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عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی با 
تاکید بر نظریه نمایندگی، نهادی و ارتباطات

مقدمه
حسابرســی داخلــی در حــال حاضــر به عنــوان 
ســازمان ها  بخش هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
اســت.  مطرح شــده  مالــی  مســائل  در 
ــت  ــته اس ــی توانس ــی داخل ــروزه، حسابرس ام
ــورداری  ــی و برخ ــن علم ــه موازی ــکای ب ــا اتّ ب
ــود را در  ــی خ ــن، اثربخش ــای نوی از تئوری ه
ســازمان ها بیشــتر مطــرح کنــد و ســبب 
شــود تــا به کارگیــری حسابرســان داخلــی 
ــوت و شــدت بیشــتری در  ــا ق در ســازمان ها ب
جریــان باشــد. یــک واحــد حسابرســی داخلــی 
ــی  ــی اثربخش ــرای ارزیاب ــی ب ــر، فرایندهای مؤث
ــن  ــی ها، گرفت ــج حسابرس ــود دارد و از نتای خ
ســایر  و  مســتقل  حسابرســان  از  بازخــورد 
ــی  ــا در ط ــر رونده ــارت ب ــرای نظ ــان ب ذینفع
زمــان و دســت یابی بــه بهبــود مســتمر در 
رویه هــا و عملکردشــان اســتفاده می کننــد. 
داخلــی1  حسابرســی  واحــد  کــه  زمانــی 

ــت  ــد و در خدم ــت کن ــر فعّالی ــورت مؤثّ به ص
عملیــات و مدیریــت ســازمان قــرار گیــرد، 
در  بــه ســازمان  بزرگــی  می توانــد کمــک 
دســت یابی بــه هدف هــای آن باشــد؛ از همیــن 
رو، ســازمان هایی کــه از واحــد حسابرســی 
ارزیابــی  برخوردارنــد،  اثربخــش  داخلــی 
ــت  ــد مدیری ــی فراین ــه کارای ــری نســبت ب بهت
ــک در  ــت ریس ــد مدیری ــوان فراین ــک و ت ریس
ــک ها و  ــایی ریس ــا، شناس ــایی رویداده شناس
ــک های  ــه ریس ــب ب ــش مناس ــت واکن درنهای
شناسایی شــده خواهنــد داشــت و درنتیجــه 
محیــط  خطرهــای  ســازمان هایی  چنیــن 
ــازمانی  ــک های درون س ــز ریس ــب وکار و نی کس
ــرد  ــد ک ــت خواهن ــایی و مدیری ــر شناس را بهت
و بنابرایــن، اقدام هــای اصالحــی مناســب را 
ــود  ــب  و کار خ ــتمر کس ــود مس ــور بهب به منظ
ــظ  ــرای حف ــال، ب ــا این ح ــد. ب ــه کار می بندن ب
و افزایــش اعتبــار حسابرســی داخلــی، مفاهیــم 
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ــرار  ــی ق ــد موردبررس ــی بای ــی و اثربخش کارای
گیــرد )ساســانی و اســکندری، 1392(. 

ــه  ــی ک ــطۀ تخّصص ــی به واس ــی داخل حسابرس
از درک ریســک های ســازمان و کنترل هــای 
داخلــی بــرای کاهــش ریســک ها دارد بــه 
توصیه هایــی  و  می دهــد  یــاری  مدیریــت 
ــازمان های  ــد و س ــه می کن ــود ارائ ــرای بهب ب
فاقــد نهــاد حسابرســی داخلــی نه تنهــا از 
خدمــات حرفــه ای حسابرســی داخلــی محــروم 
اتّــکا  مانده انــد، بلکــه در معــرض ریســک 
ــتند  ــک هس ــرل ریس ــرای کنت ــت ب ــر مدیری ب
)نمــازی، ناظمــی و برخــوردار، 1400(. افــزون 
 بــر ایــن، پیش گیــری از اخــذ تصمیمــات 
ضعیــف بــر مبنــای اطالعــات نادرســت و 
ــتفاده  ــیدن از اس ــان  بخش ــا اطمین ــع ی بی موق
ســازمان  محافظــت  دارایی هــا،  از  صحیــح 
در مقابــل اثــرات عــدم رعایــت مقــّررات و 
آئین نامه هــا، جلوگیــری از اشــتباهات و تقلّبــات 

ــازی  ــزودن ارزش و بهس ــا، اف ــود روش ه و بهب
ــتقرار  ــق اس ــا از طری ــازمان، تنه ــات س عملی
یــک سیســتم حسابرســی داخلــی اثربخــش در 
ــا و  ــد شــد. اندای ــر خواه ســازمان ها، امکان پذی
ــد کــه تحقیقــات  ــا2 )2013(، ادعــا کردن حنیف
حسابرســی  اثربخشــی  دربــارۀ  محــدودی 
ــی  ــون توافق ــی3 انجام شــده اســت و تاکن داخل
بــرای  چهارچــوب  بهتریــن  خصــوص  در 
اثربخشــی حسابرســی داخلــی وجــود نداشــته 
اســت. در ایــن راســتا، بویلــی4 )1993(، در 
ــه  ــی دوره 1975-1990، ب ــود ط ــش خ پژوه
ایــن مطلــب اشــاره کــرد کــه تنهــا 21 مقالــه 
در خصــوص موضــوع حسابرســی داخلــی اســت 
ــه اثربخشــی حسابرســی  و هیچ کــدام از آنهــا ب
ــور  ــوع به ط ــن موض ــد. ای ــی نپرداخته ان داخل
ــه  ــی ب ــه کاف ــدم توج ــا ع ــط ب ــده مرتب عم
ــد چهارچــوب  ــه می توانن ــی اســت ک نظریه های
را  داخلــی5  حسابرســی  اثربخشــی  نظــری 
ــد )Endaya,Hanefah ,2013(؛  ایجــاد کنن
بنابرایــن، ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه 
بــه نقــش و ویژگــی واحــد حسابرســی داخلــی 
ــک بخــش  ــوان ی ــزوده به عن ــد ارزش اف در تولی
از اقتصــاد جامعــه و ســازمان بایــد توجــه 

ــود. ــژه ای ش وی

نظریۀ نمایندگی6
ــتوار  ــرض اس ــن ف ــر ای ــی ب ــۀ نمایندگ نظری
ــه ای  ــهامداران به گون ــران و س ــه مدی ــت ک اس
قراردادهــا  از  و  می کننــد  عمــل  منطقــی 
ــرای بیشینه ســازی ثــروت خــود اســتفاده  ب
ــد  می کننــد. البتــه نتیجــۀ ایــن فــرض می توان
بــه مســئلۀ خطــر اخالقــی منجــر شــود 
)Jensen,Meckling,1976(. ازآنجاکــه 
تــالش  زمــان  در  مدیــران  اســت  ممکــن 
ــا  ــو ب ــود همس ــروت خ ــازی ث ــرای بیشینه س ب
ــد و از ســویی،  ــع ســهامداران عمــل نکنن مناف
ــی  ــع اطالعات ــۀ مناب ــه هم ــز ب ــهامداران نی س

دسترســی ندارنــد، امــکان بررســی ســهامداران 
ــران در  ــات مدی ــا اقدام ــه آی ــر اینک ــی ب مبن
راســتای بیشینه ســازی منافــع شــرکت هســت 
یــا نــه وجــود نخواهــد داشــت. به منظــور حــل 
ــده  ــازگار نامی ــاب ناس ــه انتخ ــئله ک ــن مس ای
ــده از  ــی برآم ــر اخالق ــئلۀ خط ــود و مس می ش
ــر،  ــن ســهامدار و مدی ــی بی ــی اطالعات ناقرینگ
نیــاز بــه وجــود نقــش نظارتــی، بیــش  از پیــش 
ــا  ــد ب ــرکت ها می توانن ــود. ش ــاس می ش احس
ــی  ــد حسابرس ــک واح ــتن ی ــار داش در اختی
کشــف  احتمــال  اثربخــش،  و  کارا  داخلــی 
ــات مدیریتــی را افزایــش دهنــد و  ســوء جریان
موجــب ایجــاد مانعــی بــرای مدیــران در جهــت 
سوءاســتفاده از موقعیــت و اختیــارات ســازمانی 
آنهــا شــوند. نقــش حسابرســی داخلــی در 
ــیاری  ــط بس ــرکت توس ــراردادی ش ــد ق فراین
از پژوهشــگران، احرازشــده اســت. ســارنز و 
ــود  ــات خ ــدی7 )2011(، در مطالع عبدالمحم
مشــاهده کردنــد کــه حسابرســی داخلــی 
بــه  اطالعــات  ارائــۀ  در  را  مهمــی  نقــش 
ســهامداران  نماینــدگان  کــه  هیئت مدیــره 
ــد اثربخشــی  ــد و می توان ــا می کن هســتند، ایف
ــع ســهامداران  ــری مناب ــران را در به کارگی مدی
ــود  ــی باوج ــۀ نمایندگ ــد. در نظری ــی کن ارزیاب
مدیــران،  و  ســهامداران  منافــع  تضــاد 
ــد  ــه را دارن ــن دغدغ ــواره ای ــهامداران هم س
ــا بیشینه ســازی منافــع  کــه مدیــران همســو ب
ــه  ــرای این ک ــن رو، ب ــد. ازای ــل نکنن ــان عم آن
راســتای  در  مدیــران  اقدامــات  از  بتواننــد 
ــی را  ــد، هزینه های ــان یابن ــع خــود اطمین مناف
ــا  ــن هزینه ه ــه ای ــوند. ازآنجاک ــل می ش متحم
به واســطۀ انعقــاد قــرارداد بیــن مدیــران و 
ــی  ــۀ نمایندگ ــکل گیری رابط ــهامداران و ش س
ــده  ــی نامی ــۀ نمایندگ ــد، هزین ــد می آین پدی
می شــوند. وجــود رابطــۀ نمایندگــی، متضّمــن 
ــک  ــۀ نمایندگــی اســت. وجــود ی ایجــاد هزین
ــد واکنشــی  ــی می توان واحــد حسابرســی داخل
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ــه هزینه هــای نمایندگــی باشــد.  ــه ب پایش گران
درواقــع، وجــود ســازوکار نظارتــی حسابرســی 
راهــکاری  می توانــد  شــرکت،  در  داخلــی 
اثربخــش بــرای چیرگــی بــر مســائل نمایندگی 
ــار، 1393( و  ــی بختی ــّراف و آقاباالی ــد )ص باش
نیــز موجــب افزایــش شــفافیت اطالعــات افشــا 
ــزون  ــود. اف ــد اقتصــادی ش ــده توســط واح ش
ــر ایــن، تعامــل مســتمر حسابرســان داخلــی  ب
بــا اعضــای کمیتــه حسابرســی به واســطۀ 
بهبــود اثربخشــی حسابرســی داخلــی موجبــات 
فراهــم  را  ســازمانی  عملکــرد  بــر  تمرکــز 
می کنــد )Lal Josh,Karyawati,2022(. در 
ــان کــرد  ــوان بی ــی می ت ــک نتیجه گیــری کل ی
ــودمندی  ــۀ س ــی، نظری ــۀ نمایندگ ــه نظری ک
اســت کــه می توانــد در ایجــاد چهارچــوب 
ــی کمــک  نظــری اثربخشــی حسابرســی داخل

ــد.  کن

نظریۀ نهادی8
ــی  ــی مفهوم ــوان چهارچوب ــادی به عن ــۀ نه نظری
بــرای توضیــح انطبــاق ســازمانی، بیــان می کنــد 
بــه  پاســخ  در  ســازمانی  ســاختارهای  کــه 
ــازمان ها  ــایر س ــرف س ــمی از ط ــارهای رس فش
یــا همنوایــی بــا اســتانداردهای هنجاری بناشــده 
ــد   ــای خارجــی شــکل می گیرن ــیله نهاده به وس

)Wright, Rwabizambuga,2006(. نظریــۀ 
ــادی  ــط نه ــه محی ــد ک ــار می کن ــادی اظه نه
قواعــدی مثل انتظارهــا و هنجارهــای اجتماعی 
ایجــاد می کنــد کــه مقتضیــات ســاختارها، 
عملیــات، رفتارهــا و ســنت های ســازمانی را 
 .)Scott,1995( ــد ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
ــرای  ــا ب ــا و هنجاره ــن انتظاره ــا ای ــق ب تطبی
یــک ســازمان ضــروری اســت تــا این کــه 
ــب  ــد و برحس ــظ کن ــود را حف ــروعیت خ مش
ــان  ــاب اطمین ــع کمی ــه مناب ــتیابی ب آن از دس
حاصــل کنــد )Heugens,Lander,2009؛ 
 .)Zsidisin, Melnyk, Ragatz,2005
به عنــوان  نهــادی  نظریــۀ  از  مطالعــات  در 
ــّرک  ــل مح ــایی عوام ــرای شناس ــی ب چهارچوب
ــت  ــده اس ــی استفاده ش ــی داخل ــود حسابرس وج
 .)Al-Twaijry, Brierley, Gwilliam,2003(
عوامــل  بررســی  بــرای  نهــادی  نظریــۀ 
داخلــی  حسابرســی  اثربخشــی  بــر  مؤثــر 
ــی رود  ــه کار م ــد ب ــوم مفی ــک مفه ــوان ی به عن
ــدگاه  Dimaggio(. دی ,Powell ,1983 (
ــرات عمــدۀ ســازمانی در  ــادی، تغیی ــۀ نه نظری
پاســخ بــه ســه مکانیســم اســت کــه عبارت انــد 

از:
 1- هم ریختی اجباری9)قهری(.

 2- هم ریختی تقلیدی10 

 3- هم ریختی هنجاری11.
ــا  ــاق ب ــا انطب ــط ب ــاری، مرتب ــی اجب  هم ریخت
ــت  ــرا اس ــّررات الزم االج ــایر مق ــن و س قوانی
)Lenz,Hahn,2015(؛ کــه ازجملــۀ آنهــا 
بــه اســتانداردهای حســابداری و  می تــوان 
قوانیــن مالــی، فشــار نهادهــای اجتماعــی، 
اقتصــادی و سیاســی اشــاره کــرد. هم ریختــی 
ــی  ــد حسابرس ــاد واح ــۀ ایج ــاری در زمین اجب
داخلــی در ســازمان، متشــّکل از آن فشــارهایی 
ــی  ــد حسابرس ــاد واح ــرای ایج ــه ب ــت ک اس
داخلــی اعمــال می شــود زیــرا علی رغــم آن کــه 
ــتم  ــت سیس ــی کفای ــی داخل ــد حسابرس واح
ــد، در بررســی  ــی را بررســی می کن ــرل داخل کنت
وســیع اقتصــادی بــودن، کارآمد بودن و اثربخشــی 
ــر عملکــرد  فعاّلیت هــای ســازمان و تأثیــر آنهــا ب
ســازمانی نیــز بــه کار مــی رود. هم ریختــی تقلیدی، 
به طــور اساســی از موفقیــت ادراک شــدۀ ســازمان 
نســبت بــه فعاّلیت هــای رقیــب نشــأت می گیــرد 
حسابرســی  زمینــۀ  در   .)Liu etal,2010(
رخ  زمانــی  تقلیــدی  هم ریختــی  داخلــی، 
می دهــد کــه یــک ســازمان، حــس کنــد کــه 
وجــود حسابرســی داخلــی مزایایــی برایــش بــه 
همــراه خواهــد داشــت. هم ریختــی هنجــاری، 
ــرد  ــمه می گی ــه ای سرچش ــای حرف از گروه ه
شــیوۀ  و  شــرایط  تعریــف  در  ســعی  کــه 
اشــتغال خــود و مشــروعیت بخشــیدن بــه آن 
 .)Emnert,Johansson,2010( دارنــد  را 
از  هنجــاری  هم ریختــی  به عبارت دیگــر، 
افزایــش در تخّصصــی شــدن ســازمان ها ناشــی 
می شــود؛ کــه ازجملــۀ آنهــا می تــوان بــه 
ــه ای و دارای مهــارت، جهت گیــری  ــراد حرف اف
واحــد  فرهنــگ  ســازمانی،  اســتراتژیک 
تجــاری و ویژگی هــای ســازمانی اشــاره کــرد. 
ــه درک  ــاز ب ــی نی اثربخشــی حسابرســی داخل
مشــترک نســبت بــه آن دارد کــه چــه چیــزی 
ــک  ــی ی ــا حسابرســی داخل ــود ت ــث می ش باع
فعّالیــت ارزش افــزوده باشــد. بدیــن ترتیــب، به 
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نظــر می رســد کــه نظریــۀ نهــادی یــک نظریــۀ 
معتبــر بــرای اثربخشــی حسابرســی داخلــی در 
کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه اســت 
ــری  ــوب نظ ــاد چهارچ ــد در ایج ــز می توان و نی
اثربخشــی حسابرســی داخلــی، نقــش ایفــا کند. 

نظریۀ ارتباطات12
ــا  ــه در آن معن ــت ک ــدی اس ــات، فراین ارتباط
ــه  ــود و ب ــف می ش ــده تعری ــودات زن ــن موج بی
اشــتراک گذاشــته می شــود. عــدم توانایــی 
ــد در ارتبــاط  ــر13، می توان ــراری ارتبــاط مؤث برق
بــا اطالعــات نامناســب یــا پیچیدگــی ارتباطــات 
باشــد. توســعه مهارت هــای ارتباطــی مؤثــر 
به عنــوان بخــش قابل توجهــی در پیشــرفت 
ــن،  ــی تلقــی می شــود؛ بنابرای حسابرســان داخل
حسابرســان داخلــی جهــت موفقیــت در حرفــۀ 
ــر  ــی مؤث ــای ارتباط ــه مهارت ه ــاز ب ــود، نی خ
ــرد  ــد. دیویدســون14 )1991(، اســتدالل ک دارن
ــه  ــانی ک ــز کس ــان و نی ــی حسابرس ــه تمام ک
ــب  ــه مکات ــاز ب ــا نی ــه آنه ــد ک ــن باورن ــر ای ب
خــوب بــرای آگاهانــه عمــل کــردن در ارزیابــی، 
ــد،  بهبــود و اســتفاده از مهارت هــای خــود دارن
ــی  ــم ارتباطــات فعل ــش مفاهی ــد از دان می توانن
بهره منــد شــوند. نظریــۀ ارتباطــات دیویدســون 
بــر مبنــای ســه حقیقــت )اصــل( دربــارۀ 

ارتباطــات اســت و عبارت انــد از:
1- عدم برقراری ارتباط غیرممکن است.

 2- ارتباطات، پدیده ای چند سطحی است. 
ــی  ــام دریافت ــا پی ــه ب ــالی همیش ــام ارس 3- پی

ــت.  ــر نیس براب
حسابرســان داخلــی بایــد در هــر موقعیتی ســطح 
ارتباطــات را شناســایی کننــد و آگاه باشــند کــه 
چگونــه در هــر ســطح، ارتباط مؤثری برقــرار کنند 
 .)Sawyer, Dittenhofer, Scheiner,2003(
اثربخشــی حسابرســی داخلــی بســتگی بــه 
ــا  ــی ب ــان داخل ــی حسابرس ــای ارتباط مهارت ه
ــع از  ــران ذینف ــر کارب ــرکت و دیگ ــت ش مدیری

نتایــج حسابرســی دارد؛ بنابرایــن می تــوان 
ازآنجایی کــه حسابرســان  بیــان کــرد کــه 
ــتند،  ــت هس ــازوی مدیری ــوان ب ــی به عن داخل
ــان و  ــن حسابرس ــر بی ــاط مؤث ــراری ارتب برق
ــری  ــی، ام ــبرد حسابرس ــرای پیش ــت ب مدیری
مهارت هــای  این کــه  و  اســت  حیاتــی 
ــی  ــان داخل ــه حسابرس ــد ب ــی می توان ارتباط
در بحــث در مــورد مســائلی همچــون ریســک 
ــت  ــا مدیری ــی ب ــرل داخل ــتم های کنت و سیس
کمــک کنــد. در نتیجــه، اســتفادۀ مؤثــر از 
ــن  ــت، ضم ــی توســط مدیری حسابرســی داخل
افزایــش صحــت اطالعــات مالــی مورداســتفادۀ 
ــراد درون ســازمانی و برون ســازمانی موجــب  اف
ــط  ــر توس ــر و مؤثرت ــم صحیح ت ــاذ تصمی اتخ
ــح  ــم صحی ــاذ تصمی ــود؛ اتخ ــت می ش مدیری
باعــث بهبــود عملکــرد مدیــران و حفــظ منافــع 
می شــود  تجــاری  ســازمان های  صاحبــان 
ــه  ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــورت می ت ــن ص و در ای
حســابرس داخلــی اثربخــش اســت. درهرحــال، 

بــه ایــن نکتــه بایــد توجــه کــرد کــه اثربخشــی 
آن کــه  علی رغــم  داخلــی  حسابرســی 
می توانــد تحــت تأثیــر نظریــه نمایندگــی، 
نهــادی و ارتباطــات، قــرار گیــرد؛ تحــت تأثیــر 
برخــی عوامــل نیــز قــرار دارد کــه ایــن عوامــل 
اثربخشــی  قابل توجــه در  به عنــوان عناصــر 
ــن  ــه ای ــتند؛ ازجمل ــی هس ــی داخل حسابرس
اثربخشــی  بــر  می تواننــد  کــه  عوامــل 
ــع  ــر واق ــازمان، مؤث ــی در س ــی داخل حسابرس
ــان  ــای حسابرس ــد از ویژگی ه ــوند، عبارتن ش
داخلــی، عملکــرد واحــد حسابرســی داخلــی15 
ــن،  ــازمان16. افزون برای و پشــتیبانی اعضــای س
ایــن موضــوع روشــن اســت کــه آگاهــی 
از عوامــل مؤثــر بــر اثربخشــی حسابرســی 
داخلــی حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا حسابرســی 
داخلــی مؤثــر می توانــد منجــر بــه بهبــود 
ــه  ــود ک ــازمان ش ــم در س ــد مه ــار فراین چه
یادگیــری  از:1-  عبارت انــد  آنهــا  ازجملــه 
ــه کار  ــه چگون ــه این ک ــان ب ــوزش کارکن )آم
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خــود را بهتــر انجــام دهنــد(. 2- انگیــزه 
)حسابرســی هم چنیــن منجــر بــه بهبــود 
بازدارنــده  3-عامــل  می شــود(.  عملکــرد 
ــزی  ــر چی ــی از ه ــه حسابرس ــتن آن ک )دانس
ــود،  ــتفاده ش ــه سوءاس ــر ب ــد منج ــه می توان ک
فراینــد  بهبــود   -4 و  می کنــد(  ممانعــت 
ــی ممکــن اســت هم چنیــن  )حسابرســی داخل
اطمینــان دهــد کــه همه چیــز به درســتی 
 .)Eden,Moriah,1996( )انجــام می شــود
در ادامــه برخــی از عوامــل مؤثــر بــر اثربخشــی 
ویژگی هــای  ازجملــه،  داخلــی  حسابرســی 
واحــد  عملکــرد  داخلــی،  حسابرســان 
اعضــای  پشــتیبانی  و  داخلــی  حسابرســی 

ســازمان شــرح داده می شــوند. 

ویژگی های حسابرسان داخلی
اشــاره  داخلــی  حسابرســان  ویژگی هــای 
بــه بی طرفــی17، ارتبــاط مؤثــر، مهــارت و 
ــعه دارد.  ــوزش و توس ــه ای18 و آم ــت حرف دق
ــاوت  ــه قض ــه ای ک ــر حرف ــرای ه ــی، ب بی طرف
ــق دیگــران  ــا از طری ــه ای توســط خــود ی حرف
و  اســت  ضــروری  امــری  می کنــد،  ارائــه 
ــت  ــود را از دس ــاوت ارزش خ ــدون آن، قض ب

بی معنــا  دیگــران  نظــر  در  و  می دهــد 
می شــود. به طورکلــی نیــاز بــه بی طرفــی، 
به وضــوح در محیــط کســب وکار و به ویــژه 
بــرای حسابرســان  کــه کاربــران خدمــات 
ــا در  ــه بخشــی از اظهارنظــر آنه حسابرســی ب
ــته اند،  ــود وابس ــای خ ــاذ تصمیم ه ــان اتخ زم
 .)Endaya,Hanifah,2013( مشــهود اســت
حسابرســی19  بین المللــی   اســتانداردهای 
610 منتشرشــده )2009( توســط فدراســیون 
ــان آن اســت  ــی حســابداران20، خواه بین الملل
کــه حسابرســان مســتقل در هنــگام اســتفاده 
ــی،  از کار انجام شــده توســط حسابرســی داخل
ارتبــاط مؤثــر را ارزیابــی کننــد. ارتبــاط مؤثــر 
به عنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر بــر اثربخشــی 
می شــود.  محســوب  داخلــی  حسابرســی 
ــور  ــد به منظ ــی بای ــان داخل ــع، حسابرس درواق
حسابرســی  یافته هــای  درک  در  تســهیل 
به طــور  خــود  مســئولیت های  انجــام  و 
مؤثــر و نیــز پیشــرفت در حرفــه خــود از 
باشــند.  برخــوردار  ارتباطــی  مهارت هــای 
ــرده  ــزم ک ــی21 مل ــان داخل ــن حسابرس انجم
اســت کــه حسابرســان داخلــی بایــد از دانــش، 
حرفــه ای  ویژگی هــای  ســایر  و  توانایی هــا 

فــردی  مســئولیت های  ایفــای  بــرای  الزم 
خــود، برخــوردار باشــند. فعّالیــت حسابرســی 
ــی و  ــش، توانای ــد از دان ــی درمجمــوع بای داخل
ســایر ویژگی هــای حرفــه ای الزم بــرای ایفــای 
مســئولیت ها برخــوردار باشــد یــا آنهــا را فراهم 
کنــد. وجــود کارکنــان باتجربــه و متخّصــص در 
ــود  ــب می ش ــی موج ــی داخل ــد حسابرس واح
کــه ارزش افــزودۀ حسابرســی داخلــی افزایــش 
ــراد  ــن اف ــه ای ــرف تجرب ــرا ازیک ط ــد؛ زی یاب
مناســبی  رابطــۀ  کــه  می شــود  موجــب 
در محیــط کار خــود بــا همــکاران و ســایر 
ــرف  ــد و از ط ــرار کنن ــازمان برق ــان س کارکن
ــود  ــب بهب ــراد موج ــن اف ــص ای ــر، تخّص دیگ
ــه  ــی و درنتیج ــی داخل ــت کار حسابرس کیفی
می شــود  داخلــی  حسابرســی  اثربخشــی 

)پورحیــدری، رضایــی، 1391(. 

عملکرد واحد حسابرسی داخلی
حسابرســی  واحــد  عملکــرد  از  منظــور 
اجــرای  نظــارت،  برنامه ریــزی،  داخلــی، 
عملیــات، مستندســازی و ثبــت اطالعــات، 
و  پیشــنهادها  و  یافته هــا  گزارش دهــی 
پیگیــری پیشــنهادهای حسابرســی داخلــی 
اســت. بهتریــن مرجــع بــرای ارزیابــی عملکــرد 
حسابرســی  کمیتــه  داخلــی،  حسابرســان 
ــی  ــت اثربخــش حسابرســی داخل اســت. فعّالی
در ســازمان ها موجــب بهبــود عملکــرد کل 
شــرکت می شــود کــه ایــن فعّالیــت اثربخــش 
ســازمان ها  مدیــران  متقاعدشــدن  موجــب 
حسابرســی  خدمــات  از  اســتفاده  بــرای 
رضایــی،  )پورحیــدری،  می شــود  داخلــی 
1391(. اشــنایدر و ویلنــر22 )1990(، عملکــرد 
ــر  ــی ب ــت را مانع ــی باکیفی ــی داخل حسابرس
قانون شــکنی و تخّطــی احتمالــی از اصــول 
ــگری های  ــابداری در گزارش ــدۀ حس پذیرفته ش
ــه  ــی ک ــال، زمان ــد. به عنوان مث ــی می دانن مال
حســابدار بدانــد کــه حسابرســان داخلــی 
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ــی  ــری مال ــرد گزارش گ ــت عملک ــن اس ممک
ــت  ــن اس ــد، ممک ــایی کنن ــت را شناس نادرس
ــؤال برانگیز  ــری س ــت دفت ــام ثب ــورد انج در م
)ثبــت یــک ســند حســابداری بــدون مــدارک 
 Prawitt,( ــد ــگ کنن ــتندات الزم( درن و مس
Smith, Wood ,2009(؛ بنابرایــن، عملکرد 
ــر  ــوان عنص ــی به عن ــی داخل ــد حسابرس واح
اثربخشــی حسابرســی  بــرای  قابل توجهــی 

ــت.  ــی اس داخل

پشتیبانی اعضای سازمان
ــی،  ــۀ حسابرس ــش کمیت ــی از نق بخــش مهم
ارزیابــی کــردن رابطــۀ مدیــر حسابرســی 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــم مدیریت ــی و تی داخل
رابطــه می توانــد تــا حــّد زیــادی تحــت تأثیــر 
اثربخشــی عملکــرد واحــد حسابرســی داخلــی 
حسابرســی  واحــد  به عبارت دیگــر  باشــد. 
داخلــی در صورتــی اثربخــش اســت کــه 
رابطــۀ خوبــی بــا تیــم مدیریتی داشــته باشــد. 
ــر  ــن مدی ــوب بی ــۀ کاری خ ــر رابط ــالوه ب ع
ــم  ــت، تی ــم مدیری ــی و تی ــی داخل حسابرس
ــرای  ــی ب ــت متقابل ــد اهمی ــز بای ــی نی مدیریت
نقــش واحــد حسابرســی داخلــی در ســازمان 
خــود قائــل باشــد. حرفــه حسابرســی داخلــی 
ــی  ــات اطمینان بخش ــه خدم ــر ارائ ــزون ب اف
ــارکت کننده  ــوان مش ــازمان، به عن ــات س عملی
مدیریــت  بــه  اســتراتژیک  تفکــر  امــر  در 
ارشــد در مواجهــه بــا نیازهــای در حــال 
تغییــر ســازمان، خدمــات مشــاوره ای نیــز 
ازایــن رو،   .)ONAY,2021( می دهــد  ارائــه 
ــۀ  ــود کمیت ــد و وج ــت ارش ــتیبانی مدیری پش
می توانــد  ســازمان  در  مؤثــر  حسابرســی 
موجــب اثربخشــی واحــد حسابرســی داخلــی 
در آن ســازمان شــود لــذا، هنگامی کــه اعضــای 
پشــتیبانی  انگیــزش  و  عالقــه  از  ســازمان 
ــوردار  ــی برخ ــی داخل ــای حسابرس فعّالیت ه
حسابرســی  اثربخشــی  مفهــوم  باشــند، 

داخلــی نیــز اتخــاذ می شــود. در ایــن راســتا 
قره داغــی)1397(،  و  رحیمیــان  جوقــان، 
ــش  ــه افزای ــد ک ــا کردن ــۀ خــود ادع در مطالع
ارتبــاط حسابرســان داخلــی موجــب افزایــش 

اثربخشــی حسابرســی داخلــی می شــود. 
بــا توجــه بــه جمیــع مــوارد بیان شــده، 
ــۀ  ــه نظری ــن اســتدالل مطــرح می شــود ک ای
ــد  ــات، می توانن ــادی و ارتباط ــی، نه نمایندگ
اثربخشــی  نظــری  چهارچــوب  ایجــاد  در 
حسابرســی داخلــی، نقــش ایفــا کننــد و 
اثربخشــی  بــر  مؤثــر  عوامــل  همچنیــن، 
ویژگی هــای  ازجملــه  داخلــی  حسابرســی 
واحــد  عملکــرد  داخلــی،  حسابرســان 
حسابرســی داخلــی و پشــتیبانی اعضــای 
ســازمان نیــز می تواننــد به عنــوان عناصــر 
قابل توجــه در اثربخشــی حسابرســی داخلــی، 

ــوند.                            ــع ش ــر واق مؤث

پی نوشت ها:
1- Internal Audit Function.                                                 
2- Endaya and Hanifah.                                                      
3- Internal Audit Effectiveness. 
4- Boyle
5- Theoretical Framework of Internal 

Audit Effectiveness. 
6- Agency Theory. 
7- Sarens and Abdolmohammadi.
8- Institutional theory. 
 
9- Coercive isomorphism. 
10- Mimetic isomorphism. 
11- Normative isomorphism. 
 .Communication theoryر-12
13- Effective communication. 
14- Davidson. 
15- Internal Audit Department Per-

formance. 
16- Organization members support. 
17- Objectivity. 
18- Due Professional Care. 
19- International Standard on Audit-

ing 610 (ISA 610). 
20- International Federation of Ac-

countants. 
21- The Institute of Internal 

Auditor(IIA). 
22- Schneider and Wilner. 
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