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Abstract 
Public Sector Internal Audit, by delivering reliable and consulting 
services in line with improvement and eliminate challenges can support 
organizations to achieve goals and provide better services. The purpose 
of this study is to provide a model for the establishment of internal audit 
in the public sector entities in Iran. The approach of the research is 
based on qualitative method by using fuzzy Delphi model. The 
statistical population consisted of 85 experts and elites in the internal 
audit who were selected as the expert group of the research by using 
non-probability sampling technique. 
Finally, after the consensus of the experts, we establish the framework 
internal audit in public sector by considering external environment and 
our country criteria.  This framework can assisting ministers and heads 
of state agencies in promoting the level of performance and evaluation 
of financial and operational accountability in addition to growth and 
improvement of the financial oversight system and the increase of 
efficiency, effectiveness and economic scale in the public sector. 
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اي هدستگاهارائه الگویی براي استقرار حسابرسی داخلی در 
 دولتی بخش عمومی ایران

   باباجانی  جعفر
 علامه دانشگاه حسابداري، و مدیریت دانشکده حسابداري گروه استاد

 ایران طباطبائی،تهران،
  

  برزیده فرخ
 علامه دانشگاه حسابداري و مدیریت دانشکده حسابداري گروه دانشیار

 ایران تهران، طباطبائی،
  

  محمدرضاخانی وحید
 علامه دانشگاه حسابداري و مدیریت دانشکده حسابداري، دکتري

 ایران تهران، ،)مسئول نویسنده( طباطبائی

 چکیده 
اي جهت بهبود و رفع حسابرسی داخلی در بخش عمومی می تواند با ارائه خدمات اطمینان بخش و مشاوره

هدف این پژوهش ها را در ارائه خدمات بهتر و دستیابی به اهداف حمایت کند. هاي موجود، سازمانچالش
هاي دولتی بخش عمومی کشورمان می باشد، این ارائه الگویی براي استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه

 پژوهش از نوع پژوهش هاي کیفی بوده که با استفاده از روش دلفی فازي صورت پذیرفته است. جامعه آماري
 نمونه روش از استفاده با که بوده حسابرسی داخلی زمینه در صاحبنظر و متخصص نفر از افراد 85تشکل از م

شدند. در نهایت پس از اجماع  انتخاب پژوهش اي به عنوان گروه خبرگان زنجیره -غیراحتمالی گیري
ا شرایط ناسب بخبرگان پژوهش الگوي استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه هاي دولتی بخش عمومی مت

کشورمان ارائه گردید. این الگو می تواند علاوه بر یاري رسانی به وزیران و روساي دستگاه هاي دولتی در 
موجبات رشد و بهبود سیستم نظارت  ارتقاي سطح ایفاي و ارزیابی مسوولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی،

  ومی را به دنبال داشته باشد.مالی و افزایش کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي در بخش عم

هاي دولتی بخش گویی، استقرار حسابرسی داخلی، دستگاهمسؤولیت پاسخ ها:کلیدواژه
 عمومی، دلفی فازي
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 مقدمه 
 هایی برايراه پی در مستمر صورت به اجرایی دستگاههاي در منصوب و منتخب مقامات

 خود رستیتحت سرپ سازمان هاي برنامه در انتظار مورد نتایج و شده تعیین اهداف به دستیابی
 داخلی رلسیستم کنت استقرار و طراحی هاهدف قبیل این به رسیدن براي اصلی عامل. هستند

 است. حسابرسی داخلی شود، انجام باید آنچه از اطمینان حصول منظور به کارآمد و مناسب
 درخور شرکتی نقش حاکمیت مهم اجزاي از یکی و داخلی کنترل سیستم از جزئی عنوان به

 ازمانس هايو فعالیت عملیات کیفی سطح ارتقاي طریق از افزوده ارزش خلق در ملاحظه اي
به بیان دیگر، حسابرسی کند.  می ایفا آنها اجراي هايروش مقررات و و قوانین رعایت و

داخلی بخش عمومی می تواند با ارائه خدمات اطمینان بخش و مشاوره اي جهت بهبود و 
ها را در ارائه خدمات بهتر و دستیابی به اهداف حمایت هاي موجود، سازمانچالش رفع

 )2007، 1میهرت و یسماکند(
ی در این گویاهمیت حسابرسی داخلی در بخش عمومی با افزایش تمرکز و نیاز به پاسخ

زیابی ارایفا و فرآیند  در مؤثر ابزارهاي از یکی داخلی حسابرسی .تر شده استبخش برجسته
و با در این فرآیند دولت به عنوان پاسخگ است، گویی مالی و عملیاتیسطح مسوولیت پاسخ

گویی اقدام میاستفاده از ابزارها و سازوکارهاي مناسب، در جهت ایفاي مسوولیت پاسخ
نماید و شهروندان و نمایندگان قانونی آنها به عنوان پاسخ خواه، به طریق مقتضی در مورد 

در چنین سیستمی . )1382باباجانی، گویی ایفاي نقش خواهند نمود (ی مسوولیت پاسخارزیاب
(در صورت پذیرش چنین رویکردي) وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی به لحاظ مسوولیت 

گویی برعهده دارد، سازوکارهاي کنترلی مناسب را به منظور سنگینی که از بابت پاسخ
هاي بودجه اي، طراحی و به اجرا خواهد قررات و کنترلحصول اطمینان از رعایت قوانین و م

گذاشت. در این سیستم با استقرار حسابرسی داخلی که مستقیماً زیر نظر وزیر یا رئیس موسسه 
انجام وظیفه می نماید، وظایف نظارت مالی و عملیاتی از سایر وظایف اداره امور مالی و ... 

رئیس یر یا وزگویی مالی و عملیاتی ولیت پاسختفکیک و زمینه هاي لازم براي ایفاي مسو
  دستگاه اجرایی فراهم می گردد.

-به بیان دیگر حسابرسی داخلی بخش عمومی با فرآهم کردن پاسخگویی و حفاظت از ارزش
هاي اساسی واحد بخش عمومی، حصول اطمینان در مورد شفافیت و رعایت اصول انصاف، 

1  Mihret, D.G. & Yismaw, A. W 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

مدیران و مقامات، راهبري عمومی را تقویت  صداقت، عدالت و درستکاري در عملکرد
شود. بنابراین می توان سوال مطروحه در این تحقیق را به کند و موجب کاهش فساد میمی

 صورت زیر خلاصه نمود؛
 میعمو بخش دولتی هايدستگاه در داخلی حسابرسی استقرار الگوي: 1اصلی پرسش

 است؟ چگونه ایران
اي هالگویی براي استقرار حسابرسی داخلی در دستگاههمچنین هدف این تحقیق ارائه 

 دولتی بخش عمومی کشورمان می باشد.
 

 اهمیت و ضرورت تحقیق
 ت،اس یافته روزافزونی اخیر اهمیت ي دهه دو در عمومی در نهادهاي داخلی حسابرسی نقش

 با نهادهاي عمومی و عمومی واحدهاي در تغییرات مداوم و دولت گريتصدي چرا که
 و ــدهیچیپ یطــیبــا مح یعمومــ بخــش ــرانیامــروزه مد .وقوع است حال در سرعت
 ازي ادامنــه یبخـش عمومــ ـرانیمد ـن،یا . بـا وجودمی باشندرو بـا چالـش روبـه همـراه

 هـاکنترل .دارنــد شــان مسوولیت يفــایبــه ا کمــکي در دســترس بــرا يســـازوکارها
ـه ب یعمومـ بخش ــتیریکمــک به مد يبــرا مطلوبي کارکـرد یداخلـ یـو حسابرس

 )2013، همکاران و (اوتتا .ـدیآی شـمار م
ر این گویی داهمیت حسابرسی داخلی در بخش عمومی با افزایش تمرکز و نیاز به پاسخ

).  از این رو، حسابرسی داخلی بخش 1،2011(ونتر و لندسبرگ تر شده استبخش برجسته
عمومی می تواند با ارائه خدمات اطمینان بخش و مشاوره اي جهت بهبود و رفع چالش هاي 
موجود، سازمان ها را در ارائه خدمات بهتر و دستیابی به اهداف حمایت کند (میهرت و 

). به بیان دیگر، استفاده از خدمات حسابرسی داخلی در سازمان ها و موسسات 2،2007یسماو
ورت است؛ زیرا حسابرسی داخلی در حفاظت از وجوه عمومی، خدمات عمومی، یک ضر

(کمالی  کشف و پیشگیري از سوء استفاده ها و اشتباهات و بهبود روش ها، نقش اساسی دارد
 ) 1393زارع و ارباب سلیمانی،

با چالش هاي مهمی روبرو است که در توانایی آن براي ارائه  کشورمان بخش عمومی
سطح  شی، افزا)1392تحقیق باباجانی و همکاران ( جیطبق نتاخدمات تاثیر گذار است. 

Venter & Landsberg ۱  
2 Mihret & Yismaw 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

و  نهایسال يبودجه ها يمداوم درکسر شیافزا ی،مال يها ییرسوا وقوع ،يمطالبات شهروند
تحول در نظام پاسخ گویی  يهامحرك نیترمهم درکشور از جمله ياقتصاد يوقوع بحرانها

د محرك رس یحاصل شده به نظر م جینتا بر اساس. شده اند ییشناسا رانیا یاتیو عمل یمال
 وستنیبه وقوع پ شاهد سال ها نیا یباشند چراکه ط یشدن م فعال شده در حال ادی يها

در چنین محیطی با وجود چالش هاي زیاد، فعالیت و کارکرد  .میشده بوده ا ادی يمحرك ها
ی و راري پاسخ گویحسابرسی داخلی می تواند نقش مهمی را ایفا نموده و به سازمان در برق

هاي کافی و اثربخش کمک نماید(انجمن حسابرسان افزایش عملکرد با ایجاد کنترل
 ).1،2011؛ خوري2006داخلی،

توانند با ارائه خدمات مشاوره اي و اطمینان به بیان دیگر، حسابرسان داخلی بخش عمومی می
 و مقررات و نیقوان تیاز کنترل بودجه، رعا نانیحصول اطم بخشی، بخش عمومی را در

 یخشو بهبود اثرب یابیارز ي،کنترل بودجه ا ندیفرآ یاثربخش شیافزا ،دستورالعمل ها
و  یارت مالنظ فیوظا کیتفک ي داخلی،و کنترلها سکیر تیریمد ،یتیحاکم يندهایفرا

از قابل اعتماد/قابل تحقق و به موقع بودن اطلاعات و  نانیاطم ی،امور مال ریاز سا یاتیعمل
و  یالم ییپاسخگو تیمسئول یابیو ارز فایسطح ا يارتقا و در نهایت سازمان يرنامه هاب

 رساند. یاري ی اتیعمل
ها و بخش عمومی کشورمان نظیر شهرداري در خصوص استقرار حسابرسی داخلی در

خصوص استقرار حسابرسی داخلی در  صورت گرفته است لیکن در مطالعاتیها دانشگاه
حقیقی تاکنون ت کشورمان دولتی(مجري فعالیت هاي حاکمیتی) بخش عمومیهاي دستگاه

 با تحقیقات قبلی است. تحقیقوجه تمایز این این موضوع و  صورت نپذیرفته

 مبانی نظري 
-گویی عمومی مفهوم گسترده اي دارد که بخشی از آن به مسوولیت پاسخمسوولیت پاسخ

گویی مالی و عملیاتی در هر تحقق مسوولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی اختصاص می یابد. 
 بینی اصول بنیادي براي آن در قانون اساسی، مستلزم تصویبکشوري، علاوه بر نیاز به پیش

انی، (باباج قوانین عادي الزام آور و طراحی و تدوین سازوکارهاي عملی براي ایفاي آن است
1394(  . 

1 Khoury 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

در  گویی بر پایه دو عنصر اساسیت پاسخطبق چارچوب تحلیلی استوارت مفهوم مسوولی
گویی شامل دادن گزارش و رسیدگی، ارزیابی و قضاوت در مورد فرآیند مسوولیت پاسخ

اي که این دو عنصر را به یکدیگر متصل می کند، استوار است.  طبق این گزارش و رابطه
گویی نیست خچارچوب مزبور ارائه گزارش توسط پاسخ گویان به معنی تحقق مسوولیت پاس

بلکه نقطه شروع فرآیندي است که با رسیدگی، اظهارنظر، قضاوت و اقدام تکمیل خواهد 
گویی، حسابرسی و کنترل جایگاهی ویژه اي به خود شد. در فرآیند مسوولیت پاسخ

 .)1389دهد (باباجانی، اختصاص می
م گیري و خدمات یبه بیان دیگر، پاسخگویی یعنی اینکه اطمینان حاصل شود کسانی که تصم

 اقدامات گزارش به تنها موثر دهند، در قبال عملکرد خود مسئول هستند، پاسخگوییارائه می
 و درك به قادر ذینفعان که شودمی حاصل این اطمینان بلکه شودنمی محدود شده انجام

 نجاما شفاف شیوهاي به را خود هايو فعالیت هستند سازمان در موجود هايطرح به واکنش
 نینقوا ها،استانداردها اساسنامه رعایت مستلزم عمومی بخش به عبارتی، واحدهاي .دهندمی

 دادناننش براي تدابیر موثر باید و هستند هادستورالعمل و ها، رهنمودهانامهآیین مقررات، و
 ط متخصصینتوس که داخلی حسابرسی طریق از اطمینان ایجاد .بیاندیشند را آنها به پایبندي

 مومیبخش ع واحد یک پاسخگویی مسئولیت از عنصر ضروري میشود، انجام شرایط واجد
 ). ,۲۰۱۴IFAC and CIPFA(است 

مدیریت و مقامات دولتی نسبت به ارائه اطلاعات قابل اتکا، سودمند و به موقع براي شفافیت 
-تگاهدس ها و عملیات خود، مسئولیت دارند. قانون گذاران،و پاسخگویی در خصوص برنامه

مدیریت و مقامات، منابع  -1خواهند بدانند که آیا هاي نظارتی، ارکان راهبري و مردم می
 -2ند؛ ادولت و استفاده از اختیارات را به درستی و با رعایت قوانین و مقررات به کار گرفته

ی خدمات دولت -3هاي دولت به اهداف خود و نتایج مورد انتظار دست یافته است؛ و برنامه
به نحوي اثربخش، کارا و اقتصادي ارائه شده است یا خیر (همان منبع). دستیابی به این اهداف 

 شود.از طریق حسابرسی داخلی حاصل می
-حسابرسی به عنوان یک عنصر اساسی از ساختار راهبري قوي بخش عمومی به ایفاي نقش

 که موفقیت بخش کند. از آن جاییهاي نظارت، بینش و آینده نگري راهبري کمک می
ا هعمومی در ابتدا بر اساس قابلیت این بخش در ارائه موفقیت آمیز خدمات و اجراي برنامه

باید  هاي حسابرسی بخش عمومیشود. فعالیتبه شیوه اي منصفانه و مناسب اندازه گیري می



 

ادي صاي، اثربخشی، صرفه اقتاز اختیار و صلاحیت لازم جهت ارزیابی رعایت مالی و برنامه
ومی هاي اصلی بخش عمو کارایی برخوردار باشد. افزون بر آن، حسابرسان نیز باید از ارزش

 که خدمت به همه شهروندان است، صیانت کنند.
طبق تعریف انجمن حسابرسی داخلی، حسابرسی داخلی براي ارزش افزایی سازمان طراحی 

. اي ارائه می گرددمشاورهخدمات متنوع اطمینان بخشی و  شده است، این ارزش از طریق
 یشــاثربخ و کارآیی ــشیها، افزاو دســتورالعمل ــنیقوان يدر اجــرا یداخلــ یحسابرســ
 و کنــدیکمــک م ــرانیگویی بــه مدســطح مسوولیت پاسخ يارتقــا ــتیو در نها

 جـادیبـا ا یداخلـ یحسابرسـهمچنین . شـودیم یدر بخـش عمومـ ـتیریمد موجــب بهبــود
داف بـه اهـ یابیدسـت يکـه بـرا کنـدیم منظـم و روشـمند بـه سـازمان کمـک يکـردیرو

 یابـیارز را یداخلـي و کنترلهـا سـکیر ـتیریمد ،حاکمیتی يهـافرآیند یخـود، اثربخشـ
 ).1393(کردستانی و علوي،  و بهبـود بخشـد

مالی و محاسباتی کشورمان نشاندهنده این از طرف دیگر، بررسی اجمالی قوانین و مقررات 
گویی از زمان اجراي قانون محاسبات عمومی سوم (مصوب واقعیت است که مسوولیت پاسخ

) از دوش 1366) و در ادامه آن قانون محاسبات عمومی چهارم (مصوب سال 1349سال 
اي اجرایی اه ههاي اجرایی برداشته شده و به ذیحسابان که در دستگوزیران و روساي دستگاه

به عنوان مأمور منصوب می شوند، واگذار گردیده است. به بیان دیگر، سطح مسوولیت پاسخ 
گویی از وزیر که یک مقام منصوب از سوي رئیس جمهور با کسب آراي اعتماد از 
نمایندگان مجلس می باشد، به ذیحساب که حداکثر از رده مدیران میانی منصوب از سوي 

ادي و دارایی است و در تدوین برنامه سالانه (بودجه مصوب) دستگاه وزارت امور اقتص
اجرایی محل ماموریت و چگونگی مصرف آن هیچگونه نقشی ندارد، تنزل یافته 

  .)1382است(باباجانی، 
) مسوولیت هاي ذیحسابان علاوه بر پرداخت 1349طبق قانون محاسبات عمومی (مصوب سال 

مل تامین اعتبار و کنترل بودجه، تطبیق خرج با مقررات و مخارج (عاملیت خزانه داري) شا
مسوولیت حسابدهی(تهیه و تنظیم گزارش هاي مالی) می باشد. در این سیستم با استقرار 
حسابرسی داخلی که مستقیماً زیر نظر وزیر یا رئیس موسسه انجام وظیفه می نماید، وظایف 

ر مالی و ... تفکیک و زمینه هاي لازم براي نظارت مالی و عملیاتی از سایر وظایف اداره امو
 ردد.رئیس دستگاه اجرایی فراهم می گوزیر یا گویی مالی و عملیاتی ایفاي مسوولیت پاسخ



 

لذا اجراي تحقیق پیرامون استقرار حسابرسی داخلی علاوه بر یاري رسانی به وزیران و روساي 
 ر ارتقاي سطح ایفاي و ارزیابیدستگاه هاي دولتی (واحدهاي از نوع فعالیت حاکمیتی) د

موجبات رشد و بهبود سیستم نظارت مالی و افزایش  مسوولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی،
 کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي در بخش عمومی را به دنبال خواهد داشت.

 پیشینه پژوهش
 پیشینه خارجی

  نقش بررسی هب گزارشی در )OECD(1 )2011اقتصادي( توسعه و همکاري سازمان
 بخش وییگ پاسخ و شفافیت کننده تقویت عنوان به داخلی کنترل و داخلی حسابرسی

 12 در وزارتخانه 73 از شده استخراج اطلاعات بررسی با گزارش این در پرداختند، عمومی
 جاري کردکار و داخلی کنترل سیستم اي، حرفه استانداردهاي چگونه که دادند نشان کشور

 تحقیق این در. کند می تقویت عمومی بخش در را شفافیت و گویی پاسخ داخلی حسابرسی
 حسابرسی کارکرد دامنه و حدود داخلی،حسابرسی دهیگزارش نحوه جمله از مواردي
 دهی گزارش و کشف در داخلی حسابرسی نقش داخلی، حسابرسی هايمهارت داخلی،

 در مستقل، حسابرس و داخلی حسابرسی ارتباط حسابرسی، کمیته استقلال فساد، و تقلب
 جنوبی، آفریقاي استرالیا، ژاپن، انگلیس، آمریکا، جمله از مختلف کشورهاي عمومی بخش

 است. شده بررسی بلغارستان برزیل، سوئد، هلند، فنلاند،فرانسه، کانادا،
 شیوه بهترین عنوان با کاربردي راهنماي )ANAO(2 )2012( استرالیا ملی حسابرسی انجمن

یژگی و تحقیق این در نمود، ارائه عمومی بخش در داخلی حسابرسی) کارکرد( فعالیت عمل
 خشب در داخلی حسابرسی عملیاتی عملکرد و فعالیت شامل بخش دو در کاربردي هاي

 شامل داخلی حسابرسی) فعالیت( کارکرد بخش در مزبور هايویژگی گردید، ارائه عمومی
 و حسابرسی ارشد،کمیته مدیریت جمله از اصلی ذینفعان حمایت. 1 باشد؛ می ذیل موارد
 حسابرسی دیگر عبارت به عملکردي لحاظ از استقلال. 2) وجود صورت در( مدیره هیأت

 شنق وضوح به که مناسب استراتژي داشتن. 3. باشد مستقل حسابرسی مورد فعالیت از داخلی
 کافی و لازم منابع بودن دارا. 4.نماید می مشخص را داخلی حسابرسی واحد هاي مسوولیت و
. نسازما در مدارك و اسناد تمامی به مناسب دسترسی همچنین و شرایط واجد کارکنان و

1The Organization for Economic Co-operation and Development  
2 Public Sector Internal Audit Better practice guide retrieved 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 ذیل موارد یبایست داخلی حسابرسی عملیاتی عملکرد بخش در مزبور، تحقیق طبق همچنین،
. 2. ردپذی می صورت اي حرفه استانداردهاي با مطابق حسابرسی آیا اینکه. 1 گیرد؛ دربر را

 لمسائ و روند با ارتباط در حسابرسی مورد واحد و حسابرسی کمیته به مشاوره ارائه
 شده کسب تجارب و ها درس ارائه. 3 داخلی حسابرسی کار از  گرفته نشات سیستماتیک

 گزارش ارائه. 4 سازمانی دانش افزایش راستاي در ذیربط هاي واحد به حسابرسی ها از ناشی
 .کار پیشرفت خصوص در حسابرسی کمیته به

 ) وفریدبرگ1982(3)، دیتنهافر1987(2چایت و ،اتکیسون )1977(1هلدر هايپژوهش نتایج
 عملیات مطابقت بررسی شامل داخلی حسابرس خدمات دهد،نشان می )2001(4لوترین و
 تصدیق مدیریتی، و حسابداري داخلی هايکنترل اثربخشی ارزیابی اداري، هايسیاست با

 از داخلی حسابرسان. است مالی داده هاي بودن منصفانه و صحت تعیین ها،دارایی وجود
 قوانین با مطابقت عملیات، صحت از و کنندمی پیشگیري منابع اسراف و اتلاف تقلب،

 دهند.می ترویج را قوانین از تبعیت و اطمینان مربوطه
 بر داخلی حسابرس هاي ویژگی تأثیر بررسی به اي مطالعه در )2019(چانگ و همکاران 

بازه  در تایوانی هاي شرکت هاي داده از استفاده با .پرداختند داخلی هاي کنترل اثربخشی
 حسابرسی عملیات بین رابطه محققان این پرابیت، رگرسیون مدل و 2007 تا 2005 زمانی

 هاي تیم که دهد می نشان نتایج قرار داند. بررسیمورد  را داخلی کنترل و ناکارایی داخلی
همچنین  کنند. تقویت را داخلی هاي کنترل عملکرد توانند داخلی می حسابرسی بزرگ

 .دارد داخلی کنترل بر اثربخشی مثبتی تأثیر داخلی حسابرس شایستگی
) در تحقیقی به بررسی تأثیر کارآیی عملکرد حسابرسی داخلی و اجراي 2018گامایونی (

استاندارد حسابداري دولتی مبتنی بر تعهدي بر کیفیت گزارشگري مالی پرداخته است. در 
هاي ادهداین پژوهش از داده هاي اولیه با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار استفاده شده و 

ل قرار مورد تجزیه و تحلی حداقل مربعات جزئی -دلات ساختاريتفاده از مدل معابا استحقیق 
. نتایج این مطالعه شواهد تجربی ارائه کرد مبنی بر اینکه اثر بخشی عملکرد ه استگرفت

 .حسابرسی داخلی تاثیر معناداري بر کیفیت گزارشگري مالی داشته است
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سیستم هاي کنترل داخلی در بخش عمومی، ) به بررسی انتقادي 2017لارتی و همکاران (
ابزاري براي کاهش بی نظمی هاي مالی: شواهدي از غنا پرداختند. در این  پژوهش عناصر 
کنترل داخلی مورد بررسی شامل محیط کنترل، ارتباطات و اطلاعات، ارزیابی ریسک، 

مرانی امل حکنظارت، فعالیت هاي کنترلی و عملکردهاي واحد حسابرسی داخلی، به عنوان ع
خوب، پاسخگویی و تعهد به حصول اطمینان از گزارشگري مالی قابل اعتماد بود. در این 

توسعه  COSO تحقیق سیستم کنترل داخلی با استفاده از شش عنصر چارچوب کنترل داخلی
مطابق نتایج پژوهش بین سیستم هاي کنترل داخلی و  .گیري شداندازه 2002یافته در سال 

 ی موثر بخش عمومی روابط معناداري وجود دارد. مدیریت مال
) به موضوع کنترل داخلی، اهرمی براي حکمرانی خوب شرکت هاي 2021دنیا و بارك (

و  انیکمرحدولتی در مراکش پرداختند. این پژوهش در سه بخش ابتدا بدنبال تبیین مفهوم 
ایجاد ارزش بوده و در بخش دوم زمینه هاي مربوط به کنترل داخلی در سطح سازمان هاي 
عمومی را ارئه می دهد و در ادامه نگاهی دقیق به مفهوم کنترل به عنوان یک محور ابتدایی 
حاکمیتی روشنگرانه و عملکرد محور دارد. نتایج نشان می دهد که مشارکت در فرآیند 

نظور کمک به ایجاد ارزش در شرکت و همچنین رعایت تعهدات نظارتی کنترل داخلی به م
 آن در قبال ذینفعان، به ویژه براي شرکت هاي عمومی، بسیار مفید است.

 
 پیشینه داخلی

سازي استانداردهاي ) به بررسی اثر حسابرسی داخلی و پیاده1400نژاد(نیا و غلامبهبهانی
ري مالی در بخش عمومی: مطالعات موردي حسابداري بخش عمومی بر کیفیت گزارشگ

د دهنده این است که عملکر. نتایج این پژوهش نشانرداختندوزارت اقتصاد و امور دارایی پ
حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگري مالی در بخش عمومی تاثیر معنادار دارد؛ از نظر 

 نابع حسابرسیهاي حسابرسی داخلی و مدیریت ممشی و رویهپاسخ دهندگان مولفه خط
داخلی، بیشترین تاثیر را بر کیفیت گزارشگري مالی دارد. علاوه بر این نتایج این پژوهش 
نشان داد که اجراي استانداردهاي حسابداري بخش عمومی تعهدي بر کیفیت گزارشگري 

 مالی، اثر معنادار دارد.
وب گزارش ) به بررسی شکاف بین وضع موجود و سطح مطل1399نخبه فلاح و همکاران(

شان هاي پژوهش نحسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی پرداختند. یافته
دار هاي حسابرسی عملکرد تفاوت معنیدهد بین وضع موجود و سطح مطلوب گزارشمی



 

ها نترلها و کوجود دارد و ارائه اطلاعات مربوط به سه مولفه اساسی، توسعه پایدار و سیستم
 کند.ه بهبود پاسخگویی در بخش عمومی کمک میها بدر گزارش

) در تحقیقی به بررسی تاثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل 1390باباجانی و بابایی (
ات آموزش ها و موسسکمیته حسابرسی در ارتقاي سطح مسوولیت پاسخ گویی مالی دانشگاه

رسی که استقرار واحد حساب دادآنها نشان یافته هاي تحقیق عالی و تحقیقاتی پرداختند، 
ویی ها موجب ارتقاي سطح مسئولیت پاسخگدانشگاه داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در

 شود.مالی در این قبیل مؤسسات می
 یداخل یو استقرار واحد حسابرس یحسابرس تهیکم لیضرورت تشک )1391(باباجانی و خنکا 

رار را مورد بررسی ق پاسخ گویی مسوولیت ارتقاء سطح يکلانشهرها برا يها يشهردار در
 یسابرسو استقرار واحد ح یحسابرس تهیکم لیکه تشکدادند، نتایج تحقیق آنها نشان داد 

سخ پا مسوولیتی ابیو ارز فاءیسطح ا يشهرها موجب ارتقا کلان يها يدر شهردار یداخل
 شود. یمذکور م ينهادها یاتیو عمل یگویی مال

هاي دولتی ) موانع استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه1394رحمانی و همکاران (
ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که موانع پیش روي استقرار 

عدم "،  "موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی"گروه اصلی:  3واحد حسابرسی داخلی، در 
 "مرتبط با کارکنان واحد حسابرسی داخلیموانع "و  "شناخت، آموزش و همانگی مناسب

 هاي مرتبط با فرهنگ وگیرند. موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی شامل محدودیتجاي می
باشد. همچنین عدم شناخت، آموزش و قوانین حاکم بر محیط جامعه و محیط سازمانی می

هاي درون شهاي مرتبط با ابعاد آموزشی که از سوي بخهماهنگی مناسب، به محدودیت
گیرد، اشاره دارد. از سویی موانع سازمانی و نهادهاي حرفه اي جامعه تحت تاثیر قرار می

ا و عدم اشتغال همرتبط با کارکنان نیز با کمبود نیروي متخصص در زمینه حسابرسی دانشگاه
 کند.حسابرسان مستقل با تجربه در زمینه حسابرسی داخلی اشاره می

-) به بررسی تاثیر وجود حسابرسی داخلی بر کاهش رخداد تحریف1394عبدلی و نادعلی(
ه دهد کهاي تحقیق نشان میهاپرداختند. یافتههاي مالی و قانونی و مالیاتی در شرکت

-شرکتهایی که داراي حسابرسی داخلی هستند، تعداد بندهاي حسابرسی مربوط به تحریف
ر ها دارند  و اظهارنظه با سایر شرکتهاي قانونی و مالیاتی و حسابداري کمتري در مقایس

 هاي فاقد حسابرسی داخلی عمدتا غیرمقبول می باشد.حسابرس مستقل در شرکت



 

) در تحقیقی به بررسی راهبردهاي ارتقاي کیفیت حسابرسی 1396نیکبخت و همکاران (
 یها به کمک روش کدگذاري باز، محوري و انتخابداخلی پرداخته اند. در این تحقیق داده

اي کلان، هاي است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقولهکه مختص رویکرد نظریه زمینه
ها (مفاهیم) استخراج و در نهایت مدل راهبردهاي ارتقاي هاي اصلی و خردمقولهمقوله

ها، خروجی ها، فرآیند،کیفیت حسابرسی داخلی بر اساس رویکرد سیستمی که شامل ورودي
 اي است، ارائه گردید.و عوامل زمینه نتایج (پیامدها)

هاي ) عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در بهبود کنترل1397مرادي و بحري ثالث (
هاي دولتی آذربایجان غربی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج ها و شرکتداخلی در بانک

برسان باط با حسانشان داد که حمایت مدیریت ارشد، صلاحیت و شایستگی، ارتتحقیق 
یر را در اثر ترتیب بیشترین تا کمترین، تاثمستقل، استقلال و اندازه واحد حسابرسی داخلی، به

 بخشی حسابرسی داخلی دارند.

 پژوهش روش
با  . این تحقیقاتاست ايو توسعه کاربردي قیتحق کیحاضر  قیاز منظر هدف، تحق

یازهاي قیقات بنیادي فراهم شده براي رفع ناستفاده از زمینه و بستر شناختی که از طریق تح
بشر و بهبود و بهینه سازي ابزارها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقاي 

). هدف تحقیق کاربردي، 1396سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند(حافظ نیا، 
از  یبرخبه و ضرورت  تیاهم بخش در ،توسعه دانش کاربردي در یک زمینه خاص است

 .دیردگ اشاره در راستاي توسعه حسابرسی داخلی در کشور تحقیق جیکاربردهاي نتا
. تحقیق 1دسته تقسیم می شوند؛ 2ها بر اساس نحوه گردآوري اطلاعات داده ها به پژوهش

ي پیمایشی، همبستگی، پس دسته 5. تحقیق آزمایشی. تحقیق توصیفی نیز شامل 2توصیفی
این تحقیق با توجه به اینکه به . )1394اقدام پژوهی و بررسی موردي است(ایمان، رویدادي، 

دنبال شناخت شرایط موجود و یاري رساندن به فرآیند تصمیم گیري می باشد در زمره 
تحقیقات توصیفی و با توجه به اینکه به دنبال آن است تا با نظرخواهی از گروه نمونه انتخاب 

ي بزرگ را درباره موضوع تحقیق بداند در زمره تحقیقات شده نظر یک جامعه آمار
 پیمایشی می باشد.  -توصیفی

 و خبرگان شامل فازي دلفی روش از استفاده به توجه پژوهش با آماري جامعۀ
 هايگروه نمایندگان حضور" گانۀسه هايویژگی اساس بر که است نظرانیصاحب



 

 هايگروه میان از ،"آگاهی و نظرعتوس" و "پژوهش موضوع از عمیق آگاهی" ،"متخصص
 ایی،هاي اجران ارشد دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان دستگاهحسابرس مانند متخصص

ها که در حوزة حسابرسی داخلی دانشگاه علمی هیئت مدیران سازمان حسابرسی و اعضاي
 انتخاب) فیبر گلولۀ( ايشبکه یا اي زنجیره -غیراحتمالی گیرينمونه تجربه دارند، با روش

 اند.شده
هاي الگوي استقرار ها و شاخصابعاد، مؤلفه شناساییابتدا براي  در این پژوهش

پرداخته  یموضوع اتیبه مرور ادب ،ايکتابخانهمطالعۀ  روشبا استفاده از  حسابرسی داخلی،
ر اساس ب بخش عمومی کشورمان موارد در نیمصداق ا یبه بررس شناساییپس از ده است؛ ش
هاي گوناگونی براي نظرسنجی، گرفتن پیشنهادها و روش پرداخته شد.ظر متخصصان ن

ضمن  ها کهها وجود دارد. یکی از این روشگیريبینی آینده براي کمک به تصمیمپیش
در  یدلف از روش استفاده لیدلحفظ سادگی، قابلیت اطمینان بالایی دارد، روش دلفی است. 

ی هاي الگوي استقرار حسابرسها و شاخصابعاد، مؤلفه نییپژوهش آن است که براي تع نیا
دلیل مزایاي روش به .است ازیخبرگان ن انیکشورمان به اجماع م بخش عمومیدر  داخلی

) از روش دلفی فازي در این TDM30( نسبت به روش دلفی سنتی )FDM29( دلفی فازي
 پژوهش استفاده شده است.

 ي پژوهشهایافته

ه ب گروه خبرگان ياعضا يپژوهش، پرسشنامه برا يهااطلاعات و داده يگردآور حلهمردر 
و ارائه شد.  لیتکم آنها يپرسشنامه از سو 85در کل تعداد و  ارسال شد نفر 100تعداد 

ه فعالیت، حوز یلی،تحص و رشته شامل سطح ییگروه خبرگان نها یشناخت تیاطلاعات جمع
 ارائه شده است.زیر  در جداولی و ترکیب سنی شغل سوابق

 

 قیگروه خبرگان تحق ياعضا لاتیسطح تحص): 1شماره ( دولج

 جمع کل دکتري فوق لیسانس لیسانس مدرك تحصیلی:

 85 12 66 7 تعداد



 

 %100 %14,1 %77,6 %8,2 درصد

 حاضر قیتحق منبع:

دهندگان به سؤالات درصد از پاسخ 14,1مشاهده است، گونه که در جدول بالا قابلهمان
باشد. با درصد لیسانس می 8,2لیسانس و درصد مقطع فوق 77,6پرسشنامه در مقطع دکتري، 

گیرد که  تواند موردتوجه قرارشوندگان، این نکته میتوجه به نحوه توزیع تحصیلات پرسش
ان را تشکیل از گروه خبرگ توجهینظر که بخش قابلنتایج تحقیق بر اساس نظر افراد صاحب

عنوان مهر تأییدي بر قابلیت اعتماد نتایج تحقیق تواند بهآمده و این امر میدستدهند، بهمی
 مدنظر قرار گیرد.

 ): حوزه فعالیت و رشته تحصیلی اعضاي گروه خبرگان تحقیق2جدول شماره (

 شرح

 حوزه فعالیت رشته تحصیلی

 مدیریت اقتصاد حسابداري
علمی  هیاًت

 دانشگاه
 ذیحساب

حسابرس 
دیوان 

 محاسبات

جمع 
 کل

 85 34 35 16 22 3 60 تعداد

 %100 %40,0 %41,2 %18,8 %25,9 %3,5 %70,6 درصد

 حاضر یقمنبع: تحق

 41,2دهندگان به سؤالات پرسشنامه دانشگاهی، درصد از پاسخ 18,8)، 2طبق جدول شماره (
 دیوان محاسبات بوده اند.درصد از حسابرسان  40درصد ذیحساب  و 

 ): ترکیب سوابق کاري اعضاي گروه خبرگان تحقیق3جدول شماره (

 جمع کل 30بالاي  30-25 25-20 20-15 15-10 10-5 سابقه کاري:

 85 6 14 19 22 12 12 تعداد

 %100 %7,1 %16,5 %22,4 %25,9 %14,1 %14,1 درصد



 

 تحقیق): ترکیب سنی اعضاي گروه خبرگان 4جدول شماره (

 جمع کل سال 70بالاي  60-70 50-60 40-50 30-40 سن:

 85 2 4 20 29 30 تعداد

 %100 %2,4 %4,7 %23,5 %34,1 %35,3 درصد

 حاضر قیتحق منبع:

دهد که در این تحقیق سعی شده است تا حد هاي اعضاي گروه خبرگان نشان میویژگی
ی وسعت نظر و تجربه کافی براي دستیابترین گروه از منظر آگاهی عمیق، امکان از مناسب

هاي تحقیق، تر استفاده شود. در ادامه ضمن بررسی روایی و پایایی پرسشنامهبه نتایج دقیق
شده توسط اعضاي گروه خبرگان تحقیق و هاي ارائهوتحلیل پاسخنتایج حاصل از تجزیه

 گردد.درنهایت الگوي تبیین شده ارائه می

موضوعی  مرور ادبیاتگیري (پرسشنامه) با توجه بهی و اعتبار ابزار اندازهدر این تحقیق روای
در حقیقت همان نظر متخصصان و خبرگان است، مورد  کهآنپژوهش و استخراج متغیرها از 

 شده، پیش از انجام تحقیق، به تائید اساتید محترمارزیابی قرار گرفت و پرسشنامه طراحی
 يافراد به ی، در مطالعه مقدماتنیز پرسشنامه ییاز روا نانیاطم يبرارسید. لازم به ذکر است، 

  ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.و پاسخ عیانتخاب شدند، توز یطور تصادفکه به

در  گرید ياهتر از روشرایجکرونباخ که براي بررسی پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفاي 
اعتبار  يراب یتوان شاخص مناسبیکرونباخ را م يآلفا شاخص. شداستفادهاین رابطه است، 

باشد آزمون از  7/0آمده بیشتر از دستاگر ضریب آلفاي بهبکار برد.  یدرون یو هماهنگ
، حقیق حاضرت پرسشنامه يکرونباخ برا يآلفا بیضرپایایی قابل قبولی برخوردار است. 

 جهینتتوان به این . لذا میاست 7/0 دارداز مقدار استان ترکه بزرگآمده دستبه 94/0مقدار 
 برخوردار است. یمناسب ییایاز پا هاي تحقیق حاضرکه پرسشنامه رسید

است.  0,01ها، سطح معناداري کمتر از ي گویهبر اساس نتایج آزمون دوجمله اي براي کلیه
زرگتر به خاطر بها یکسان نیست و ها با مخالفتنسبت موافقت %99بنابراین در سطح معناداري 

 ها را پذیرفت. ي خبرگان با گویهتوان موافقت اولیهمی0,5بودن نسبت موافقت از عدد 



 

اي، تحلیل فازي با استفاده از ارقام فازي مثلثی صورت گرفت. پس از آزمون دوجمله
 7ي هر گویه است. چنانچه این رقم بالاتر از عدد خروجی این بخش رقم فازي زدایی شده

) نتایج تحلیل فازي 5شود. جدول شماره (گویه پذیرفته و در غیر این صورت رد میباشد، 
 دهد. را ارائه می

 ): نتایج تجزیه و تحلیل فازي5جدول شماره(

 هاشاخص هامولفه ابعاد
رقم 

زداییفازي
 شده

آستانۀ 
 پذیرش

نتیجۀ 
 نهایی

ضرورت 
استقرار 

حسابرسی 
 داخلی

 

 ایفا سطح ارتقاي
 ارزیابی و

 مسوولیت
 مالی پاسخگویی

 

 مقررات رعایت از اطمینان حصول و نظارت
 منابع سایر و درآمدها تحصیل در قوانین و

 کنترل تحت

 پذیرش 7 7.93

 و قوانین رعایت از اطمینان حصول و نظارت
 در اي بودجه هاي محدودیت و مقررات

 مالی منابع مصرف

 پذیرش 7 7.64

 هب تنظیم و تهیه از اطمینان حصول و نظارت
 اي بودجه و مالی گزارشهاي موقع

 پذیرش 7 7.78

 مسیست استقرار از اطمینان حصول و نظارت
 استفاده و حفاظت منظور به داخلی کنترل

 ها-دارایی از صحیح

 پذیرش 7 7.70

 بودن مناسب از اطمینان حصول و نظارت
 ی،مال گزارشگري داخلی، کنترل هاي سیستم

 مالی منابع تداخل از جلوگیري و برآوردها

 پذیرش 7 7.74

 اصالت صحت، از اطمینان حصول و نظارت
 و حسابداري مدارك و اسناد بودن کامل و

 معاملات انجام مجوز

 پذیرش 7 7.69

 یوهش مورد در داخلی کنترل سیستم کفایت
 هاي-کنترل و مسوولیت و اختیار تفویض

 ستفادها سوء تقلب، پیشگیرانه و کننده کشف
 منابع اتلاف و

 پذیرش 7 7.66



 

 هاشاخص هامولفه ابعاد
رقم 

زداییفازي
 شده

آستانۀ 
 پذیرش

نتیجۀ 
 نهایی

 دفاتر در مالی رویداد موقع به ثبت
 و ها روش استانداردها، رعایت و حسابداري
 حسابداري شده پذیرفته هاي رویه

 پذیرش 7 7.64

 
 
 
 
 
 
 

ضرورت 
استقرار 

حسابرسی 
 داخلی

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ایفا سطح ارتقاي
 ارزیابی و

 مسوولیت
 پاسخگویی
 عملیاتی

 
 
 

 به یابی دست از اطمینان حصول و نظارت
 مصوب و شده ریزي برنامه عملیاتی اهداف

 .گردد-

 پذیرش 7 7.62

 عملیات مطابقت از اطمینان حصول و نظارت
 و ها طرح ها،-فعالیت ها،-برنامه با واقعی
 هسالان بودجه در شده بینی پیش هاي پروژه

 پذیرش 7 7.56

 عملیات مطابقت از اطمینان حصول و نظارت
 هاي-نامه-موافقت در مندرج موارد با واقعی

 نتایج و وضعیت بررسی و شده مبادله
 عملیات

 پذیرش 7 7.68

 کارایی، از اطمینان حصول و نظارت
 مانساز عملیات اقتصادي صرفه و اثربخشی
 عملیاتی حسابرسی طریق از

 پذیرش 7 7.81

 این مالی توان از اطمینان حصول و نظارت
 و ها-فعالیت و عملیات ادامه براي ها-سازمان

 آتی هاي-برنامه و اهداف به دستیابی

 پذیرش 7 7.58

 حقوق رعایت از اطمینان حصول و نظارت
 نسلی بین و اي دوره بین

 پذیرش 7 7.45

 کنترل هاي- سیستم مشکلات شناسایی
 دبهبو و ها-نارسایی رفع و اطلاعاتی و داخلی
 بودن مناسب از اطمینان حصول و آنها

 وظایف تفکیک

 پذیرش 7 7.68

 مالی توان از اطمینان حصول و نظارت
 شده سررسید تعهدات پرداخت براي سازمان

 پذیرش 7 7.32



 

 هاشاخص هامولفه ابعاد
رقم 

زداییفازي
 شده

آستانۀ 
 پذیرش

نتیجۀ 
 نهایی

 بودن مناسب از اطمینان حصول و نظارت
 خدمات کیفیت و شده تمام بهاي حجم، نوع،

 پذیرش 7 7.44

الگوي 
استقرار 

حسابرسی 
 داخلی

 سازماندهی،
 کنترل و مدیریت

 استقرار براي راه نقشه این سه بعد یک
 .کند می فراهم داخلی حسابرسی فعالیت

 پذیرش 7 7.93

 
 سازماندهی

 
 

جایگاه حسابرسی 
 داخلی

، شناختن حسابرسی داخلی رسمیتبه 
ارتباط با مراجع نحوه گزارش دهی و  ساختار

 تصمیم گیري 

 پذیرش 7 7.95

 منشور فعالیت
اهداف، اختیارات و مسئولیت شامل 

 حسابرسی داخلی 
 پذیرش 7 7.77

 برنامه استراتژیک
ی ها و حسابرسی مبتنها و رویهتعیین سیاست

 بر ریسک سازگار با اهداف سازمان 
 پذیرش 7 7.89

استانداردهاي 
 حسابرسی داخلی

پیروي و گزارش دهی فعالیت هاي 
 استانداردهاي بین المللیحسابرسی بر طبق 

 پذیرش 7 8.09

هاي آیین نامه
 اخلاقی

بهبود فرآیند راهبري با هدف ترویج اصول 
 اخلاقی

 پذیرش 7 7.91

 مدیریت

 ریزيبرنامه
برنامه ریزي جهت اطمینان از اثربخشی و 

 هاانعطاف پذیر بودن فعالیت
 پذیرش 7 8.30

 اجراي کار
حلیل مبناي ت کسب، ارزیابی و نتیجه گیري بر

 ابی هاي درستیها و ارز
 پذیرش 7 8.11

 مستندسازي
مستند سازي اطلاعات مربوطه، تعیین خط 

 مشی ها و الزامات نگهداري مدارك
 پذیرش 7 8.10

 سرپرستی کار
سرپرستی جهت حصول اطمینان از تحقق 
 اهداف، کیفیت مطلوب و پیشرفت کارکنان

 پذیرش 7 8.04

 اطلاع رسانی نتایج
اطلاع رسانی نتایج به صورت دقیق و 

 بیطرفانه 
 پذیرش 7 8.24

 کنترل
ارزیابی هاي 
 درون سازمانی

برنامۀ تضمین و ارتقاي کیفیت، شامل 
 سازمانی هاي درون ارزیابی

 پذیرش 7 8.01



 

 هاشاخص هامولفه ابعاد
رقم 

زداییفازي
 شده

آستانۀ 
 پذیرش

نتیجۀ 
 نهایی

ارزیابی هاي برون 
 سازمانی

برنامۀ تضمین و ارتقاي کیفیت شامل 
 سازمانی هاي برونارزیابی

 پذیرش 7 7.85

 پایش مستمر
پایش مستمر عملکرد واحد حسابرسی 

 داخلی
 پذیرش 7 7.89

 
 

 سازماندهی

جایگاه حسابرسی 
 داخلی

 زا بایستی داخلی حسابرسی نقش و جایگاه
 شناخته رسمیت به مقررات و قوانین طریق

 .شود

 پذیرش 7 8.05

رئیس حسابرسی داخلی باید به سطحی از 
حسابرسی داخلی سازمان گزارش دهد که به 

 اجازه می دهد مسئولیت هایش را ایفا کند.

 پذیرش 7 7.95

رئیس حسابرسی داخلی باید به طور مستقیم 
با مرجع تصمیم گیري ارتباط برقرار کرده و 

 تعامل داشته باشد.

 پذیرش 7 7.99

فعالیت حسابرسی داخلی باید از هرگونه 
دخالت درتعیین دامنه حسابرسی داخلی، 
انجام کار و گزارش نتایج مصون و عاري 

 باشد.

 پذیرش 7 7.85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سازماندهی

 
 

 حسابرسی منشور
 داخلی

 
 
 
 
 
 
 

در برگیرنده هدف از انجام حسابرسی داخلی 
 باشد.

 پذیرش 7 7.99

در برگیرنده اختیارات حسابرسی داخلی 
 باشد.

 پذیرش 7 7.89

در برگیرنده مسئولیت حسابرسی داخلی 
 باشد.

 پذیرش 7 7.97

باید ماهیت خدمات اطمینان بخشی به 
 سازمان تعریف شود.

 پذیرش 7 7.76

در صورتیکه اطمینان بخشی براي اشخاص 
برون سازمانی انجام می شود، باید ماهیت 
 این اطمینان بخشی در منشور تعریف شود.

 پذیرش 7 7.81



 

 هاشاخص هامولفه ابعاد
رقم 

زداییفازي
 شده

آستانۀ 
 پذیرش

نتیجۀ 
 نهایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

باید ماهیت خدمات مشاوره به سازمان 
 تعریف شود.

 پذیرش 7 7.69

ماهیت اجباري تعریف حسابرسی داخلی، 
آیین نامۀ اخلاقی، و استانداردها باید در 

منشور حسابرسی داخلی به رسمیت شناخته 
 شود.

 پذیرش 7 7.76

 
 
 
 
 
 

 برنامه استراتژیک
 
 
 

هایی براي  ها و رویهتعیین و اعمال سیاست
 هدایت فعالیت حسابرسی داخلی

 پذیرش 7 7.89

هاي حسابرسی مبتنی بر ریسک تدوین طرح
 هاي فعالیت حسابرسیبراي شناسایی اولویت

 داخلی که با اهداف سازمان سازگار باشد.

 پذیرش 7 7.68

اطلاع رسانی به مرجع تصمیم گیري جهت 
هاي فعالیت بازنگري و تصویب طرح

داخلی و منابع مورد نیاز، شامل  حسابرسی
 اي با اهمیتدورهتغییرات میان

 پذیرش 7 7.70

اطلاع رسانی به مرجع تصمیم گیري  در 
هاي منابع در ارتباط با تأثیر محدودیت

خصوص طرح هاي فعالیت حسابرسی 
 داخلی

 پذیرش 7 7.74

 
 
 
 

 استانداردهاي
 داخلی حسابرسی

از پیروي فعالیت حسابرسی داخلی 
 استاندارهاي بین المللی اجراي حرفه اي

 پذیرش 7 7.91

گزارش دهی در خصوص فعالیت حسابرسی 
داخلی طبق استانداردهاي بین المللی، 
مشروط به اینکه نتایج برنامه تضمین و 

 ارتقاي کیفیت موید آن باشد.

 پذیرش 7 7.26



 

 هاشاخص هامولفه ابعاد
رقم 

زداییفازي
 شده

آستانۀ 
 پذیرش

نتیجۀ 
 نهایی

 
 
 

 سازماندهی
 
 
 
 

 
 آئین نامه اخلاقی

 هبحسابرسی داخلی باید فرایند راهبري را 
یابی به هدف ترویج و اشاعۀ لحاظ دست

هاي مناسب در اصول اخلاقی و ارزش
هاي مناسب را سازمان ارزیابی کرده و توصیه

 براي بهبود ارائه دهد.

 پذیرش 7 7.85

حسابرسی داخلی باید طراحی، اجرا و 
ها را در ها و فعالیتاثربخشی اهداف، برنامه

 .ارزیابی کندارتباط با اصول اخلاقی سازمان 

 پذیرش 7 7.91

 
 
 
 
 
 
 

 مدیریت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 برنامه ریزي
 

حسابرسی باید چنان برنامه ریزي شود که از 
انجام آن به گونه اي اثربخش، اطمینان 

 حاصل شود.

 پذیرش 7 8.22

برنامه ریزي حسابرسی داخلی بایستی 
نظر انعطاف پذیر بوده و موارد ذیل را در 

 گیرد؛

 پذیرش 7 7.80

 پذیرش 7 7.69 شناخت نیازهاي مدیریت

فعالیت هایی که با توجه به کنترل داخلی باید 
 مورد بررسی قرار گیرند.

 پذیرش 7 7.87

هاي کارکنان حسابرسی داخلی، توانایی
تغییرات آن و تقسیم کار بین کارکنان 

 حسابرسی؛

 پذیرش 7 7.99

 پذیرش 7 7.95 هاي داخلی؛کنترلنقاط ضعف 

ها، سیستم ها و شده در برنامهتغییرات انجام
 هاي داخلی؛کنترل

 پذیرش 7 7.89

 پذیرش 7 8.03 هازمان انجام رسیدگی

 اجراي کار
حسابرسان داخلی براي دستیابی به اهداف 

کارهاي حسابرسی داخلی باید اطلاعات کافی 
 مستند کنند.را کسب، تحلیل، ارزیابی و 

 پذیرش 7 8.22



 

 هاشاخص هامولفه ابعاد
رقم 

زداییفازي
 شده

آستانۀ 
 پذیرش

نتیجۀ 
 نهایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدیریت

حسابرسان داخلی باید اطلاعات کافی، قابل 
اعتماد، مربوط و سودمند را براي دست یابی 

 به اهداف کاري شناسایی کنند.

 پذیرش 7 8.16

ایج ها و نتگیريحسابرسان داخلی باید نتیجه
هاي ها و ارزیابیکار را بر مبناي تحلیل

 درست انجام دهند.

 پذیرش 7 8.24

 
 مستندسازي

حسابرسان داخلی باید اطلاعات مربوط را 
ج ها و نتایگیريبراي پشتیبانی از نتیجه

 کارهاي حسابرسی داخلی مستند کنند.

 پذیرش 7 7.97

کنترل دسترسی به مدارك کار حسابرسی 
 داخلی

 پذیرش 7 7.95

اخذ مصوبۀ مدیریت ارشد و یا مشاور 
چنین مدارکی براي حقوقی قبل از انتشار 

 سازمانیاشخاص برون

 پذیرش 7 7.67

تدوین الزامات نگهداري مدارك کارهاي 
بخشی صرف نظر از ابزار ذخیرة هر اطمینان

 یک از مدارك

 پذیرش 7 7.66

این الزامات باید با رهنمودهاي سازمان و 
هرگونه مقررات و الزامات مربوط منطبق 

 باشد.

 پذیرش 7 7.70

هاي حفظ و نگهداري مدارك مشیخط تعیین
مربوط به کارهاي مشاوره و نیز انتشار آنها 

 سازمانیسازمانی و برونبراي اشخاص درون

 پذیرش 7 7.60

ها باید با رهنمودهاي سازمان و مشیاین خط
هرگونه مقررات و الزامات مربوط منطبق 

 باشد.

 پذیرش 7 7.64



 

 هاشاخص هامولفه ابعاد
رقم 

زداییفازي
 شده

آستانۀ 
 پذیرش

نتیجۀ 
 نهایی

 سرپرستی کار

صحیح سرپرستی شود تا نحو کارها باید به
اطمینان حاصل گردد که اهداف تحقق 

 یابند.می

 پذیرش 7 7.91

نحو صحیح سرپرستی شود تا کارها باید به
اطمینان حاصل گردد که کیفیت مطلوب 

 شود.حاصل می

 پذیرش 7 7.70

نحو صحیح سرپرستی شود تا کارها باید به
اطمینان حاصل گرددکه کارکنان حسابرسی 

 کنند.داخلی پیشرفت می

 پذیرش 7 7.79

 
 اطلاع رسانی نتایج

حسابرسان داخلی باید نتایج کار را اعلام 
 کنند.

 پذیرش 7 7.91

رسانی باید شامل اهداف و دامنۀ کار و اطلاع
ها، پیشنهادها و اقدامات گیرينیز نتیجه

 اجرایی باشد.

 پذیرش 7 7.79

طرفانه، شفاف، بیرسانی باید دقیق، اطلاع
موقع مختصر و مفید، سازنده، کامل و به

 باشد.

 پذیرش 7 7.95

اید بخشی، برسانی نتایج نهایی اطمیناناطلاع
صورت لزوم در برگیرندة اظهار نظر و یا در

 هاي کلی حسابرسی داخلی باشد.گیرينتیجه

 پذیرش 7 7.91

گیري کلی حسابرسی اظهارنظر یا نتیجه
گرفتن انتظارات مدیریت باید با درنظرداخلی 

گیري و ذي نفعان دیگر ارشد، مرجع تصمیم
منتشر شده و با اطلاعات کافی، قابل اعتماد، 

 مربوط و مفید پشتیبانی شود.

 پذیرش 7 7.72

به  بخشیهنگام انتشار نتایج کارهاي اطمینان
رسانی باید سازمانی، اطلاعاشخاص برون

حاکم بر توزیع و یا هاي شامل محدودیت
 استفاده از نتایج نیز باشد.

 پذیرش 7 7.76



 

 هاشاخص هامولفه ابعاد
رقم 

زداییفازي
 شده

آستانۀ 
 پذیرش

نتیجۀ 
 نهایی

رسانی پیشرفت و نتایج کارهاي مشاوره اطلاع
لحاظ شکل و محتوا با توجه به ماهیت کار به 

 و نیازهاي صاحب کار متفاوت خواهد بود.

 پذیرش 7 7.61

 
 
 
 
 
 
 

 کنترل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

برنامه تضمین 
 کیفیت

 
 
 
 
 
 
 

برنامه تضمین 
 کیفیت

 
 
 
 

تدوین برنامۀ تضمین کیفیت که تمام 
هاي فعالیت حسابرسی داخلی را پوشش جنبه

 دهد.

 پذیرش 7 7.81

برنامۀ تضمین و ارتقاي کیفیت باید شامل 
 سازمانی باشد.هاي درون و برونارزیابی

 پذیرش 7 7.72

پایش مستمر عملکرد واحد حسابرسی 
 داخلی؛

 پذیرش 7 7.91

ارزیابی یا اي از طریق خودهاي دورهبازنگري
سازمانیِ ارزیابی توسط سایر اشخاص درون

 هاي عملی حسابرسی داخلیآشنا با روش

 پذیرش 7 7.93

سازمانی باید حداقل هر پنج هاي برونارزیابی
 کننده یا یکبار توسط یک بررسیسال یک

رون بکنندة مستقلِ واجد شرایط تیم بررسی
 سازمانی، اجرا شود.

 پذیرش 7 7.97

بحث و مذاکره با مرجع تصمیم گیري در 
هاي بیشتر خصوص ضرورت ارزیابی

 سازمانیبرون

 پذیرش 7 7.82

ها و بحث و مذاکره در خصوص ویژگی
نندة برون ککننده یا تیم بررسیاستقلال بررسی

 سازمانی، شامل هر نوع تضاد منافع بالقوه

 پذیرش 7 8.05

اطلاع رسانی نتایج برنامۀ تضمین و ارتقاي 
 گیريکیفیت را به مرجع تصمیم

 پذیرش 7 7.95

بیشتر است و  7ي ها از آستانهي تمامی گویه، رقم فازي زدایی شده5بر اساس جدول شماره 
مانند. لذا براساس نتایج تحقیق گویه هاي مربوط به ضرورت استقرار بنابراین در مدل باقی می



 

 68گویه) و گویه هاي مربوط به الگوي استقرار حسابرسی داخلی ( 17حسابرسی داخلی (
 بر اساس شدهتهرفیپذي هاشاخصبنابراین با در نظر گرفتن گویه) مورد تایید قرار گرفتند.  

 دولتی هايهدستگا در داخلی حسابرسی نظر خبرگان تحقیق، الگوي تدوینی براي استقرار
  است. شدهمیترسعمومی به شکل زیر  بخش نهادهاي

 

 نهادهاي بخش عمومی هاي دولتی): الگوي استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه1شکل شماره (

 

 گیري بحث و نتیجه
 تقویت کیفیت حسابرسی و ارتقاي محیط کنترلی، استقرارامروزه در بیشتر کشورها جهت 

ه یک الزام ها بها به عنوان بخشی درونی از راهبري شرکتحسابرسی داخلی در بیشتر شرکت
اجتناب ناپذیر تبدیل شده است زیرا وجود حسابرسی داخلی در شرکت ها زمینه مناسبی 

 بین المللی براي انجام کار حرفه جهت دسترسی به اهداف سازمانی مطابق با استانداردهاي
ها به سوي چابک شدن و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و قیمت اي و حرکت شرکت



 

سازد که از شرایط امکان ورود شرکت مورد نظر به هاي حداقلی را هموار میتمام شده 
 ).1397گردد(سلیمانی و همکاران، بازارهاي رقابت بین المللی محسوب می

 ت،اس یافته روزافزونی اخیر اهمیت ي دهه دو در عمومی در نهادهاي داخلی ابرسیحس نقش
 تسرع با نهادهاي عمومی و دولتی واحدهاي در تغییرات مداوم و دولت گريتصدي چرا که

بـا  همـراه و ــدهیچیپ یطــیبــا مح یعمومــ بخــش ــرانیامــروزه مد .وقوع است حال در
 ازي ادامنــه یبخـش عمومــ ـرانیمد ـن،یا . بـا وجودباشندمی رو چالـش روبـه
 هـاکنترل .دارنــد شــانمسوولیت يفــایبــه ا کمــکي در دســترس بــرا يســـازوکارها

ـه ب یعمومـ بخش ــتیریکمــک به مد يبــرا مطلوبي کارکـرد یداخلـ یو حسابرسـ
استفاده از خدمات حسابرسی داخلی ). به بیان دیگر، 2013، 1(اوتتی و دیگرانـدیآیشـمار م

در سازمان ها و موسسات خدمات عمومی، یک ضرورت است؛ زیرا حسابرسی داخلی در 
ا، ها و اشتباهات و بهبود روش هحفاظت از وجوه عمومی، کشف و پیشگیري از سوء استفاده

 ).1393(زارع و ارباب سلیمانی، نقش اساسی دارد

دستگاه هاي دولتی  بخش  در استقرار حسابرسی داخلیتوجه به اهمیت موضوع و اینکه لذا با 
در این تحقیق تلاش شد الگوي استقرار حسابرسی داخلی ضروري می باشد، ایران عمومی

روش دلفی فازي با لحاظ نظر خبرگان،  کمک به راستا این صورت بومی ارائه شود دربه
 . گردید ارائه یاد شده الگوي قالبها در ها و شاخصابعاد، مولفه

 هاي تحقیقپیشنهادات و محدودیت

 پیشنهادات تحقیق

 :گرددمی ارائه پژوهش پیشنهادهاي این از ايگزیده قسمت این در
 داخلی سیحسابر جایگاه و شناختن رسمیت به المللی بین منظر از: گذارنهاد قانون و . دولت1

 شبخ دیگر کارکردهاي بیشتر همانند قانونی ابزارهاي انواع طریق از عمومی بخش در
اي استقرار اجرایی بر ضمانت و قانونی بسترهاي گردد،لذا پیشنهاد می. شود می تعیین عمومی

1 Oţetea .,A, Cristina.,M, Aristotel,U 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

یق هاي دولتی بخش عمومی از طرو به رسمیت شناختن جایگاه حسابرسی داخلی در دستگاه
 نهاد قانونگذار و دولت فراهم گردد.

اینکه الگوي تحقیق یک مبنا براي استقرار  به توجه با و نهادهاي بخش عمومی: ها . سازمان2
حسابرسی داخلی در دستگاه هاي دولتی بخش عمومی  متناسب با محیط کشورمان می باشد،  

 دولتی دستگاه هاي در حسابرسی داخلی از انتظار مورد نتایج و اهداف به دستیابی لذا براي
و  تعریف هاها و شاخصپیشنهادي شامل ابعاد، مولفه الگوي مطابق مناسب ساختار بایستی

 کامل طور به آن اجزاي سوي از انتظار مورد کارکردهاي و هانقش در نهایت اجرا شود،  تا
 .شود ایفا

با توجه به اینکه یکی از ابعاد این الگو یعنی کنترل، شامل چارچوبی : نظارتی . نهادهاي3
خلی هاي حسابرسی داسابرسی داخلی در برابر استانداردها و رویهبراي ارزیابی فعالیت ح

حرفه اي، به عنوان یک ارزیابی بیرونی می باشد، لذا بایستی به عنوان یک مبناي علمی و 
هاي نهادهاي نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان حرفه اي جامع در ارزیابی

 ه قرار گیرد. بازرسی و سایر نهادهاي نظارتی مورد استفاد
 

 محدودیت هاي تحقیق

ها و مشکلاتی در اجراي تحقیق وجود داشته است و در تفسیر نتایج تحقیق و محدودیت

 اشند:بقابلیت تعمیم آن بایستی مورد ملاحظه قرار گیرند. این عوامل به شرح ذیل می

دآوري گراستفاده از پرسشنامه جهت  ،هاي مورد بررسیشاخصمواردي نظیر کیفی بودن 

 باشد. هرچند دراطلاعات، برداشت نادرست از سوالات تحقیق توسط پاسخ دهندگان می

طول طراحی پرسشنامه سعی شد سوالات به صورت واضح و مشخص بوده و از خبرگان 

له تواند از جمهاي احتمالی نادرست میاستفاده شود ولی در هر حال وجود برخی از برداشت

 نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار داده است.هایی باشد که محدودیت
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 یقاتی،تحق و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها مالی گویی-پاسخ مسئولیت سطح ارتقاي در
 .4شماره دوم، سال حسابداري، دانش

 رسیحساب واحد استقرار و حسابرسی کمیته تشکیل ضرورت ،)1391( عبدالخالق خنکا، جعفر، باباجانی،
 طالعاتم فصلنامه گویی،-پاسخ مسوولیت سطح ارتقاء براي کلانشهرها هاي-شهرداري در داخلی
 .33شماره دهم، مالی،سال حسابداري تجربی

 و بیست چاپ سمت، انتشارات انسانی، علوم در تحقیق روش بر اي مقدمه ،)1396(محمدرضا، نیا، حافظ
 .سوم

 در داخلی حسابرسی واحد استقرار موانع" ،)1394( مداحی،آزاده و فاطمه قشقایی، علی، رحمانی،
 .پانزدهم سال ،57 شماره نظامی، مدیریت فصلنامه ،"ایران دولتی هاي-دانشگاه
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 استانداردهاي سازي پیاده و داخلی حسابرسی اثر ،)1400( سودابه نژاد،غلام پریسا، بهبهانی، سادات 
 نافعم و حسابداري عمومی، بخش در مالی گزارشگري کیفیت بر عمومی بخش حسابداري
 .3 شماره ،11 سال اجتماعی،

 حسابرسی ارزیابی و اثربخشی نقش، بررسی). 1397. (الهام, داریانی آذر حسنی, غلامرضا, امیري سلیمانی
 .38-21), 38(10, حسابرسی و حسابداري تحقیقات. ایران قاره فلات نفت شرکت در داخلی

 رخداد کاهش بر داخلی حسابرسی وجود تاثیر بررسی "،)1394(اکبر علی نادعلی، محمدرضا، عبدلی،
 انزدهم،پ سال حسابرسی، دانش فصلنامه "ها-شرکت در مالیاتی و قانونی و مالی هاي-تحریف

 .61شماره
 بخش مدیریت بهبود در داخلی حسابرسی نقش "،)1393( سیدمصطفی علوي، غلامرضا، کردستانی،

 .3 شماره ،1 دوره داخلی، حسابرسی دوماهنامه ،"عمومی
 اريحسابد تحقیقات مرکز اثربخش، داخلی حسابرسی ،)1393( عباس سلیمانی، ارباب علی، زارع، کمالی

 .هشتم چاپ حسابرسی، سازمان حسابرسی
 هايرلکنت بهبود در داخلی حسابرسی اثربخشی بر موثر عوامل ،)1397( جمال ثالث، بحري بابک، مرادي،

 .28 شماره هفتم، سال مدیریت، حسابرسی و حسابداري دانش داخلی،
 سطح و موجود وضع بین شکاف ،)1399( رحیمیان، نظام الدین و ، کردستانی، غلامرضاافشین ،فلاح نخبه

  .1 مارهش هشتم، سال دولتی، حسابداري علمی فصلنامه دو عملکرد، حسابرسی گزارش مطلوب
 حسابرسی کیفیت ارتقاي راهبردهاي ،)1396( وحید منتی، الله، ذبیح رضایی، محمدرضا، نیکبخت،

 .55 شماره چهاردهم، مالی،سال حسابداري تجربی مطالعات فصلنامه داخلی،
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Abstract 
Public Sector Internal Audit, by delivering reliable and consulting 
services in line with improvement and eliminate challenges can support 
organizations to achieve goals and provide better services. The purpose 
of this study is to provide a model for the establishment of internal audit 
in the public sector entities in Iran. The approach of the research is 
based on qualitative method by using fuzzy Delphi model. The 
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statistical population consisted of 85 experts and elites in the internal 
audit who were selected as the expert group of the research by using 
non-probability sampling technique. 
Finally, after the consensus of the experts, we establish the framework 
internal audit in public sector by considering external environment and 
our country criteria.  This framework can assisting ministers and heads 
of state agencies in promoting the level of performance and evaluation 
of financial and operational accountability in addition to growth and 
improvement of the financial oversight system and the increase of 
efficiency, effectiveness and economic scale in the public sector. 

Keywords: Accountability, Internal Audit implementation, Public 
Sector entities, Fuzzy Delphi 
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