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Abstract
Ethical conduct is considered as one of the conditions for the survival of the internal audit
profession. Decisions that are ethically ambiguous can lead to financial reporting errors. This
study is the ethical factors of internal audit executive reporting that describes the internal
auditor's relationship with the organization. For this purpose, the ethical process thinking
model is used in which the three ethical factors of perceptions, information, and judgment
based on decision-making in internal audit reporting are examined. The research tool is a
questionnaire which after localization distributed and collected among the statistical
population in 2020. The statistical population of the auditors' research are 417 members of the
Iranian Association of Internal Auditors, and 200 people are selected as a statistical sample
using Cochran's formula. Finally, the responses were analyzed through structural equations.
The results show a two-way relationship between the internal auditor's perception of
management activities and the use of information technology by the internal auditor, as well
as a one-way relationship between the internal auditor's perception of management activities
and judgment. Decision-making has technology with judgment and judgment with decisionmaking, and the relationship between judgment and decision-making is stronger than other
relationships.
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مقاله پژوهشی

چکیده
رفتار اخالقی بهعنوان یکی از شرطهای بقای حرفۀ حسابرسی داخلی در نظر گرفته میشود .تصمیمهاایی کاه از نظار اخالقای
ابهام داشته باشند ،باعث میشوند محیط گزارشگری مالی دچار اشتباه شود .این مطالعاه ،عواما اخالقای گزارشاگری اارایای
حسابرسی داخلی را که توصیفکنندۀ روابط حسابرس داخلی با مقامات سازمان هستند مشخص میکند .بارای ایان منظاور ،از
مدل تفکر فرایند اخالقی استفادهشده که در آن ،تأثیر سه فااکتور اخالقای ادراکاات ،االالعاات ،قوااوت بار تصامیمگیاری در
خصوص گزارشدهی حسابرس داخلی بررسی میشود .ابزار پژوهش ،پرسشنامهای بوده که پس از بومیسازی ،در ساال 0311
میان افراد اامعۀ آماری توزیع و امعآوری گردید .اامعۀ آماری تحقیق ،حسابرسان عوو انجمن حسابرسان داخلی ایران شام
 001نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  711نفر بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .در نهایت از الریق معااد ت
ساختاری به تحلی پاسخها پرداخته شد ،نتایج تحقیق نشاان از رابطاۀ دوساویه باین در حساابرس داخلای از فعالیاتهاای
مدیریت و استفاده از فناوری االالعات توسط حسابرس داخلی و همچنین رابطاۀ یا ساویه میاان در حساابرس داخلای از
فعالیتهای مدیریت با قواوت و تصمیمگیاری ،تکنولاویی باا قوااوت و قوااوت باا تصامیمگیاری دارد و ارتبااط قوااوت باا
تصمیمگیری از سایر ارتباالات قویتر است.
واژگان کلیدی :مدل تفکر فرایند اخالقی ،عوام اخالقی ،گزارش حسابرسی داخلی.
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مقدمه
هدف این مقاله شناسایی عوام اخالقی مؤثر بر گزارشدهی حسابرسان داخلی میباشاد .یکای از چاالشهاای اصالی
پیشروی حسابرسان داخلی ،االمینان از واود نداشتن تحریف مطالب در االالعات مالی یا ساو اساتفاده از دارایایهاا
میباشد(کاگرمن و همکاران .)7118 0عموماً حسابرسان داخلی مسئول االمینان از این مسائله هساتند کاه بارای باه
دست آوردن مؤثرترین واکنش از اانب مدیران سازمان و دستیابی به اهداف شرکتی ،موارد ماذکور بایاد باا موفقیات
انجام شوند .این موفقیت با گزارش نتیجۀ کارشان به ی سطح سازمانی که ااازۀ اارای مسائولیتهاا را باه فعالیات
حسابرسی داخلی میدهد ،قاب حصول است (ارنست و یانا  .)7107 ،7براسااس اساتانداردهای باینالمللای ااارای
تخصصی حسابرسی داخلی حسابرسان داخلی ،باید به نحو کارآمد تأیید مجوزها ،برنامهریزی ،اارا و نتایج فعالیتهاای
حسابرسی را به هیئتمدیره و بوداهبندی ،ارزشیابیها و مسائ اداری را به مدیر ارشد اارایی (مادیرعام ) گازارش
دهند .چنین مسیرهای گزارشدهی ،استاندارد استقالل سازمانی را نشاان مایدهناد کاه در شایوه ناماه  IIAشاماره
 0-0001برای ترویج خطوط گزارش دوگانه تبیین شده است .بناابراین حسابرساان داخلای بارای تساهی اساتقالل
سازمان باید دو کارفرما داشته باشد هیئتمدیره و مدیرعام (انستیتوی حسابرسان داخلای .)7100 ،مطالعاات قبلای
فقط بر اهمیت مسیر های گزارش حسابرسی داخلای تأکیاد داشاتهاناد (فارازر و لیندسای ، 7110 3هولات، 7107 0
هووس ، 7105 ،5ایمز ، 7113 0نورمن و روز .)7101 1با این حال ،تا به امروز هیچ تحقیقای در ایاران ،باه بررسای
مؤلفههای اخالقی و مسائ دخی در مسیرهای گزارش حسابرسی داخلی نپرداخته است .علت این مسائله ،تاا حادی
تغییرات اخیر در توسعۀ نوآوری تکنولوییکی و استراتژیکی سازمانها بوده است .بارای مااال ،ساازمانهاا باا خطارات
سایبری و ابزارهای هوش مصنوعی موااه شدهاند که مستلزم نیاز دائمی به ناوآوری در رقابات مایباشاد .باه عاالوه،
دلویت )7108 ( 8مدعی شد که اامعۀ اهانی وارد چهارمین انقالب صنعتی میشود که فناوریها ،دیجیتاالساازی و
هوش مصنوعی باعث تغییار قابا توااه در چشاماناداز مرباوط باه کساب و کاار مایشاوند .بارای بررسای تمایا
تصمیمگیرندگان در عم  ،تفکی تمام عوام مربوط به فرایند تصمیمگیری منحصر به فرد مفید است .بنابراین ،مدل
تصمیمگیری (که مدل تفکر فرایند اخالقی نامیده میشود) به مسائلی االالق میشود که در زمیناۀ پاذیرش ابزارهاا و
تکنی های ادید (برای ماال ،مؤلفههای ریس سایبری ،دیجیتالسازی و هوش مصنوعی) بوده و توسعۀ قابلیتهاای
زم برای پاسخ به چالشهای انقالب صنعتی چهارم را ترسیم میکند (دلویات  ، 7108رااارز 1و همکااران.)7111 ،
این مدل نشان میدهد که قب از تصمیمگیری ،چگونه در  ،االالعات و قواوت تعام دارند (راارز )0111و این نیز
ما را به شفافسازی عوام ویژۀ مؤثر بر گزارش حسابرسی داخلی قادر میسازد .مدل تفکر فرایند اخالقای ،در زمیناۀ
مفهومسازی معوالت اخالقی حسابرسی مفید است (گویرال7105 ،01؛ راارزو همکاران  .)7111مشارکت منحصر باه
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فرد مدل این است که عوام بحرانی تصمیمگیری اخالقی؛ یعنی روش فرایند موازی را شافاف ساازی مایکناد .ایان
مدل شام ساختارهای در (چارچوب شرایط محیطی) االالعاات ،قوااوت (تحلیا شارایط االالعااتی /محیطای) و
تصمیمگیری میباشد .بنابراین ،این مدل برای بررسی عوام مؤثر بر گزارش حسابرسان داخلی مفیاد اسات .باهویاژه،
این مدل از الریق نشان دادن االالعات و نحوۀ در  ،به شناسایی عوام اخالقی مؤثر بار گازارش حسابرساان داخلای
کم کرده و به الور مستقیم و غیرمستقیم بر تصمیمگیری در خصوص گزارشدهی ایشان تاأثیر مایگاذارد .ترتیاب
مطالب در ادامه به صورت زیر اسات :ابتادا مباانی نظاری و پیشاینۀ پاژوهش و مادل مفهاومی ،ساپس فریایههاا و
روششناسی پژوهش بیاان مایگاردد و پاس از آن نتاایج آمااری و یافتاههاای پاژوهش و در انتهاا نتیجاهگیاری و
پیشنهادهای پژوهش ارائه خواهد شد.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
سابقۀ اخالق حرفهای در حسابداری و به تبع آن حسابرسی به سال  0010برمیگردد که لوکا پاچیولی در اولین کتاب
خود به موارد مرتبط با اخالق حسابداری اشاره کرد (اسمیت و مورفی .)7118 ،0تاریخچۀ انتشاار اخاالق حرفاهای در
سطح بینالمللی نشان میدهد که در سال  0110فدراسیون بینالمللای حساابداران ،آیاین رفتاار حساابداران کمیتاۀ
اخالق حسابداری حرفهای را تدوین کرد که به عنوان الگو و رهنمود مورد استفادۀ انجمنها و اواماع حرفاهای عواو
فدراسیون قرار گیرد .از آغاز سال  ،0111چند ایالت آمریکا بهتدریج کالسهای اخالق را پایش از گذرانادن امتحاناات
حسابداران رسمی الزامی نمودند (لوئب .)7111 ،7افزون بر این ،کمیتۀ اخاالق حرفاهای فدراسایون در یوئیاه ،7113
متن پیشنهادی ادیدی را برای آیین رفتار حرفهای حسابداران تهیه نمود و به نظرخواهی گذاشت .ایان ماتن ،یامن
بهبود و اصالح برخی از مواد و الزامات مندرج در متن قبلی ،الزامات ادیدی را در مورد آیین رفتار مقارر مایداشات.
متن ادید پس از بررسی و ارزیابی نظرات و پیشنهادهای صاحبنظران و انجمنهاای حرفاهای عواو از ساال 7115
میالدی اارایی گردید (راارز .)7111 ،همچنین در سال  7108نیز کدهای اخالقی برای حساابداران ،توساط هیئات
بینالمللی استانداردهای اخالق حرفهای حسابداری تدوین شده است که نسبت به نساخههاای قبلای آن در ماواردی
مانند تاریخ اارای دستورالعم ها دارای اختالف است (دارابی و همکاران .)0311 ،اخاالق کااربردی بارای نموناه باه
مواردی مانند رعایت اخالق در عما از قبیا راهکارهاای افازایش اساتقالل و الاوگیری از کااهش ساطح اساتقالل
حسابرس ،اشاره دارد.
بررسی مویوع در ایران نیز نشان می دهد که برخی از سازمان ها به ارائه آیین رفتار حرفهای اقدام نموده اند .انجمن
حسابداران خبرۀ ایران ،نخستین تشکیالتی بود که به تدوین آیین رفتار حرفاهای پرداخات (علای مادد .)0381 ،ایان
انجمن در سال  0300آیین نامۀ انوباالی را برای اعوا خود تهیه نماود کاه فصا دوم آن باه یاوابط و آیاین رفتاار
حرفه ای اختصاص دارد .در اسفندماه سال  0311نیز کمیتۀ فنی سازمان حسابرسی ،آیاین رفتاار حرفاه ای را تادوین
کرد که با تأیید هیئت عام و تصویب مجمع عمومی سازمان از سال  0318نیز زم ا ارا شاد .ایان ماتن ،کماابیش
ترامۀ آیین رفتار حرفه ای فدراسیون بین المللی حسابداران مصوب سال  0110میالدی است .ساپس در ساال 0387
اامعۀ حسابداران رسمی ایران ،آیین رفتار حرفه ای خود را تدوین کرد که پس از تصویب در شورای عالی اامعاه ،باه
تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی رسید و زم ا ارا شد .افزون بر این ،آیین نامۀ انوباالی اامعۀ حسابداران رسمی نیاز
1. Smith& Murphy
2. Loeb

دامنۀ تئوری رفتار برنامهریزی شده و تمایل حسابرس به هشداردهی  /موسوی و همکاران 37 

تهیه و در تیرماه  0383به تأیید شورای عاالی و باه تصاویب وزیاران اماور اقتصاادی و دارایای و دادگساتری رساید
(علیمدد .)0381 ،این آیین نامه به نحوی یمانت اارایی آیین رفتار حرفهای مصوب این اامعه محسوب می شود کاه
تنبیه های انوباالی افراد در صورتی که از آیین رفتار حرفه ای تخطی کنند ،در آن درج شده اسات .همچناین ،دیاوان
محاسبات نیز آیین نامۀ حرفه ای موردنظر خود را ارائه کرده است و بر اسااس آن منشاور ،ماوازین رفتاار حرفاهای باه
الزام هایی االالق می شود که رعایت آن به هنگام حسابرسی یا رسیدگی زم و یروری است .موازین رفتار حرفه ای بار
اساس راهبردهای اساسی دیوان محاسبات در تاریخ  83/7/71به تصویب ریاسات دیاوان محاسابات کشاور رسایده و
عم به آن از آن تاریخ یروری است .مهمترین نکتۀ بررسیشاده در مصاوبههاای ماذکور را مایتاوان توااه اواماع
حرفه ای به اخالق و آیین رفتار حرفه ای مانند درستکاری ،واقع بینی ،رازداری و رعایت شئون حرفهای دانست .در ادامه
به برخی پژوهشهای انجام شده در این حوزه اشاره قرار میشود.
البوات و همکاران )7170( 0به بررسی تعام بین ویژگیهای شخصیتی حسابرسان داخلای و اثربخشای عملکارد
حسابرسی داخلی در اردن پرداختند .مدل مطالعه با استفاده از مدل معاد ت ساختاری حداق مربعاات ازئای ماورد
تأیید و آزمایش قرار گرفته است .نتایج نشان داد که همۀ ویژگیهای شخصیتی بررسیشدۀ حسابرسان داخلی به ااز
ویژگی برونگرایی ،تأثیر بسیاری بر کارکرد حسابرسی داخلی دارد .همچنین ویژگیهای شخصیتی از الریق اثربخشای
عملکرد حسابرسی داخلی ،بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر غیرمستقیم دارد و حسابرسان داخلای باا نمارات باا در
تجربه ،ثبات عاالفی و وظیفهشناسی میتوانند از مهمترین عوام مؤثر در عملکرد حسابرسای داخلای باشاند و اینکاه
ویژگیهای شخصیتی حسابرسان داخلی را میتوان به عنوان ی منبع نامشهود عملکارد حسابرسای داخلای در نظار
گرفت که اثربخشی را افزایش میدهد.
خلیا و خلیااف )7170( 7بااه بررسای بیاانش و تجربیااات حسابرسااان داخلاای در مااورد نقااش آنهااا بااه عنااوان
ارائهدهندگان االمینان در بخش عمومی تونس از الریق تشخیص ،اصالح و گزارش یعفها و تخلفات کنتارل داخلای
پرداختند .تجزیه و تحلی محتوای پاسخهای حسابرسان داخلی نشان میدهد که ابهام نقش حسابرسان داخلی تونس
در بخش عمومی را در بر میگیرد زیرا آنها باید با چندین مشاتری (مانناد گاروههاای غیررسامیدر اامعاۀ تاونس،
مدیران و کمیتههای حسابرسی) با انتظارات متنااق خادمت کنناد .عاالوه بار ایان ،آنهاا اساتراتژی مبادلاه باین
ارزشهای تجاری و حرفهای را پیش میگیرند و تمای دارند تا منافع مدیران ارشاد را باه هزیناۀ ساایر یینفعاان در
اولویت قرار دهند .پاسخهای ارائهشدۀ مصاحبهشوندگان نشان میدهد که نبود حمایات قاانونی از حسابرساان داخلای
یکی از موانع اصلی توییح موفق نشدن آنها در ایفای نقش خود به عنوان ارائهدهندگان تومین است.
بتی وسارنز )7170( 3به در عملکرد حسابرسی داخلی در محیط تجاری دیجیتاالی شاده در بلژیا پرداختناد.
تجزیه و تحلی نشان میدهد که محیط تجاری دیجیتالی از سه اهت بر عملکرد حسابرسی داخلی تاأثیر مایگاذارد.
نخست بر دامنۀ آن تأثیر میگذارد .انتظار میرود که انعطافپذیری برنامهریزی حسابرسی داخلی و داناش دیجیتاالی
مورد نیاز افزایش یابد و خطرات فناوری االالعات به ویژه تهدیدهای امنیت سایبری اهمیت بیشاتری پیادا کناد .دوم،
تقایا برای فعالیتهای مشاورهای که حسابرسان داخلی انجام میدهند بیشتر است و سوم ،دیجیتالیشدن شایوههاای
کاری حسابرسان داخلی را در کارهای روزمره خود اصالح میکند .فناوریهای ادیدی مانند ابزارهای تجزیه و تحلی

1

. Albawwat

2. Khelil & Khlif
3. Betti & Sarens

  37پژوهشهای مالی و رفتاری در حسابداری؛ دوره اول ،شماره سوم ،پیاپی  ،3زمستان 1711

دارایای مهام

دادهها به تدریج در بخشهای حسابرسی داخلی اارا میشود و مهارتهاای دیجیتاالی باه عناوان یا
محسوب میشوند.
کریچن و بکلوتی )7171( 0به بررسی نحوۀ در حسابرسان داخلی از کیفیت حسابرسی داخلی و براساتهساازی
مشخصات مختلف حسابرسان داخلی بر اساس در آنها از عوام تعیینکنندۀ کیفیت حسابرسی داخلای پرداختناد.
اولین مرحلۀ مطالعه ،تحت رهبری حسابداران رسمی است کاه هفات عاما کیفیات حسابرسای داخلای را براساته
میکند .مرحلۀ دوم ی تحلیا عااملی تأییادی اسات کاه باه نویساندگان اااازه مایدهاد تاا مادل پیشانهادی را
اعتبارسنجی کنند .در نهایت ،نویسندگان تجزیه و تحلی گونهشناسی حسابرسان را باا توااه باه نحاوۀ در عواما
استخراجشده توسط حسابداران رسمی انجام میدهند .مدل نویسندگان نشان میدهد کاه داناش حساابرس داخلای،
استقالل گزارش ،مطابقت با استانداردهای حرفهای حسابرسی داخلی ،ارتباط باا حساابرس خاارای ،رواباط شخصای
حسابرس داخلی ،دسترسی به االالعات و زمینۀ مداخلۀ حسابرس داخلی با کیفیت حسابرسای داخلای ارتبااط مابات
دارد؛ اما دراۀ اهمیت آنان با هم متفاوت است.
نورریحانان و همکاران  )7101( 7به بررسی تطبیق هوش مصانوعی در افشااگری عملکارد حسابرساان داخلای در
مالزی پرداختند .آنها سعی در پاسخ به این سؤال داشتند که آیا کاربرد هوش مصنوعی به دلی روناد رو باه افازایش
کالهبرداریهای گزارششده در ادارات دولتی کارآمد و مؤثر است .بنابراین ،گزارشدهی در سازمانهای بخش دولتای
مالزی بررسی گشت .در مجموع  511پرسشنامه میان حسابرسان داخلی در سازمانهاای بخاش دولتای توزیاع شاد.
برای دستیابی به هدف این مطالعه ،استفاده از هوش مصنوعی در عم افشاگری بررسی شد تاا اثربخشای ایان عما
مشخص شود .انتظار میرود این یافتهها ،ابتکارات ادید دولت مالزی را در مبارزه با کالهبرداری و فساد افزایش دهاد.
شیوۀ افشاگری مؤثر ،شواهد بیشتری برای تقویت سیستم و روشهای کنترل داخلی و بهبود پاساخگاویی و شافافیت
بخش عمومی ارائه میدهد.
راارز و فایی )7108( 3به بررسی مسیرهای اخالقی گزارش حسابرسی داخلی در آمریکا که توصیفکننادۀ رواباط
حسابرسی داخلی با مقامات مختلاف ساازمان هساتند پرداختناد  .آثاار موااود باه ایان خطاوط ،باه عناوان عواما
تعیینکنندۀ بیالرفی و استقالل حسابرسی داخلی ،دارای اهمیت هستند .این مطالعه از نقاط قوت و نقاط یاعف ساه
مسیر اخالقی در مدل تصمیمگیری استفاده کرده است که به صورت مدل تفکر فرایند اخالقی توصیف شاده و از ایان
الریق توییحاتی در مورد ویعیتهای پیچیدۀ مسیر گازارش حسابرسای داخلای در واقعیات ارائاه داده شاده اسات.
یافتهها خاالرنشان میکنند که ادراکات و قواوتهای مختلف افراد و همچنین سیگنالهای االالعاتی میتوانند باعاث
به واود آمدن خطوط گزارش(گزینههای تصمیمگیری) مختلف شوند .این سه مسیر اخالقی غالاب(یعنای مبتنای بار
ترایح ،قانون و اصول) باعث ارائۀ تصویری شفافتر برای مجریان ،پژوهشگران و قانونگذاران بارای تساهی الزاماات
استقالل و بیالرفی ،می شوند.
کوردیس و مبرت )7101( 0از دادههای ایا ت متحده برای ارزیابی اینکه آیاا قاوانین افشااگری کاه از کارکناان
خصوصی در برابر تالفی محافظت میکند ،بر کالهبرداری شرکتها تأثیر میگاذارد ،اساتفاده کردناد .در زماان انجاام
پژوهش ،هجده ایالت دارای قوانین افشاگری بودند که چنین حفاظتی را ارائه میدادند .تجزیه و تحلیا ایشاان نشاان
1. Krichene & Baklouti
2. Nor Raihanan et al.
3. Fayi
4. Cordis & Lambert
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داد که در این ایالتها  ،آگاهی بیشاتر از قاوانین افشاای االالعاات باا نارم محکومیات کمتار در ساطح دولات بارای
کالهبرداری شرکتها مرتبط است .این یافته با این فرییه مطابقت دارد که قوانین افشاگری که کارکنان خصوصای را
تحت پوشش قرار میدهد ،بر بازرسی کالهبرداری شرکتها تأثیر بازدارناده دارد و آگااهی از مفااد قاوانین افشااگران
نقش تعیینکنندهای در تعیین اثربخشی آنها به عنوان ی ابزار سیاست دارد .همچنین ایشان بیاان داشاتند هنگاام
بررسی مسائ خارای ،قواوت اخالقی و منافع شخصی برای تحلی موقعیت قب از تصمیمگیری مهم است.
بامه الدرد 0و همکارانش ( .)7103بررسی خود را بر روی تحقیقات مربوط باه چگاونگی تاأثیر عواما محیطای و
عوام خاص حسابرسان داخلی بر تصامیمات اولیاۀ وابساتگی باه حسابرساان خاارای ،ماهیات و میازان وابساتگی
حسابرسان خارای به حسابرسان داخلی و نتایج قاب مشاهده در نتیجۀ تصمیمهاای اتکاایی حسابرساان خاارای در
امریکا متمرکز کردند .بررسی ایشان نشان میدهد که محیطی کاه در آن حسابرساان خاارای بایاد تصامیم اتکاایی
بگیرند پیچیده و شام چندین عام است که باید به الور همزمان در نظر گرفته شوند .عالوه بار ایان ،مجموعاهای از
استانداردهای حسابرسی در حال تغییر ،چندین قواوت واسطهای یروری را ارائه میدهد که حسابرسان خارای بایاد
قب و در الول اتکا به حسابرسان داخلی انجام دهند .در حالی که ماهیت و میزان وابساتگی حسابرساان خاارای باه
حسابرسان داخلی تحت تأثیر ریس حساب ،ریس یاتی و گزارشهای حسابرسان داخلی قرار دارد .در نهایت ،ایشان
دریافتند که تحقیقات کمی در مورد تأثیرات وابساتگی حسابرساان مساتق باه حسابرساان داخلای از نظار کیفیات
حسابرسی خارای واود دارد.
گلپایگانی و همکاران ( )0011به بررسی تأثیر ویژگیهای شخصیتی و رفتاری بار فرایناد تصامیمگیاری اخالقای
حسابداران حرفاهای پرداختناد .در ایان پاژوهش از  770حساابرس ارشاد (داخلای و مساتق ) و مادیر ارشاد ماالی
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران به روش نمونهگیری هدفمند ،پرسشناماه اخاذ شاد و االالعاات
حاص از آن با استفاده از رگرسیون مقطعی بررسی شد .یافته های پژوهش نشاان داد کاه از ویژگایهاای شخصایتی
ویعیت اقتصادی ،آموزش و پرورش ،آرمانگرایی اخالقی تأثیر مابت و معنادار و نسبیتگرایی اخالقی تاأثیر منفای و
معناداری بر فرایند تصمیمگیری اخالقی دارند .در نهایات ،مشاخص شاد از ویژگایهاای امعیاتشاناختی ویاعیت
اقتصادی ،آموزش و پرورش و سن بار فرایناد تصامیمگیاری اخالقای تاأثیر مابات و معناادار و انسایت بار فرایناد
تصمیمگیری اخالقی تأثیر منفی و معنادار دارد.
صفرزاده و کریمداد ( )0311به بررسی عوام مؤثر بر شجاعت اخالقی حسابرساان داخلای پرداختناد .تحقیاق باا
روش مدلسازی معاد ت ساختاری انجام گرفته است .یافتهها نشان داد ،خودکارآمدی ،امید ،انعطافپذیری ،حمایت و
استقالل حسابرسان داخلی تأثیر مابت و معنیداری بر شجاعت اخالقی آنان دارد .همچنین میازان شاجاعت اخالقای
بین گروههای بررسیشده متفاوت است؛ در نظرگرفتن حالت های مابات حسابرساان داخلای (خودکارآمادی ،امیاد و
انعطافپذیری) در هنگام استخدام ،سبب بهبود گزارشگاری درونساازمانی مایشاود و از بسایاری از نابهنجااریهاا
الوگیری میگردد .همچنین قرارگرفتن حسابرسان داخلی زیر نظر مستقیم کمیتاۀ حسابرسای سابب کااهش فشاار
روانی حسابرسان داخلی گردیده و برخورداری آنان از حمایت کمیتۀ حسابرسی سبب افزایش شجاعت اخالقی آنان در
گزارشگری نقاط یعف سازمان میشود.
محسنی نیا و همکاران( ) 0318در پژوهشی به ارائه الگوی کیفیت حسابرسی پرداختند .محققان ،با بهرهگیری از
روش دلفی و نظرخواهی از  701نفر از خبرگان حرفه ای و دانشگاهی یمن شناسایی معیاارهاای سانجش کیفیات
1. Bame-Aldred
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حسابرسی داخلی مورد تأیید خبرگان به الراحی الگ وی مناسبی برای محیط ایران پرداختند .به این صورت کاه باا
مطالعۀ پیشینه 71 ،معیار گردآوری شد که در چهار بخش میگنجد :الف .صاالحیت حسابرساان داخلای باا یاازده
معیار؛ ب .استقالل واحد حسابرسی داخلی با هشت معیار؛ ج .معیار های مرتب ط با اارای عملیات حسابرسی با هفت
معیار؛ د .سایر معیار ها با سه معیار البقه بندی شد .داده ها با مدل تحلی عاملی تأییدی تحلی شد .نتایج حااکی از
پذیرفته شدن  08معیار از  71معیا ر یاد شده است که الگوی ایرانی را بارای سانجش کیفیات حسابرسای داخلای
فراهم مینماید.
رحمانینیا و یعقوبنژاد ( )0310عوام مؤثر بر تصمیمگیریهای اخالقی حسابرسان داخلای را مطالعاه و بررسای
کردند .یافتهها گویای آن بود که سن حسابرس داخلی ،عوویت حسابرس داخلی در اامعۀ حسابداران رسامی ایاران،
انسیت حسابرس داخلی ،میزان اخالقی بودن محیط فعالیت حسابرس داخلی (محیط اخالقای) و فرهنا ساازمانی
که حوزۀ فعالیت حسابرس داخلی است ،میتواند به لحاظ تجربی ،تصمیمگیری اخالقای حسابرساان داخلای را تحات
تأثیر قرار دهند .همچنین نتایج نشان داد که آن دسته از حسابرسهای داخلای کاه میازان عاقباتاندیشای در آنهاا
بیشتر است و به هنگام تصمیمگیری به پیامدهای آن تواه میکنند ،افراد اخالقمدارتری هستند و هر چه حسابرسان
داخلی در انجام وظایف خود از آزادی عم بیشتر (محدودیت کمتری) برخوردار باشاند ،احسااس پشایمانی بیشاتری
انتظار میرود و بدین ترتیب در تصمیمگیریهای خود به موازین اخالقی ،بیشتر تواه خواهند نمود.
مرادی و زکیزاده ( )0313به بررسی تأثیر مدیریت اخالقی ،عملکرد حسابرسی داخلی و گرایشهاای اخالقای بار
تصمیم گزارشگری ماالی پرداختناد .از روش توصایفی -پیمایشای و اهات تحلیا دادههاا ،از آزماونهاای تحلیا
کوواریانس ،واریماکس و تست سوب استفاده کردند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که مادیریت اخالقای و عملکارد
حسابرسی داخلی با هم تعام دارند و بر انجام عم غیراخالقی تأثیر میگذارند .به الور خاص ،یافتاههایشاان گویاای
این است که احتمال این که حسابدار ،در شرایط واود مدیریت اخالقی یعیف و عملکرد حسابرسی داخلای قاوی در
مقایسه با شرایط دیگر ،عم غیراخالقی انجام دهد ،کمتر است .در مجموع ،نتایج حاکی از آن است کاه گارایشهاای
اخالقی افراد بر تصمیمهای گزارشگری مالی اخالقی آنان و الوگیری از اعمال غیراخالقی ،مؤثر است.
به الور کلی پژوهشهایی که به مویوع حسابرسی داخلی مرتبط است بهویژه در داخ کشاور ،بسایار اناد اسات و
پژوهش حایر باهدف غنیتر کردن پیشینۀ تحقیق در این خصوص برای اولین بار در ایران به بررسی عواما اخالقای
مؤثر بر تصمیمگیری در خصوص گزارش حسابرسی داخلی میپردازد و دارای نوآوری مویوعی است.
فرضیههای پژوهش
.0
.7
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.0
.5

حسابرسان داخلی در زمینۀ فعالیتهای مدیریت بر میزان استفادۀ آنها از فناوری االالعاات تأثیرگاذار

در
است.
در حسابرسان داخلی در زمینۀ فعالیتهای مدیریت بر قواوت ایشان از این فعالیتها تأثیرگذار است.
در حسابرسان داخلی در زمینۀ فعالیتهای مدیریت بر تصمیمگیاری آنهاا در گازارشدهای باه مادیران
سازمان تأثیرگذار است.
میزان استفادۀ حسابرسان داخلی از فناوری االالعات بر قواوت ایشان تأثیرگذار است.
قواوت حسابرسان داخلی بر تصمیمگیری آنها در گزارشدهی ایشان به مدیران سازمان تأثیرگذار است.
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روششناسی پژوهش
تحقیق حایر از نظر البقهبندی بر مبنی هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است .هدف تحقیق کاربردی ،توساعۀ داناش
کاربردی در ی زمینۀ خاص است .همچنین تحقیق حایر ،از نظر روش و ماهیت ،توصیفی -همبستگی است .در ایان
تحقیق هدف ،تعیین میزان اثرگاذاری متغیرهاا اسات .بارای ایان منظاور برحساب مقیااس انادازهگیاری متغیرهاا،
شاخصهای مناسبی انتخاب میشود .انجام پژوهش در قالب قیاسی استقرایی و االالعات آن از نوع پسرویدادی است.
ابزار این پژوهش پرسشنامهای برگرفته از پایگاه پژوهش اهانی CBOK 0است که انجمان حسابرساان داخلای بنیااد
تحقیقات آن را تدوین کرده است.
اامعۀ آماری شام حسابرسان داخلی عوو انجمن حسابرسی داخلی ایران اسات کاه خاود اقادام باه گازارشگاری
حسابرسی داخلی سازمانها میکنند .تعداد این اعوا  001نفر میباشند که با تواه به فرمول نمونهگیری کاوکران تعاداد
 711نفر انتخاب شد .محقق پس از مدلسازی فرایناد تفکار اخالقای (شاک  )0و شناساایی عواما اخالقای از الریاق
مطالعات و روش معاد ت ساختاری  SEMبا رویکرد حداق مربعات ازئی  PLSبه آزمون فرییهها خواهد پرداخت.

شکل( :)1مدل مفهومی برگرفته از مدل تفکر فرایند اخالقی (راجرز)2117

یافتههای پژوهش
در این قسمت ابتدا شرح مختصری از دادههای امعیتشناختی افراد پاسخگو میآید .در پژوهش حایر محقاق بارای
بررسی آمار توصایفی از مؤلفاههاای (انسایت ،سان ،تأها و تجرباۀه کااری) اساتفاده نماوده اسات کاه االالعاات
امعیتشناختی آنها در ادول( )0آورده شده است.
در این پژوهش برای تحلی مدل پژوهش از روش مدلیابی معاد ت ساختاری ،با رویکرد حاداق مربعاات ازئای
استفاده شد .این الگوریتم شام دو مرحلۀ اصلی است که عبارتاناد از .0 :بررسای بارازش مادل؛  .7آزماون ساؤا ت
تحقیق .قسمت اول؛ یعنی برازش مدل در سه بخش انجام مایشاود :بارازش مادلهاای انادازهگیاری؛ بارازش مادل
ساختاری و برازش مدل کلی .بهاینترتیب که ابتدا از صحت روابط موااود در مادلهاای انادازهگیاری باا اساتفاده از
معیارهای پایایی و روایی االمینان حاص کرده و سپس به بررسی رواباط موااود در بخاش سااختاری پرداختاه و در
مرحلۀ پایانی نیز برازش کلی مدل پژوهش بررسی میشود.

 .0پایگاه داده اهانی  CBOKاز الریق بنیاد تحقیقاتی  IIARFبه آدرس  www.theiia.org/Researchاداره میشود ،که تحقیقات مهمی را برای حرفۀ
حسابرسی داخلی برای چهار دهۀ گذشته ارائه داده است.
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جدول( :)1آمار توصیفی پاسخدهندگان
سن پاسخدهندگان

سن
کمتر از  31سال
 31تا  01سال
 01تا  51سال
بیشتر از  51سال
بیپاسخ

فراوانی
78
08
30
50
07

درصد
07/5
30/0
01/0
71/7
5/8

جنسیت پاسخدهندگان

انسیت
مرد
زن
بیپاسخ

فراوانی
071
08
07

درصد
51/0
30
0.0

تجربۀ کاری پاسخدهندگان

تجربۀ کاری
زیر  5سال
بین  5تا  01سال
بین  01تا  05سال
بین  05تا  71سال
بیشتر از  71سال
بیپاسخ

فراوانی
71
01
01
70
01
00

درصد
01
71.0
71.0
07.7
01
8.8

برازش مدلهای اندازهگیری شام بررسی پایایی و روایی سازههای پژوهش است .فورنا و رکار )0180( 0بارای
بررسی پایایی سازهها سه مال را پیشنهاد کردند :الف .پایایی هر ی از گویههای پژوهش؛ ب .پایایی ترکیبی هر ی
از سازههای تحقیق؛ ج .میانگین واریانس استخراجشده (AVE) 7و یا همان روایی همگرا .مطابق الگوریتم مادلساازی
معاد ت ساختاری برای بررسی برازش مدلهای اندازهگیری سه معیار پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا نیاز اساتفاده
میشود که نتایج به دست آمده از این معیارها در ادامه تشریح میشود.
با تواه به مقادیر معیارهای به دست آمده ارائه شده در ادول  7برای بار عاملی که با تر از  ،1/0آلفاای کرونباام
برابر و یا با تر از  ، 1/1پایای ترکیبی( )CRبرابر یا با تر از  1/1و روایی همگرا با تر از  1/0میباشد ،برازش مدلهاای
اندازهگیری تأیید میشود.
روایی واگرا یکی از معیارهای مهم سنجش برازش مدلهای اندازهگیری در تحلی حداق مربعات ازئی اسات کاه باا
روشهای بار عاملی متقاب و روش فورن رکر بررسی مایشاود .در روش باار عااملی متقابا میازان همبساتگی باین
شاخصهای ی سازه با آن سازه و میزان همبستگی بین شاخصهای ی سازه با سازههای دیگر مقایسه مایشاود .اگار
مشخص شود میزان همبستگی بین ی شاخص با سازۀ دیگری غیر از سازۀ خود بیشتر از میزان همبستگی آن شااخص
با سازۀ مربوط به خود است ،روایی زیر سؤال میرود .ردیفهای ماتریس بارهای عاملی متقاب به شاخصها و ستونهاای
آن نیز به سازههای مدل پژوهش تعلق دارد .مقادیری که درون خانههای ماتریس اای دارناد ،بیاانگر میازان همبساتگی
شاخصها با سازهها هستند .نتایج سنجش روایی واگرای سازههای تحقیق نیز به شرح ادول( )3ارائه شده است.
1. Fornell and Larcker
2. Average Variance Extracted
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جدول( :)2نتایج بارهای عاملی و معیارهای کیفیت مدلهای اندازهگیری
سازه

در حسابرسان
داخلی
استفاده از فناوری
االالعات

قواوت از فعالیتها

تصمیمگیری

سؤال

بار عاملی

اخالق

1/117

غرامت

1/015

پایداری

1/018

استراتژی

1/115

مهارت

1/811

استاندارد

1/135

تخصص

1/850

برنامه

1/818

کنترل

1/885

کیفیت

1/815

مدیریت

1/110

ریس

1/000

ارزیاب

1/505

اهت

1/818

تصمیم

1/801

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

1/110

1/803

1/810

1/857

1/181

1/173

1/880

1/113

روایی همگرا

1/500

1/010

1/011

1/080

منبع :یافتههای تحقیق
جدول( :)3نتایج روایی واگرا
درک حسابرسان

استفاده از فناوری

قضاوت از

1/108

اطالعات

فعالیت ها

استفاده از فناوری االالعات

1/011

1/830

قواوت از فعالیتها

1/013

1/150

1/873

تصمیمگیری

1/050

1/081

1/110

سازههای تحقیق

در

حسابرسان داخلی

داخلی

تصمیمگیری

1/875
منبع :یافتههای تحقیق

در روش مدلیابی معاد ت ساختاری ،پس از برازش مدلهای اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری پژوهش بررسای
میشود .در بررسی مدل ساختاری روابط بین متغیرهای مکنون (سازهها) با یکدیگر تجزیه و تحلی شده و معیارهاای
یرایب معناداری  ،tمعیار یریب تعیین  R2برای برازش مدل استفاده میشود .مقادیر معناداری  ،tبرای ارزیابی بارازش
مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که اولین و اساسیترین معیار ،یرایب معنااداری  tیاا هماان
مقادیر  t-valuesاست .در صورتی که مقادیر  tاز مقدار  0/10بیشتر باشد ،بیانگر صحت روابط بین سازهها و در نتیجاه
تأیید فرییههای پژوهش در سطح االمینان  %15است .در شک ( ،)7مقادیر  tبارای ارزیاابی بخاش سااختاری مادل
نمایش داده میشود .نتایج نشان میدهد که تمامی اعداد واقع در مسایرها باا تر از مقادار  0/10اسات ،ایان مطلاب
حاکی از معنادار بودن مسیرها ،مناسب بودن مدل ساختاری و تأیید فرییههای پژوهش است.

  72پژوهشهای مالی و رفتاری در حسابداری؛ دوره اول ،شماره سوم ،پیاپی  ،3زمستان 1711

شکل( :)2مقادیر t-value

دومین معیار یروری برای سنجش برازش مدل ساختاری ،بررسی یرایب تعیین یا همان  R2مربوط به متغیرهاای
مکنون درونزای (متغیر وابسته) مدل است .این معیار بارای متصا کاردن بخاش انادازهگیاری و بخاش سااختاری
مدلسازی معاد ت ساختاری به کار میرود و بیانگر تأثیر ی متغیر برونزا (مستق ) بر ی متغیار دورنزا (وابساته)
است .زم به یکر است مقادیر  R2مدل تنها برای سازههای دورنزای مادل محاسابه مایشاود و در ماورد ساازههاای
برونزای مدل مقدار این معیار صفر است .چین )0118( 0سه مقادار  1/33 ،1/01و  1/01را باهعناوان مالکای بارای
یعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی کرد .مقادیر این معیار در شک ( )3نمایش دادهشده است .با تواه به اینکه مقادار
 R2برای سازههای فرآیند ،ورودی ،خروای و پیامد محاسبهشده است ،با در نظر گارفتن ساه مقادار ماال  ،مناساب
بودن برازش مدل ساختاری تأیید میشود.

شکل( :)3مقادیر ضرایب مسیر ،بارهای عاملی و R2

معیار :Q2این معیار را که استون گیزر )0110(7معرفی کرد ،قدرت پیشبینی مادل را مشاخص مایساازد .هنسالر و
همکاران( )7111دربارۀ شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد سازههای درونزا ،سه مقدار  1/05 ،1/17و  1/35را کاه باه
ترتیب نشان از قدرت پیشبینی یعیف ،متوسط .و قوی سازه یا سازههای برونزای را دارد ،معرفی کردند .از آنجاایی کاه
مقدار ( ،)SSE/SSO-0سازههای درونزای مدل یعنی االالعات ،قواوت و تصامیم باه ترتیاب  1/ 310، 1/307و 1/753
بهدستآمده است ،میتوان گفت که این نتیجه نشان از قدرت پیشبینی قاب قبول مدل مفهومی تحقیق میباشد.
1. Chin
2. Stone & Geisser
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مطابق الگوریتم مدلیابی معاد ت ساختاری ،برای بررسی بارازش مادل کلای کاه هار دو بخاش انادازهگیاری و
ساختاری را کنترل میکند از معیار نیکویی برازش  0استفاده مایشاود .ایان معیاار را تننهااوس و همکااران ()7110
معرفی کردند و البق رابطۀ زیر محاسبه میگردد:
=GOF

این معیار با سه مقدار  1/75 ،1/10و  1/30بهعنوان مقادیر یعیف ،متوساط و قاوی تعریاف مایشاود (وتازلس و
همکاران.)7111،7
جدول( :)7نتایج مقادیر اشتراکی و ضرایب تعیین متغیرها
Communality

R2

1/571

-

استفاده از فناوری االالعات

1/083

1/001

قواوت از فعالیتها

1/001

1/507

تصمیمگیری

1/381

1/538

متغیر

در

حسابرسان داخلی

منبع :یافتههای تحقیق

البق محاسبات انجامشده و ارائه شده در ادول( ،)0میانگین مقاادیر اشاتراکی و یارایب تعیاین( )R2باه ترتیاب
 1/383و  1/510بهدست آمد و این مقادیر در رابطۀ  GOFقرار گرفتند:
=GOF

= 0.444

این معیار ،مایتاوان

با تواه به مقدار بهدستآمده از معیار  GOFکه برابر است با  1/000و همچنین مقادیر مال
گفت که مدل از برازش کلی بسیار قوی برخوردار است.
در این بخش با بررسی یرایب معناداری (مقادیر  )tهر ی از مقدارها و نیز یرایب مسیر ،سؤالهای تحقیاق آزماون
میشوند .صورتی که مقدار یرایب معناداری هر ی از مقدارها بیش از  0/10باشد ،مسیر مربوط در سطح االمیناان %15
معنادار و سؤال مرتبط با آن تأیید میشود .نتایج آزمون سؤا ت اول تا هفتم در ادول( )5گزارششده است.
جدول( :)7نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
شرح

حسابرسان داخلی بر استفاده از فناوری االالعات

1/080

1/003

تأیید شد

دوسویه

حسابرسان داخلی بر قواوت از فعالیتها

3/018

1/530

تأیید شد

ی سویه

حسابرسان داخلی بر تصمیمگیری

0/513

1/058

تأیید شد

ی سویه

فرییۀ چهارم

تأثیر استفاده از فناوری االالعات بر قواوت از فعالیتها

3/131

1/001

تأیید شد

ی سویه

فرییۀ پنجم

تأثیر قواوت از فعالیتها بر تصمیمگیری

7/103

1/100

تأیید شد

ی سویه

فرییۀ اول
فرییۀ دوم
فرییۀ سوم

فرضیهها

ضریب

نتیجه

نوع رابطه

تأثیر در

تأثیر در
تأثیر در

t-value

مسیر

منبع :یافتههای تحقیق

1. Goodness of Fit
2. Wetzels et al.
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با تواه به مقادیر با تر از  1.5برای یرایب مسیر و مقادیر با تر از  0/10برای مقادیر  t-valueتماامی ساؤالهاا
تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری
اصول اخالقی ،به دو دلی دارای اهمیت ویژهای برای حسابرسان داخلی است .نخست اینکه ،حسابرسان داخلی مکرراً
با مسائ اخالقی موااهند که میتوانند استانداردهای آنان را به چالش بکشد بنااااااا اابرین این امکان واود دارد که
حسابرسان داخلی با شرایطی موااه گردند که آنان را ملزم به سخن گفتن و اظهارنظر کند و این امر همیشه آسان
نخواهد بود ،بهویژه زمانی که فشار از اانب مدیریت ارشد وارد میشود ،مبنی براینکه «در مسیر رودخانه حرکت کن
و ایجاد موج نکن!» .دوم ،از حسابرسان داخلی به عنوان سن بنای نظام راهبری شرکتی ،انتظار میرود که در
راستای تنظیم امور شرکت و کم به حصول االمینان از اینکه رفتار اخالقی از با به پایین در بین کارمندان اریان
دارد با کمیتۀ حسابرسی داخلی ،هیئتمدیره و مدیریت ارشد همکاری نمایناااااااد .نقش مهمی که حسابرسی داخلی
میتواند در خدمت به اامعه ایفا کند آن را در زمرۀ یکی از مشک ترین حرفهها قرار داده است .از اینرو ،حسابرسان
داخلی به عنوان اعوای حرفه ،متعهد هستند تا مراقب منافع مشتریان خود باشند .پژوهشگاران و صاحبنظران رفتار
اخالقی را به عنوان شرط بقای هر حرفه در نظر میگیرند .این مساائله به ویژه در مورد حسابرسی داخلی حائز اهمیت
است .در این پژوهش به بررسی عوام اخالقی تأثیرگذار بر گزارش حسابرس داخلی برگرفتاه از مادل تفکار اخالقای
راارز و همکاران پرداخته شد .تحلی نتایج آزمون فرییهها به شرح زیر میباشد:
فرییۀ اول تحقیق یعنی «در حسابرسان داخلی از فعالیتهای مدیریت بر میزان استفاده از ابزار و تکنیا هاای
 ،ITاثرگذار است ».تأیید شد و نتایج آزمون ،رابطۀ دوسویه میان در حسابرساان از فعالیاتهاای مادیریت و میازان
استفاده از ابزار و تکنی های  ITرا نشان داد .در دنیای امروز سرعت پیشرفت در سیساتمهاای االالعااتی بسایار باا
رفته و تمامی کارشناسان در هر حوزهای که مشغول به فعالیت باشند ،ناگزیر از بهروز کردن دانش و تواناایی خاود در
بهکارگیری این سیستمها میباشند .در این میان ،حسابرسان داخلی بهعنوان مجریان حسابرسای عملیااتی کاه نقاش
بهسزایی در هدایت فعالیتهای سازمانی در اهت اهداف برنامهریزیشده توسط مدیریت دارند ،بهالاور ملماوستاری
نیاز به ارتقای دانش خود در این زمینه دارند تا بتوانند به در درستی از سیستمهای االالعاتی مدیریت دسات یابناد
تا وظایف خود را بهصورت بهینه انجام دهند و متواه نقاط یعف و قوت سیستمهای االالعااتی شاده و باا توااه باه
اهداف مدنظر مدیریت ،اقدام به انتخاب سیستمهای االالعاتی مناسب و بهروزرسانی آنها نمایند .هامچناین هار چاه
حسابرسان داخلی ،مهارت بیشتری در بهکارگیری از فناوری االالعات و شناخت قابلیت هاای سیساتمهاای االالعااتی
گوناگون داشته باشند ،بهتر میتوانند فعالیتهای مدیر را در و تجزیه و تحلی نمایند؛ چرا که با تواه باه پیشارفت
روزافزون سیستمهای االالعاتی این سیستمها به ابزار توانمندی برای مدیریت بدل گشته و مدیر در اکار فعالیاتهاای
خود از امکانات سیستم بهره میگیرد .بنابراین توانمندی حسابرسان داخلی در این حوزه مایتواناد باه در باا تر از
فعالیتهای مدیران بینجامد و حاکی از اهمیت کسب مهارت در حوزۀ فناوری االالعات برای حسابرسان اسات .نتیجاۀ
فرییۀ اول این پژوهش منطبق با نتیجه پژوهش راارز و فاهی ،)7108( ،کریچن و بکلاوتی ( )7170و بتای و ساارنز
( )7170است .براساس نتیجۀ فرییۀ اول و تأیید رابطۀ دوسویه میان در حسابرساان و توانمنادی ایشاان در حاوزۀ
فناوری االالعات ،به حسابرسان داخلی پیشنهاد میشود بهمنظور در بهتر اهداف و برنامههای مدیریت ،داناش خاود
را در حوزۀ فناوری االالعات بهبود ببخشند و همچنین با شناخت بهتر از فعالیتهای مدیریت ،مایتوانناد نسابت باه
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بهینهسازی سیستمهای االالعاتی سازمان اقدام نمایند .بنابراین زم است تعام باا یی میاان مادیران و حسابرساان
داخلی برقرار باشد تا این شناخت حاص گردد.
فرییۀ دوم تحقیق یعنی «در حسابرسان داخلی از فعالیتهای مادیریت بار قوااوت ایشاان از ایان فعالیاتهاا
تأثیرگذار است» تأیید شد .قواوت حرفهای براساس در حسابرسان داخلی از قوانین صورت میگیرد .هدف قوانین و
مقررات ،توانایی اامعه برای فعالیت به نفع اعوا و یینفعان خود میباشد .این قوانین به ی یا چند هدف ااتمااعی،
آموزشی ،اخالقی یا مذهبی اشاره دارند .این عام تأکید دارد که عم صحیح عملی است که صارفنظار از پیامادهای
عم  ،از قوانین یا دیگر مقررات پیروی کند .تصمیم گرفتن در این مورد ،قواوت محور است و شارط آن در فارد از
قوانین و مقررات میباشد .که این یافته مطابق با (راارز ()7111و راارز و گااگو ( )7110و خلیا و خلیاف ()7170
میباشد.
براساس نتایج فرییۀ دوم به حسابرسان داخلی پیشنهاد میشود بهمنظاور انجاام قوااوتهاای حرفاهای ماؤثر در
اهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف سازمانی ،به در کاملی از ویژگیهای مدیریت و برنامهها و اهداف وی دست یابند.
فرییۀ سوم تحقیق یعنی «در حسابرسان داخلی در زمینۀ فعالیتهای مدیریت بار تصامیمگیاری در خصاوص
گزارشدهی ایشان به مقامات سازمان تأثیرگذار است» تأیید گردید و بیانگر این اسات کاه هرچاه حساابرس داخلای
در کام تری از فعالیتها و اهداف و برنامههای مدیریت داشته باشد ،هنگام تصمیمگیری در ارائۀ گزارش به ساطوح
مختلف مقامات شرکت مؤثرتر عم مینماید .این نتیجه منطبق با نتیجۀ پژوهش رااارز و فااهی(  )7108و پاژوهش
البوات و همکاران ( )7170میباشد .البق نتیجۀ ایان فریایه باه حسابرساان داخلای پیشانهاد مایشاود باهمنظاور
تصمیمگیری مؤثر در خصوص اینکه به چه سطحی از مقامات سازمان گزارشگری صورت گیارد ،باه شاناخت هرچاه
کام تر از ویژگیهای سطوح مختلف مدیریت و نحوۀ برخورد ایشان با مسائ احتمالی دست پیدا نمایند.
فرییۀ چهارم تحقیق یعنی «میزان استفادۀ حسابرسان داخلی از فنااوری االالعاات بار قوااوت ایشاان تأثیرگاذار
است» تأیید گردید .بر این اساس ،هرچاه حسابرساان داخلای در شاناخت و باهکاارگیری سیساتمهاای االالعااتی و
قابلیتهای آن مهارت بیشتری داشته باشند ،قواوتهای حرفهای مؤثرتری خواهند داشت .چارا کاه در دنیاای اماروز
ردپای اکار معامالت را باید در سیستمهای االالعاتی استجو کرد و با تسلط بر این سیستمها و آگاهی از قابلیتهاای
گزارشگیریهای متنوع هر سیستم ،میتوان موارد منطبق نبودن با استانداردهای حسابداری و دیگر قوانین و مقررات
حاکم بر سازمان را پیدا کرد و قواوتهای درستتری در مقام حسابرس داخلی داشت .نتیجۀ این فریایه باا تحقیاق
بامه الدرد و همکارانش( )7103و پژوهش بتی و سارنز ( )7170همسو است .مطابق نتیجۀ این فرییه باه حسابرساان
داخلی پیشنهاد میشود ،بهمنظور انجام قواوتهای حرفهای بینقصتر ،پیوسته مهارت و داناش خاود را در خصاوص
سیستمهای االالعاتی بهروز کنند تا به خوبی بتوانند از قابلیتهای این سیستمها در اهت بهبود عملکردشان استفاده
نمایند.
و در نهایت فرییۀ پنجم پژوهش؛ یعنی «قواوت حسابرسان داخلی بار تصامیمگیاری در خصاوص گازارشدهای
ایشان به مقامات سازمان تأثیرگذار است» نیز تأیید شد و این رابطه ،نسبت به روابط دیگر قویتر بود؛ یعنای از میاان
عوام یادشده که منتج به تصمیمگیری حسابرس داخلی در خصوص گزارشدهی میگردد ،قواوت حسابرس داخلای
بیشترین تأثیر را بر تصمیمگیری وی دارد .به این مفهوم که تصمیمات گزارشدهی حسابرسان داخلی بر اساس مبانی
قواوت حرفهای یعنی قوانین ،رویکردها ،دستورالعم ها و حقوق فردی ،گرفته میشوند .این نتیجه مطابق باا پاژوهش
کوردیس و مبرت ( )7101است .قاعدتاً با تواه به دیدگاه قانون محور ،حسابرساان داخلای بایاد باه باا ترین مقاام
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سازمان گزارش دهند ،ولی در برخی موقعیتها ،همچون زمانی که تناق منافع واود داشته باشد ،مایتوانناد اهات
تعیین تصمیمات خود ،روشهای تحلیلی ارائه دهند .بنابراین صرفنظر از مویوع تصمیم ،هر نوع تصمیمگیاری ،بایاد
شام مویوع قانونمحوری برای تکمی شواهد مابت و منفی باشد.
مطابق نتیجۀ این فرییه ،به حسابرسان داخلی پیشنهاد میشود هنگام تصمیمگیری در خصوص گزارشگاری باه
مقامات سازمان ،از قواوت حرفهای خود که مستدل بر قوانین و مقررات ویع شده و استانداردهای حسابرسی مرباوط
است استفاده کنند تا در مورد پیش آمدن اختالفنظرهای احتمالی باا مسائو ن ،بتوانناد بار آن اساتد ل نمایناد و
اایگاهی قاب دفاع داشته باشند.
در مجموع ،این مطالعه رابطۀ ی الرفه میان در حسابرس از فعالیتهای مدیریت و قواوت حسابرس داخلای و
تصمیمگیری در خصوص گزارشدهی به مقامات ،و همچنین رابطاۀ یا الرفاه میاان میازان اساتفاده از تکنولاویی
االالعات با قواوت و قواوت با تصمیمگیری در خصوص گزارشدهی باه مقاماات و یا رابطاۀ دوالرفاه میاان در
حسابرس از فعالیتهای مدیریت و میزان استفاده از تکنولویی االالعات توسط حساابرس داخلای پیادا کارد و رابطاۀ
میان قواوت و تصمیمگیری از سایر روابط قویتر تشخیص داده شد.
نتایج این تحقیق ،عوام اخالقی منجر به تصامیمگیاری حسابرساان داخلای و عواما تأثیرگاذار بار تصامیمات
گزارشدهی ایشان به مقامات را روشن ساخت .شناخت این عوام میتواند برای تدوینکنندگان استانداردها و قاوانین
در این حوزه ،حسابرسان مستق و کمیتۀ حسابرسی از اهت در شرایط محیطی حسابرسان داخلی راهگشا باشاد و
از آنجا که حسابرسی داخلی یکی از مؤلفههای مهم حاکمیت شرکتی میباشد ،در هر چه بهتار و عمیاقتار عواما
مؤثر بر تصمیمات حسابرسان داخلی ،میتواند مواب بهبود حاکمیت شرکتی و در نهایت افزایش کارایی بازار سارمایه
شود.
محدودیتهای حاکم بر پژوهش حایر به شرح زیر بوده است:
 پژوهش حایر با مشارکت  711نفر از حسابرسان داخلی انجام شده است به همین دلی ممکن است باا تغییار
حجم نمونه ،نتایج پژوهش تغییر کند.
 به منظور کمی کردن متغیرها ،از پرسشنامه استفاده شده است؛ لذا ممکن است با تغییار شایوۀ کمای کاردن
متغیرهای پژوهش ،نتایج تحقیق دچار تغییر شود.
 این تحقیق در سال  0311انجام شده است .برای استفاده از نتایج تحقیق در دورههای دیگر میبایست اواناب
احتیاط رعایت شود.
به عنوان پیشنهادی برای پژوهشهای بعدی میتوان به بررسی عوام اخالقی ماؤثر بار تصامیمهاای حسابرساان
مستق یا حسابداران و مدیران مالی پرداخت.
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