف و مسئولیت های خود را به دست آورند و بخش حسابرسی داخلی می تواند کارکنان واجد شرایط را استخدام 

 (. ۳414، ۲؛ کوهن و سایاگ ۳41۲، ۳نکرده و آموزش و توسعه مداوم ارائه دهد )الزبان و ساوا

عالوه بر این، استانداردهای بین المللی بر اهمیتی که به مدیریت ارشد هر حوزه یا محدودیت بودجه مانع عملکرد آن 

را گزارش می کند تاکید دارد . حالتی است که در آن مدیریت ارشد حمایت خود را ، که به احتمال زیاد یک سیگنال 

ارزش حسابرسی داخلی در سراسر سازمان فراهم می کند، نشان می دهد. این پشتیبانی به نوبه خود مهم از نقش و 

بخش حسابرسی داخلی را برای اجرای وظایف خود و انجام مسئولیت های آن توانمند می سازد . اهمیت ارتباط بین 

بسیار زیاد می باشد. مدیریت حسابرسی داخلی و مدیریت ارشد و چگونگی پشتیانی مدیریت از حسابرسی داخلی 

( بخش حسابرسی داخلی ، ملزم است تا به مدیریت ۳414ارشد باید در طرح حسابرسی داخلی درگیرشود استاندارد، 

ارشد گزارش کافی، قابل اعتماد و مربوط به کار انجام شده، نتایج بدست امده و پیشنهادات ایجاد شده ارائه دهد. 

رئیس حسابرسی اجرایی باید به صورت دوره ای به مدیریت ارشد و هیئت مدیره "استاندارد نشان می دهد که 

،  ISPPIAدرمورد هدف ، قدرت، مسئولیت فعالیت حسابرسی داخلی و عملکرد نسبت به طرح گزارش دهد )

 (.۳44۲استاندارد، 

بسیار حمایتی انجام شده با توجه به این واقعیت که فعالیت  های حسابرسی داخلی در فرایند مدیریت پویا و محیط 

است، حسابرس داخلی انتظار دارد مدیریت ارشد سازمان اولین گام ها را برای حمایت از فرایند حسابرسی داخلی 

(، این بحث را مطرح می نمایند که پذیرش کلی و درک حسابرس داخلی در سازمان ۳44۲) 0بردارد. سارنز و بیلدی

مدیریت ارشد  کسب می نماید. درک ، فرایندی از رسیدن به آگاهی یا فهم به شدت بستگی به حمایتی دارد که از 

اطالعات حسی است و یا آن تصویر ذهنی یا شناخت بصری از تجربه ، زمانی که آگاهی از عناصر محیط وجود دارد ، 

(.برای عملکرد موثرتر ، حسابرسان داخلی و مشتریان خدمات حسابرسی باید دارای فهمی ۳44۳، 5می باشد )وودارد

(. مطالعات ۳443، ۲مشابه از آنچه حسابرسی داخلی را یک فعالیت دارای ارزش افزوده می سازد ، باشند )آرنا و آزونه

 7سی داخلی دارد. احمد و همکارانقبلی استناد به پشتیبانی مدیریت ارشد به عنوان اصل مهم در موفقیت حسابر

( نشان دادند که پشتیبانی مدیریت اصل دوم تعیین کننده اثربخشی حسابرسی داخلی در بخش دولتی مالزی ۳443)

، بعد از کفایت کارکنان حسابرسی است. آنها نشان دادند که با پشتیبانی مدیریت ، توصیه های حسابرسی داخلی 

داخلی به خوبی از نظر تعداد کارکنان و بودجه تامین می شود. در گزارشی در مورد  احتماال اجرا  شده و حسابرسی

بخش دولتی اتیوپی، میهرت و ییسما دریافتند که فقدان حمایت مدیریت بطور منفی برعملکرد حسابرسی داخلی  با 

می بینند چرا که  ایجاد یک نگرش ضعیف نسبت به عملکرد توسط حسابرسی تاثیر می گذارد، که آن را بی اهمیت

 بنظر نمی رسد در دستور کار مدیریت ارشد اهمیت داشته باشد.
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ون گانسبرگ بر حسابرسی داخلی در بخش عمومی  چهار کشور متمرکز شده بود : کنیا ، اوگاندا ، ماالوی و اتیوپی. 

از کمک و ارزشی دارد که  نتایج نشان داد که برای  موثر بودن ، حسابرسی داخلی نیاز به پذیرش مدیریت و قدردانی

( اشاره به این ۳44۲) ۳بالتی و یلماز (.۳411، 1حسابرسی داخلی می تواند به سازمان اضافه کند)آل شتوی و همکاران

داشتند که اثربخشی حسابرسی داخلی با ارائه حق تخصیص بودجه کلی به سازمان پیشرفت می کند. بدون چنین 

ع را  به هنگامی احساس خطر کاهش دهد. همچنین پشتیبانی مدیریت ممکن قدرتی، مدیریت ارشد ممکن است مناب

ناقص باشد اگر مدیریت نتواند به اجرای توصیه های حسابرسی داخلی عمل کند. چنین بی تفاوتی تا حد زیادی می 

 ت.تواند اثرپذیری عملکردی را کاهش دهد. اجرای توصیه یک شاخص مهم برای اثربخشی در نظر گرفته شده اس

 

 

 حسابرسی داخلی و حمایت مدیریت ارشد -7

کارکنان بخش حسابرسی داخلی که به طور ناکارا و با تخصص فنی در سطح پایین،سازمان یافته باشند، برنامه های از 

پیش تعیین شده برای هدایت فعالیت های خود در جهت ارائه خروجی اثربخش برای سیستم حسابرسی داخلی 

ویژگی های گسترده مدیریت سازمان های دولتی، عملکرد حسابرسی اثربخش را به منظور  سازمان خود ندارند .

برآورده کردن مطالبات ذی نفعان در جهت پاسخگویی می طلبد . عملکرد حسابرسی داخلی ساختار یافته سالم، می 

ی آن از اثربخشی کنترل تواند نقشی حیاتی در فرایند پاسخگویی و مدیریت سازمان های دولتی از طریق ارزیابی ها

های سازمانی مهم، مدیریت و فرآیندهای مدیریت ریسک و کنترل، استقالل سازمانی، منشور رسمی، دسترسی 

نامحدود، بودجه کافی، درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی، کارکنان شایسته، حمایت مدیریت ارشد و 

 امی می نماید.استانداردهای حسابرسی و گزارش حسابرسی ساالنه را الز

در سطح اتحادیه اروپا، وجود رویکردی یکنواخت و منسجم برای درمان یا از بین بردن نقاط ضعف در اداره امور 

شرکت ها ضروری است . قوانین متفاوتی توسط کشورهای عضو این اتحادیه انخاذ شده که می تواند به دیدگاه داوری 

ود که بازار داخلی را تضعیف یا موانع جدیدی برای عملکرد بهتر ایجاد و نظارتی متفاوت )آربیتراژ نظارتی( منجر ش

کند.نقش حسابرسان داخلی در رابطه با اداره امور شرکت ها و بحران های کنونی ، ارائه توصیه های مطمئن مربوط به 

و اجتناب از  برخی از اقداماتی استکه باید هدف آنها را در مورد هر دو موضوع چارچوب اصول راهبری شرکت ها

بهبود  -۳کنترل ریسک برای افزایش بهره وری توسط انجمن ها و شوراها  -1ریسک بیش از اندازه، در بر گیرد. 

وضعیت مدیریت ریسک و اطمینان از نظارت کارآ بر ریسک های ناشی از مدیران تغییرات اخیر در مفهوم اصول 

ن ، تالشی برای بهبود نقش کمیته حسابرسی است. در این رابطه راهبری شرکت ها در ایاالت متحده، کانادا و انگلستا

، کمیسیون اروپا اعالم کرد که بررسی شیوه ها و قوانین راهبری شرکت ها در موسسات  ۳443ماه مارس سال  0، در 

ی کند.در ماه مالی بین المللی در زمینه بحرانهای مالی، به ارائه توصیه ها و تدابیر مقرراتی و نظارتی اختصاص پیدا م

، کمیسیون اروپا برگ سبزی از اصول راهبری شرکت ها در زمینه سیاست های حقوق و دستمزد  ۳414ژوئن سال 

در موسسات مالی منتشر کرد که اتصال و پیوند سند کار و ساز و کار اصول راهبری شرکت ها و شالوده و زیر بنای 

به اجتناب از ریسک پذیری بیش از حدی است که در بحران بخش خدمات مالی را بررسی می کند و در واقع کمکی 

 (.1۲30های مالی به طور برجسته وجود داشت )آژنگ و عظیمی، 
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در سال های اخیر حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم های درون سازمانی ، نقش بسیار با اهمیتی در ساختار 

اره گذشته ، با تاسیس بنگاه های اقتصادی بزرگ و پیچیده تر حاکمیت شرکتی در جهان پیدا کرده است. از اوایل هز

شدن فعالیت ها، امکان رسیدگی به تمام فعالیت ها توسط مدیریت سلب شد ، حسابرسی داخلی به عنوان حرفه ای 

برای سازمان ها در انجام درست کارها ، پا به عرصه وجود گذاشت حسابرسی داخلی به سرعت در جهان مورد پذیرش 

تا آغاز هزاره جدید ، در هر دهه نقش های  1354حمایت مدیران شرکت ها قرار گرفت و اهمیت یافت  و از دهه و 

جدیدتری به عهده گرفت .حسابرسی داخلی، یک فعالیت اطمینان بخش و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه به منظور 

ی توان گفت عرضه خدمات حسابرسی داخلی ارزش افزایی و بهبود عملیات یک واحد تجاری است. به این ترتیب م

مانند سایر کاالها و خدمات تابعی از شرایط محیطی، ساختار حاکمیت شرکتی و تقاضای آن از سوی مذیران و سایر 

استفاده کنندگان این خدمات است. در اهداف کلی طراحی شده برای حاکمیت شرکتی،حسابرسی داخلی در کنار 

برسی یکی از اجزای ارزش آفرین را تشکیل می دهد .طی سه دهه اخیر، حسابرسی حسابرسی مستقل و کمیته حسا

داخلی در دنیا با تحوالت بزرگی همراه شده ، اما در کشور ما به دلیل اقتصاد دولتی و نبود شرکت های بزرگ و چند 

ی از شرکت ها حسابرسی ملیتی و همراهی نکردن با اقتصاد جهانی، از این تحوالت پیروی نشده و هنوز هم در بسیار

 (.1۲31داخلی در حد سندرسی  است )مهام و تک روستا، 

تعداد کم حسابرسان داخلی توسط  "( گزارش کرده است که ۳443مطالعه دیگر انجام شده توسط احمد و همکاران )

ر سازمان پاسخ دهندگان پرسشنامه به عنوان موضوع اصلی که مانع از موفقیت های مربوط به حسابرسی داخلی د

های بخش دولتی مالزی می شود رتبه بندی شده است. آنها پیشنهاد کردند که با حمایت قوی از مدیریت، بخش 

های حسابرسی داخلی،  نیروی انسانی کافی و منابع کافی خواهد داشت که کارکنان را برای انجام مسئولیت های 

ین تعداد کافی کارکنان و توانایی بخش حسابرسی داخلی خود با موفقیت توانمند می کند. مطالعات دیگر ارتباطی ب

( نشان دادند که ۳44۲(. به عنوان مثال، بریرلی و همکاران )۳414، 1برای  اجرای وظایف خود نشان می دهد )عبید

بخش حسابرسی داخلی به طور قابل توجهی در بخش دولتی سودان با کمبود کارمند مواجه است که توانایی کارکنان 

 رای اجرای وظایف خود محدود می کند.را ب

 

 بحث

یکی از ارکان و اجزای ساختار موفقیت هر سازمانی حسابرسی داخلی است. امروزه حسابرسی داخلی می توان منابع 

انسانی سازمان را در راستای شناخت متقابل از کارکردها  و همچنین نیازهای کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران 

گزارش های حسابرسی داخلی زمانی دارای ارزش ن را در رسیدن به اهدافشان یاری می کند. سطوح مختلف سازما

هستند که مدیران، مشکالت و کاستی های شناسایی شده توسط حسابرسان داخلی را برطرف کنند. کمیته های 

ه شده از سوی حسابرسی و مدیریت ارشد نقش مهمی در نظارت و اعمال پیشنهاد ها برای اقدامات اصالحی توصی

حسابرسان داخلی را فراهم می کنند. بخش مهمی از نقش کمیته حسابرسی ارزیابی کردن رابطه ی واحد حسابرسی 

داخلی با مدیریت ارشد و میزان عمل مدیران به یافته ها و توصیه های حسابرسی داخلی است. به عبارت دیگر واحد 

اهمیت زیادی برای عمل به اجرای توصیه های حسابرسی  حسابرسی داخلی زمانی اثربخش است که تیم مدیریت

داخلی داشته باشد. همچنین کمیته حسابرسی باید از مدیریت ارشد در مورد سطح حمایت از واحد حسابرسی داخلی 
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برای پی گیری یافته های حسابرسی داخلی، الزام به ارائه پاسخ به گزارش های حسابرسی داخلی و انجام توصیه های 

 (.1۲3۲)امیدی و همکاران،  سی داخلی، پرس و جو کندحسابر

دالیل بسیاری وجود دارد که چرا اثرگذاری حسابرسی داخلی همواره یک مسئله مورد بحث است. اول، نقش 

حسابرسی داخلی شرکت در زمینه مدیریت شرکت بسیار مهم است. دوم، اثرگذاری حسابرسی داخلی زمینه تحقیقی 

ه مطالعات کمی در سطح جهانی در مورد آن انجام شده است. سوم، همانگونه که در ابتدا جدید می باشد در نتیج

نشان داده شد، تا به امروز، هیچ توافقی بین محققین بر سر فاکتورهای اثرگذار یا بهترین چارچوب برای اثرگذاری 

زمینه کمک کند )اندایا و کند به این  حسابرسی داخلی به وجود نیامده است. در نتیجه این مطالعه تالش می

حسابرسی داخلی باید از جایگاه سازمانی متناسب با انتظارات مدیریت که واجد ویژگیهای (. ۳415، 1همکاران

استقالل و بی طرفی باشد برخوردار بوده عملیات خود را به دور از هرگونه جانبداری و اغماض انجام دهد. اهداف و 

برسی داخلی باید توسط مدیریت ارشد تبیین و به کلیه ی قسمت های شرح وظایف و محدوده ی فعالیت حسا

سازمان معرفی گردد. حسابرسان داخلی باید افرادی با تجربه، دارای صالحیت و دانش کافی بوده به صورتی که درک 

ه ی محکمی و شناخت باالیی از فرآیند ها، عملیات و اصالح سیستمها داشته باشند. حمایت کافی مدیران باید پشتوان

برای ضمانت اجرایی گزارشها، پیشنهادها و نتایج حاصل از رسیدگی ها باشد. مدیران سطوح مختلف و حسابرسان 

داخلی باید با درک متقابل وظایف یکدیگر در ایجاد شناخت متقابل و بر قراری رابطه ی صمیمانه بین طرفین تالش 

رسی داخلی هستند باید همواره نسبت به ارزیابی این حوزه از کنند. مدیرانی که به دنبال اثر بخشی فعالیت حساب

 (.۳414، ۳)بوستون و گروس و بهبود مستمر آن اقدام نمایند سازمان خود اقدام کنند و در جهت تقویت

 

 نتیجه گیری

با وجود اینکه برخی یافته ها نشان می دهند رابطه ای بین شاخصه های حسابرس داخلی و اثربخشی حسابرسی 

خلی وجود دارد، وجود آن وابسته به حمایت مدیریت ارشد می باشد. برعکس، دخالت های مدیریت ارشد یا دا

محدودیت های اعمال شده توسط آن در حسابرسی داخلی اثری منفی دارد. عالوه بر این، ارتباطات نزدیک و باز بین 

د ارتباطات، بدون شک اثری چشمگیر بر روی حسابرس داخلی ارشد و مدیریت ارشد، و تشویق به ارائه نظر در فرآین

های کامپیوتری برنامه آموزشی،  این رابطه دارد. عالوه بر این، امکانات فراهم شده توسط مدیریت مانند برنامه

شایستگی حسابرس داخلی را افزایش می دهد این نیازمند بودجه الزم برای برنامه های آموزشی می باشد. این بودجه 

حمایت کافی مدیران باید پشتوانه ی محکمی برای ضمانت اجرایی ارشد بررسی و تایید می شود. توسط مدیریت 

گزارشها، پیشنهادها و نتایج حاصل از رسیدگی ها باشد. مدیران سطوح مختلف و حسابرسان داخلی باید با درک 

رفین تالش کنند. مدیرانی که به متقابل وظایف یکدیگر در ایجاد شناخت متقابل و بر قراری رابطه ی صمیمانه بین ط

دنبال اثر بخشی فعالیت حسابرسی داخلی هستند باید همواره نسبت به ارزیابی این حوزه از سازمان خود اقدام کنند 

و در جهت تقویت و بهبود مستمر آن اقدام نمایند. اگر حسابرسان داخلی به طور مستقیم زیر نظر کمیته حسابرسی 

که به مسئول دیگری گزارش می دهند از آزادی عمل بیشتری برخوردار می شوند، مدیران باشند، نسبت به زمانی 

حسابرسی داخلی عموما گزارشهای خود را به مدیریت ارشد ارائه می کنند و عموما با کمیته ی حسابرسی و هیئت 

 مدیره ارتباط مستقیمی دارند.
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های  سابرسی داخلی تمایل دارند. با این وجود دیدگاهاثرگذاری یک مسئله کلیدی برای آن هایی می باشد که به ح

همه در این مورد مشابه نمی باشد، به عنوان مثال حسابرسان خارجی و کمیته حسابرسی توجه بیشتری به تضمین 

کنترل دارند در حالی که مدیریت ارشد از حسابرس داخلی انتظار دارد که هم تضمین کند و هم مشاوره بدهد. 

لی باید از نظر شخصی بی طرف باشند که کمک می کند وظایف خود را بهتر انجام دهند، آنها حسابرسان داخ

حسابرسی داخلی باید از جایگاه سازمانی متناسب با انتظارات همچنین باید نگرشی به دور از تبعیض داشته باشند. 

را به دور از هرگونه جانبداری و  مدیریت که واجد ویژگیهای استقالل و بی طرفی باشد برخوردار بوده عملیات خود

اغماض انجام دهد. اهداف و شرح وظایف و محدوده ی فعالیت حسابرسی داخلی باید توسط مدیریت ارشد تبیین و به 

کلیه ی قسمت های سازمان معرفی گردد. حسابرسان داخلی باید افرادی با تجربه، دارای صالحیت و دانش کافی بوده 

 ت باالیی از فرآیند ها، عملیات و اصالح سیستمها داشته باشند.به صورتی که درک و شناخ

گزارش های حسابرسی داخلی زمانی دارای ارزش هستند که مدیران، مشکالت و کاستی های شناسایی شده توسط 

حسابرسان داخلی را برطرف کنند. کمیته های حسابرسی و مدیریت ارشد نقش مهمی در نظارت و اعمال پیشنهاد ها 

اقدامات اصالحی توصیه شده از سوی حسابرسان داخلی را فراهم می کنند. بخش مهمی از نقش کمیته  برای

حسابرسی ارزیابی کردن رابطه ی واحد حسابرسی داخلی با مدیریت ارشد و میزان عمل مدیران به یافته ها و توصیه 

خش است که تیم مدیریت اهمیت های حسابرسی داخلی است. به عبارت دیگر واحد حسابرسی داخلی زمانی اثرب

افراد حرفه ای خواستار بی طرفی حسابرسی زیادی برای عمل به اجرای توصیه های حسابرسی داخلی داشته باشد. 

هم در حسابرسی داخلی داخلی می باشند و همچنین بسیاری از مطالعات بی طرفی را به عنوان عنصری بسیار م

 شناخته اند.
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Abstract 

To achieve good corporate governance, the company must focus on all aspects of corporate governance, 

especially the internal audit task. Internal audit measures the commitment to the ethical principles, goals, plans 

and activities of the organization and is also an important resource for the independent auditor, the audit 

committee, the board of directors and the chief executive officer. Impact is a key issue for those interested in 

internal auditing. However, not everyone's views are the same, for example, external auditors and the audit 

committee pay more attention to the guarantee of control, while senior management expects the internal auditor 

to both guarantee and advise. Therefore, it is necessary to examine both groups and this study tries to examine 

the impact of some factors on the impact of internal audit from the perspective of external auditors. Therefore, 

the main purpose of this article is to evaluate the effectiveness of internal audit and the supportive role of 

management. For more effective performance, internal auditors and audit service clients need to have a similar 

understanding of what makes internal auditing a value-added activity. Failure to achieve this understanding can 

lead to the perception that internal auditing is simply an obstacle to achieving goals. This can lead to unusable 

audit services and ignoring audit recommendations, which adversely affects the effectiveness of internal auditing. 

It can be concluded that the characteristics of internal auditors affect internal audit and senior management 

support is very important in this regard. 
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