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Abstract  

Objectivity is one of the four fundamental principles of internal auditors Code of 
Ethics. In 2010, The Institute of Internal Auditors (IIA) introduced the Value 
Proposition and objectivity is one of the three core elements of it. Also, according to 
Auditing Standard No. 610, objectivity is one of the main components of internal 
auditing. Use of internal Audit Function (IAF) as a Management Training Ground 
(MTG) is in companies that internal auditors are promoted to executive positions. 
This can impair their objectivity and affect the reliance of independent auditors on 
their work. So the purpose of this study is to investigate the level of the External 
Auditor’s Reliance Decision on the Internal Auditors Function as a MTG. The 
purpose of this study is to investigate the reliance of external auditors on the work of 
internal auditors according to the strategy of MTG. Participants of this study are 
External auditors including partners, managers, senior supervisors, and senior 
auditors of Iranian audit firms. In this survey, 100 questionnaires were collected. 
The results of the study show that external auditors perceive internal auditors 
employed in an IAF used as a MTG to be less objective. The results also showed 
that external auditors perceive the competence and due professional care of IAFs 
used as a MTG less than other IAFs. 
Keywords: Internal Auditing, Objectivity, Management Training Ground, 
External Auditor’s Reliance  
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 به توجه با داخلی حسابرسان کار بر مستقل حسابرسان اتکاي میزان
 مدیر پرورش راهبرد

  ایران تهران، شهید بهشتی، دانشگاه استادیار حسابداري،    وحید منتی 
  

 کارشناس ارشد حسابداري، دانشگاه خوارزمی،  تهران، ایران  پور اخت هارون علی
  

  چکیده
اي حسابرسان داخلی است. بر اساس گزاره ارزش بینی یکی از چهار اصل بنیادي آیین رفتار حرفهواقع

گانه حسابرسی عناصر اصلی سهی از کی) طرفیبی( ینیب) واقع2010( یداخلافزایی انجمن حسابرسان 
بینی را یکی (استفاده از کار حسابرسان داخلی) نیز واقع 610گردد و استاندارد حسابرسی داخلی، قلمداد می

واحد  از استفاده هاي اصلی براي استفاده از کار حسابرسان داخلی برشمرده است. رویکرداز مؤلفه
 داخلی حسابرسان شود که بعداًهایی استفاده میشرکت در رمدی پرورش يزمینه عنوانبه داخلی حسابرسی

دار ها را خدشهبینی) آنواقع( طرفیتواند بیاین موضوع می. یابندهاي مدیریت اجرایی، ارتقا میبه پست
 اتکاي میزان بررسی پژوهش این ها تأثیر بگذارد. هدفنماید و بر اتکاي حسابرسان مستقل بر کار آن

 پژوهش آماري جامعه. باشدمی مدیر پرورش راهبرد به توجه با داخلی حسابرسان کار بر قلمست حسابرسان
حسابرسی  مؤسسات حسابرسی سرپرست و ارشد سرپرستان مدیران، شرکا، شامل مستقل حسابرسان حاضر،

 100در این پیمایش نهایتاً  هستند. فعال داخلی حسابرسی واحد ها دارايآن صاحبکاران ایرانی است که
مستقل  حسابرسان که است آن بیانگر پژوهش نتایج وتحلیل قرار گرفت.پرسشنامه گردآوري و مورد تجزیه

کنند کمتر هایی که از راهبرد پرورش مدیر استفاده میبینی حسابرسان داخلی در شرکتبه دلیل آنکه واقع
 ايحرفه مراقبت اعمال و صلاحیت آنان نگاه ازو  کنندمی اتکا کمتر هاآن کار بر کنند؛ارزیابی می

 .است کمتر شود،می تلقی مدیر پرورش زمینه عنوانبه داخلی حسابرسی واحد کههنگامی داخلی حسابرسان

و قضاوت  پذیريذهنیت فلسفی، فشار بودجه زمانی، جامعیت، تعمق، انعطاف :هاواژهکلید
   اي حسابرسحرفه

  : نویسنده مسئولv_menati@sbu.ac.ir 
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  مقدمه
گانه معادله حسابرسی داخلی توسط انجمن طرفی یکی از عناصر اصلی سهبینی یا بیواقع

بینی را از حسابرسی اگر واقع ؛ کهشده است)، معرفی2010( کایآمرحسابرسان داخلی 
حسابرسی  1100که استاندارد طوريداخلی مستثنا کنیم، از آن چیزي باقی نخواهد ماند. به

کند که واحد حسابرسی داخلی باید مستقل بیان می» بینیقلال و واقعاست«داخلی با عنوان 
انجمن باشند (طرف) بی( ینبباشد و حسابرسان داخلی باید در انجام کارهاي خود واقع

 پرورش ابزار یک عنوانبه داخلی حسابرسی از استفاده ). رویکرد2016حسابرسان داخلی، 
 داخلی مدیر یا کارکنان واحد حسابرسی از که شودمی مشاهده بیشتر هاییشرکت در مدیر

 این متحدهایالات در. کنندمی استفاده هاي شغلی در همان سازمانبعداً در سایر جایگاه
 مطالعه با) 2010( همکاران و ابوت). 2010 همکاران و ابوت( است رایج رویهیک رویکرد

 هايشرکت درصد 65 که اندداده نشان شرکت 1,000 در فعال داخلی حسابرس 134
 استفاده مدیر پرورش براي زمینه یک عنوانبه داخلی حسابرسی واحد از موردبررسی،

 و قرارگرفته مورداستفاده گسترده طوربه هاشرکت بین در رویکرد این هرچند. اندکرده
 ،)2001 ،باریر( شودمی تعریف پردازاننظریه برخی توسط داخلی حسابرسی آینده عنوانبه

 طوربه و راهبرد این کارگیريبه از ناشی تأثیر تاکنون مطالعات از محدودي بسیار تعداد
 هاشرکت در مدیر را پرورش راهبرد عنوانبه داخلی واحد حسابرسی از استفاده خاص

؛ سو و همکاران، 2013؛ رز و همکاران، 2011مزیر و همکاران، اند (داده قرار موردبررسی
 نسبت لازم ارزیابی به ملزم را مستقل حسابرسان که استانداردهایی گرفتن نظر در با. )2020

 توانندمی مستقل حسابرسان اند،کرده داخلی حسابرسان توسط شدهانجام هايفعالیت به
 در فعال داخلی حسابرسان بینیواقع و خبرگی)( تیصلاح به نسبت اثربخش، ارزیابی
 را هارسیدگی حجم داخلی، حسابرسان کار به اتکا افزایش با و باشند را داشته هاشرکت
 همکاران، و فلیکس( کنند جوییصرفه حسابرسی هايهزینه در نهایت در و دهند کاهش
 ).2011 همکاران، و پراویت ؛2004 همکاران، و گراملینگ ؛2001
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 تأثیرگذاري و مدیر پرورش شرایط بر اصلی تمرکز حاضر مطالعه در که است ذکر به لازم
 عملکرد حالت این در و بوده داخلی حسابرسان به نسبت مستقل حسابرسان درك بر آن

 این در مستقل حسابرسان درك. گیردنمی قرار موردتوجه داخلی حسابرسی واحد واقعی
 داخلی حسابرسان توسط شدهانجام کارهاي به نسبت هاآن اتکاي میزان به توجه با حالت،

 ارزیابی چگونگی تحلیل منظوربه. شودمی گیرياندازه هارسیدگی حجم کاهش قالب در
 راهبرد عنوانبه شده گمارده کار به داخلی حسابرسان کار به نسبت مستقل حسابرسان

 نیز موضوع این همچنین. است شده اتکا» 1نظریه اِسناد« به مطالعه این در مدیر، پرورش
 و شایستگی به نسبت مستقل حسابرسان درك بر مدیر پرورش شرایط آیا که شدهبررسی
 خیر؟ یا دارد تأثیر داخلی حسابرسان ايحرفه مراقبت

 در که کرده تشویق را هاآن و داده اجازه مستقل حسابرسان به حسابرسی استانداردهاي       
 توسط شدهانجام هايرسیدگی نتایج به معقول طوربه خود هايرسیدگی ریزيبرنامه هنگام

 بر نظارت هیئت ؛1990 آمریکا، رسمی حسابداران انجمن( نمایند اتکا داخلی حسابرسان
؛ سازمان 2009 حسابداران، المللیبین فدراسیون ؛2007 عام، هايشرکت حسابداري

 واحد در شدهانجام هايفعالیت دهد تشخیص حسابرس یک کههنگامی ).1397حسابرسی، 
 میزان درباره باید دارد، تأثیر مستقل حسابرسی اثربخشی و کارایی بر داخلی حسابرسی

 و صلاحیت بینی،واقع سطح ارزیابی طریق از داخلی حسابرسی واحد به نسبت خود اتکاي
 آمریکا، رسمی حسابداران انجمن( کند گیريتصمیم مستقل حسابرسان ايحرفه مراقبت

 حسابداران المللیبین فدراسیون ؛2007 عام، هايشرکت حسابداري بر نظارت هیئت ؛1990
 پژوهش ادبیات از ايگسترده بخش دیگر طرف از). 1397؛ سازمان حسابرسی، 2009
 داخلی حسابرسی واحد در شدهانجام کارهاي بر مستقل حسابرسان دهدمی نشان جاري

 در مناسب هايتصمیم اتخاذ منظوربه حسابرسی استاندارد پیشنهادي عوامل از و کرده اتکا
 تا مستقل حسابرسان اینکه به توجه با داشت انتظار توانمی لذا. کنندمی استفاده حوزه این

مدیر  پرورش سیستم یک در شده گمارده کار به داخلی حسابرسان بینیواقع سطح حدودي
 توسط شدهانجام فعالیت بر کمتر احتمالبه گیرند،می نظر در حسابرسان سایر از ترپایین را

1 attribution theory 
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 تاکنون کشور داخل در ازآنجاکه .)2011مزیر و همکاران، کنند (می اتکا هاآن
 عنوان زمینه آموزش مدیربه مورداستفاده از واحد حسابرسی داخلی در هاي اندکیپژوهش

 رویکرد این گرفتن نظر در با داخلی و مستقل حسابرس بین ارتباط متعاقباً و است شدهانجام
 بررسی با حوزه این در موجود شکاف پوشش حاضر، مطالعه هدف لذا است، نامشخص

 پرورش راهبرد به توجه با داخلی حسابرسان کار بر مستقل حسابرس اتکاي میزان مسئله
 واحد حسابرسی از استفاده آیا که شدهبررسی موضوع این پژوهش این در. است مدیر

 به نسبت مستقل حسابرسان اتکاي میزان بر تواندمی مدیر پرورش راهبرد عنوانبه داخلی
 داخلی که حسابرسی اگر واحد حقیقت در باشد یا خیر؟ داشته تأثیر داخلی حسابرسان

 تأثیرگذار داخلی حسابرسی اثربخشی سطح شود برمدیر استفاده می پرورش راهبرد عنوانبه
 مستقل حسابرسان آنگاه ،)مالی گزارشگري فرآیند اثربخشی با ارتباط در حداقل( باشد

 مطالعه این در همچنین،. کرد خواهند ارزیابی را هاآن کار بر اتکا میزان از متفاوتی درجات
شاغل در  داخلی حسابرسان به نسبت مستقل حسابرسان آیا که شودمی بررسی موضوع این

 ايحرفه مراقبت و صلاحیت بینی،واقع سطح هاي داراي راهبرد پرورش مدیر،شرکت
  خیر؟ یا گیرندمی نظر در حسابرسان این کار براي کمتري

 پیشینه پژوهش
 انجمن که شد متذکر باید ایران و بستر این پژوهش، در داخلی حسابرسی با ارتباط در

 کمی و کیفی گسترش کشور؛ داخلی حسابرسان تشکل باهدف ایران داخلی حسابرسان
 1391سال  اي و به طور کلی گسترش و ترقی حسابرسی داخلی در اوایلحرفه خدمات

مالی و  گزارشگري کیفیت بهبود راستاي در نیز بهادار اوراق بورس تأسیس شد. سازمان
 و بورس در شدهپذیرفته ناشران داخلی کنترل دستورالعمل تقویت نظام حاکمیت شرکتی

به تصویب رساند که استقرار واحد حسابرسی  1391 ماهاردیبهشت 16 را در فرابورس
هاي داخلی حسابرسی ناشران مزبور و ارزیابی حداقل سالانه کنترل داخلی زیر نظر کمیته

 نمونه منشور ها را الزامی کرده است. همچنینحاکم بر گزارشگري مالی توسط شرکت
 حوزه این در مهم سند دو عنوانبه داخلی حسابرسی فعالیت نمونه منشور و حسابرسی کمیته
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رسید. با عنایت به الزامات  بورس سازمان مدیرههیئت تصویب به 23/11/1391 تاریخ در
مزبور و نقش واحد حسابرسی داخلی در ارتباط با الزامات مزبور بدین ترتیب به صورت 

ها، واحدهاي هاي فرعی آنفراگیر بسیاري از ناشران بورسی، فرابورسی و شرکت
 .ب) 1396 همکاران، و نیکبختنمودند (حسابرسی داخلی را مستقر 

 وابسته، اشخاص دیگران، کار بر اتکا هنگام که دهدمی نشان شینپی هايپژوهش
 کنند اتکا آنان کار بر خواهندمی که را اشخاصی یا شخص) بینیواقع( طرفیبی و صلاحیت

 این بررسی دنبال به يمتعدد مطالعات. 1)2013 همکاران، و آلدرد و بیم( کنندمی ارزیابی
 بر چگونه مدیر پرورش رویکرد به توجه با داخلی حسابرسان از استفاده که اندبوده موضوع

 داراي داخلی حسابرسان. گذاردمی تأثیر داخلی حسابرس بینیواقع ادراکات بودن واقعی
 که کنند عمل گونهآن و بگویند را چیزي آن تا دارند تمایل مدیر پرورش رویکرد
 را مدیریت و کنند عمل خود شخصی منافع جهت در طریق این از تا خواهدمی مدیریت

 ترفیع احتمال داخلی حسابرسان کار، این با. )2011مزیر و همکاران، دهند ( قرار تأثیر تحت
 دیدگاه، این با مطابق. شوندمی متصور خود براي بیشتري، مدیریتی هايجایگاه در ارتقا و

 نشان که یافتند دست تجربی شواهد به) 2014( همکاران و هوس) و 2013( همکاران و رز
 از داخلی حسابرسان سایر به نسبت مدیر پرورش رویکرد داراي داخلی حسابرسان دادمی

 مستقل حسابرسان ادراك که دریافت) 2011( مزیر. هستند برخوردار کمتري بینیواقع
مدیر  پرورش راهبرد داراي هایی کهداخلی شاغل در شرکت حسابرسان که است چنین

 2همکاران و کریست. دارند داخلی حسابرسان سایر به نسبت کمتري بینیواقع هستند،

 حسابرسی کمیته اعضاي و داخلی حسابرسی مدیران)( يروسا با مصاحبه انجام با) 2015(
شاغل در واحدهاي  داخلی حسابرسان که معتقدند شوندگانمصاحبه این که دریافتند

همکاران دارند. سو و  کمتري بینیواقع مدیر، پرورش راهبرد حسابرسی داخلی داراي
هاي که داراي راهبرد بینی حسابرسان داخلی در شرکت) نیز نشان دادند که واقع2020(

هاي با مالکیت خانوادگی که داراي راهبرد پرورش مدیر هستند کمتر است اما در شرکت

1. Bame- Aldred et al. 
2. Christ et al. 
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رده و ساز عمل کعنوان یک تدبیر ایمنبه» مالکیت خانوادگی« ریمتغپرورش مدیر هستند، 
بینی حسابرسان داخلی کند یعنی واقعبینی حسابرسان داخلی را دستخوش مصالحه نمیواقع

 یابد.هاي خانوادگی داراي راهبرد پرورش مدیر کاهش نمیدر شرکت
هاي داخلی شاغل در شرکت حسابرسان نسبی خبرگی)( تیصلاح به مربوط هايپژوهش

 و مزیر مثالعنوانبه .نیست قاطع و واحد جوابی داراي مدیر، داراي راهبرد پرورش
 در تفاوت عدم بیانگر مستقل حسابرسان ادراك که دادند نشان) 2011( 1همکاران
یی با راهبرد پرورش مدیر هاشرکتدر  داخلی حسابرسان ايحرفه هايمراقبت و صلاحیت

شواهدي از پایین بودن میزان  )2015( 2اج همچنین. ها استدر مقایسه با بقیه شرکت
اي) شاغل در هاي حرفهمثل تعداد گواهینامه( یداخلخبرگی و تخصص حسابرسان 

 نتوانستند نیز) 2016( 3همکاران و ابوت هایی با راهبرد پرورش مدیر گزارش نکرد.شرکت
 رویکرد با داخلی واحدهاي حسابرسی از استفاده دهند نشان که آورند به دست نتایجی

 بر اساس میزان جبران خدمات)،( یداخل حسابرسان صلاحیت معیارهاي با مدیر، ورشپر
) 2015( 4همکاران و بارتون داخلی، حسابرسی در حرفه افراد جذب برحسب. دارد ارتباط

عنوان به داخلی واحد حسابرسی از استفاده که دریافتند) 2017( 5همکاران و بارتلت و
 حرفه براي شغلی متقاضیان بهتر و بیشتر جذب در اندکی موفقیت مدیر، راهبرد پرورش

 است. داشته داخلی حسابرسی

 نشان مصاحبه بر مبتنی هايپژوهش اي،کتابخانه و تجربی هايپژوهش با مقایسه در      
 مدیر پرورش هاي داراي راهبردداخلی شاغل در شرکت حسابرسان از استفاده که دهندمی

 را آناند نتوانسته قبلی ممکن است مطالعات ولی دارد ارتباط داخلی حسابرسان صلاحیت با
 7تروتمن همچنین و) 2015( 6همکاران و کریست مصاحبه هايیافته. دهند تشخیص

 ساختار یک داخلی حسابرسی صلاحیت که دهدمی نشان )1396( یمنتو  )2015(

1 .Messier et al. 
2. Ege 
3. Abbott et al. 
4.Burton et al. 
5. Bartlett et al. 
6. Christ et al. 
7. Trotman 
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 یا سازمانی درك داخلی، حسابرسی هايمهارت مجموعه شامل که است چندبعدي
داخلی شاغل در  حسابرسان که معتقدند شوندگانمصاحبه. است طبیعی توانایی و تخصص
 درك احتمالاً داخلی، حسابرسان سایر با مقایسه در مدیر پرورش راهبرد داراي هايشرکت

 داخلی حسابرسی هايمهارت داراي ولی دارند بیشتري طبیعی هايتوانایی و سازمانی
 هايتفاوت است ممکن قبلی هايپژوهش باشد، این مسئله اگر بنابراین؛ باشندمی کمتري

 تمایزي صلاحیت انواع بین زیرا دهند تشخیصاند نتوانسته را صلاحیت کلی ابعاد در مهم
 .اندنشده قائل

اشتغال در واحد حسابرسی  به احتمالاً بالاتر طبیعی توانایی داراي افراد این، بر علاوه
 ماندن به نسبت( زیرا باشند مندعلاقه مدیر پرورش داراي راهبرد هايداخلی شرکت

 هاکمتري از نظر آنالزحمه حق و اعتبار داراي که داخلی حسابرسی شغل در مدتطولانی
 داراي) ببرد رنج منفی هايکلیشه وجود از داخلی حسابرس است ممکن همچنین و باشدمی

آنان معتبرتر و یا داراي  از نگاهمدیریتی که  يهاگاهیجا به ارتقا براي بیشتر هايفرصت
). 2017 همکاران و بارتلت ،2015 همکاران و بارتون( باشدیمبیشتر است،  الزحمهحق

 هايصلاحیت انواع مستقل، حسابرسان ازآنجاکه و شدهمطرح موارد به توجه با ،درمجموع
 نیز گروه این که داشت انتظار توانمی بنابراین کنندنمی تفکیک هم از را داخلی حسابرسان
 .کنند ارزیابی واقع از کمتر را مدیر پرورش رویکرد داراي داخلی حسابرسان هايصلاحیت

 شدهانجام کشور از خارج و داخل در نیز دیگري مطالعات حاضر مطالعه راستاي در
 ،)2019( 1همکاران و سیلوا مطالعات از آمدهدستبه نتایج طبق کهطوريبه است

 توسط شدهانجام هايفعالیت نوع همچنین و داخلی حسابرسان هايویژگی و هاشایستگی
 براي گیريتصمیم در توجهیقابل تأثیر مستقل، و داخلی حسابرسان بین ارتباط و هاآن

 بر مبنی تجربی شواهد ،)2019( 2هنریزي و کوییک. دارد داخلی حسابرسی کار از استفاده
 نتایج. کردند بررسی آلمانی هايشرکت در را داخلی حسابرس به مستقل حسابرس اتکا

 کنترل سیستم اثربخشی بین دوطرفه تعامل و مستقل و داخلی حسابرسان اثرات از حاکی

1. Silva et al. 
2.Quick, R., & Henrizi, P 
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 قوي داخلی کنترل سیستم یک طورکلی،به. است شرکت مدیریت کیفیت و داخلی
 کار به مستقل حسابرسان اتکاي به توجه با را شرکت مدیریت در ضعف نقاط تواندمی

 نمودند بیان) 2018( 1همکاران و کارسلو دیگر ايمطالعه در. کند جبران داخلی حسابرسان
شاغل در واحدهاي  داخلی حسابرسان هايتوصیه روي بر بیشتر مدیران که اصلی دلیل که

شاغل  داخلی حسابرسان که است این کنندمی تکیه مدیر حسابرسی داراي راهبرد پرورش
 که یابندمی دست بیشتري اساسی هايتوانایی به مدیر پرورش هاي داراي راهبرددر شرکت

 هاهاي آنکردن بر توصیه اتکا منظوربه مدیران هايگیريتصمیم اصلی دلایل از یکی
 واحد از استفاده که دهدمی ارائه را تجربی شواهد نخستین پژوهش، این همچنین. باشدمی

 باشد،می مثبت پیامدهاي حاوي مدیر،وپرورش آموزش زمینه عنوانبه داخلی حسابرسان
 زمینه عنوانبه داخلی واحد حسابرسی از استفاده که دهندمی نشان پیشین هايپژوهش زیرا

 و مستقل حسابرسی هايهزینه مالی، گزارشگري کیفیت بر تواندمی مدیر وپرورشآموزش
 اثرات نیز) 2015( همکاران و بارتون. باشد داشته منفی تأثیر داخلی حسابرسی کارایی
 دهندهارائه عنوانبه مدیر پرورش راهبرد و زمینه عنوانبه داخلی حسابرسی واحد از استفاده

 نتایج. قرار دادند موردبررسی را داخلی حسابرسان استخدام بهبود در ايمشاوره خدمات
 علاوه. است شایع بسیار وکارحوزه کسبدر  باتجربه متقاضیان براي پدیده این که داد نشان

 یک براي درخواست به علاقه افزایش موجب که شرایطی تنها که داد نشان نتایج این، بر
شود؛ این است که جنبه خدمات می باتجربه متقاضیان براي داخلی حسابرسی شغل

تغییر تر از خدمات اطمینان بخشی باشد و امکان اي حسابرسی داخلی پررنگمشاوره
 هاي مدیریتی نیز وجود داشته باشد.موقعیت شغلی به جایگاه

 داخلی حسابرسی واحد از کههنگامی داد، نشان ،)2014( همکاران و هوس مطالعات
خطرات برآورده شده  ارزیابی شود،نمی مدیر استفاده پرورش راهبرد و زمینه عنوانبه

 کمیته به یا و ارشد مدیریت به یداخل حسابرسان که حالتی بین داخلی حسابرسی توسط
 حسابرسی واحد که زمانی حالبااین. ندارد معناداري تفاوت دهندمی گزارش حسابرسی

 برآوردي توسط خطرات ارزیابی شود،می استفاده مدیر پرورش راهبرد عنوانبه داخلی

1. Carcello et al. 
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 حالتی از کمتر بسیار دهندمی گزارش ارشد مدیریت به که حالتی حسابرسان داخلی در
 هايتوصیه داخلی حسابرسان همچنین. دهندمی گزارش حسابرسی کمیته به که است

 ارائه در مقایسه با مدیریت)(حسابرسی  کمیته به گذاريسرمایه مورد در تريمطلوب
 مدیر پرورش راهبرد عنوانبه داخلی حسابرسی واحد که زمانیاین بر علاوه. اندکرده

 تا دهندمی ارائه تريمطلوب هايتوصیه داخلی حسابرسان گیرد،می قرار مورداستفاده
. گیردنمی قرار مورداستفاده مدیر پرورش راهبرد عنوانبه داخلی حسابرسی واحد که زمانی

 آینده در رودمی انتظار که زمانی داخلی حسابرسان کردند، بیان نیز ،)2013همکاران ( و رز
 عنوانبه داخلی حسابرس واحد که حالتی به نسبت ،ابندیارتقا  ارشد مدیریت هايسمت به

 .دارند کمتري ینیبواقع گیرد،نمی قرار مورداستفاده مدیر پرورش راهبرد
 هايالزحمهحق مستقل حسابرسان که کردند بیان ،)2011( همکاران و مزیر نهایت در

 زمینه یک عنوانبه داخلی واحد حسابرسی از که کنندمی مطالبه هاییشرکت براي بالاتري
 مستقل حسابرسان داد نشان تحقیق این نتایج همچنین،. نمایندمی استفاده مدیر پرورش براي
 آموزشی باهدف داخلی حسابرسی حوزه در که افرادي توسط شدهانجام هايفعالیت براي

 از کمتر را هاآن صلاحیت اما گرفته، نظر در کمتري بینیواقع سطح شوندمی گمارده کار به
 .گیرندنمی نظر در کنند،نمی فعالیت آموزشی باهدف که داخلی حسابرسان

 یفیسهاي داخلی، صرفاً یک پژوهش در این حوزه ملاحظه گردید. در بررسی پژوهش
عنوان ) در بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی و استفاده از کار حسابرسی داخلی به1384(

بینی) حسابرسی واقع( یطرفاین دو بر استقلال و بی تأثیریک زمینه آموزش مدیریت و 
ي پژوهش ایشان بیانگر اهمیت کمیته حسابرسی براي حمایت از هاافتهی داخلی پرداخت.

طرفانه) است. همچنین بی( نانهیبواقعي حسابرسی داخلی به طور مستقل و هاتیفعالاجراي 
س داخلی و کمیته حسابرسی بر دهد که تعامل میان حسابرشواهد پژوهش ایشان نشان می

گیري نمود که استفاده توان چنین نتیجهکیفیت کار حسابرس داخلی تأثیر بسزایی دارد. می
سازي براي مرتفع نمودن آثار مزبور، برشمرده عنوان یک تدبیر ایمناز کمیته حسابرسی به

 شده است.
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استفاده از واحد حسابرسی داخلی به  که دریافت توانمی شدهانجام مطالعات بررسی با
عنوان راهبرد پرورش مدیر از میزان اتکاي حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی 

هاي دیگر از دار نماید. در نقطه مقابل برخی از پژوهشها را خدشهبینی آنکاهد و واقعمی
ر، اجراي بیشتر راهبرد پرورش مدی عنوانبهمزایاي استفاده از واحد حسابرسی داخلی 

 اند.هاي حسابرسی داخلی توسط مدیران، گزارش ارائه نمودهتوصیه
در پژوهشی جامع درباره  ب) 1396الف و  1396همکاران (، نیکبخت و )1396( منتی
 کیفیت شامل داخلی، بیان کردند که کیفیت حسابرسی داخلی حسابرسی کیفیت
 )...و منابع گذاري،سرمایه ی،طرفبی ال،استقل انسانی، منابع هايویژگی( آن هايورودي

عنوان یکی از عناصر اصلی کیفیت حسابرسی طرفی) بهبی( ینیباست. در حقیقت واقع
 . هاي حسابرسی داخلی شناسایی گردیدداخلی در ابعاد ورودي

 گروه دو در را داخلی کار حسابرسان بر اتکا ضرورت و دلایل ،)1978( 1چیورنا مک
 طریق از ي حسابرسیحرفه رقابتی بازار از ناشی ضرورت اولین. نمود بنديطبقه اساسی
 الزامات رعایت ينتیجه دلیل، دومین. است مستقل حسابرسی يالزحمهحق ثبات یا کاهش

اي بینی، صلاحیت، اعمال مراقبت حرفهاز سوي دیگر واقع .است ايحرفه استانداردهاي
اي براي اتکاي برشمرده شده در استانداردهاي حرفه حسابرسان داخلی از عناصر اصلی

گیري هاي پیشین چنین نتیجهحسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی است. پژوهش
طرفی تواند بیعنوان زمینه پروش مدیر میاند که استفاده از واحد حسابرسی داخلی بهنموده

ین پژوهش با اتکا بر ادبیات به شرح هاي ادار نماید. لذا فرضیهحسابرسان داخلی را خدشه
 گردد:زیر ارائه می

 حسابرسی واحد کههنگامی داخلی حسابرسان کار بر مستقل حسابرسان: اول فرضیه
 .کنندمی اتکا کمتر شود،می تلقی مدیر پرورش زمینه عنوانبه داخلی

 واحد کههنگامی داخلی حسابرسان صلاحیت مستقل، حسابرسان نگاه از: دوم فرضیه
 .است کمتر شود،می تلقی مدیر پرورش زمینه عنوانبه داخلی حسابرسی

1. Macchiaverna 
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 داخلی حسابرسان ايحرفه مراقبت اعمال میزان مستقل، حسابرسان نگاه از: سوم فرضیه
 .است کمتر شود،می تلقی مدیر پرورش زمینه عنوانبه داخلی حسابرسی واحد کههنگامی

 

 روش
 و ازلحاظ ماهیت و روش، از نوع مطالعات پیمایشی این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردي

 شدهاستفاده) ايپرسشنامه( میدانی و ايکتابخانه روش از اطلاعات آوريجمع براي است.
ضرورت استقرار واحدهاي هاي قبلی ارائه گردید. با عنایت بهبستر پژوهش در بخش. است

هاي اعتباري و بیمه و شرکتحسابرسی داخلی در ناشران بورسی و فرابورسی، مؤسسات 
گیري با استفاده ها، در نمونهها و نظر به نامشخص بودن حدود و تعداد این شرکتفرعی آن

 شده است.از رویکرد کوکران و جوامع نامحدود استفاده

هایی که داراي واحد حسابرسی جامعه آماري این پژوهش حسابرسان داخلی شرکت
هاي داراي واحد حسابرسی شرکت داخلی نابراین حسابرسانب؛ باشدداخلی فعال هستند، می

این پژوهش به دلیل نبود آمارهاي رسمی و  دراند. داخلی فعال مورد پیمایش قرارگرفته
شده مذکور، جامعه آماري نامشخص در نظر دقیق در خصوص جمعیت جامعه توصیف

در جوامع نامحدود و به  شده است؛ لذا براي تعیین حجم نمونه از فرمول حجم نمونهگرفته
 شرح معادله ذیل استفاده خواهد شد:

n =
t2pq

d2
 

(مقدار متغیر استانداردشده در  = Z=t ،96/1 Zبیانگر اندازه نمونه،  nکه در فرمول فوق: 
 qنسبت موفقیت و  p( q  =p=  %50، %95واحد متناظر با سطح اطمینان) در سطح احتمال 

با جایگذاري  باشد.خطاي برآوردي نمونه می d=  %10باشد)؛ و نسبت شکست فرضیه می
 در فرمول جوامع نامحدود، به شرح ذیل تعداد نمونه برآورد شده است:

n =
(1/96)2 × 0/50 × 0/50

(0/10)2
=

0/9604
0/01

= 96/04~96 

 گردد.کننده برآورد میمشارکت 96تعداد نمونه آماري با مفروضات فوق، حدود 
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 و هاوضعیت تشریح و کنندگانمشارکت مشخصات بخش دو شامل شدهطراحی پرسشنامه
 نظر سنجش براي 10 تا 1 امتیاز طیف راستا همین در. است پژوهش اصلی هايپرسش

 شرکا،مستقل ( حسابرسان پژوهش این آماري جامعه. است شدهاستفاده دهندگانپاسخ
کاران صاحب حسابرسی مؤسسات) حسابرسی سرپرست و ارشد سرپرستان مدیران،

 حجم اینکه به توجه با. باشدمی هستند، فعال داخلی حسابرسی واحد داراي که) هاشرکت(
ي پژوهش به سه شیوه در جامعه هاپرسشنامهباشد. می نفر 100 به نزدیک موردنظر نمونه

ي اجتماعی که حسابرسان مستقل در آن هاشبکهي هاکانالو  هاگروهتوزیع شد. ابتدا در 
ي الکترونیکی از پرسشنامه هاپرسشنامهعضو بودند، پرسشنامه به اشتراك گذاشته شد. براي 

دوم در مجمع عمومی سالانه انجمن حسابداران  پرس لاین) استفاده شد. افزار(نرم نیآنلا
حسابرسی  مؤسساتر شاغل د ) که بسیاري از حسابرسان مستقل1397/ 23/10خبره ایران (

 صورتبه رسانندیمعضو انجمن مزبورمی باشند و در مجمع سالانه آن حضور به هم 
نسخه کاغذي از طریق  صورتبهقرار گرفت و سوم  کنندگانشرکتکاغذي در اختیار 

در دسترس) در اختیار حسابرسان صورت (به یحسابرسموسسه  50مراجعه حضوري به 
در مجمع سالانه  شدهلیتکمي کاغذي هانسخهبعد از دریافت  مستقل قرار گرفت. نهایتاً

حسابرسی براي دریافت  مؤسساتانجمن حسابداران خبره و پیگیري و مراجعه بعدي به 
ي اجتماعی، در مجموع هاشبکهاز طریق  شدهلیتکمي هانسخهي کاغذي و هاپرسشنامه

 پرسشنامه تکمیل و حاصل گردید. 100

 بر هاپرسشنامه پایایی میزان ابتدا آماري، هايیافته بررسی و هاپاسخنامه بررسی منظوربه
نشان  آن نتایج ادامه در که شد محاسبه ،SPSS افزارنرم از استفاده با کرونباخ آلفاي اساس

همکاران مبناي اصلی پرسشنامه و طرح آزمایشی برگرفته از کار مزیر و . است شدهداده
 محتوا روایی روش از پرسشنامه روایی تعیین منظوربه هشپژو این ) است. در2011(

نفر از  2شامل نظران (صاحب و متخصصان اختیار در پرسشنامه یعنی است شدهاستفاده
نفر از مدیران حسابرسی داخلی  3نفر شرکاي مؤسسات حسابرسی و  2استادان حسابرسی، 

 قرار صورت گروه در دسترس)در بورس اوراق بهادار تهران به شدهرفتهیپذي هاشرکت
 ابزار بنابراین،؛ است شدهحاصل اطمینان پرسشنامه روایی از هاآن تائید از پس و شدهداده
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 در. است برخوردار لازم محتوایی روایی از) پرسشنامه( پژوهش این هايداده گردآوري
 t آزمون و اينمونه تک t آزمون از هافرضیه آزمون و اطلاعات تحلیل منظوربه نهایت
 .است شدهاستفاده SPSS افزارنرم و زوجی
 تاکنون آیا که شده سؤال مستقل حسابرسان از ابتدا در تحقیق اجراي روش راستاي در

 عنوانبه داخلی حسابرسی واحد ها،آن در که مؤسساتی یا شرکت با خود هايرسیدگی در
 آموزش و شدهتربیت تجاري واحد بعدي مدیران تا گرددمی تلقی آموزشی زمینه یک

 براي صاحبکار مدیریت و سوابق صنعت، از وضعیتی سپس. خیر یا اندشده مواجه بینند،
 براي هاآن که شد تصویر وضعیتی کنندگانمشارکت براي. شد تشریح کنندگانمشارکت

 در و اندشدهانتخاب موردنظر شرکت قانونی بازرس و مستقل حسابرس عنوانبه اول سال
منظور کنترل هرگونه سوگیري به .اندنکرده حسابرسی را شرکت آن هرگز نیز قبل هايسال

شده است که در هر سه وضعیت، کنندگان این وضعیت ترسیماحتمالی، براي مشارکت
اي، مراقبت هاي حرفهواحدهاي حسابرسی داخلی ازنظر جایگاه سازمانی، صلاحیت

اي و حدود و وظایف، وضعیت حاکمیت شرکتی، منابع حسابرسی داخلی کاملاً حرفه
 سه صاحبکار، داخلی حسابرسی واحد مختصر معرفی از بعد ادامه در یکسان هستند.

گردید. براي تشخیص و آگاهی حسابرسان مستقل  تشریح کنندگانمشارکت براي وضعیت
زمینه پرورش مدیر در شرکت  عنوانبهاز وجود راهبرد استفاده از واحد حسابرسی داخلی 

صاحبکار، در هر وضعیت این موضوع تشریح شده است. در حقیقت در هر وضعیت وجود 
یا عدم وجود راهبرد پرورش مدیر و یا نحوه و وضعیت استفاده از این راهبرد تشریح شده 

 زیر است: صورت به هاتیوضعاست. شرح کامل این 

 در مدیر عنوان زمینه پرورشاز واحد حسابرسی داخلی به راهبرد استفاده: اول وضعیت
 .ندارد وجود شرکت

 وجود داخلی حسابرسی واحد کارکنان مدیر صرفاً براي پرورش راهبرد: دوم وضعیت
 .دارد

شامل مدیر ( یداخل حسابرسی واحد کارکنان همه براي مدیر پرورش راهبرد: سوم وضعیت
 دارد. وجود حسابرسی داخلی)
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 مورد شده،گردآوري هايداده بر اساس پژوهش هايفرضیه نتایج، بخش در و ادامه در 
 .گرفت خواهند قرار آماري بررسی و وتحلیلتجزیه

 

 هایافته
 بر. است شدهنشان داده ،1 جدول در کنندگانمشارکت مشخصات به مربوط توصیفی آمار

 مرد گویانپاسخ از درصد 82. است سال 40 تا 31 رده در سنی فراوانی بیشترین نتایج اساس
 تحصیلی مدرك داراي دهندگانپاسخ از درصد 24 همچنین. اندبوده زن درصد 18 و

 بر. اندبوده دکترا تحصیلی مدرك دارايدرصد  12 و لیسانسفوق درصد 64 لیسانس،
 که اندداشته سال 20 تا 10 تجربه دهندگانپاسخ از درصد 44 نیز کاري تجربه اساس
 .است بالا تجربه دهندهنشان

 کنندگانمشارکتهاي جمعیت شناختی . توصیف متغیر1جدول 
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی شرح متغیر
 19 19 19 سال 30الی  20 سن

 54 35 35 سال 40الی  31 

 100 46 46 سال به بالا 40 

 18 18 18 زن جنسیت

 100 82 82 مرد 

 24 24 24 کارشناسی تحصیلات

 88 64 64 کارشناسی ارشد 

 100 12 12 ادکتر 

 29 29 29 سال 10کمتر از  تجربه کاري

 73 44 44 سال 20تا  10 

 100 27 27 سال 20بیشتر از  

 هاي پژوهشمنبع: داده

 
در  مربوطه نتایج کنندگانمشارکت کاري هاویژگی به مربوط سؤالات بررسی راستاي در

 دهندگان،پاسخ از درصد 81 که شودمی مشاهده جدول این در. شد نشان داده 2 جدول
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 درصد 19 و دهندمی قرار ارزیابی مورد را صاحبکار داخلی حسابرسی واحد کار
 72. اندنکرده ارزیابی تاکنون را صاحبکار داخلی حسابرسی واحد کار دهندگانپاسخ

 از واحدها این درصد 28 و بورسی نوع از صاحبکار موردحسابرسی واحدهاي از درصد
 . باشندمی بورسی غیر نوع

 حسابداران جامعه ارزیابی آخرین اساس بر و 2 جدول نتایج به توجه با راستا همین در
 درصد 25 الف، رتبه داراي پژوهش این در حاضر حسابرسی مؤسسات درصد 69 رسمی،

 درصد 58. باشندمی ج رتبه داراي حسابرسی مؤسسات درصد 6 و ب رتبه داراي مؤسسات
 کارشناس گواهینامه داراي درصد 6 رسمی، حسابدار گواهینامه داراي دهندگانپاسخ از

 از درصد 9 و جامعه بنديرتبه هايگواهینامه داراي درصد 27 رسمی دادگستري،
 هستند. حسابرسی ايحرفه هايگواهینامه سایر داراي دهندگانپاسخ

 کنندگانمشارکتها کاري . آمار توصیفی ویژگی2جدول 

 شرح 
درصد 
 فراوانی

 ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی
 81 ارزیابی

 19 عدم ارزیابی

 نوع شرکت صاحبکار
 72 بورسی

 28 غیر بورسی

الزحمه لحاظ کردن ارزیابی واحد حسابرسی داخلی در تعیین حق
 حسابرسی

 63 لحاظ شده

 37 نشدهلحاظ 

 رتبه موسسه حسابرسی

 69 الف

 25 ب

 6 ج

 اي حسابرسیهاي حرفهگواهینامه

 58 حسابدار رسمی

 6 کارشناس رسمی دادگستري
بندي رتبههاي گواهینامه

 جامعه
27 

 9 سایر

 رتبه حسابرس
 20 سرپرست

 18 سرپرست ارشد



 101 |منتی و علی پور 

 شرح 
درصد 
 فراوانی

 30 مدیر
 32 سایر

 هاي پژوهشمنبع: داده

 
 واحد وضعیت گونه 3 بیانگر که مختلف وضعیت 3 در شد اشاره ترپیش که طورهمان     

 ،)بینیواقع( طرفیبی با مرتبط سؤال 3 کنندگانمشارکت از است داخلی حسابرسی
 9 کلی حالت در بنابراین؛ است شده پرسیده ايحرفه مراقبت اعمال و) شایستگی( صلاحیت

 پرداخته هاآن بررسی به ادامه در که داشت وضعیت)سه پرسش در سه ( میخواه سؤال
 موردسنجش بخش هر براي پرسشنامه موردنظر، پایایی وضعیت سه بررسی از پیش. شودمی

 براي کرونباخ آلفاي ضریب. است شدهنشان داده 3 جدول در آن نتایج که گرفت قرار
 7/0 از به اینکه بیشتر با توجه و است 9/0 و 898/0 ،939/0 ترتیب به سوم تا اول وضعیت

 .است پرسشنامه بالاي پایایی دهندهنشان باشد،می
 هاي پژوهش. بررسی پایایی شاخص3 جدول

 آلفاي کرونباخ ابعاد مدل پژوهش
 939/0 1وضعیت 
 898/0 2وضعیت 
 900/0 3وضعیت 

 
 6و  5و  4 يشماره سؤالات اول، وضعیت به مربوط پرسشنامه 3و  2و  1 يشماره سؤالات

 وضعیت به مربوط پرسشنامه 9و  8و  7 شماره سؤالات و دوم وضعیت به مربوط پرسشنامه
 وضعیت سه تشریح با سؤال سه این که است زیر شرح به موردنظر هايسؤال. باشدمی سوم

 سؤال سه. شودمی داده پاسخ مستقل حسابرسان شد؛ توسط اشاره ترپیش که مختلف
 از: اندعبارت که موردبررسی
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 ايحرفه وظایف اجراي در صاحبکار داخلی حسابرسی واحد کارکنان طرفیبی وضعیت-1
 ارزیابی چگونه وضعیت این در را) پیگیري و هایافته گزارش رسیدگی، ریزي،برنامه( خود

 .است کامل طرفیبی معنی به 100 و طرفیبی عدم معناي به صفر کنید؟می
 وظایف اجراي در صاحبکار داخلی حسابرسی واحد کارکنان صلاحیت وضعیت-2

 چگونه را وضعیت این در) پیگیري و هایافته گزارش رسیدگی، ریزي،برنامه( خود ايحرفه
 بالا شایستگی و صلاحیت معنی به 100 و صلاحیت عدم معناي به صفر کنید؟می ارزیابی

 .است
 اجراي در صاحبکار داخلی حسابرسی واحد کارکنان ايحرفه مراقبت اعمال وضعیت-3

 وضعیت این در) پیگیري و هایافته گزارش رسیدگی، ریزي،برنامه( خود ايحرفه وظایف
 معنی به 100 و ايحرفه هايمراقبت اعمال عدم معناي به صفر کنید؟می ارزیابی چگونه را

 .است لازم ايحرفه هايمراقبت اعمال
از یک طیف  درج بندي شده (از صفر تا ده) استفاده شده  وضعیت هر در سؤالات این      

شده شده لیکرت استفادهبنديها با عنایت به طیف درجهاست. براي نمره دهی به پرسش
شده است. بنابراین میانگین پاسخ استفاده+» 5«الی » -5«است. هر پاسخ از 

ري داشته باشد، یعنی میانگین جدول) اختلاف معناداصفر (کنندگان اگر با عدد مشارکت
 4 جدول اي حسابرس داخلی معنادار بوده است. درطرفی، صلاحیت یا مراقبت حرفهبی

 4 جدول نتایج که طورهمان. است شدهنشان داده پژوهش سؤالات از یک هر توصیفی آمار
 (وضعیت دوم) و 4 (وضعیت اول) و 1 سؤال سه بینی)،واقعاول ( فرضیه براي دهدمی نشان

 وضعیت سه در سؤال یک دهندهنشان درواقع که است شده وضعیت سوم) پرسیده( 7
 سوم وضعیت سمت به حرکت با میانگین که شودمی مشاهده راستا همین در. است مختلف
 راستاي در پرورش به سمت وضعیت داخلی حسابرسان هرچه درواقع. یافت خواهد کاهش

 حسابرسان) بینیواقع( طرفیبی بر مبنی مستقل حسابرسان نظر روند،می پیش مدیریت
 ندارد چندانی تفاوت سؤالات پراکندگی درواقع و معیار انحراف اما؛ یابدمی کاهش داخلی

 و دوم فرضیه سؤالات براي. است سؤال هر در یکسان تقریباً پراکندگی دامنه دهندهنشان که
 و) شایستگی( صلاحیت براي نمرات میانگین یعنی؛ شودمی مشاهده وضعیت همین نیز سوم



 103 |منتی و علی پور 

مدیر  عنوانبه پرورش وضعیت سمت به حرکت با داخلی حسابرسان ايحرفه مراقبت اعمال
 ترکمرنگ داخلی حسابرسان به مستقل حسابرسان اعتماد درواقع و یافت خواهد کاهش
 .شد خواهد

 آمار توصیفی مربوط به سؤالات پژوهش در سه وضعیت مختلف .4جدول 

 )100(تعداد مشاهدات:  

 خطاي استاندارد انحراف معیار میانگین سؤال فرضیه

 سؤالات فرضیه اول

 287/0 874/2 96/1 1سؤال 
 248/0 480/2 46/0 4سؤال 
 276/0 763/2 -02/0 7سؤال 

 سؤالات فرضیه دوم

 254/0 540/2 21/2 2سؤال 
 257/0 574/2 67/1 5سؤال 
 275/0 751/2 19/1 8سؤال 

 سؤالات فرضیه سوم

 253/0 534/2 23/2 3سؤال 
 232/0 325/2 36/1 6سؤال 
 291/0 907/2 65/0 9سؤال 

 هاي پژوهشمنبع: داده              

 
 t آزمون از خیر یا است معنادار آماري ازنظر سؤالات، میانگین اینکه بررسی براي      

 سؤالات زوجی مقایسه با پژوهش، فرضیات بررسی براي t آزمون نتایج. شودمی استفاده
 همچنین. است شدهنشان داده 5 جدول در پژوهش فرضیات بررسی راستاي در موردنظر

 .است شدهنشان داده 5 جدول در نیز هاآن معناداري سطح و سؤالات جفت همبستگی میزان
 درصد 5/61 ،4 و 1 سؤال بین همبستگی میزان که شودمی ملاحظه ،5 جدول نتایج اساس بر

 همین به. است معنادار درصد 95 سطح در آماره احتمال اساس بر همبستگی این. است
 هاآن تمامی براي که است ملاحظهقابل جدول در نیز سؤالات جفت سایر همبستگی ترتیب

 به نزدیک سؤالات جفت بین که شودمی مشاهده همچنین. است شده معنادار همبستگی
 به توجه با. است درصد 60 به نزدیک و بوده بالا ها،مقایسه تمامی در همبستگی یکدیگر

 که کرد بیان چنین توانمی است معنادار موردبررسی سؤالات جفت همبستگی اینکه
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 وضعیت دو در سؤال دو بین لذا. اندداشته را کافی دقت سؤالات به پاسخ در دهندگانپاسخ
 مرتبط معناداري سطح همچنین و t آماره بررسی با .است تصورقابل منطقی روابط متفاوت،

 سطح و است 313/6 با برابر t آماره میزان ،4 و 1 سؤال بین که شودمی مشاهده آن با
 درصد 5 خطاي سطح از کمتر معناداري سطح آنکه به توجه با. است 000/0 آن معناداري

. دارد وجود معناداري اختلاف میانگین ازنظر 4 و 1 سؤال بین که گفت توانمی لذا است
 حسابرسی واحد کارکنان) بینیواقع( طرفیبی که معتقدند مستقل حسابرسان دیگربیانبه

 از بالاتر عملیاتی، مدیریت سمت در داخلی حسابرسان استخدام عدم وضعیت در داخلی
 مدیریت سمت در داخلی حسابرسی مدیر استثنايبه داخلی حسابرسان استخدام وضعیت
 شدهبررسی نیز 7 و 4 همچنین و 7 و 1 سؤالات جفت مقایسه با مسئله همین. است عملیاتی

 سمت در داخلی حسابرسان استخدام عدم وضعیت بین که دهدمی نشان نتایج. است
 مدیریت سمت در داخلی حسابرسی کارکنان همه استخدام وضعیت و عملیاتی مدیریت
 داخلی حسابرسی واحد کارکنان) بینیواقع( طرفیبی در مستقل حسابرسان نیز عملیاتی

 اما؛ است شده معنادار درصد 95 سطح در t آماره احتمال چراکه هستند قائل تمایز
 وضعیت بین داخلی حسابرسی واحد کارکنان) بینیواقع( طرفیبی در مستقل حسابرسان

 و عملیاتی مدیریت سمت در داخلی حسابرسی مدیر استثنايبه داخلی حسابرسان استخدام
 قائل تمایز عملیاتی مدیریت سمت در داخلی حسابرسی کارکنان همه استخدام وضعیت

 این که گفت باید البته. نیست معنادار درصد 95 سطح در t آماره احتمال چراکه. اندنبوده
 این. شودمی تائید پژوهش اول فرضیه لذا. است شده معنادار درصد 90 سطح در اختلاف
 واحد کههنگامی داخلی حسابرسان کار بر مستقل حسابرسان که کندمی بیان فرضیه

 راستاي در .کنندمی اتکا کمتر شود،می تلقی مدیر پرورش زمینه عنوانبه داخلی حسابرسی
 جفت تمامی که دهدمی نشان ،5 جدول دوم بخش نتایج پژوهش، دوم فرضیه بررسی
 لذا. است معنادار t آماره احتمال اساس بر درصد 95 احتمال سطح در سؤالات مقایسه

 کارکنان) شایستگی( صلاحیت ترتیب به مستقل حسابرسان که کرد بیان چنین توانمی
 مدیریت سمت در داخلی حسابرسان استخدام عدم« وضعیت در را داخلی حسابرسی واحد

 سمت در داخلی حسابرسی مدیر استثنايبه داخلی حسابرسان استخدام« از بیشتر ،»یاتیعمل
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 داخلی حسابرسی کارکنان همه استخدام« از بیشتر را اول وضعیت دو و» یاتیعمل مدیریت
 نگاه از« اینکه بر مبنی نیز پژوهش دوم فرضیه لذا. دانندمی» یاتیعمل مدیریت سمت در

 عنوانبه داخلی حسابرسی واحد کههنگامی داخلی حسابرسان صلاحیت مستقل حسابرسان
 .شودمی تائید نیز ،»است کمتر شود،می تلقی مدیر پرورش زمینه

 نیز هامقایسه زوج این که شودمی مشاهده دودوبه صورتبه نیز 9 و 6 و 3 سؤالات بررسی با
. هستند معنادار اختلاف داراي درصد 95 سطح در آن به مربوط احتمال و t آماره اساس بر

 حسابرسان ايحرفه مراقبت اعمال میزان مستقل حسابرسان نگاه از که گفت توانمی لذا
 کمتر شود،می تلقی مدیر پرورش زمینه عنوانبه داخلی حسابرسی واحد کههنگامی داخلی

 .گرددمی تائید نیز پژوهش سوم فرضیه پس است
 براي مقایسه جفت سؤالات مختلف t. آزمون 5جدول 

 tسطح معناداري آماره  tآماره  انحراف معیار میانگیناختلاف  سطح معناداري همبستگی نوع مقایسه فرضیه

 اول
 000/0 313/6 376/2 50/1 000/0 615/0 4سؤال  1سؤال 
 000/0 706/5 470/3 98/1 015/0 243/0 7سؤال  1سؤال 
 062/0 886/1 544/2 48/0 000/0 533/0 7سؤال  4سؤال 

 دوم
 019/0 377/2 272/2 54/0 000/0 605/0 5سؤال  2سؤال 
 001/0 461/3 947/2 02/1 000/0 382/0 8سؤال  2سؤال 
 006/0 829/2 697/1 48/0 000/0 799/0 8سؤال  5سؤال 

 سوم
 000/0 962/3 196/2 87/0 000/0 595/0 6سؤال  3سؤال 
 000/0 735/4 337/3 58/1 011/0 254/0 9سؤال  3سؤال 
 005/0 868/2 475/2 71/0 000/0 572/0 9سؤال  6سؤال 

 هاي پژوهشمنبع: داده

 
که همه کارکنان و مدیر نکته حائز اهمیت آن است که در وضعیت سوم و هنگامی    

هاي عنوان مدیران ارشد اجرایی هستند، میانگین پاسخکارگیري بهحسابرسی داخلی قابل به
شدت به» اياعمال مراقبت حرفه«و » صلاحیت«، »طرفیبی«کنندگان پیرامون مشارکت

که (وضعیتی که) قرار است مدیر حسابرسی داخلی یافته است. در حقیقت هنگامیکاهش
هاي مزبور با هاي مدیریت ارتقا یابد، ادراك حسابرسان مستقل پیرامون مؤلفهنیز به سمت

) 1به (ت ) نسب7و () 1که اختلاف میانگین سؤال (طوريیافته است بهشدت بیشتري کاهش
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تر مراتب بزرگ) به6) و (3) نسبت به (9) و (3)؛ یا (5) و (2) نسبت به (8) و (2( )؛ یا4و (
دهنده این موضوع است که هنگامی در نظر است که مدیر حسابرسی داخلی است که نشان

هاي مدیریت اجرایی منتقل گردد، نیز علاوه بر کارکنان حسابرسی داخلی به سمت
اي واحد حسابرسی داخلی کمتر از وضعیتی که یت و اعمال مراقبت حرفهطرفی، صلاحبی

نه مدیر حسابرسی داخلی) به ( یداخلصرفاً قرار است صرفاً کارکنان واحد حسابرسی 
شود و از هاي مدیریت اجرایی منتقل گردند از طرف حسابرسان مستقل ادراك میسمت

) نیز به ترتیب با سطح 9( ) با6) و (8( با) 5)؛ (7با () 4هاي (حیث آماري اختلاف پرسش
بینی)، صلاحیت واقع( یطرفدهد بیباشد؛ که نشان میمعنادار می %99و  %99، %90اطمینان 

کنندگان اي مدیر حسابرسی داخلی نیز وزن بسیار بااهمیتی ازنظر مشارکتو مراقبت حرفه
 دارد.

 گیريبحث و نتیجه
 سازمان آینده مدیران پرورش زمینه عنوانبه داخلی، سیحسابر واحد اگر اینکه به عنایت با

 اینکه به نظر و دهد قرار تأثیر تحت را داخلی حسابرسان بینیواقع است ممکن گردد، تلقی
 نشده روشن موضوع این هاي معدودي در داخل در این حوزه انجام گرفته،پژوهش تاکنون

 میزان مسئله بررسی با حوزه این در موجود شکاف پوشش حاضر مطالعه هدف لذا است
 بوده مدیر پرورش راهبرد به توجه با داخلی حسابرسان کار بر مستقل حسابرس اتکاي
 .است

 از استفاده که اندبوده موضوع این بررسی دنبال به متعددي مطالعات راستا همین در     
 ادراکات بودن واقعی بر چگونه مدیر پرورش راهبرد عنوانبه داخلی واحد حسابرسی

 همکاران و رز مطالعات. گذاردمی تأثیر داخلی حسابرسان بینیحسابرسان مستقل از واقع
و ، سو )2015( همکاران و کریست ،)2011( مزیر ،)2014( همکاران و هوس ،)2013(

شاغل در واحدهاي حسابرسی داخلی  داخلی حسابرسان که داد نشان )2020همکاران (
 و رسانی کنند)اطلاع( ندیبگو را چیزي آن تا دارند تمایل مدیر پرورش داراي راهبرد

 خود شخصی منافع جهت در طریق این از تا خواهدمی مدیریت که کنند عمل گونهآن
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 ترفیع احتمال داخلی حسابرسان کار، این با. دهند قرار تأثیر تحت را مدیریت و کنند عمل
 در. شوندمی متصور خود براي بیشتري، مدیریت اجرایی)( یتیریمد هايجایگاه به ارتقا و

 کار بر مستقل حسابرسان کهطوريبه. است بوده امر همین گویاي نتایج، نیز حاضر مطالعه
 تلقی مدیر پرورش زمینه عنوانبه داخلی حسابرسی واحد کههنگامی داخلی حسابرسان

) که نشان دادند 2011هاي مزیر و همکاران (این یافته با یافته .کنندمی اتکا کمتر شود،می
عنوان زمینه پرورش ها بهبر کار واحدهاي حسابرسی داخلی که از آن که حسابرسان مستقل

) کمتر اتکا ابدییمیافته هاي حسابرسی افزایشدرنتیجه هزینهشوند (مدیر استفاده می
 .نماید؛ مطابقت میکنندیم

هاي داراي شاغل در شرکت داخلی حسابرسان نسبی صلاحیت به مربوط هايشپژوه      
 است این بر اعتقاد کهطوريبه. اندگزارش نکرده قاطع و واحد پاسخ مدیر، پرورش راهبرد

 در اندکی موفقیت مدیر، پرورش رویکردعنوان به واحد حسابرسی داخلی از استفاده که
 بنابراین؛ است داشته داخلی حسابرسی حرفه براي شغلی متقاضیان بهتر و بیشتر جذب

 اینکه مورد در سازگار و یکپارچه شواهدي عموماً پیشین مطالعات و تجربی هايپژوهش
 به افراد بیشتر جذب باعث مدیر پرورش راهبرد عنوانبه داخلی واحد حسابرسی از استفاده

 و تجربی هايپژوهش با مقایسه در اما؛ کندنمی ارائه گردد،می داخلی حسابرسی حرفه
واحدهاي حسابرسی  از استفاده که دهدمی نشان مصاحبه بر مبتنی هايپژوهش اي،کتابخانه
 همین در. دارد ارتباط داخلی حسابرسی صلاحیت با مدیر پرورش راهبرد عنوانبهداخلی 

 امر این گویاي) 2015( تروتمن همچنین و) 2015( همکاران و کریست مطالعات راستا
 حسابرسان نگاه از که داد نشان ايمصاحبه هايپژوهش راستاي در نیز حاضر مطالعه. است

 زمینه عنوانبه داخلی حسابرسی واحد کههنگامی داخلی حسابرسان صلاحیت مستقل
 .شودیمکمتر ارزیابی  شود،می تلقی مدیر پرورش

واحدهاي حسابرسی  شاغل در که حسابرسان داخلی کرد بیان چنین توانمی نهایت در      
 درك احتمالاً داخلی، حسابرسان سایر با مقایسه در مدیر پرورش رویکرد داراي داخلی

 داخلی حسابرسی هايمهارت داراي ولی دارند بیشتري طبیعی هايتوانایی و سازمانی
 حسابرسان داخلی شاغل در واحدهاي حسابرسی داخلی باشند چراکه احتمالاً می کمتري

 
 



 1400 بهار | 69شماره  | هجدهمسال  |مطالعات تجربی حسابداري مالی    |108

 حسابرسی هايمهارت با مقایسه در شوند کهمی ترغیب مدیر پرورش رویکرد داراي
 درك یا داخلی حسابرسیروش  داخلی، حسابرسی ايهاي حرفهگواهینامه مثل( داخلی

 و سازمان درك مانند مدیریتی هايمهارت روي بر بیشتر) داخلی حسابرسی استانداردهاي
 که شرایطی در داخلی حسابرسان ايحرفه مراقبت لذا کنند و تمرکز وکارکسب فرایند
. یافت خواهد کاهش شودمی تلقی مدیر پرورش زمینه عنوانبه داخلی حسابرسی واحد
 میزان مستقل حسابرسان نگاه از که داد نشان نیز حاضر پژوهش سوم فرضیه به مربوط نتایج

 زمینه عنوانبه داخلی حسابرسی واحد کههنگامی داخلی حسابرسان ايحرفه مراقبت اعمال
هاي مزیر و این موضوع برخلاف یافته .شودیمارزیابی  کمتر شود،می تلقی مدیر پرورش

) است که نشان دادند تفاوت معناداري میان صلاحیت حسابرسان داخلی 2011همکاران (
شود با سایر عنوان زمینه پروش مدیر استفاده میشاغل واحدهاي حسابرسی داخلی که به

احتمال فراوان حسابرسان داخلی . در حقیقت و بهباشدیمحسابرسان داخلی وجود ندارد؛ 
هاي ها و صلاحیتیابند قاعدتًا باید داراي تواناییقا میي شغلی مدیریتی ارتهاگاهیجاکه به 

حسابرسان پژوهش (کنندگان در هاي پژوهش ما حاصل عقاید مشارکتاما یافته؛ لازم باشند
تواند با صلاحیت واقعی مستقل) در ارزیابی صلاحیت حسابرسان داخلی است که می
ي راهبرد پرورش مدیر حسابرسان داخلی شاغل در واحدهاي حسابرسی داخلی دارا

 متفاوت باشد.

 داخلی حسابرسی واحد از که هاییشرکت در دریافت توانمی فوق موارد بنديجمع با       
 استخدام هاشرکت این در که داخلی حسابرسان شود،می استفاده پرورش راهبرد عنوانبه

 حسابرسان سایر به نسبت را کمتري) طرفیبی( بینیواقع هستند، کار به مشغول یا و شوندمی
 هايسمت به آینده در رودمی انتظار که داخلی حسابرسان .دهندمی نشان خود از داخلی

 مانند مواردي در فعلی مدیریت متهورانه هايسیاست برابر در یابند، ارتقا ارشد مدیریتی
 ازآنجاکهاین،  بر علاوه .دهندمی نشان خود از کمتري مقاومت غیره و درآمد شناخت نحوه

 قرار مدیر پرورش راهبرد داراي داخلی شاغل در واحدهاي حسابرسی داخلی حسابرسان
 موارد به کمتري توجه لذا شوند کار به مشغول مدیریتی هايسمت در آینده در است

 و ايحرفه هايگواهینامه کسب و خود ايحرفه صلاحیت ارتقاي و در حفظ بهبود مستعد
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 هايمراقبت اعمال در متعاقباً و دارند داخلی حسابرسی حرفه با مرتبط بیشتر هايآموزش
این موضوع این  .داشت خواهند کمتري توجه داخلی، حسابرسان سایر به نسبت نیز ايحرفه

سازي توسط دست اندارکاران یعنی ارکان پیشنهاد را در بر دارد که باید تدابیر ایمن
اي به کارگرفته هاي ناظر و مجامع حرفهراهبري شرکتی، مدیران حسابرسی داخلی، نهاد

شود تا بتوانند تهدیدات مزبور را رفع و یا به سطح پذیرفتنی کاهش دهند. برخی از تدابیر 
استقلال و «عنوان ) با 2011( یداخلساز که در رهنمود اجرایی انجمن حسابرسان ایمن

از  ) استفاده2ي انضباطی، (هااستیساز  ) استفاده1تواند شامل (نیز آمده است می» طرفیبی
 از سرپرستی و ) استفاده4) چرخش حسابرسان در کارهاي مختلف، (3ي کاري، (هاگروه

برنامه بهبود و تضمین ( تیفیکي کنترل هااستیس) استفاده از 4هاي کاري، (بررسی
 ي خدمات حسابرسی داخلی، باشد.سپاربرون) 6ي استخدام و (هاهیرو) 5کیفیت)، (

 داراي مدیر پرورش زمینه است، بیشتر هايپژوهش انجام نیازمند پژوهش در این زمینه       
 همین در. است قرارگرفته مدنظر گذشته ادبیات در که است فراوانی مثبت و منفی جوانب

 و) مدیر پرورش زمینه( موضوع به ناظر مراجع و ايحرفه نهادهاي و هاانجمن توجه راستا
 هايپژوهش انجام همچنین. است اهمیت حائز استقلال و) بینیواقع( طرفیبی ملاحظات

 .نماید کمک ایران در موضوع این بهتر تبیین به تواندمی بیشتر
بر آن، انجام  مؤثربینی حسابرسان داخلی و تبیین عوامل با عنایت به اهمیت واقع       

عنوان زمینه پرورش مدیر تحقیقات آتی درباره تأثیر استفاده از واحد حسابرسی داخلی به
ساز نظیر ساختار ي بیشتري به ارمغان آورد. آزمون تأثیر تدابیر ایمنهانشیبتواند می

در تواند بسیار سودمند باشد. مالکیت، ارکان راهبري، قوانین و مقررات بر این ارتباط می
ساز بر ارتباط میان استفاده از واحد حسابرسی حقیقت مشخص ساختن آثار این تدابیر ایمن

ي جدیدي به هاچهیدرتواند ها، میبینی آنعنوان راهبرد پرورش مدیر با واقعداخلی به
 معرفت ما در این حوزه بازکند.

اي حسابداران رسمی نیز ساز که در آیین اخلاق و رفتار حرفهاستفاده از تدابیر ایمن      
تواند از تدابیر قابل اتخاذ در این حوزه باشد. این تدابیر از طریق مدنظر قرارگرفته است می
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وضع قوانین و مقررات در سطح حرفه و نهادهاي ناظر و یا در سطح محیط کار قابل اتخاذ 
 و مورد پیشنهاد است.

که بیانگر نظرات حسابرسان مستقل  باشدیمهاي پیمایشی این پژوهش جزو پژوهش       
ي مختلف هاتیوضعاي حسابرسان داخلی در بینی، خبرگی و مراقبت حرفهدرباره واقع

ي مختص به خود را دارند که یکی از این هاتیمحدودهاي پیمایش است. پژوهش
عی تواند از وضعیت واقفراوان می احتمالبهکه  باشدیم هایابیارزذهنی بودن  هاتیمحدود

 انحراف داشته باشد.
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 منابع
 یداخل یو استفاده از کار حسابرس یحسابرس تهیکم نیرابطه ب یبررس)، 1384( دهیسع ،یفیس

 یطرفی حسابرسدو بر استقلال و بی نیو تأثیر ا تیریمد یآموزش نهیزم کیعنوان به
 دانشگاه الزهرا. يو حسابدار تیریارشد، دانشکده مد یکارشناس نامهانیپا ،یداخل

پنجمین کنگره حسابرسان ، سخنرانی ارائه شده در بینی حسابرسان داخلیواقع). 1399( دیوحمنتی، 
 آبان ماه. 22، انجمن حسابرسان داخلی، داخلی

دانشگاه  حسابداري، دکتريرساله  ،داخلی حسابرسی کیفیت مدل طراحی ،)1396(وحید،  منتی،
 تهران
 .321و  320، شماره ماهنامه حسابدار)، بینش در حسابرسی داخلی، 1397( منتی، وحید،

 حسابرسی کیفیت مدل طراحی). الف 1396. (منتی وحید و رضایی الله ذبیح محمدرضا، تنیکبخ
 .57-5 ،69 شماره ،17 سال ،حسابرسی دانش. داخلی

). راهبردهاي ارتقاي کیفیت ب 1396وحید. ( ،منتی ،ذبیح الله ،رضایی ،محمدرضا ،نیکبخت
. 31-70)، 55(14، مطالعات تجربی حسابداري مالی ، حسابرسی داخلی
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