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 بندی موانع ارزیابی کنترل داخلی از دیدگاهبررسی، شناسایی و رتبه

 AHPحسابرسان مستقل با استفاده از روش 

 
 ناصرقلی مسعود هزارجریبی

 آبادکتول، ایراناسالمی، علیآبادکتول ،دانشگاه آزاد گروه مدیریت، واحد علی

 

این پژوهش به بررسی موانع ارزیابی کنترل حسابرسان داخلی مستقل شاغل در موسسات حسابرسی  -چکیده

، مدیران و معاونان مالی صاحبکاران پرداخته است. عوامل )مدیران و مدیران ارشد( و نیز اعضای هیات مدیره

متغیرهای خاص حسابرس و متغیرهای خاص کار حسابرسی مورد بررسی شامل متغیرهای خاص صاحبکار، 

باشند. مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی و مدیران اجرایی می

های خاص یک از حوزهدهد که در هیچباشد. نتایج نشان میهای بورس اوراق بهادار تهران میشرکت

داری حسابرسی بین نظر حسابرسان مستقل و مدیران مالی تفاوت معنی صاحبکار، خاص حسابرس و خاص کار

 وجود ندارد.

های مالی، متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس، حسابرسی مستقل صورتکلمات کلیدی: 

 متغیرهای خاص کار حسابرسی

 

 مقدمه
موجب شده است که اطالعات های گذشته،  های اقتصادی در دههرشد کمی و پیچیدگی روزافزون فعالیت

که وجود اطالعات مالی درخور طوری سزایی داشته باشد؛ به مالی در ارزیابی افراد و واحدهای اقتصادی نقش به

گذاران، اعتباردهندگان، دولت و دیگران برای  اتکا، شرط الزم برای بقای جامعه امروزی است. سرمایه

وسیله دیگران تهیه شده است. در بسیاری از  کنند که به اتکا می های منطقی و معقول به اطالعاتی گیری تصمیم

کنندگان از آنها مغایر است؛ پس نیاز به های استفادهکنندگان این اطالعات با هدف های تهیهموارد، هدف

 (.1194وجود حسابرسان مستقل نیز در چنین استداللی نهفته است )سجادی و اوستا، 
وسیله  رایند گزارشگری، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطالعات بهوجود برخی شرایط در محیط ف

کند. تقاضا برای حسابرسی در فرایند گزارشگری که تحت شرایط تضاد  کنندگان را بسیار مشکل می استفاده
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شود،  های اقتصادی و نبود دسترسی مستقیم انجام میمنافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی فعالیت
ترین توجیه برای نیاز به کننده اطالعات، مهم کننده و استفاده پذیر است. تضاد منافع بین دو گروه تهیه توجیه

حسابرسی است. در صورت نبود تضاد منافع )چه واقعی و چه متصور( بین این دو گروه، نیاز به خدمات 

وسیله فردی مستقل  رسی بهیافت. وجود تضاد منافع، انجام خدمات حساب طور محسوسی کاهش می حسابرسی به

 (.1199کند )نوروش و رمضانی،  از هر دو گروه را اجباری می

در دنیای پررقابت امروز، در همه جا بحث کاهش هزینه و افزایش بازده مطرح است. این در حالی است 
دید طور محسوسی تش خصوص در کشورهای پیشرفته به که رقابت در حرفه حسابرسی نیز در پهنه جهان و به

های خود بیافزایند. بدین شده است. این موضوع موجب شده که حسابرسان کوشش کنند تا بر کارایی روش

های های اخیر، پیشرو در این موضوع بوده است. ارزیابی ریسکترتیب، حسابرسی مبتنی بر ریسک در سال

رسی تأثیر گذارد. فرایند طور مستقیم بر اثربخشی و کارایی حساب حسابرسی از سوی حسابرس ممکن است به

دهد و  عنوان چارچوب محوری، کیفیت حسابرسی و اثربخشی کل حسابرسی را ارتقا می ارزیابی این ریسک به
دهد که ارزیابی  های پیشین نشان میهای تحقیق انجامد. یافته به تغییری ضروری در عملیات حسابرسی می

ریزی  گذارد. در مرحله اصلی برنامه ابرسی تأثیر میهای حس بندی و محتوای رویهریسک بر ماهیت، زمان

حسابرسی، ارزیابی نامناسب ریسک حسابرسی ممکن است به توزیع نادرست و ناکارامد منابع یا نتایج 

ای کلیدی و مهم است  غیراثربخش حسابرسی منجر شود. بنابراین، ارزیابی ریسک حسابرسی وظیفه

 (.1199)خانمحمدی و همکاران، 

های کیفی الزم  کنندگان مفید و مؤثر است که از ویژگی های مالی، زمانی برای استفادهصورت اطالعات

های کیفی اطالعات مالی، قابلیت اتکای آن است. اطالعات مالی هنگامی قابل برخوردار باشد. از ویژگی

گیری شده و نتایج  طرفانه اندازهای بی گونه اتکاست که آثار مالی معامالت و دیگر رویدادهای مالی به

توانند به اطالعات  های مالی زمانی میکنندگان صورت استفاده .ها معتبر و قابل تأیید مجدد باشدگیری اندازه

طرف نسبت به  های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، دارای صالحیت و بیشده در صورت مالی منعکس
اقتصادی کنونی، وظیفه  -های اجتماعیاشد. در سیستمای ارائه کرده ب میزان اعتبار این اطالعات، نظر حرفه

های مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است. ایفای این مسئولیت خطیر متضمن اظهارنظر نسبت به صورت

ای خاص و مدونی انجام شود. این  ارائه خدمات مطمئن به جامعه است و باید در قالب اصول و ضوابط حرفه

حسابرسی که هدف اصلی آن اعتباردهی است، دستورالعمل حسابرسی خوانده  اصول و ضوابط در حرفه

 (. 1199شود )حاجیها،  می
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پذیری هایی مانند تشخیص حسابرسیهای داخلی در حسابرسی مستقل براساس هدفارزیابی کنترل
ریزی برنامههای مالی تدوین طرح کلی حسابرسی برآورد اولیه خطر کنترل و تعیین خطر عدم کشف صورت

های داخلی در حسابرسی مستقل امری ضروری است. این شناخت برای شود. شناخت کنترلشده انجام می

-های با اهمیت و طراحی آزمونهای بالقوه بررسی عوامل موثر بر خطر وقوع تحریفشناسایی انواع تحریف

مالی کاهش خطر حسابرسی به  هایگیرد .هدف نهایی حسابرسی صورتهای محتوا مورد استفاده قرار می

های مالی است. به دلیل وجود روابط متقابل بین اجزای سطح پایین قابل قبول برای اظهارنظرنسبت به صورت
های داخلی موثر وجود نداشته باشد یا به های داخلی الزامی است. اگر کنترلخطر حسابرسی ارزیابی کنترل

شود و پیامدهایی نیز برای گزارش تقل پرهزینه و دشوار مینحو اثربخشی اجرا نشود انجام حسابرسی مس

های حسابداری و کنترل داخلی به خوبی طورعام سیستمحسابرس مستقل در پی خواهد داشت. با این حال به

گیرد. در استانداردهای حسابرسی حسابرس باید از مورد شناخت ثبت و ارزیابی موسسات حسابرسی قرار نمی

های های مالی شناخت کسب کند. حسابرس از شناخت کنترلمرتبط با حسابرسی صورت های داخلیکنترل
های بالقوه ارزیابی عوامل موثر بر خطرهای تحریف با اهمیت و طراحی داخلی برای شناسایی انواع تحریف

کافی کند و اطالعات موجود گویای ناهای حسابرسی الزم استفاده میبندی اجرا و میزان روشماهیت زمان

تواند های حسابرسان برای برآوردن اهداف این استانداردها و رعایت الزامات آنها است. این امر میبودن تالش

رو انجام تحقیق البته با های مالی در ایران را تا حدود زیادی زیر سوال ببرد از اینکیفیت حسابرسی صورت

از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین مساله اصلی  ای با توجه به مفاد استانداردهای حسابرسیرویکرد حرفه
تحقیق این است که عوامل موثر بر موانع ارزیابی کنترل داخلی در حسابرسی مستقل کدام هستند؟ چه روشی 

گیری چند معیاره از جمله های کمی تصمیمدهی( این عوامل با استفاده از تکنیکبندی )وزنبرای اولویت

 ( مناسب است؟AHPراتبی )روش تحلیل سلسله م

 

 پیشینه نظری پژوهش

 حسابرسی داخلی
 شود1( به چهار منفعتی اشاره نمودند که از جانب حسابرسان داخلی عاید مدیران می1992) 1ساویر و وینتن

 دهند.آنان مبانی الزم برای اجرای عملیات و قضاوت را در دسترس مدیران قرار می -

 کنند.کنترل داخلی و پیشنهاد برای بهبود آن، به مدیران کمک میاز طریق گزارش نقاط ضعف  -

                                                             
1
 Savier & winten 
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 دهند.ها، مشاوره میحل مشکالت واحد تجاری به مدیران و هیئت مدیرهدر مورد راه -

 کنند.موقع، قابل اعتماد و مفید تهیه میهبرای تمام سطوح مدیریت اطالعات ب -

ی، موسسه حسابرسان داخلی مالزی و ارنست و بررسی انجام شده توسط موسسه حاکمیت شرکتی مالز

ها ایجاد شده است و نشان داد که حسابرسی داخلی برای درک و فهم فرآیندهای تجاری شرکت 1یانگ

کنند. همچنین آنان به اداره موثرتر و عنوان مشاور مدیریت برای کاهش خطرها فعالیت میحسابرسان داخلی به

شود که خدمات حسابرسی طرفی باعث میاستقالل سازمانی کافی و بی کنند. داشتنکاراتر شرکت کمک می

 (.2775داخلی به بهترین شکل ارائه شود )فادزیل و همکاران، 

بندی حوزه کاری حسابرسی داخلی این چنین بیان شده انجمن حسابرسان داخلی، طبقه 177در استاندارد 

 است1

 (؛117اعتبار و درستی اطالعات )استاندارد  -

 (؛127ها، قوانین و مقررات )استاندارد ها، رویهها، طرحمشیرش و رعایت خطپذی -

 (؛117ها )استاندارد حفاظت از دارایی -

 (؛ و147استفاده اقتصادی و کارآمد از ثروت )استاندارد  -

 (.157ها )استاندارد های مقرر برای عملیات و برنامهاجرای اهداف با استفاده از بودجه -

 

 (AHPسلسله مراتبی )فرآیند تحلیل 

بندی راهکارها  گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویت در علم تصمیم

جای خود را باز « MADM»های چندگانه  گیری با شاخصهای تصمیمچند سالی است که روش  مطرح است،

ها در علم مدیریت مورد استفاده ز سایر روشبیش ا (AHP)اند. از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی  کرده

گیری چندمنظوره است که ترین فنون تصمیمقرار گرفته است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروف

ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس  1907االصل در دهه اولین بار توسط توماس ال.ساعتی عراقی

ر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را براساس آثار متقابل آنها مورد بررسی کننده رفتار طبیعی و تفک

پردازد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی  دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده به حل آن می قرار می

ه گردد. معیارهای تواند استفاد گیری روبروست میکه عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم

                                                             
1
 Ernest & Yang 
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گیری بر مقایسات زوجی نهفته است. تصمیم تواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم مطرح شده می

کند. درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد  گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می

سری مقایسات زوجی انجام دهد. سپس یک ن میهای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشا مقایسه و گزینه

های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را  گیرد. این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینه می

های حاصل از مقایسات زوجی را ای ماتریس مراتبی به گونه دهد. در نهایت منطق فرآیند تحلیل سلسله نشان می

 زد که تصمیم بهینه حاصل آید.سا با یکدیگر تلفیق می

 

 پیشینه تجربی پژوهش

اند. در ایران در رابطه با موانع چندین تحقیق، اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی را بررسی کرده

کنترل حسابرسی داخلی مقاالت آنچنانی صورت نگرفته است اما در عوض تحقیقات قابل توجهی در 

انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، فنالند، کانادا، ژاپن، هند، بنگالدش، تایوان، کشورهایی مثل آمریکا، 

کنند و آن سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است. اکثر این تحقیقات، یک هدف اصلی را دنبال می

حقیقات، الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تتشخیص عوامل موثر بر حق

توان در ایاالت متحده اند(. ازجمله میتشابه روش آماری )عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده

 -2770رانی و سایرین،  -1992گیست،   -1992پالمروس،  -1990فرانسس و سایمون،  -1994به )سایمونیک، 

( در 2779رانی و سایرین،  -2779، رامگوپال و سایرین -2779فرد و دیوش،  - 2772انانث و سایرین، 

 -1994پانگ و ویتینگتون،  -1991چان و سایرین،  -1992تافلر و رامالینگام،  -1991انگلستان )تیلور و بیکر، 

( در استرالیا )فرانسس، 2770ملت و سایرین،  -2779نوئل،  -2770مارک و میشل،  -1994برین و سایرین، 

( در نیوزلند )فیرث، 1999کراسول و فرانسس،  -1992و سایرین،  جاب -1992فرانسس و استاک،  -1994

( در فرانسه )ناتالی و االین، 2774( در فنالند )نیمی ، 2772دان مور و شاو،  -1995جانستون و سایرین،  -1995

( در تایوان 1990( در ژاپن)تیلور، 1994اندرسون و زقال،  -1999( در کانادا )چونگ و لیندسای، 2770

( در هند 2777کنگ )دفوند و سایرین، ( در هنگ1997( در سنگاپور)لو و سایرین، 2779گ و سایرین، )چون

( و در 1992( در بنگالدش )کریم و مویزر، 1990( در پاکستان )سایمون و تیلور، 1992)سایمون و سایرین، 

 ( اشاره کرد.2779کویت )مشاری، 
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باشد که در قالب رساله دکتری خود در ( می1997یک )ریشه و اساس همه این تحقیقات، مطالعه سایمون

توان به چهار دسته طورکلی، این تحقیقات را می( انجام داده است. به1909ایاالت متحده )دانشگاه شیکاگو، 

 :تقسیم کرد

 .اندالزحمه حسابرسی را جستجو کردهصورت کلی عوامل موثر بر حقتحقیقاتی که به -1

هرت و قدمت موسسه حسابرسی و تخصص آن در صنعت مربوط را بررسی تحقیقاتی که نقش ش -2

 .اندکرده

 اند.تحقیقاتی که به ریسک حسابرسی یا عوامل مرتبط با آن پرداخته -1

تحقیقاتی که بر سایر عوامل از جمله کیفیت حسابرسی، ارتباط بین خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی  -4

 (.1199انی، اند )نیکبخت و تنو ... متمرکز شده

ی معناداری بین عوامل صالحیت ی خود به این نتیجه رسید که رابطه( در مطالعه2772کریشنامورتی )

شده و ارزیابی عملکرد حسابرسان داخلی توسط حسابرسان مستقل وجود طرفی، کیفیت کار انجامی، بیاحرفه

 دارد.

 کارسلو و تر
اند.  ثر آن بر گزارش حسابرسی پرداخته( به بررسی ساختار کمیته حسابرسی و ا2717)1

های این تحقیق گویای این مسئله است که نوع ساختار اثری بر گزارش حسابرسی ندارد، ولی این ترکیب  یافته

 .در فرایند کار حسابرسی تأثیرگذار است

شده بر گزارش حسابرسی  های مالی دستکاری( به بررسی نقش صورت2712) 2پاترسون و همکاران

های مالی، تأثیر شده از سوی مدیریت بر صورت های اعمالدهد تقلب و دستکاری اند. نتایج نشان می ختهپردا

 .مستقیمی بر گزارش حسابرسی دارد

                                                             
1
 Carcello & Terry 

2
 Paterson et al. 
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 مدل مفهومی پژوهش

کار رفته در تحقیقات داخلی هبعد از بررسی مبانی نظری و  پیشینه تجربی پژوهش، براساس الگوهای متفاوت ب

 رسیدیم. و خارجی به مدل مفهومی شکل 

 

 

 .مدل مفهومی تحقیق )منبع1 محققین تحقیق(1شکل
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 شناسی پژوهشروش

باشد که بر پیمایشی و از نظر نتیجه،یک تحقیق کاربردی می -تحقیق حاضر از نظر هدف،یک تحقیق توصیفی

-بندی )اولویتاست. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق برای رتبههای تحقیق در عملیات پایه مفاهیم مدل

( AHPبندی( موانع ارزیابی کنترل داخلی در حسابرسی مستقل مبتنی بر مفاهیم تکنیک تحلیل سلسله مراتبی )

 باشد. چارچوب پیشنهادی شامل مراحل زیر است که این مراحل در نمودار زیر مشخص شده است1می

 

 های اجرایی این تحقیقمتدولوژی و گام -1نمودار 

 

باشد و گیری چند معیاره میهای تصمیمهای پژوهش حاضر بر پایه مدلکه تجزیه و تحلیل دادهاز آنجائی
ها بر پایه استدالت ریاضی است. در این مطالعه موانع ارزیابی کنترل داخلی در حسابرسی مستقل این روش

هی مانند دلفی، طوفان مغزی که آشنایی کامل با حوزه حسابداری و گیری گروهای تصمیمبراساس روش

در  AHPآوری شده به کمک پرسشنامه مخصوص آید. سپس این عوامل جمعدست میحسابرسی دارند به
صورت زوجی با تلفیق نظرات افراد مذکور با استفاده از میانگین هندسی گیری بههای تصمیمقالب ماتریس
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-شود. سپس با ضرب کردن ماتریس بهها و عوامل نسبت به هم سنجیده میبرای وزن گزینهشود محاسبه می

صورت سلسله مراتبی اولویت هر گزینه براساس وزن ها نسبت به عوامل مختلف بهدست آمده در وزن گزینه
 Expert Choiceافزارهای ها به کمک نرمذکر است تجزیه و تحلیل دادهشود. الزم بهبیشتر مشخص می

Team  وExcel باشد.قابل انجام می 
دریافت شد. در نهایت پس از بررسی مشخص  شدهپرسشنامه در موقع تعیین 21پرسشنامه، پاسخ  25از 

سوال باز نیز غالبا توسط افراد پاسخ داده نشد لذا همان  1گفته مورد تایید قرار گرفته و همه عوامل پیش شد
 بندی صورت گرفته بین جامعه آماری توزیع شد. با دسته عوامل شناسایی شده قبلی همراه

ها جهت سنجش اعتبار و پایایی عدد از پرسشنامه 15طور اتفاقی گیری میزان پایایی پرسشنامه، بهبرای اندازه
افزار محاسبه گردید. سپس با استفاده از نرم 95/7آن به روش تنصیف اعتبار آزمون سنجیده شد که میزان اعتبار 

spss های مختلف پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت که نمره آلفا و آزمون آلفای کرونباخ پایایی بخش
 دست آمد. کرونباخ بدین صورت به

 . جزئیات پرسشنامه1جدول 

 پایایی متغیرهای مکنون

 99/7 صاحب کار

 05/7 حسابرس

 29/7 کار حسابرسی

 

 های پژوهشیافته

 هاتجزیه و تحلیل داده
آوری کارگیری ابزار جمعههایی که از طریق بها فرایندی است که طی آن دادهتجزیه و تحلیل داده

آوری دارای اعتبار و روایی( کدبندی، تلخیص و توصیف و در اند )طی یک سیستم جمعاطالعات حاصل شده
م از لحاظ مفهومی و هم از های آماری هکارگیری روشهها با بشوند. در این فرایند، دادهنهایت پردازش می

شوند. بدیهی است توجه به ابعاد مفهومی فرضیه پژوهشی نقش مهمی در نیل به این جنبه تجربی پاالیش می
 گردد. مقصود دارد. در این قسمت، تحلیل استنباطی فرضیه اصلی تحقیق ارائه می

ستقل براساس ادبیات تحقیق و مهمترین موانع ارزیابی کنترل داخلی در حسابرسی م سئوال اصلی تحقیق:
 استفاده از نظرات خبرگان در جامعه آماری مورد مطالعه کدامند؟ 
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 استنباطی مربوط به این سئوال -. توصیفی 2جدول 

 طیف
 مقدار 

 مشاهده شده

 میزان 

 مورد انتظار
 داریسطح معنی میزان خی دو درجه آزادی تفاوت

 - - - خیلی کم

1 29,24 7,777 

 - - - کم 

 -1,0 2,0 1 متوسط

 2,2 2,0 11 زیاد

 2,2 2,0 9 خیلی زیاد

 - 27 27 جمع

 
-نظر حسابرسان مستقل با نظر مدیران اجرایی در خصوص عوامل موثر بر ارزیابی حسابرسی تفاوت معنی

طیف لیکرت حاصل ها در مقیاس داری با هم ندارد. با توجه به اینکه میزان اطالعات از کمی نمودن پرسش
-ها میباشد، بنابراین با آزمون فرض تساوی میانگین نمونهمی 5تا  1شده است، لذا میزان امتیازات مقداری بین 

توان ابعاد فرضیه را روشن نمود. در تحلیل آماری این قسمت، با ارائه فرضیه آماری در خصوص تنظیم فرض 

7H  1و Hهای توصیفی در خصوص متغیر فرضیه آماره 2شماره  گردد. در جدولتوضیحات الزم ارائه می
 مزبور ارائه شده است. 

 های توصیفی در خصوص متغیرهای فرضیه اصلی. آماره1جدول 
 N انحراف معیار میانگین 

 7,2241 1,7149 11 بررسی کلی عوامل از منظر مدیران اجرایی

 7,1912 1,4279 0 بررسی کلی عوامل موثر از منظر حسابرسان مستقل

 
دو  t از آزمون از منظر دو گروه، ها به عوامل موثر بر ارزیابی کنترل حسابرسیبررسی میانگین پاسخ برای

 منعکس شده است1 4ایم که نتایج خالصه آن در جدول شماره نمونه مستقل بهره برده
 % اطمینان95برای فرضیه اصلی در سطح  t . خالصه نتایج تحلیل آماره آزمون 4جدول 

 t t داریسطح معنی استاندارد 

 7,77 1,92 7,770195 بررسی تفاوت کلی عوامل کنترل حسابرسی داخلی

 
 صورت زیر می باشد1فرض آماری مورد بررسی این متغیر به
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7H                                                                1 میانگین متغیر دو نمونه با هم برابر استM1=M2  17 H 
1 H                                                               1 میانگین متغیر دو نمونه با هم برابر نیستM1≠M2 11 H 

شود. تایید این فرض تایید می 7H% فرض95است لذا در سطح اطمینان  7,7704برابر  tمقدار آماره آزمون 
داری ندارند. بنابراین برابری و ا در جامعه هدف نیز با هم تفاوت معنیگر آن است که میانگین متغیرهنشان

% 95یکسان بودن عوامل موثر بر کنترل حسابرسی از نظر حسابرسان مستقل و مدیران اجرایی در سطح اطمینان 
 گردد. تایید می

 استنباطی مربوط به این سئوال -. توصیفی 5جدول 

 
 مقدار مشاهده 

 شده

 میزان مورد 
 انتظار

 داریسطح معنی میزان خی دو درجه آزادی تفاوت

 - - - خیلی کم

2 12,92 7,777 

 -4,2 5,77 1 کم 

 -1,9 5,77 1 متوسط

 5,77 5,77 17 زیاد

 5,77 5,77 2 خیلی زیاد

 - 27 27 جمع

 
 % اطمینان95برای سئواالت فرعی در سطح  t . خالصه نتایج تحلیل آماره آزمون 2جدول 

 تایید یا رد فرضیه حاصله tآماره  استاندارد tآماره  نام متغیر

 تایید 7,797255 1,92 متغیرهای خاص صاحبکار

 تایید 7,199029 1,92 متغیرهای خاص حسابرس

 تایید 7,790999 1,92 متغیرهای خاص کار حسابرسی

نظر حسابرسان مستقل با نظر مدیران اجرایی درخصوص عوامل موثر توان گفت که طور خالصه میبه
صورت تفکیکی( با % اطمینان )چه به صورت تجمیعی و چه به95های مالی در سطح کنترل حسابرسی صورت

القول داری ندارد و بنابراین همگی درخصوص عوامل موثر اشاره شده در پرسشنامه، متفقاختالف معنی هم
 هستند.
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 ها پرسشنامه Expert Choice Teamتحلیل نموداری 
ها موانع موثر بر ارزیابی کنترل حسابرسان داخلی طبق نمودار زیر دهندگان به این پرسشنامهاز نظر اکثر پاسخ

 باشد. می

 

 

 Export choisEافزار .  بررسی موانع کنترل داخلی با استفاده از نرم1نمودار 

0 1 2 3 4 5 6 7

 ضعف آموزش های حرفه ای 

 ضعف آموزش های دانشگاهی 

 مقرون به صرفه نبودن هزینه ها

 سنتی بودن سیستم واحدهای تجاری 

 سنتی بودن حسابرسی

 نبود دستور العمل 

 حق الزحمه پایین 

29% 

24% 19% 

14% 

9% 
5% 0% 

 ضعف آموزش های حرفه ای 

 ضعف آموزش های دانشگاهی 

مقرون به صرفه نبودن هزینه 
 ها

سنتی بودن سیستم واحدهای 
 تجاری 

 سنتی بودن حسابرسی

 نبود دستور العمل 

 حق الزحمه پایین 
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 گیری و پیشنهادها نتیجه

توان گفت که نظر حسابرسان مستقل با نظر مدیران اجرایی درخصوص عوامل موثر کنترل طور خالصه میبه

 % اطمینان )چه به صورت تجمیعی و چه به صورت تفکیکی( با هم95های مالی در سطح حسابرسی صورت

القول هستند شاره شده در پرسشنامه، متفقداری ندارد و بنابراین همگی در خصوص عوامل موثر ااختالف معنی

 گیری پرداخت. های مورد آزمون، به نتیجههای گروهتوان براساس میانگین درجه اهمیت پاسخلذا می

 دهد1نتایج حاصل از پژوهش نشان می

نظر حسابرسان مستقل با نظر مدیران اجرایی در خصوص عوامل موثر کنترل حسابرسی داخلی تفاوت  -1

 داری با هم ندارد. معنی

-بین نظر حسابرسان مستقل و نظر مدیران اجرایی درخصوص متغیرهای خاص صاحبکار، تفاوت معنی -2

 داری وجود ندارد. 

-بین نظر حسابرسان مستقل و نظر مدیران اجرایی در خصوص متغیرهای خاص حسابرس، تفاوت معنی -1

 داری وجود ندارد. 

ظر مدیران اجرایی در خصوص متغیرهای خاص کار حسابرسی، تفاوت بین نظر حسابرسان مستقل و ن -4

 داری وجود ندارد. معنی

 شود1دست آمده، پیشنهادهای زیر ارائه میبه نتایجی که از تحقیق به با توجه

دهد متغیرهای خاص کار حسابرسی، مانند ضعف جا که نتایج سئوال اصلی تحقیق نشان میاز آن -1

های داخلی در حسابرسی مستقل شده است. ضعف به میزان زیاد مانع ارزیابی کنترل ای،های حرفهآموزش

های کنترل داخلی در جایگاه سوم موانع های دانشگاهی در جایگاه دوم و مقرون به صرفه نبودن هزینهآموزش

های یریگهای علمی حسابرسی سختشود در خصوص دورهارزیابی کنترل داخلی قرار دارد. لذا پیشنهاد می

 بیشتری صورت پذیرد.

الزحمه دهد که متغیرهای خاص حسابرس از عوامل اساسی موثر بر حقنتایج سئوال دوم تحقیق نشان می -2

الزحمه خود را حسابرسی است. موسسات حسابرسی جوان ممکن است با انجام سریع کار حسابرسی، حق

نیازمند قضاوت است.  کاری است که سراسر کاهش دهند ولی قدمت و تجربه ضرورتی انکارناپذیر برای

-ای و آموزهدانش موضوعات گوناگون مرتبط، رفتار و منش حرفه تجربه موجب ممارست در مسایل مربوط به

بندی و ...( شرایطی فراهم شود تا موسسات حسابرسی شود )از طریق رتبهشود. پیشنهاد میهای بسیار دیگر می
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دار انجام کارهایی شوند که از نظر اقتصادی حساسیت بیشتری دارند ر، عهدهدارای قدمت و حسن شهرت باالت

 گیرند.تری از جامعه را دربر میو طیف وسیع

ای جز اتکا های خود چارهگیریهای مالی برای تصمیمکنندگان گزارشکه استفاده همچنین با توجه به این

های زیادی که ا داشته باشند که حسابرس در موقعیتگزارش حسابرسان ندارند، باید این اطمینان خاطر ر به

کارگیری ترکیب مناسب هکاری و بگیرد، به دلیل درستمنافع شخصی او در مقابل منافع عمومی قرار می

نامه سقف مجاز شود در این زمینه به آیینکند. بنابراین پیشنهاد مینظر درست و منطقی ابراز می نیروی انسانی،

 توجه شده و در انجام کارهای حسابرسی اجرا گردد. 

وجود کارهای وابسته مثل حسابرسی عملیاتی به تبع داشتن کار  دهد کههای جانبی تحقیق نشان مییافته -1

الزحمه نامطلوبی بر حق دلیل نقض استقالل حسابرس، اثرحسابرسی مالی، عامل مهم دیگری است که به

شناسایی ابعاد مختلف استقالل انجام شود. تعداد  گذارد. الزم است کارهای تحقیقی زیادی برایمیحسابرسان 

حسابرسی، موجب شده طرف عرضه در این بازار توانایی بسیار زیادی  موسسات زیاد در مقایسه با حجم بازار

هایی شود زمینهپیشنهاد میکند. یکی از عواملی است که استقالل حسابرسان را تهدید می بیابد و قطعا این

دهی شوند تا سازمان فراهم شود که به جای افزایش تعداد موسسات، حسابداران رسمی در موسسات موجود

ای جامعه حسابداران رسمی آیین رفتار حرفه موسسات تواناتر شوند و با همین توانایی استقالل آنان ارتقا یابد.

درصد درآمد از صاحبکار برای مدتی بیش از دو سال شناخته است.  25ایران نقض استقالل را تحصیل بیش از 

 گیرد. کننده حداقل استقالل الزم نیست و باید مورد تجدیدنظر قرارحکم به هیچ روی تامین رسد اینبه نظر می

های فرضیه اصلی این تحقیق، جامعه آماری مورد بررسی، بر عوامل با توجه به اینکه براساس یافته -4

عنوان عوامل موثر مشترک اشاره شده در سه دسته خاص صاحبکار، خاص حسابرس و خاص کار حسابرسی به

الزحمه بر کیفیت کار حسابرسی، الزم است ضمن توجه الزحمه حسابرسی توافق دارد و به دلیل تاثیر حقبر حق

موزش و تربیت حسابرسان آینده، به این عوامل برای انجام با کیفیت کار توسط حسابرسان فعلی، در انتخاب، آ

 عوامل یاد شده مورد توجه و دقت کافی قرار گیرد.   

 ای ناظر بر کار حسابرسان و نیز سایر مقاماتعنوان جامعه حرفهحسابداران رسمی ایران به همچنین جامع

به عوامل اشاره  یشترتوانند با تاکید و توجه بگیر در حوزه حسابرسی با استفاده از نتایج این تحقیق میتصمیم

در نتیجه  عنوان موانع موثر بر کنترل داخلی، به باال بردن سطح کیفی کار حسابرسان وشده در این تحقیق به

 سطح کیفی حسابرسی در کشور کمک کند. 
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های مالی الزحمه حسابرسی صورتتواند به درک ما از بازار درخصوص عوامل موثر بر حقاین تحقیق می

های تواند در بین صنایع مختلف بورس یا در شرکتبا این وجود، تحقیقات بیشتری می کند.کمک می

های خدماتی حسابرسان از جمله خدمات مالی، اصالح توان سایر حوزهغیربورسی انجام گیرد. همچنین می

 حساب، حسابرسی مالیاتی و ... را نیز مورد بررسی قرار داد.
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