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مقدمه
گردد. بحث نظارت بر عملکرد سازمان، یکی از وظایف مهم و اصلی مدیریت یک سازمان محسوب می

جهت تحقق این وظیفه مهم و کلیدي، سازمانها واحدي را زیر نظر مستقیم مدیرعامل سازماندهی 
ل بر عملکرد واحدهاي اجرایی و کند و با نظارت کامعنوان بازوي مدیرعامل عمل مینمایند که بهمی

ستادي، تصویري شفاف از سازمان با توجه به فرازونشیبها، موفقیتها و عدم پیشرفتها و نقاط ضعف به
عهده دارند، زمانی نماید. واحدهایی که چنین وظایف حساسی را بهمدیریت عالی سازمان منعکس می

هاي مدیریتی اثربخش باشد. لذا ارزیابی گیريموفق خواهند بود که مجموعه عملکرد آنها در تصمیم
اثربخشی عملکرد واحدهاي نظارتی سازمانها امري ضروري است تا میزان اثربخشی، موفقیت و عوامل 

.[10]ریزي گرددمؤثر درآن شناسایی و در جهت تقویت عوامل برنامه
ی، استقرار حسابرسی امروزه در بیشتر کشورها جهت تقویت کیفیت حسابرسی و ارتقاي محیط کنترل

به یک الزام اجتناب ناپذیر تبدیل شده داخلی در شرکت ها به عنوان بخشی درونی از راهبري شرکت ها
حسابرسی داخلی در شرکت ها زمینه مناسبی جهت دسترسی به اهداف سازمانی مطابق است زیرا وجود

ت ها به سوي چابک شدن و ارائه با استانداردهاي بین المللی براي انجام کار حرفه اي و حرکت شرک
محصوالت و خدمات با کیفیت و قیمت تمام شده هاي حداقلی را هموار می سازد که از شرایط امکان 

.[8]ورود شرکت مورد نظر به بازارهاي رقابت بین المللی محسوب می گردد
ه نمود: یک ، انجمن حسابرسان داخلی یک تعریف جدید از نقش حسابرسی داخلی ارائ1999در ژوئن 

فعالیت مشاوره اي و اطمینان بخش بی طرفانه مستقل که به منظور افزایش ارزش و بهبود عملیات 
سازمان طراحی می شود. حسابرسی داخلی به سازمان کمک می نماید که از طریق رویکرد منظم و 

را ارزیابی و سیستماتیک به اهدافش دست یابد، اثربخشی مدیریت ریسک، کنترل و فرایندهاي راهبري 
بهبود بخشد.

حسابرسی داخلی حسب برنامه هاي مصوب ساالنه نسبت به رسیدگی هاي نمونه اي از کلیه فعالیت ها 
اقدام نموده و گزارش هاي حسابرسی را با رویکردي که مبتنی بر تهیه برنامه رسیدگی جهت هر موضوع 

تندات و تنظیم کاربرگ هاي و شناسایی ساختار سیستم موضوع مورد رسیدگی و جمع آوري مس
حسابرسی به همراه مدارك و مستندات پشتوانه و تهیه پیشنویس گزارش و سرانجام نهایی نمودن آن 
پس از اخذ پاسخ پیشنویس و مهم تر از موضوع هاي فوق، پیگیري نکات مندرج در گزارش ها تا مرحله 

تهیه و ارائه می نماید.حصول نتیجه قطعی با هدف اثربخش نمودن رسیدگی ها می باشد، 
همزمان با ملی شدن صنعت نفت و تأسیس شرکت ملی نفت ایران، حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت 
ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین حسابرسی هاي داخلی در سطح شرکت هاي دولتی ایران با بیش از 

سال فعالیت حرفه اي ایجاد گردیده است.60
شرکت هاي فرعی و نیز شرکت ملی نفت ایران مستقر بوده و در جریان نحوه حسابرسان داخلی در کلیه

اجراي پروژه ها و انجام فعالیت ها قرار دارند و با اعمال کنترل هاي مستقیم و پیشگیرانه تالش می 
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گردد که با ارائه گزارش هاي نهایی و حسب مورد میانی حسابرسی از انجام برخی فعالیت هاي مغایر با 
ها قبل از و یا در 	شرکت و ارائه پیشنهاد اصالحی به مدیریت هاي ذي ربط از بروز آن فعالیتاهداف

حین تحقق هزینه، جلوگیري الزم به عمل آید.
با توجه به وظایف حرفه اي مطروحه فوق، هم اکنون به لحاظ رعایت استانداردهاي بین المللی موجود و 

امور به صورت اداره کل و زیر نظر رئیس هیأت مدیره شرکت، حفظ کامل استقالل، نمودار سازمانی این 
نهایی و اعالم گردیده است و با دو معاونت شمال، جنوب شامل هفت ناحیه (چهار ناحیه در شمال، سه 
ناحیه در جنوب) و دو واحد حسابرسی هاي مدیریت و ویژه، سیستم هاي مکانیزه انجام وظیفه می 

اي شرکت ملی نفت ایران و کلیه واحدها و مدیریت هاي ستادي و نماید و حسابرسی از فعالیت ه
شرکتهاي فرعی و وابسته آن را برعهده دارد. همچنین حسابرسی نمونه اي از قراردادهاي منعقده داخلی 

به » طبق مفاد قراردادهاي منعقده«و خارجی از جمله پروژه هاي اکتشافی و توسعه اي و نیز بیع متقابل 
.[4]محول گردیده استحسابرسی داخلی

مرور ادبیات و تحقیقات انجام شده
چارچوب نظري حسابرسی داخلی

براي تعیین اصول ارزیابی کارائی حسابرسی داخلی، تجزیه و تحلیل مفهوم حسابرسی داخلی داراي 
اهمیت است. بی شک تعاریف بسیاري از اهمیت حسابرسی داخلی توسط محققان بیان شده است. به 

انجمن حسابرسان داخلی، حسابرسی داخلی را به عنوان یک واحد ارزیابی مستقل مستقر در داخل ویژه، 
سازمان براي بررسی و ارزیابی فعالیتهاي آن به منظور ارائه خدمت به سازمان تعریف نموده است. براي 

کنترل مدیریتی اندازه گیري و ارزیابی اثربخشی کنترلهاي سازمان، حسابرسی داخلی، به تنهایی، ابزار 
مار می آید که ساختار سازمانی و قوانین عمومی تجاري را به طور مستقیم بهم مرتبط شمهمی به 

کند.می
) توسط انجمن حسابداران عمومی آمریکا COSO(يتردوهاي مسوول کمیسیون مدل کمیته سازمان

ن داخلی و انجمن حسابداران ارائه شد، انجمن حسابداري آمریکا، انجمن مدیران مالی، انجمن حسابرسا
مدیریت آنرا به عنوان چارچوب عمومی پذیرفته شده براي کنترل داخلی اتخاذ نموده اند و به عنوان یک 
استاندارد مشخص براي ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی شناسایی شده است. مدل کوزو کنترل 

است که توسط تحت تأثیر هیأت مدیره واحد داخلی را اینگونه تعریف می کند: کنترل داخلی فرایندي 
تجاري، مدیریت و سایر کارکنان طراحی می شود تا اطمینان منطقی از دستیابی به اهداف ذیل فراهم 
نماید: اثربخشی و کارائی عملیات، قابلیت اتکاء گزارشگري مالی و تطبیق با قوانین و مقررات قابل اعمال 

[21].
شد که بیان می کند که حسابرسی داخلی ارزیابی بی طرفانه و ارائه[20]تعریف خاصی توسط ساویر

سیستماتیک کنترلها و عملیات متنوع داخل سازمان توسط حسابرسان داخلی است تا مشخص شود که 
) ریسکهاي واحد تجاري شناسایی و به 2) اطالعات مالی و عملیاتی صحیح و قابل اتکاء است 1آیا 
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) 4نین خارجی و سیاستها و رویه هاي داخلی قابل قبول پیروي می شود ) از قوا3حداقل می رسند 
) منابع به طور کارا و مقرون به صرفه مورد استفاده قرار 5معیار عملیاتی رضایت بخش بدست می آید 

همه این موارد به منظور ارائه مشاوره به -) اهداف سازمان به طور مؤثر قابل دستیابی است6می گیرند 
یاري رساندن به اعضاي سازمان در انجام مؤثر مسئولیتهاي راهبري می باشد.مدیریت و

اثربخشی حسابرسی داخلی
افزایش اهمیت حسابرسی داخلی به عنوان یک عامل اقتصادي سبب انجام تحقیق سیستماتیک بر روي 

ع، آلبرچ و عواملی شده است که عملکرد حسابرسی داخلی را بهبود می بخشد. در ارتباط با این موضو
یک چارچوب نظري را در ارتباط با اثربخشی حسابرسی داخلی مورد بررسی قرار دادند. ][12همکاران

خروجی اساسی شامل چهار مورد بود که مدیران بخش هاي حسابرسی داخلی می توانند به کار گیرند تا 
کیفیت باالي حسابرسی اثربخشی افرایش یابد: محیط مناسب شرکت، حمایت مدیریت ارشد، کارکنان با 

داخلی و کار با کیفیت باالي حسابرسی داخلی.
حسابرسی داخلی را در شرکت هاي سهامی ارزیابی کرد. محقق یاثربخش[13]از اینرو آسیري

38پرسشنامه اي به مدیران بخش هاي حسابرسی داخلی، مدیریت ارشد شرکت و حسابرسان مستقل 
ه حسابرسی داخلی تحت تأثیر حمایت حسابرسان مستقل قرار شرکت فرستاد. محقق بیان می کند ک

می گیرد. با در نظر گرفتن اثربخشی حسابرسی داخلی، آسیري بیان می کند که تحصیالت، آموزش، 
تجربه و صالحیت حرفه اي حسابرسان داخلی بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر می گذارد.

حسابرسی داخلی را به عنوان یک تکنیک جدید که یشاثربخ[16]برخالف محققان مذکور، دیتنهوفر
آنرا بررسی نتایج نامید، ارزیابی کرد. این روش شامل شناسایی اهداف واحد حسابرسی شونده، استفاده از 
معیاري براي تعیین اینکه چگونه و تا چه حد اقدامات واحد حسابرسی شونده سبب دستیابی به اهداف 

می گردد، می شود.
ارائه [15]این، برنامه ارزیابی حسابرسی داخلی چهار مرحله اي توسط کانگمی و سینگلتون عالوه بر 

شد. این روش ارزیابی مبتنی بر تطبیق با استانداردهاي بخش، شرکت و حسابرسی داخلی حرفه اي 
است. براي مثال، این برنامه ارزیابی شامل بررسی مختصر کارهاي حسابرسی داخلی، بررسی تفصیلی 

رهاي انتخاب شده به طور تصادفی، خود ارزیابی ساالنه انجام شده توسط هماهنگ کننده تضمین کا
کیفیت و بررسی سه ساله خارجی است.

را سبب موفقیت حسابرسی داخلی می شود، مورد بررسی قرار یعوامل[19]در این دوره، پاپاستاتیس
ی سیستم کنترل داخلی از طریق فعالیتها، محقق به این نتیجه رسید که اثربخشداد. در بررسی جامع

پیچیدگی هاي آنها، تخصص کارکنان و خواست و اراده سازمان تعیین می شود.
نیز اثربخشی حسابرسی داخلی را بررسی کرد. برداشت و [22]مشابه سایر مطالعات، ون گنسبرگ

هومی، منابع به عنوان مالکیت، چارچوب دولت و سازمان، قانون، بهبود مهارت حرفه اي، چارچوب مف
عوامل اساسی مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی نشان داده شد.
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اقدام به معرفی یک رویکرد جدید براي ارزیابی [18]در مقابل یافته هاي قبلی، میهرت و یسماو
اثربخشی حسابرسی داخلی از طریق شناسایی عوامل درون سازمان نمود که بر اثربخشی حسابرسی 

رد. بنابراین مدل چهار عامل بالقوه کیفیت حسابرسی داخلی، حمایت مدیریت، تنظیمات تأثیر دا
سازمانی و ویژگی هاي واحد حسابرسی شونده را مورد توجه قرار داد تا اثربخشی حسابرسی را توصیف 

روش تعامل این عوامل را نشان داد تا اثربخشی حسابرسی بهبود یابد.نماید و
و اثربخشی حسابرسی داخلی را بررسی کردند. خروجی اصلی یکارائ14][و پالفی آورام - اخیرا بوتا

بسیاري وجود دارد که می تواند عناصر کمی و کیفی را با هم این تحقیق این بود که روش ها و ابزار
ترکیب کند. محقق بیان می کند که انتخاب روش مورد استفاده بستگی به تعیین هدف اصلی از تالش 

ستیابی به بهترین بازتاب اثربخشی و کارائی حسابرسی داخلی دارد تا پیشرفت خوبی در بخش براي د
حسابرسی داخلی حاصل شود.

مرور کوتاهی از ادبیات را با ارائه نام محققان، دامنه تحقیق و نتیجه 1براي بیان جامع تر، جدول شماره
.[ 17]اساسی مطالعات مذکور به تصویر می کشد

نتیجه اساسیمنهدامحققان
)1988آلبرچ و همکاران (

[12]

اثربخشی حسابرسی 
داخلی

چهارمورد وجود دارد که مدیران حسابرسی داخلی می 
توانند گسترش کنند تا اثربخشی ارتقا یابد.

[13])1993آسیري (

اثربخشی حسابرسی 
داخلی در شرکت هاي 

سهامی عربستان

اي تحصیالت، آموزش، تجربه و صالحیت حرفه 
حسابرسان داخلی بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر 

می گذارد

[16])2001دیتنهوفر (
ارزیابی اثربخشی 
حسابرسی داخلی

یک تکنیک جدید که بررسی نتایج نامید، اثربخشی 
حسابرسی داخلی را ارزیابی می کند

کانگمی و سینگلتون 
)2003([15]

ارزیابی حسابرسی 
داخلی

ابرسی داخلی چهار مرحله اي ارائه برنامه ارزیابی حس
شد

[19])2003پاپاستاتیس (
موفقیت حسابرسی 

داخلی
فعالیتها، تخصص کارکنان و خواست و اراده شرکت بر 

موفقیت حسابرسی داخلی اثر می گذارد

[22])2005ون گنسبرگ (
اثربخشی حسابرسی 

داخلی
عوامل اساسی که بر اثربخشی حسابرسی داخلی 

ت، ارائه شدتأثیرگذار اس
میهرت و یسماو 

)2007([18]

اثربخشی حسابرسی 
داخلی

چهار عامل بالقوه اثربخشی حسابرسی را به تصویر 
کشید

آورام و پالفی -بوتا
)2009([14]

اثربخشی حسابرسی 
داخلی

روشها و ابزار بسیاري وجود دارد که می توانند عناصر 
کمی و کیفی را ترکیب کنند

به بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت ملی نفت ایران پرداخته است. 1][مهدي آقا جعفري
در این راستا ارتباط هر یک از عوامل شناسایی شده در این تحقیق بر اثربخشی حسابرسی داخلی مورد 
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در حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت ایران، براساس نتایج مالحظه گردیدبررسی قرار گرفته است. 
ل حسابرسی داخلی از فعالیتها و عملیاتی که رسیدگی می کند، وجود اهداف تعیین شده عوامل استقال

در برگرفته جنبه مالی کنترلهاي داخلی، استفاده از نیروهاي زبده از نظر علمی و تجربی، وجود 
دستوالعمل هاي مدون جهت اجراي عملیات حسابرسی، رعایت دستورالعمل موجود، تبعیت از موازین 

آیین حرفه اي رعایت می شود.رفتار و
به بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی و نقش فناوري [2]عبدالمهدي انصاري و سیدیحیی ده یادگاري 

اطالعات در آن در شرکت سهامی بیمه ایران پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که حسابرسی 
ابی ریسک و فعالیتهاي اکتشافی استفاده داخلی در این شرکت از فناوري اطالعات بیشتر به منظور ارزی

می کند ولی در مورد نحوه استفاده از فناوري اطالعات در سازمان، اطمینان دهی کنترلی الزم را فراهم 
نمی کند. در کنار این عامل شناخت ناکافی مدیران نسبت به نقش و اهمیت حسابرسی داخلی و 

اخلی باعث شده است تا اثربخشی حسابرسی داخلی استفاده کم حسابرسان مستقل از کار حسابرسان د
از شرایط ایده آل فاصله بگیرد اما به طور کلی از اثربخشی نسبی برخوردار است.

بررسی اثر حسابرسی داخلی در صنعت گاز ایران که یکی از صنایع مهم به[6 ]محمد حسین حسینی
دهد که حسابرسی داخلی در ق نشان میباشد، پرداخته است. این تحقیدر کشور و در بخش انرژي می
باشد.صنعت گاز ایران اثربخش نمی

به ارائه مدلی تجربی براي پیاده سازي و بکارگیري حسابرسی [3]محمدعلی باقرپور والشانی و همکاران 
داخلی مبتنی بر ریسک در ایران پرداختند. مدل مذکور براساس مبانی تئوریک ارائه شده در منابع 

وهش مربوطه و تجربه حرفه اي مؤلفان و با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت خاص شرکت علمی و پژ
هاي ایرانی طراحی گردیده است. همچنین، مدل طراحی شده در یکی از سازمانهاي بزرگ ایرانی پیاده 

سازي و اجرا گردیده که این امر بر ارزش و قابلیت پیاده ساززي و اجراي آن می افزاید.
در پژوهشی هشت عامل تأثیرگذار بر ایجاد ارزش افزوده حسابرسی [5]ري و امید رضایی امید پورحید

داخلی را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده کردند و 
در سال جامعه آماري مورد مطالعه این پژوهش، شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بوده است. یافته هاي این تحقیق نشان داد که جایگاه سازمانی حسابرس، آموزش، محیط کار، 1388
ارزیابی ریسک، تنوع خدمات، ارزیابی عملکرد، تبلیغات و استفاده از روش هاي نوین بر اثربخشی 

د. همچنین نتایج حسابرسی داخلی تأثیر دارند و منجر به ایجاد ارزش افزوده حسابرسی داخلی می شون
نشان داد که تفاوت معنی داري بین دیدگاه مدیران و حسابرسان داخلی در رابطه با عوامل مؤثر بر 
ارزش افزوده حسابرسی داخلی وجود دارد. از دیگر یافته هاي تحقیق، تهیه مدل مفهومی جهت ایجاد 

حداکثر ارزش افزوده حسابرسی داخلی می باشد.
به ارزیابی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی [11]و مرضیه گرامی مقدم ابراهیم وحیدي الیزیی 

نفر براساس جدول 62شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق 
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مورگان به عنوان نمونه تحقیق و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش، از ابزار 
راي جمع آوري اطالعات و نیز از روش هاي آمار توصیفی و استنباطی براي تجزیه و تحلیل پرسشنامه ب

داده ها استفاده شده است. نتایج و یافته هاي تحقیق نشان می دهد که صالحیت کارکنان حسابرسی 
داخلی، استقالل حسابرسی داخلی و ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل، بر اثربخشی حسابرسی 

ی تأثیر دارد.داخل
به بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک [9]احمد فتحی عبداللهی و محمدعلی آقایی 

هاي دولتی پرداختند. جامعه آماري تحقیق، مدیران و کارکنان بخش مدیریت مالی، و کنترل سازمان
بوده و نمونه از بین مراکز اداري و بودجه و تشکیالت مراکز استانی و سازمان مرکزي دانشگاه پیام نور 

هاي دولتی با استانی و سازمان مرکزي انتخاب شده است. اثربخشی حسابرسی داخلی در سازمان
استفاده از متغیرهاي استقالل سازمانی، منشور رسمی، دسترسی نامحدود، بودجه کافی، درك مدیر 

انطباق با استانداردهاي سازمان از حسابرسی داخلی، کارکنان شایسته، حمایت مدیریت ارشد و 
اي مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد، انطباق با استانداردهاي حسابرسی حرفه
اي، دسترسی نامحدود، منشور رسمی، حمایت مدیریت ارشد و کارکنان ارتباط حسابرسی حرفه

سان داخلی و درك مدیر مستقیمی با اثربخشی حسابرسی دارد. همچنین، بین استقالل سازمانی حسابر
اي وجود ندارد و متغیر بودجه کافی با عمکرد سازمان از حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی رابطه

مدیریت ریسک حسابرسی دخلی رابطه معکوس و با عملکرد کنترل حسابرسی داخلی رابطه مستقیم 
هاي دولتی ی داخلی در سازماندار دارد. براساس نتایج پیشنهاد شد استانداردهاي کار حسابرسمعنی

تدوین شود و این مهم مستلزم حمایت مدیریت ارشد و آموزش کارکنان بخش حسابرسی داخلی است. 
هاي دولتی باید طوري جاري باشد که دسترسی حسابرسی داخلی به عنوان یک فرهنگ در سازمان

پذیر بوده و استقالل مکاننامحدود حسابرسان داخلی به هر بخشی چه مالی و غیرمالی به سهولت ا
حسابرسان داخلی حفظ شود.

به تعیین معیارهاي ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران [7]علی رحمانی و مهناز محمودخانی 
تک t«هاي این پژوهش پرسشنامه بوده است. در این پژوهش از آزمون آوري دادهپرداختند. ابزار جمع

ها نشان داد که از شده است. یافتهها استفاده وتحلیل دادهجهت تجزیه»آزمون فریدمن«و » اينمونه
) 1دهندگان، سه عامل مهم در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران به ترتیب: دیدگاه پاسخ

هاي ارتباطی شفاهی، نوشتاري، گوش دادن و بین فردي در برخوردار بودن حسابرسان داخلی از مهارت
) عدم محدودیت واحد حسابرسی داخلی در دسترسی به اسناد و مدارك، کارکنان، 2؛ انجام وظایف

طرفانه و بدون ) برخوردار بودن حسابرسان داخلی از نگرش ذهنی بی3ها و منابع و ها، بخشدارایی
اند، داوري و پرهیز از ارائه نمودن خدمات اطمینان بخشی براي فعالیتی که قبالً مسئول آن بودهپیش

باشند. همچنین با عنایت بر اینکه ازجمله کارکردهاي حسابرسی داخلی انجام حسابرسی مدیریت می
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تواند در جهت ارزیابی اثربخشی حسابرسی مدیریت نیز هاي ذکرشده در این پژوهش میاست، مؤلفه
مورداستفاده قرار گیرد.

سواالت و فرضیه پژوهش
اف پژوهش، سه سوال و یک فرضیه به شکل زیر تدوین شده براي تعقیب اهدبا استفاده از مدل کوزو و 

اند:
؟آیا حسابرسی داخلی در شرکت نقش خود را به خوبی ایفا می کندسوال اول: 

سوال دوم: آیا کارکرد حسابرسی داخلی در شرکت اثربخش می باشد؟
داخلی می شود هاي حسابرسی سوال سوم: آیا میزان ساعاتی که در حال حاضر صرف هر یک از فعالیت

سال آینده مطلوب به نظر می رسد؟5ها در و میزان عملکرد هر یک از فعالیت
فرضیه پژوهش نیز به شکل زیر صورت بندي می شود: عملکرد حسابرسی داخلی مطابق با نقش هاي 

مورد انتظار از حسابرسی داخلی است.
روش تحقیق

ست. اطالعات مورد نیاز این تحقیق به صورت روش گردآوري اطالعات در این تحقیق روش پیمایشی ا
کتبی و از طریق پرسشنامه اي که اعتبار ساختاري و محتوایی آن با استفاده از روش هاي تحلیلی 

ارزیابی شده جمع آوري شده است.
جامعه و نمونه آماري تحقیق

ن ارشد، حسابرسان جامعه آماري این تحقیق متشکل از مدیران، رؤسا، سرپرستان، مسئوالن، کارشناسا
مستقل و حسابرسان داخلی ستاد و مناطق شش گانه عملیاتی شرکت نفت فالت قاره ایران می باشد. با 

پرسشنامه 69پرسشنامه توزیع شد که در نهایت تعداد 95استفاده از جدول مورگان و همکاران، تعداد 
دریافت شد.

ساختار ابزار اندازه گیري
در این تحقیق پرسشنامه کتبی است که اعتبار ساختاري و محتوایی ان به ابزار جمع آوري اطالعات

تأیید رسیده است. پرسشنامه داراي یک نامه همراه و سه بخش بود. در نامه همراه، موضوع تحقیق و 
اهمیت تکمیل پرسشنامه در انجام مؤثر تحقیق ذکر شده و به پاسخ دهندگان اطالع داده شد که نتایج 

ب اطالعات آماري گزارش خواهد شد. بخش اول پرسشنامه به سواالت جمعیت شناسی و صرفا در قال
عمومی اختصاص داشت که در ارتباط با رشته تحصیلی، میزان تحصیالت، سمت سازمانی، میزان تجربه 
کاري و آشنایی با واحد حسابرسی داخلی پرسش شوندگان بود. بخش دوم پرسشنامه مربوط به سواالت 

زمانی واحد حسابرسی داخلی بود. بخش سوم پرسشنامه مربوط به سواالت تخصصی بود که جایگاه سا
دیدگاه پرسش شوندگان در ارتباط با نقش، اثربخشی، ارزیابی عملکرد فعلی و پیش بینی عملکرد آتی 

سؤال مورد پرسش قرار گرفت.40واحد حسابرسی داخلی در قالب 
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پایایی و روایی ابزار اندازه گیري
ر این پژوهش با استفاده از روش هاي مختلف پایایی و سازگاري ابزاراندازه گیري مورد آزمون قرار د

استفاده شده است. با استفاده "آلفاي کرونباخ"روش گرفته است. در این تحقیق براي آزمون پایایی از 
بوده است. در این درصد72از این روش، ضریب پایایی به دست آمده براي کل پرسشنامه ها برابر با 

تحقیق براي سنجش روایی محتوایی ابزار اندازه گیري، پرسشنامه بین تعدادي از متخصصان و صاحب 
نظران توزیع و به صورت آزمون محدود اجرا شد تا اگر توصیه هایی درباره سواالت مطرح شده در 

نامه منظور گردید.پرسشنامه وجود دارد، پیشنهاد نمایند. این توصیه ها دریافت و در پرسش
روش تجزیه و تحلیل سواالت تحقیق

براي تحلیل در این تحقیق براي تحلیل اطالعات جمعیت شناسی وجایگاه سازمانی از آمار توصیفی،
تست - سواالت نقش و اثربخشی و ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی و فرضیه تحقیق از آزمون تی

استفاده شده است.
یافته هاي تحقیق

ات جمعیت شناسیاطالع
درصد از 2/7نتایج به دست آمده از اطالعات عمومی آزمودنی ها نشان داد که از لحاظ مدرك تحصیلی، 

درصد دکترا بودند. از 3/4درصد فوق لیسانس و 6/24درصد لیسانس، 8/63پاسخ دهندگان دیپلم، 
9/2درصد رشته مدیریت، 6/11درصد از پاسخ دهندگان رشته حسابداري، 5/43لحاظ رشته تحصیلی، 
درصد از آنها از سایر رشته ها 82/18درصد رشته هاي فنی و مهندسی و 18/23درصد رشته اقتصاد، 

تا 5درصد بین 9/2سال، 5درصد از پاسخ دهندگان کمتر از 9/2بوده اند. از لحاظ میزان تجربه کاري، 
سال سابقه داشتند. از لحاظ سمت 15درصد بیش از 2/81سال، 15تا11بین درصد13سال، 10

درصد 1/10درصد سرپرست، 2/7درصد رئیس، 58درصد از پاسخ دهندگان مدیر، 8/5سازمانی، 
درصد کارشناس ارشد و حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی بود.8/18مسئول و 

هندگان اطالعات مربوط به میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، تجربه کاري و سمت سازمانی پاسخ د
حاکی از آن است که پاسخ دهندگان افرادي مطلع، آگاه و داراي تجربه الزم جهت پاسخ به سواالت 

پرسشنامه بوده اند.
با استفاده از میانگین و مد جدول فراوانی می توان نتیجه گرفت که اکثر پرسش شوندگان در ارتباط با 

رند و علت این موضوع می تواند عدم تمرکز جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی اطالعات کافی ندا
واحد حسابرسی داخلی در داخل شرکت و انجام حسابرسی داخلی از طریق نمایندگان واحد حسابرس 

داخلی شرکت ملی نفت ایران باشد.
نتایج حاصل از سواالت و آزمون فرضیه پژوهش

رح و مورد آزمون قرار گرفته به منظور بررسی سواالت تحقیق و فرضیه تحقیق فرضیه آماري زیر مط
است:
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درصد انتخاب شده 95درصد و به عبارت دیگر سطح اطمینان 5در تحقیق حاضر ضریب خطا برابر 
را در برمی 5الی 1است. همچنین با توجه به قالب پرسشنامه طراحی شده که پنج حالت و ارزش هاي 

1ط به آزمون سواالت و فرضیه تحقیق در جدول در نظر گرفته شد. نتایج مربو3گیرد، میانگین برابر با 
ارائه شده است.

نتایج آزمون اولیه سواالت و فرضیه تحقیق1جدول شماره 

انحراف میانگینتعدادسواالت و فرضیه تحقیق
tمقدارمعیار

درجه 
آزادي

سطح 
نتیجهمعناداري

رد.693,420982597,4,23368000نقش حسابرسی داخلی
رد.694,06861053,14,5368000حسابرسی داخلیاثربخشی

مطلوبیت عملکرد فعلی
مطلوبیت عملکرد آتی

53
53

2,4547
3,0081

66051,
8795,

6,010 -
067,

52
52

000,
947.

رد
تائید

رد.691,826138181,17,97268000تطابق عملکرد فعلی با نقش
برسی داخلی به خوبی در داخل شرکت ایفا نمی گردد و همانطور که نتایج نشان می دهد نقش حسا

کارکرد حسابرسی داخلی اثربخش نمی باشد و از نظر پرسش شوندگان در حال حاضر عملکرد فعلی 
حسابرسی داخلی در مورد هر یک از فعالیتها از قبیل ارزیابی و مدیریت ریسک، ارزیابی سیستم کنترل 

برسی تقلب و حسابرسی عملیاتی از مطلوبیت الزم برخوردار داخلی، حسابرسی فناوري اطالعات، حسا
نیست. اکثر پرسش شوندگان بر این اعتقاد هستند که در آینده حسابرسی داخلی از لحاظ عملکرد به 
مطلوبیت الزم دست خواهد یافت. با توجه به نتایج آزمون، فرضیه تطابق عملکرد حسابرسی داخلی با 

واحد رد می شود.نقش هاي مورد انتظار از آن 
تجزیه و تحلیل اضافی

به منظور بررسی دقیق تر و بیشتر سواالت و فرضیه تحقیق براساس پاسخ هاي داده شده پرسش 
شوندگان به سواالت جمعیت شناسی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون اضافی سواالت و فرضیه 

تحلیل از معیارهاي تجربه کاري و جنسیت نشان داده شده است. در تجزیه و 6الی 2تحقیق در جداول 
بدلیل یکسان بودن براي اکثر پرسش شوندگان استفاده نشده است.
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نتایج آزمون نقش حسابرسی داخلی بر اساس ویژگی هاي جمعیت شناسی2جدول شماره 
معیار مورد استفاده براي 

آزمون
نقش حسابرسی داخلی

انحراف میانگینتعداد
tمقدارمعیار

درجه
آزادي

سطح 
نتیجهمعناداري

سن

40کمتر از 
رد133٫298172085.6٫49312.000سال

40بیشتر از 
رد563٫449485189.17٫73255.000سال

سطح 
تحصیالت

فوق دیپلم و 
رد493٫550983798.12٫95648.000کارشناسی

کارشناسی 
ارشد و 
دکتري

رد203٫102371919.6٫85419.000

سمت 
سازمانی

رد443٫445977399.12٫39243.000مدیر و رئیس
سرپرست و 

رد123٫583398401.5٫57411.000مسئول

رد133٫1986427.4٫96412.000سایر

رشته 
تحصیلی

حسابداري و 
رد383٫2986288.9٫21637.000مدیریت

در313٫581376145.11٫56330.000سایر

نتایج آزمون اثربخشی حسابرسی داخلی بر اساس ویژگی هاي جمعیت شناسی3جدول شماره 
معیار مورد استفاده براي 

اثربخشی آزمون
حسابرسی داخلی

انحراف میانگینتعداد
tمقدارمعیار

درجه 
آزادي

سطح 
نتیجهمعناداري

سن

40کمتر از 
رد133٫87540٫679249٫95512.000سال

40تر از بیش
رد504٫12780٫5835925٫78249.000سال

سطح 
تحصیالت

فوق دیپلم و 
رد464٫20650٫5268828٫40445.000کارشناسی

کارشناسی 
رد233٫79090٫6810912٫6122.000ارشد و 
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معیار مورد استفاده براي 
اثربخشی آزمون

حسابرسی داخلی
انحراف میانگینتعداد

tمقدارمعیار
درجه 
آزادي

سطح 
نتیجهمعناداري

دکتري

سمت 
سازمانی

رد444٫05880٫5768623٫67443.000مدیر و رئیس
سرپرست و 

رد124٫19560٫884188٫60211.000مسئول

رد133٫97780٫4245216٫79812.000سایر

رشته 
تحصیلی

حسابداري و 
رد384٫05590٫5790121٫88837.000مدیریت

رد314٫08130٫6572817٫6330.000سایر

یژگی هاي جمعیت شناسینتایج آزمون مطلوبیت عملکرد فعلی حسابرسی داخلی بر اساس و4جدول شماره 
معیار مورد استفاده براي 

آزمون
مطلوبیت عملکرد فعلی

انحراف میانگینتعداد
tمقدارمعیار

درجه 
آزادي

سطح 
نتیجهمعناداري

سن

40کمتر از 
رد82٫47130٫955462٫047.003سال

40بیشتر از 
رد.452٫45180٫841464٫5344000سال

سطح 
تحصیالت

دیپلم و فوق 
رد.392٫540٫887565٫40738000کارشناسی

کارشناسی 
ارشد و 
دکتري

رد.142٫21710٫845351٫12113000

سمت 
سازمانی

رد102٫42060٫649163٫8879.000مدیر و رئیس
سرپرست و 

رد362٫6580٫687083٫02835.014مسئول

رد73٫38711٫054073٫4826.013سایر

رشته 
تحصیلی

حسابداري و 
رد362٫49980٫618994٫84535.000مدیریت

رد362٫54770٫789954٫1635.000سایر



33.نفت فالت قاره ایراندر شرکت یداخلیحسابرسیابیو ارزینقش، اثربخشیبررس

نتایج آزمون مطلوبیت عملکرد آتی حسابرسی داخلی بر اساس ویژگی هاي جمعیت شناسی5جدول شماره 
معیار مورد استفاده براي 

آزمون
ملکرد آتیمطلوبیت ع

انحراف یانگینمتعداد
معیار

مقدار
t

درجه 
آزادي

سطح 
نتیجهمعناداري

سن

40کمتر از 
تائید83٫54130٫955464٫56370٫153سال

40بیشتر از 
تائید452٫91330٫841467٫281440٫493سال

سطح 
تحصیالت

فوق دیپلم و 
تائید392٫92590٫887566٫515380٫605کارشناسی

کارشناسی 
تائید143٫2710٫845355٫476130٫313رشد و دکتريا

سمت 
سازمانی

تائید362٫92720٫84876٫555350٫61مدیر و رئیس
سرپرست و 

تائید103٫0340٫888113٫68290٫906مسئول

تائید73٫38711٫054073٫48260٫369سایر

رشته 
تحصیلی

حسابداري و 
تائید283٫0250٫9775٫552270٫893مدیریت

تائید252٫98830٫77436٫382240٫941سایر

ویژگی حسابرسی داخلی با نقش حسابرسی داخلی بر اساسعملکرد فعلینتایج آزمون تطابق6جدول شماره 
هاي جمعیت شناسی

معیار مورد استفاده براي 
آزمون تطابق عمکرد فعلی 
با نقش حسابرسی داخلی

انحراف نمیانگیتعداد
tمقدارمعیار

درجه 
آزادي

سطح 
نتیجهمعناداري

سن

40کمتر از 
رد80٫981880٫768753٫6137.009سال

40بیشتر از 
رد450٫932481٫04365٫99444.000سال

سطح 
تحصیالت

فوق دیپلم و 
رد391٫049641٫118955٫85838.002کارشناسی

کارشناسی 
ارشد و
دکتري

رد141٫000420٫976593٫83313.000
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معیار مورد استفاده براي 
آزمون تطابق عمکرد فعلی 
با نقش حسابرسی داخلی

انحراف نمیانگیتعداد
tمقدارمعیار

درجه 
آزادي

سطح 
نتیجهمعناداري

سمت 
سازمانی

رد361٫0505692765.6٫79535.000مدیر و رئیس
سرپرست و 

رد1079200.1٫267464٫9769.000مسئول

رد.724143.1٫280794٫4996000سایر

رشته 
تحصیلی

حسابداري و 
رد3682539.1٫035514٫78235.000مدیریت

رد311٫046251٫163275٫00830.000سایر

وجه به نتایج بدست آمده از طریق آزمون هاي اضافی براساس ویژگی هاي جمعیت شناسی مشاهده تبا 
می شود که نقش حسابرسی داخلی در داخل شرکت به خوبی ایفا نمی شود و حسابرسی داخلی 

فعلی حسابرسی داخلی در شرکت براساس نتوانسته است در داخل شرکت اثربخش باشد. آزمون عملکرد 
ویژگی هاي جمعیت شناسی نشان می دهد که در حال حاضر هر یک از فعالیتها از قبیل ارزیابی و 
مدیریت ریسک، ارزیابی سیستم کنترل داخلی، حسابرسی فناوري اطالعات، حسابرسی تقلب و 

یت عملکرد آتی حسابرسی داخلی حسابرسی عملیاتی از مطلوبیت الزم برخوردار نیست. آزمون مطلوب
بیانگر این است که انتظار می رود در آینده حسابرسی داخلی در شرکت نفت فالت قاره ایران عملکرد 
بهتري داشته باشد. نتایج آزمون نشان می دهد که بین عملکرد فعلی و نقش حسابرسی داخلی تطابق 

وجود ندارد.
نتیجه گیري

خشی و ارزیابی حسابرسی داخلی در شرکت نفت فالت قاره ایران این تحقیق به بررسی نقش، اثرب
پرداخته و سه سوال و یک فرضیه را مورد آزمون قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که 
حسابرسی داخلی نتوانسته است نقش خود را به خوبی در شرکت ایفا نماید و به لحاظ کارکردي 

سابرسی داخلی مطابق با نقش هاي مورد انتظار از آن نبوده است. اثربخش نبوده است و عملکرد فعلی ح
دلیل نتایج حاصله را می توان به عدم تمرکز حسابرسی داخلی در داخل شرکت ارتباط داد. با وجود 
واحد حسابرسی داخلی در نمودار سازمانی شرکت، نمایندگانی از حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت 

پردازند. با توجه به وسعت فعالیت عملیاتی شرکت، وجود واحد ایران به حسابرسی شرکت می 
حسابرسی داخلی در شرکت به طور متمرکز و ارائه یافته ها و پیشنهادات به طور مستقیم به مدیریت 
شرکت از اهمیت بسیاري برخوردار است که می تواند بر ایفاي نقش و اثربخشی حسابرسی داخلی کمک 

قابل مالحظه اي نماید.
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یران باید از عملکرد قسمت هاي مختلف شرکت تحت مدیریت خودآگاهی داشته باشند تا نیازهاي مد
مختلف خود در حوزه هاي اجرایی و اطالعاتی را مطالبه و قسمتها را مورد ارزیابی قرار دهند. برخورداري 

در راه از یک حسابرسی داخلی اثربخش با توجه به کارکردهاي چندوجهی آن، کمک بزرگی به شرکت
دستیابی به هدفها شمرده می شود. حسابرسی داخلی باید از جایگاه سازمانی متناسب با انتظارهاي 
مدیریت که واجد ویژگی هاي استقالل و بی طرفی باشد، برخوردار بوده و عملیات خود را به دور از 

ابرسی داخلی باید به هرگونه جانبداري و اغماض انجام دهد. هدفها و شرح وظایف و محدوده فعالیت حس
وسیله مدیریت ارشد تبیین و به کلیه قسمت هاي شرکت معرفی گردد. حسابرسان داخلی باید افرادي 
باتجربه و داراي صالحیت و دانش کافی باشند، به صورتی که درك و شناخت باالیی از فرایندها، عملیات 

وانه محکمی براي ضمانت اجرایی و اصالح سیستم ها داشته باشند. حمایت کافی مدیران باید پشت
گزارشها، پیشنهادها و نتایج حاصل از رسیدگی ها باشد. مدیران سطوح مختلف و حسابرسان داخلی باید 
با درك متقابل وظایف یکدیگر در ایجاد شناخت متقابل و برقراري رابطه صمیمانه میان طرفین تالش 

ی داخلی هستند، باید همواره نسبت به ارزیابی این کنند. مدیرانی که به دنبال اثربخشی فعالیت حسابرس
حوزه از شرکت خود اقدام نمایند و در جهت تقویت، بهبود مستمر و رفع نقاط ضعف آن بکوشند.
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In this research have been investigated role, effectiveness and evaluation of internal
audit in the Offshore Oil Company as a subsidiary of the national oil companies. In
this study, a questionnaire that its reliability and validity has been confirmed, is used
to collect data. The population studied in this research was included managers,
directors, supervisors, authorities, senior specialists, external auditors and internal
auditors of Iranian Offshore Oil Company's headquarter and six operation areas in
1393 year. To test the hypotheses of this study is used T-test.
The findings showed that the internal auditor has failed to play its role well in the
company and that function is not effective and current performance of internal audit
is not in accordance with the its expected role.
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