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 جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ، حسابداری آموزشی گروه دانشیار ، حسابداری دکترای

 نوری مسعود

 جنوب تهران واحد اسالمی آزاد حسابداری،دانشگاه حسابداری،گروه دکترای دانشجوی

  

 (1401شهریور  21 پذیرش: تاریخ ؛1401اردیبهشت  5 دریافت: )تاریخ

 به دستیابی جهت سازمان از واحدی یا بخش هر عملکرد ارزیابی در توجهقابل و مهم مفهومی اثربخشی
 کارکردهای در بازدارنده یا محرک عامل یک عنوان به سازمانی آوای است. منابع کمترین صرفِ با اهداف
 همراه سازمان عملکردی محتوای و فردی هایویژگی از کافی شناخت با اگر که شودمی محسوب شغلی
 الگوی ارزیابی پژوهش این هدف لذا، گردد. فردی عملکردهای در بیشتر اثربخشی موجب تواندمی باشد،

 بر شناسی روش نظر از پژوهش این باشد.می داخلی حسابرسان اخالقی شجاعت کارکردهای اثربخشی
 کمی( و )کیفی ترکیبی هایپژوهش دسته در پژوهش داده، نوع نظر از و است ایتوسعه نتیجه، مبنای

 تا گردید تالش دلفی و فراترکیب هایتحلیل طریق از پژوهش کیفی بخش در طوریکه به گیرد.می قرار
 قرار نظری غربالگری مورد ابتدا اثربخشی ارتقای جهتِ داخلی حسابرسان اخالقی شجاعت هایمولفه
 نیز پژوهش کمی بخش در شود. مشخص آنان نظری کفایت حدِ دلفی، تحلیلِ براساسِ سپس و گیرند
 تفسیری، ساختاری فراگیر مدلِ تحلیل فرآیندِ طی کیفی، بخش از شده تایید هایمولفه تا شد تالش

 در هدف جامعه شود. مشخص شده شناسایی هایمولفه تاثیرگذارترین آن براساس تا شوند بندیاولویت
 دانشگاهی سطح در مالی مدیریت و حسابداری متخصصان از نفر 12 شاملِ کیفی بخش در پژوهش این

 نتایج بودند. تهران بهادار اوراق بورس هایشرکت داخلی حسابرسان از نفر 20 کمی بخش در و بودند
 خودکارآمدی مثبت؛ ادراک داخلی، حسابرسی اثربخشی در اخالقی شجاعت عامل تاثیرگذارترین داد، نشان

 پژوهشی نخستین این اند. گرفته قرار ماتریسی ارزیابی سوم سطح در که باشدمی درونی کنترل منبع و
 حسابرسان اخالقی شجاعت کارکردهای اثربخشی الگوی ارزیابیِ بر تمرکز با مصداقی طور به که است

 .شودمی انجام داخلی

.درونی کنترل منبع روانشناختی؛ هایویژگی اخالقی؛ شجاعت کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 گیریشکل باعثِ انسانی هایارزش بر تمرکز سمت به مدیریت سنتی هایِتئوری تغییرِ و زمان گذر

 به اگرچه تغییرات این گردید. سازمانی آوای عاملِ عنوان به اخالقی شجاعت همچون جدیدی هاینظریه

 شکلِ  بر تمرکز با ابتدا در اما گرفت، خود به را فردی یروانکاوانه هایشیوه از تریمنسجم شکل تدریج

 یتوسعه اینکه از غافل بود، افراد اثربخشی و مشارکت به بخشیدنهویت در سعی سازمانی، رفتار ساختاریِ

 نماید کمک اثربخشی و انگیزه ایجاد به فراگیرتری شکل به تواندمی روانشناختی هایویژگی اثرگذارِ سطح

 می باعث و کند می ایجاد فرد در را اخالقی رفتار انجام توانایی که است فضیلتی اخالقی، شجاعت .]10[

 ضمن فردی آوای در رفتاری خصیصه این باشد. داشته اخالقی عملکردی موانع، علیرغم وی که شود

 ایش حرفه زندگی در هویت ایجاد باعث اجتماعی زندگی در فرد شخصیتی هایویژگی به بخشیدن تحکیم

 نسبت و نماید عمل متعهدانه درست، مسیر طی به نسبت خود وظایف انجام در تا شودمی باعث و گرددمی

 اقدام مسیر اصالح جهتِ در خود، مافوق عملکردی و رفتاری ناصحیح کارکرد هر و تبعیض نابرابری؛ به

 اخالقی، شجاعت براساس شرکت ایسرمایه هایدارایی عنوانِ به افراد واقع در دهد. انجام را الزم اخالقی

 از ترس علتِ به و گذارندمی نمایش به را فردی هایخالقیت و دانش ها؛ایده از اییتجلّی بتدریج

 کار به سازمانی یادگیری سطح ارتقای برای را تالش تمام خود، جایگاه دادنِدست از و اعتبارشدنبی

 بازار هایشرکت در انسانی منابع از بخشی عنوانِ به داخلی حسابرسان شجاعتِ راستا همین در گیرند.می

 چراکه نماید.می ایفا هاشرکت داخلیِ حسابرسی واحدِ عملکردِ اثربخشیِ یتوسعه در مهمی نقش سرمایه،

 سطح ارتقایِ باعثِ فردی، هایانگیزه تاثیرِ تحت دیگر سویی از و بیرونی انتظارات تاثیرِ تحتِ یکسو از

 حرفه اعضای عنوان به داخلیحسابرسان دیگر سویی از و شوندمی هاشرکت در اطالعاتی هایشفافیت

 مطرح سوال این اما .]7[ باشند شرکت درون حتی و بیرون در ذینفعان منافع مراقب تا هستند متعهد

 اخالقی شجاعت براساس آنان ایحرفه کارکردهای اثربخشی باعث تواندمی هاییمحرک چه که شودمی

 گردد؟

 شناختی کلیات براساس اما باشد، بفردی منحصر ابعاد دارای و مشخص تواندنمی سوال این به پاسخ اگرچه

 تداخلِ  دلیلِ به که دریافت را موضوع این تواندمی هاشرکت در آنان ساختاری و ایحرفه هایویژگی از

 هایتصمیم نفوذ و تاثیر تحت داخلیحسابرسی حرفه ها،شرکت مدیریتی محیطِ در حسابرسی هایفعالیت

 سکوت شدنگسترده و اخالقی شجاعت نقضِ بر مهم دلیلی توانمی را موضوع این و گیرندمی قرار مدیریت

 یتوسعه و آموزش بهسازی؛ به نیاز لذا .]31و29و13[ نمود تلقی آنان ایحرفه یراهه کار در حسابرسان

 ارتقای راستای در هاشرکت مهم هایاستراتژی از یکی عنوان به احتماالً داخلی حسابرسان برای هامهارت

  گردد. داخلی حسابرسانِ اثربخشی یتوسعه باعثِ حسابرسان رفتاری آوای عامل عنوان به اخالقی شجاعت

 حسابرسی استانداردهای کنندگانِتدوین همچون نظارتی نهادهای به تواندمی پژوهش این نتایج اینکه دو

 و (2015) داخلی حسابرسی کیفیت ارزیابیِ اجرایِ رهنمودهایِ با مطابق نماید، کمک داخلی

 در متضاد فرهنگی و قانونی هایمحیط با داخلی حسابرسان اگرچه حوزه، این با مرتبط هایدستورالعمل

 کنند،می کار متفاوت ساختار و پیچیدگی اندازه؛ اهداف؛ با هاییسازمان در و هستند مواجه خود کار انجام
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 اقدام وارده فشارهای تمام از فارغ و شود حفظ ها آن عملکردی و رفتاری استقالل ای،حرفه لحاظ به اما

 دستورالعمل «2» یماده با مطابق ایران در آنجاییکه از همچنین نمایند. خود اثربخش عملکردهای انجام به

 شاخصِ  سه طریق از مالی هدف یک عنوان به داخلی حسابرسی عملکردهای اثربخشی داخلی، هایکنترل

 آنجاییکه از و باشدمی مالی گزاشگری کیفیت ارتقای دنبال به بودنموقع به و بودنمربوط بودن؛اتکا قابل

 بر را داخلی هایکنترل بر نظارت و ارزیابی مسئولیتِ دستورالعمل؛ ده قالب در ماده همین هایمصوبه

 منظرِ  از داخلی حسابرسان اثربخشیِ سطح بررسی رو این از است، نموده محول داخلی حسابرسان عهده

 افزایش در ها شرکت مدیران به شرکتی راهبری کلیدهای از یکی عنوان به تواندمی ای،حرفه آوای وجود

 کارکردهای اثربخشی الگوی ارزیابی پژوهش این هدف لذا نماید. کمک مالی گزارشگری کیفیت سطحِ

 باشد.می داخلی حسابرسان اخالقی شجاعت

 نظری مبانی

 اخالقی شجاعت

 در گیرندگان تصمیم به هادیدگاه بیان برای فرصتی صورت به را فردی آوای بروزِ پژوهشگران از برخی

 بر مبتنی شغلی نارضایتی به واکنشی منحصراً را آن دیگر برخی که درحالی اند نموده تعریف هاسازمان

 را اخالقی شجاعت (1998) 1ولیپاین داینون مثال عنوان به .]32[ نمایندمی تلقی اخالقی شجاعت بروزِ

 را آن و باشدمی فرد شغلی انتظارات از خارج و بوده آگاهانه و اختیاری که دانستند ایوظیفهفرا رفتاری

 باهدف سازنده هایدیدگاه بیان بر که صِرف نکوهش جای به ترویجی رفتاری» نمودند: تعریف صورت بدین

 بیان اخالقی شجاعت تعریف در (2012) 2همکاران و گولبرگ رابطه، این در «.دارد تأکید شرایط بهبود

 یا شدن تسلیم ماندن، ساکت جای به موجود وضع به اعتراض برای کارکنان تصمیم به شجاعت» نمودند،

 بر رفتاری خصیصه این بروز برای را تریگسترده اهداف نیز محققان از برخی دارد. اشاره «سازمان ترک

 شجاعت بروز مقابل در را خاص هدف چهار کارکنان که نمایدمی عنوان (2006) 3آرمسترانگ اند.شمرده

 کنند:می دنبال زیر نظری چارچوب براساسِ کارکنان آوایی رفتار در

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Van Dyne & LePine. 
2 Goldberg et al 
3 Armstrong. 
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 سازمانی آوای رفتارِ شجاعت اهدافِ (1) شکل

 ایگونه به کارکنان و مدیران بین روابط باید امروز، رقابتی محیط در سازمانی اهداف به دستیابی برای

 راستای در را خود سازندۀ نظرهای و هاایده دغدغه،بی و راحتی به بتوانند زیردستان آن طی که باشد

 اغلب بگویند، را خود اطالعات و نظرها ها،ایده نتوانند که افرادی .]25[ کنند بیان سازمان داد برون ارتقای

 کاهش آنها شغلیتعهد و کار به عالقه نهایت در و شوند می افسردگی و نارضایتی اضطراب، استرس، دچار

 و مناسب بستر باید کارکنان، های ایده و نظرها از مفید مندیبهره منظور به رو این از یابد.می

 از یکی کندمی بیان (2002) 1سون ادموند زمینه این در شود. فراهم امر این برای الزم هایزیرساخت

 هاایده و افکار ارائه به سازمان اعضای تمام تمایل کاری، هایتیم انواع در موفق یادگیری های ویژگی

  .]19[ شود می نامیده 2سازمانی آوای بروز برای عاملی که است کار فرآیند در اخالقی شجاعت براساس

 اخالقی شجاعت تقویت در داخلی حسابرسان نقش

 در استانداردها کنندگانتدوین همچنین و گردید عامه دلسردی به منجر مالی هایرسوایی فراوانی

 اراده و عزم تقویت منظور به جدید هایروش دنبال به تا است داشته آن بر را داخلیحسابرسی

 برای پذیریمسئولیت احیاء طریق از اعتماد ترویج و تخلفات مقابل در آوریتاب برای داخلیحسابرسان

 راستا، این در .]23[ باشند سازمانی، برون صورت به بلکه سازمانی، درون طور به تنها نه تقلب، افشای

                                                           
1 Edmondson 
2 Organizational Voice. 

تعامالت متقابلِ 
انکارکنان با سرپرست

بیان نارضایی از 
مدیریت

مشارکت در 
تصمیم گیری

نشان دادن همبستگی 
جمعی
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 طور به باید حسابرسی ارشد مدیر که، نمود اعالم 2060 استاندارد در (2015) 1داخلیحسابرسان انجمن

 عملکرد و هامسئولیت داخلی،حسابرسی فعالیت اهداف درباره مدیرههئیت و ارشد مدیریت به ایدوره

 جمله از کنترلی مباحث و اهمیت، حائز هایریسک شامل باید همچنین گزارشات دهند. گزارش ها،برنامه

 هئیت و ارشد مدیریت جانب از آورالزام یا موردنیاز موضوعات دیگر و حاکمیتی مباحث کالهبراری، ریسک

 درون در حساس اطالعات مخابره زمینه در انجمن این 2تاکیدی هایتبصره همچنین .]30[ باشد مدیره،

 از برخی در که دهدمی توضیح ،2440 داخلیحسابرسی استاندارد به مربوط فرماندهی، زنجیره بیرون و

 از بیرون حتی یا فرماندهی زنجیره بیرون فردی به اطالعات بازگویی معضل با داخلیحسابرس شرایط،

 که است ذکر به الزم است. معروف «3افشارگری» به اطالعات بازگویی نوع این شود.می مواجه سازمان،

 زیادی بسیاری تحقیقات شود.می حسابرسان قضاوت بر اتکا و اعتماد سبب داخلی،حسابرسان انسجام

 برای اجتماعی، فرا و اخالقی رفتار یک عنوان به کالهبرداری، درباره گفتن سخن که است داده نشان

 داخلی حسابرسان اما دارد، همراه به فراوانی مثبت پیامدهای جامعه، برای تروسیع مقیاس در و هاسازمان

 مبنی زیادی فشارهای با همواره ان، مدیران نظارت تحت و هاشرکت ساختارهای در گرفتن قرار دلیل به

 نماید.می تقویت را سازمانی سکوت افزایش احتمال موضوع این و هستند سازمان اهداف با همسویی بر

 افشاگر توصیف هنگام به دینی، و اخالقی واژگان از گرفته الهام صفات از محققین از برخی راستا، همین در

 برای که هستند وجدانی با داخلیحسابرسان افشاگر، (،2013) 4بورک باور به گرانت، اند.کرده استفاده

 دارند.می بر گام اطالعاتی، تقارنعدم کاهش هدف با گیریتصمیم هایقابلیت سطح افزایش

 5داخلیحسابرسی اثربخشی

 مؤثر صورتبه واحد این کهزمانی است. سازمان عملیات در حیاتی و مهم نقشی دارای داخلی حسابرسی

 دستیابی در سازمان به بزرگی کمک تواندمی است، سازمان مدیریت و عملیات خدمت در و دارد فعالیت

 ارزیابی برخوردارند، اثربخش داخلی حسابرسی واحد از که هاییسازمان رو،این از .]9[ باشد اهداف به

 این با .]3[ دارند خود تجاری سیستم و فرآیندها وکار؛ کسب محیط خطرهای شناساییِ به نسبت بهتری

 اثربخشی گیرد. قرار بررسی مورد باید اثربخشی مفهوم داخلی، حسابرسی اعتبار افزایشِ و حفظ برای حال

 ارزیابی و تعریف در شده تعیین هایهدف گردد. ارزیابی و نظارت ایدوره صورت به باید داخلی حسابرسی

 فرآیندها؛ پردازش و تحلیل و تجزیه همچنین داخلی، حسابرسی واحد ایجاد در باید اثربخشی، سطح

 اثربخشی باید داخلی حسابرسی گیرد. قرار استفاده مورد سهامداران، و ذینفعان به گزارشگری و هاروش

 مفهوم دیگر، طرف از ]42[ کند اثبات سازمان حاکمیت از ارزشمند بخشی عنوان به را خود فعالیت

 تفکیک رویکرد دو به توانمی (2014) 6گِئویلیام و آلزبان پژوهش براساس را داخلیحسابرسی اثربخشی

                                                           
1 Institute of Internal Auditors (IIA) 
2 Practice Advisory 
3 whistle‐blowing 
4 Burke 
5 Internal audit effectiveness 
6 Alzeban and Gwilliam 
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 استانداردهای از تعدادی و حسابرسی تناسب به باتوجه داخلیحسابرسی اثربخشی اول، رویکرد در نمود.

 اثربخشی دوم، رویکرد در شود.می تعریف شده، تدوین داخلیحسابرسی خصوصیات از که جهانی

 توسط مفهوم اینبه یافته اختصاص ذهنی هایارزیابی توسط بلکه نیست، محاسبه قابل داخلیحسابرسی

 انتظارات براساس تواندمی فقط داخلیحسابرسی هر موفقیت دیگر، عبارتبه شود.می تعیین مدیریت

 داخلی حسابرسی واحد از مدیریت ارشد،حمایت مدیریت های ویژگی بین .]6[ شود گیریاندازه نفعانذی

 داخلی حسابرسی های توصیه اجرای با داخلی حسابرسی واحد رییس انتصاب در مدیریت نفوذ کاهش و

 کمیته با تعامل و مدیریت عاملی،رضایت تحلیل نتایج برمبنای .]5[ دارد وجود معناداری و مثبت رابطه

 مستقل،تکیه حسابرس رفتار مدیریت،بررسی مستقل،پشتیبانی حسابرس با همکاری حسابرسی،رابطه

 که هستند عواملی مهمترین ها برنامه مورد در بحث و داخلی حسابرس گزارش بر مستقل حسابرسان

 .]6[ داد قرار توجه مورد ذینفعان با ارتباط در داخلی حسابرسی اثربخشی ارزیابی در بایستی

 پژوهش شناسی روش

 سطح در موردنظر پدیده تشریح باهدف توصیفی هایپژوهش دسته در هدف، حیث از پژوهش این

 مفاهیم ابتدا زیرا است، ایتوسعه هایپژوهش جزء نتیجه، نظرِ از گیرد.می قرار سرمایه بازار هایشرکت

 مختلف هاینظریه به اتکاء با و مرتبط هایپژوهش براساس داخلی حسابرسان اخالقی شجاعت با مرتبط

 معیارهای از هریک بندی()اولویت بندیسطح به اقدام ماتریسی، تحلیل براساسِ سپس و شناسایی

 اخالقی شجاعت یحوزه در منسجمی چارچوب که موضوع این به اتکاء با لذا نماید.می شده شناسایی

 ایجاد به نسبت ایتوسعه کارکردهای طریق از تا کندمی تالش پژوهش این ندارد، وجود داخلی حسابرسان

-استقراء نوع از پژوهش این هاداده آوریگرد منطق لحاظ به نهایت در گمارد. همت یکپارچه مدل یک

 اخالقی شجاعت با مرتبط مبانی استقرائی رویکرد به اتکاء با ابتدا کیفی بخش در چراکه است، قیاسی

 ایگزاره مضامینِ تبیینِ به اقدام استقرائی برمبنای سپس و گیردمی قرار واکاوی مورد داخلی حسابرسان

 پژوهش این در شود.می سرمایه بازار هایشرکت داخلی حسابرسان یعنی هدف جامعه در شدهشناسایی

 شامل فراترکیب شود.می استفاده 2فراترکیب از کیفی بخش در شود،می محسوب 1ترکیبی پژوهش یک که

 مراحل آن، انجام یشیوه مهمترین شاید که باشدمی هاییگزاره و هامولفه به رسیدن برای هاییگام

 مدلی ارائه تا، پژوهش سوال تدوین قالب در مسئله اصلی ریشه شناخت از طیفی که باشد، فرآیندی

 پانل اعضای مشارکت براساسِ گذشته هایپژوهش نتایج از ایگزاره مضامین شناسایی بر مبتنی مشخص

 میانگین معیار دو به باتوجه نظری حدکفایتِ تعیینِ  منظور به دلفی تحلیل براساسِ سپس گیرد.می دربر را،

 بخش در نهایت در گیرند. قرار تایید مورد نظری حدِکفایت نظر از هاگزاره تا شودمی تالش توافق ضریب و

 الگوییِ  قالب در شده،شناسایی هایالیه ساختارمندانه، و تفسیرگرایانه جامع مدلِ تحلیل طریق از کمی

  شوند.می تبیین تاثیرگذاری و نفوذ میزان منظر از بندیاولویت

                                                           
1 Mix Method 
2 Meta-Synthesis 
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 پژوهش گیرینمونه روش و آماریجامعه

 در موردنظر هایپژوهش شامل کیفی بخش در هدف جامعه است، 1ترکیبی که پژوهش ماهیت برمبنای

 هستند دانشگاهی سطح در مالی مدیریت و حسابداری متخصصان از نفر 12 و پژوهش موضوع با رابطه

 پژوهش محتوایی هایگزاره شناسایی به اقدام دلفی تحلیل و انتقادی ارزیابی فراترکیب، فرآیند براساس که

 استفاده پانل گروه اعضای قالب در همگن کیفی گیرینمونه شیوه از افراد این انتخاب منظور به نمایند.می

 منظورِ  به تا دارد تالش پژوهش کنندگانمشارکت انتخاب برای محقق گیری،نمونه روش این در است. شده

 پژوهش موضوع با رابطه در الزم تحلیلی دانش و تجربه از که نماید انتخاب را خبرگانی عمیق، دانش کسب

 بهادار اوراق بورس هایشرکت داخلی حسابرسان از نفر 20 نیز کمیبخش در هدف جامعه باشند. برخوردار

 تا دارد تالش پژوهش، کنندگانمشارکت بودن محدود بر مبنی تحلیل ماهیت براساسِ که هستند تهران

 ماتریس تحلیل طریقِ از سرمایه بازار سطح در را کیفی بخش در شده شناسایی هایگزاره و هامولفه

 با متقابل ماتریسی هایپرسشنامه از استفاده کمی، بخش در تحلیل انجام هدف زیرا نماید. تبیین متقابل

 4همکاران و رامش (؛2014) 3مالون (؛2011) 2کَنت و سینگه هایپژوهش طبقِ نفر 30 تا 15 مشارکت

 تا 15 بین یبازه در را نمونه تعداد انتخاب مطلوب حد که باشدمی (2013) 5همکاران و آتری و (2008)

  نمودند. تایید نفر 30

 پژوهش هاییافته

 کمی بخش کیفی بخش هاویژگی

 فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی سطوح متغیر ردیف

 جنسیت 1

 25٪ 5 33.34٪ 4 زن

 75٪ 15 66.66٪ 8 مرد

 %100 20 %100 12 جمع

 شغلی سابقه 2

 35٪ 7 33.34٪ 4 سال 12 زیر

14-12 5 ٪41.66 9 ٪45 

 20٪ 4 25٪ 3 سال 14 از باالتر

 %100 20 %100 12 جمع

 فعالیت محل 3
 41.66٪ 5 دولتی دانشگاه

 
 58.34٪ 7 آزاد دانشگاه

                                                           
1 Mix Method 
2 Singh & Kant 
3 Malone 
4 Ramesh et al 
5 Attri et al 
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 کمی بخش کیفی بخش هاویژگی

 فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی سطوح متغیر ردیف

 %100 12 جمع

 سن 4

45-40 7 ٪58.34 4 ٪20 

50-46 3 ٪25 13 ٪65 

 15٪ 3 16.66٪ 2 باال به سال 50

 %100 20 %100 12 جمع

 و کیفی بخش دو هر در پژوهش کنندگان مشارکت شناختی جمعیت آمار شود،می مشاهده که همانطور

 کمک پژوهش کنندگان مشارکت شناخت سطح افزایش به تواندمی که است شده ارائه پژوهش کمی

 نماید.

 کیفی بخش هایتحلیل

 تحلیل براساس اول بخش در لذا است. گردیده استفاده دلفی و فراترکیب تحلیلِ  دو از بخش این در

 محتوایی غربالگری جهتِ مشابه هایپژوهش تعیین به نسبت 2017-2021 زمانی بازه طی فراترکیب

 بایستمی ابتدا لذا شود. تعیین داخلی حسابرسان اخالقی شجاعت هایمولفه بتوان تا شودمی اقدام

 قرار بررسی مورد هاییپژوهش تحلیل، و محتوا عنوان: براساس مشابه، تجربی هایپژوهش مرورِ براساس

 شده ارائه زیر ترتیب به غربالگری این اساس براین دارد. پژوهش موضوع با را غرابت بیشترین که گیرد

 است:
 داخلی حسابرسان اخالقی شجاعت ماهیت با متناسب هایپژوهش مرور (2) شکل

 

 

 

 

 خبرگان مشارکتِ با 1انتقادی ارزیابی نظر از سوم گام در گردید. تأیید پژوهش 10 مرحله، سه این براساس

 و (1) حداقل امتیازِ براساس که است زیر معیار 10 شامل فرآیند این گیرد. قرار تحلیل مورد پژوهش

 اگر که باشد 50 تواندمی معیار 10 براساس امتیازها مجموع گیرد.می قرار بررسی مورد (5) حداکثر

 شود.می چهام گام وارد نماید، کسب را آن از بیش و 30 امتیاز پژوهشی

                                                           
1 Critical Appraisal Process 

 تعداد کل منابع
 اول به دلیل عنوان غربالگری

 

 شده از نظر عنوان یبررس

 دوم به دلیل محتواغربالگری 

 

 محتواشده از نظر  یبررس

 سوم به دلیل تحلیل غربالگری

 

 منابع نهایی پس از تحلیل

 

۲۹ 

۲۱ 

 

۸ 

۷ 

۱۴ 
۴ 

۱۰ 
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 معیارهای فرآیندِ ارزیابی انتقادی( 5شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشِ  10 پژوهش، خبرگانِ مشارکتِ با گام، این در تحلیل انجام فرآیند بهترِ شناختِ براساسِ حاال

 گیرد.می قرار انتقادی ارزیابی تحلیل براساس امتیازی واکاویی مورد تاییدشده، یاولیه
 

 انتقادی ارزیابی تحلیلِ (1) دول

 داخلی هایپژوهش المللیبین هایپژوهش  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 تاییدشده هایپژوهش 

کارریرا
 و 

وان
 

 دِر
ک

کول
1 (

2021
) 

ِل
جواِرنیت

 و 
همکاران
 (

2020
) 

نوانکو
 و 

همکاران
2 (

2020
) 

ِن
تِریک

 و 
همکاران
 (

2020
) 

اَلداح
 و 

همکاران
3 (

19
20

) 

اِن
ِن

گیم
 و 

ت
اِسکا

4 (
2018

) 

ل
خلی

 و 
همکاران
 (

2018
) 

ک
پا

نژاد
 و 

همکاران
 (

1400
) 

ی
بابای

ی
خلیل

 و 
همکاران
 (

1399
) 

صفرزاده
 

وکریمداد
 (

1399
) 

ی
معیارها

 

ی
ارزیاب

ی 
انتقاد

 

 4 3 3 4 3 3 4 3 2 5 هدف

 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 روش

                                                           
1 Carrera & Van Der Kolk 
2 Nwankwo et al 
3 Alqudah et al 
4 Engemann & Scott 

معیارهای فرآیندِ ارزیابی 

 انتقادی

هدف

روش

طرح

نمونه

ابزار
تعمیم 
پذیری

اخالق

تحلیل

تئوری

ارزش
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 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 طرح

 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 گیرینمونه

 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 آوریجمع

 4 4 2 4 5 3 4 3 3 3 تعمیم

 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 اخالقی

 3 3 3 4 5 3 3 5 3 4 تحلیل

 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 تئوریک

 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 ارزش

 37 34 27 37 39 33 37 39 23 37 جمع 

 دلیل به شده، تایید هایپژوهش مجموع از پژوهش 4 گردید، مشخص انتقادی ارزیابی فرآیند انجامِ از پس

 اخالقی شجاعت هایمولفه تعیین منظور به ادامه در گردیدند. حذف نمودند، کسب را 30 زیر امتیازِ اینکه

 هایپژوهش دلِ در محتوایی واکاویی با فراوانی توزیع جمع بیشترین انتخابِ فرآیند از داخلی حسابرسان

 مفهوم به مربوط معیارهای یکلیه ابتدا شده، تایید هایپژوهش براساس لذا شود.می استفاده شده، تایید

 پژوهش، هر جلوی در «» عالمت قراردادن با تا شودمی آورده (2) جدول ستون در و تعیین پژوهش

 برمبنای دیگر عبارت به است. کدام اخالقی شجاعت مولفه فراوانی بیشترین شود، مشخص نهایت در

 سپس شود،می درج «» عالمت جدول، ستون در شده نوشته فرعی معیارهای از پژوهشگر هر از استفاده

 هایپژوهش میانگین از باالتر امتیازهای و شودمی جمع باهم فرعی، معیارهای ستون در  هر امتیازهایی

 شوند.می انتخاب پژوهش هایمولفه عنوان به شده، انجام
 اخالقی شجاعت هایمولفه تعیین فرآیندِ (2) جدول

 داخلی خارجی هایپژوهش  

 
 

 

 محققان            

 

 

کارریرا هامولفه
 و 

وان
 

 دِر
ک

کول
 (

2021
) 

نوانکو
 و 

همکاران
 (

2020
) 

ِن
تِریک

 و 
همکاران
 (

2020
) 

اَلداح
 و 

همکاران
 (

2019
) 

اِن
ِن

گیم
 و 

ت
اِسکا

 (
2018

) 

ل
خلی

 و 
همکاران
 (

2018
) 

ی
بابای

ی
خلیل

 و 
همکاران
 (

1399
) 

صفرزاده
 

وکریمداد
 (

1399
) 

مع شماره
ج

 

    -   -  5 مثبت ادراک 1

    - - - - 3 - طلبی توسعه 2

     -  5  - خودکارآمدی 3

    -  -  - 5 درونی کنترل منبع 4
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  1 - - - - - - - معنویت 5

   -   -  5 - ایحرفه هویت 6

   - -  3 - - - اعتباریبی از ترس 7

  - -   3 - - - نهادی خواهیپاسخ از ترس 8

  - - - -  - - 2 اجتماعی مسئولیت 9

   -     - 6 خودکنترلی 10

    -    - 6 شغلی دلبستگی 11

  - -   3 - - - همکاران از حمایت 12

  - - - - - -  2 آوری تاب 13

  - - - 1 - - - - ایحرفه مسئولیت 14

  -  -   -  5 روانشناختی قرارداد 15

 اثربخش ایفای جهتِ داخلی حسابرسان اخالقی شجاعت اصلیِ مبانیِ عنوان به اصلی مولفه 7 بخش این در

 منظور به بعدی، گام در شدند. انتخاب شده، تأیید هایپژوهش در فراوانی بیشترین براساسِ خود وظایف

 حسابرسان اخالقی شجاعت یمقوله با پژوهش هایمولفه بودن متناسب برای خبرگان نظر اجماع تعیین

 این انجام برای لذا شود.می استفاده توافق ظریب و میانگین معیار دو براساسِ دلفی تحلیل از داخلی،

  است. شده ارائه دلفی تحلیل نتایج (3) جدول طبق ارزیابی، ایگزینه 7 مقیاس به باتوجه بخش
 خبرگان نظر اجماع تعیین برای دلفی تحلیل فرآیند (3) جدول

 دلفی دوم دور دلفی اول دور 
 نتیجه

 

  توافق ضریب میانگین توافق ضریب میانگین 

ت
شجاع

 
ی

اخالق
 

 مثبت ادراک تایید 65/0 30/5 60/0 20/5

 خودکارآمدی تایید 85/0 20/6 80/0 6

 درونی کنترل منبع تایید 55/0 10/5 50/0 5

 ای حرفه هویت تایید 75/0 50/5 65/0 30/5

 خودکنترلی تایید 85/0 20/6 80/0 6

 شغلی دلبستگی تایید 65/0 30/5 60/0 20/5

 روانشناختی قرارداد تایید 65/0 30/5 60/0 20/5
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 و توافق ضریب براساسِ پژوهش هایمولفه تمامی داد، نشان دلفی گام در تحلیل دور دو از پس نتایج

 براین لذا گرفتند، قرار تایید مورد اخالقی شجاعت یمولفه 7 مجموعاً لذا گرفتند. قرار تأیید مورد میانگین

 حسابرسان اخالقی شجاعت کارکردهای اثربخشی الگوی الگوی عنوان به را (3) شکل توانمی اساس

 داد. ارائه زیر ترتیب به داخلی
 داخلی حسابرسان اخالقی شجاعت کارکردهای اثربخشی الگوی (3) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بُعد 7 شامل اثربخشی، ارتقای جهتِ  داخلی حسابرس اخالقی شجاعت ابعاد شود،می مشاهده که همانطور

 باشد.می

 کمی بخش هایتحلیل

 به جامع ساختاریِ تفسیری تحلیلِ طریقِ از پژوهش بخش این در شد، داده توضیح تربیش که همانطور

 پژوهش هایمولفه بایستمی ابتدا باشد.می داخلی حسابرسان اخالقی شجاعت هایمحرک ارزیابیِ دنبال

 نمود. کدگذاری تصادفی صورت به را

 پژوهش هایمولفه کدگذاری (4) جدول

   پژوهش هایمولفه

 T1 مثبت ادراک

صار
خت

ا
 

 T2 خودکارآمدی

 T3 درونی کنترل منبع

 T4 ای حرفه هویت

ادراک مثبت

خودکارآمدی

منبع کنترل 
درونی

هویت 
حرفه ای

خودکنترلی

دلبستگی 
شغلی

قرارداد 
روانشناختی

 

 شجاعت
 اخالقی
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 T5 خودکنترلی

 T6 شغلی دلبستگی

 T7 روانشناختی قرارداد

 بورس هایشرکت داخلی حسابرسان از نفر 20 مشارکتِ با بایستمی مشخص، کدهای تخصیصِ از پس

 براساسِ  زوجی مقایسه فرآیندِ ماتریس، این نمود. دستیابی ماتریس تشکیل به اقدام تهران بهادار اوراق

 در را ستون و سطر امتیاز فراوانی توزیع باالترین «مد» شاخص براسا و دهدمی انجام را ستون و سطر

 پژوهش، هایگزاره ستون و سطر زوجی مقایسه از پس دهد.می قرار ایگزاره مضمونِ دو تقاطع محل

 ساختاری ماتریس روابط نمادهای مرحله این در دیگر، عبارت به شود.می دستیابی ماتریس تشکیل به اقدام

 ایجاد منظور به لذا داد. تشکیل را دستیابی ماتریس توانمی زیر جدول اساس بر یک و صفر اعداد به

 هاتوضیح با همسو را غیرمستقیم یا و متقارن مستقیم، ارتباط سطح بایستمی ابتدا تعاملی هایماتریس

 مندرج نمادهای براساسِ خبرگان نظر از که است شده پیشنهاد روابط نوع تعیین برای داد. قرار توجه مور

 شود:می استفاده (5) جدول در
 ساختاری تعاملی خود ماتریس تشکیل در مفهومی روابط (5) جدول

 شده تعریف اختصارات 

 V A X O 

𝑖 ریاضی تشریح ⇒ 𝑗 𝑖 ⇐ 𝑗 𝑖 ⇔ 𝑗 𝑖 ⇎ 𝑗 

 ستون و سطر اثر وجود عدم ستون و سطر اثرمتقابل سطر بر ستون مستقیم اثر ستون بر سطر مستقیم اثر تفسیری تشریح

 اقدام (SSIM) ساختاری خودتعاملی ماتریس تشکیلِ به نسبت ادامه در تحلیل، این اختصارات به عنایت با

  شود.می
 دستیابی ماتریس تشکیل (6) جدول

T7 T6 T5 V4 T3 T2 T1   

A V V V A V - T1 مثبت ادراک 

A A X V A -  T2 خودکارآمدی 

V O V V -   T3 درونی کنترل منبع 

V V V -    T4 ایحرفه هویت 

X O -     T5 خودکنترلی 

O -      T6 شغلی دلبستگی 

-       T7 روانشناختی قرارداد 
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 تبدیل ینحوه (،5) جدول در شده تعریف اختصارهای تبدیل فرآیندِ براساسِ بایستمی بخش این در

 آن براساس تا داد قرار توجه مورد را پژوهش خبرگان توسط (7) جدول در شده ارائه اختصاری نمادهای

 شود. ایجاد دستیابی ماتریس
 1 و 0 به اختصاری نمادهای تبدیل فرآیندِ (7) جدول

 کمی اعداد به مفهومی نمادهای تبدیل 

نماد
 

ی
مفهوم

 

V گیرد.می قرار 0 عدد آن یقرینه یخانه و 1 عدد دستیابی ماتریس در زوج این به مربوط یخانه 

A گیرد.می قرار 1 عدد آن یقرینه یخانه و 0 عدد دستیابی ماتریس در زوج این به مربوط یخانه 

X گیرد.می قرار 1 عدد آن یقرینه یخانه و 1 عدد دستیابی ماتریس در زوج این به مربوط یخانه 

O گیرد.می قرار 0 عدد آن یقرینه یخانه و 0 عدد دستیابی ماتریس در زوج این به مربوط یخانه 

 و «𝑖» سطر مقایسه تعیین جهتِ دستیابی ماتریس تشکیل به اقدام مفاهیم، این براساس بخش این در

 شود.می 1 و 0 براساس «𝑗» ستون
 داخلی حسابرسی اخالقی شجاعت هایمولفه دستیابی ماتریس (8) جدول

T7 T6 T5 V4 T3 T2 T1   

0 1 1 1 0 1 1 T1 مثبت ادراک 

0 0 1 1 0 1 0 T2 خودکارآمدی 

1 0 1 1 1 1 1 T3 درونی کنترل منبع 

1 1 1 1 0 0 0 T4 ای حرفه هویت 

1 0 1 0 0 1 0 T5 خودکنترلی 

0 1 0 0 0 1 0 T6 شغلی دلبستگی 

1 0 1 0 0 1 1 T7 روانشناختی قرارداد 

 داخلی، حسابرسی اخالقی شجاعت هایمولفه بین غیرمستقیم ارتباطِ تعیین جهتِ تحلیل یادامه در

i) از عناصر تمام با دو به دو صورت به گزاره امین i زوجی یمقایسه +  قرار مقایسه مورد ام n تا ام (1

 بیان آن دلیل مثبت، پاسخ صورت در و شده داده «N» خیر یا «Y» بله پاسخ ارتباط هر برای گیرد.می

 باید کنندگانمشارکت نظر مورد متغیرهای جفت مورد در باید باشد، «N» خیر پاسخ اگر اما گردد.می

 براساسِ  «SSIM» ساختاری خودتعاملی ماتریس تشکیل به اقدام بایستمی ادامه در نمایند. اظهارنظر

 که ارتباط هر برای لذا نمود. فوق جدول نتایجِ طبق هاشرکت ورشکستگی مضامینِ زوجی هایمقایسه

 صورت به است گرفته «Yes» گزینه که ایخانه آن، دلیل بیان ضمنِ  شدهداده «N» یاخیر «Y» بله پاسخ
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 تعاملی خود ماتریس تبدیل از ماتریس این واقع، در گیرد.می قرار «𝑗» ستون و «𝑖» سطر تقاطع در *«1»

 آید.می بدست یک و صفر ارزشی دو ماتریس یک به ساختاری
 پژوهش هایمولفه بین ارتباط پذیریانتقال میزان نظر از دستیابی ماتریس (9) جدول

V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1   

1* 1 1 1 1* 1 1 T1 مثبت ادراک 

0 1* 1 1 1* 1 1* T2 خودکارآمدی 

1 0 1 1 1 1 1 T3 درونی کنترل منبع 

1 1 1 1 0 0 1* T4 ای حرفه هویت 

1 0 1 0 0 1 0 T5 خودکنترلی 

0 1 0 0 0 1 0 T6 شغلی دلبستگی 

1 0 1 0 0 1 1 T7 روانشناختی قرارداد 

 مد، گزاره اساسبر شده داده اختصاص مفهومی نمادهای شود،می مشاهده فوق جدول در که همانطور

 در است. شده قبلی جدول طبق اعداد بهمفهومی روابطه تعریف به باتوجه 1* و 1 و 0 امتیاز به تبدیل

 را ستون( از آمده بدست 1 )امتیاز وابستگی قدرت و سطر( از آمدهبدست 1 )امتیاز نفوذ قدرت زیر جدول

 نماییم: مشخص

 
 پژوهش هایمولفه وابستگی و نفوذ قدرت تعیین فرآیندِ (10) جدول

 وابستگی قدرت نفوذ قدرت   

مولفه
ی

ها
 

ت
شجاع

 
ی

اخالق
 

 T1 6 5 مثبت ادراک

 T2 5 6 خودکارآمدی

 T3 6 3 درونی کنترل منبع

 T4 5 4 ای حرفه هویت

 T5 3 6 خودکنترلی

 T6 2 3 شغلی دلبستگی

 T7 4 4 روانشناختی قرارداد

 خروجی؛ یمجموعه یابیستمی مخروطی ماتریس تشکیل برای وابستگی، قدرت و نفوذ قدرت تعیین با

 اینجا در داد. تشکیل ایگزاره مضامینِ  هایاولویت تاثیرگذارترین تعیین برای را مشترک عناصِر و ورودی

 باشد.می هاگزاره موثرترین شناخت به رسیدن هدفِ
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 ایگزاره مضامین مخروطی ماتریس تشکیل (11) جدول

   مشترک عناصر ورودی گزاره خروجی گزاره   

 

 ِتاثیرگذاری اول سطح تعیین   
ت

شجاع
 

ی
اخالق

 

  T1 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,7 1,2,3,4 مثبت ادراک

طح
س

ی
ند

ب
 

ی
ذار

رگ
اثی

ت
 

فه
مول

ها
 

  T2 1,2,3,4,5 1,2,3,5,6,7 1,2,3,5 خودکارآمدی

  T3 1,2,3,4,5,7 1,2,3 1,2,3 درونی کنترل منبع

  T4 1,4,5,6,7 1,2,3,4 1,4 ای حرفه هویت

 T5 2,5,7 1,2,3,4,5,7 2,5,7 I خودکنترلی

 T6 2,6 1,2,4,6 2,6 I شغلی دلبستگی

  T7 1,2,5,7 1,3,4,5,7 1,5,7 روانشناختی قرارداد

  ِتاثیرگذاری دوم سطح تعیین   

ت
شجاع

 
ی

اخالق
 

  T1 1,3,4 1,3,4 1,3,4 مثبت ادراک

طح
س

ی
ند

ب
 

ی
ذار

رگ
اثی

ت
 

فه
مول

ها
 

  T2 1,3,4 1,3 1,3 خودکارآمدی

  T3 1,3,4 1,3 1,3 درونی کنترل منبع

 T4 1,4 1,3,4 1,4 II ای حرفه هویت

 T7 1 3,4 1 II روانشناختی قرارداد

  ِتاثیرگذاری سوم سطح تعیین   

ت
شجاع

 T1 3 3 3 III مثبت ادراک 

 T2 3 3 3 III خودکارآمدی بندیسطح

 T3 3 3 3 III درونی کنترل منبع

 اثربخشی در اخالقی شجاعت عامل تاثیرگذارترین داد، نشان مشترک عناصر و هاخروجی مشابهت نتایج

 ارزیابی سوم سطح در که باشدمی درونی کنترل منبع و خودکارآمدی مثبت؛ ادراک داخلی، حسابرسی

 اند. گرفته قرار ماتریسی

 گیرینتیجه و بحث

 نمایندگی مساله کنترل برای تجاری واحدهای که است متعددی هایمکانیزم از یکی داخلی حسابرسیِ

 و دارند اقتصادی انگیزه داخلی حسابرسیِ مبتنی هایگزارش برای هاشرکت دهند.می قرار استفاده مورد

 و کاهش را نمایندگی هایهزینه تواندمی سازمانی واحدِ این در اثربخشی که اند داده نشان مطالعات
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 ارتقای واقع در .]3[ بخشندمی بهبود اطالعاتی هایتقارن عدم کاهش طریق از را اطالعاتی هایتوانمندی

 مستقل حسابرسان توسط اتکاء قابلیت و اطالعاتی محتوای به داخلی حسابرسی عملکردهای کیفیت سطح

 قابلیتِ مبنا، این بر و باشند داشته باالتری گیری تصمیم قدرت تا کندمی کمک ذینفعان نهایت در و

 استاندارد 315 بخش طبق نمایند. ایجاد سرمایه بازار همچون رقابتی فضای یک در را بیشتری اعتماد

 تدوین؛ هاشرکت رسمی ساختارهای براساس که است فرآیندی داخلی حسابرسی ایران، حسابرسی

 همچون نظری مورد اهداف به دستیابی منظور به آن، صحیح اجرای به موظف داخلی حسابرسان و مدیریت

 هستند مربوطه، مقررات و قوانین رعایت و عملیات کارایی و اثربخشی مالی؛ گزارشگری اعتماد قابلیت

 هاشرکت ساختاری یحوزه به دیگر بخش و فردی رفتار هایحوزه به تاثیرپذیری این از مهمی بخش .]8[

 نقش حسابرسان فردیِ رفتارِ آوای است، پژوهش این موردتوجه که فردی یحوزه در باشد.می مرتبط

 باشد داشته تواندمی هاشرکت داخلی حسابرسی اثربخشی در ایکننده تعیین

 مهمترین درونی کنترل منبع و خودکارآمدی مثبت؛ ادراک یمولفه سه گردید، مشخص نتیجه براساس

 اثربخشی ارتقای زمینه توانندمی که شوندمی محسوب داخلی حسابرس در اخالقی شجاعت تحریک عوامل

 عنوان به خودکارایی نقش نمایند. ایجاد سرمایه بازار هایشرکت در را داخلی حسابرسی کارکردهای در

 اگرچه که شودمی ترس بر غلبه و ایحرفه هایانگیزه افزایشِ سببِ فرد در اخالقی شجاعتِ مبنایِ یک

 3همکاران و موناس و (2018) 2یلماز (؛2020) 1همکاران و نووانکوُ همچون گذشته هایپژوهش در بکرات

 شده توجه داخلی حسابرسان کارکردهای اثربخشیِ بر آن نقش به کمتر اما است، بوده موردتوجه (2018)

 نوعی مثبت ادراک دارد. اخالقی شجاعت در مهمی نقش نیز مثبت ادراک شد، مشخص دیگر طرف است.از

 هایحوزه به نسبت رفتاری، هایویژگی و خُلق نوع به بسته که است هرفردی درون در روانشاختی حالت

 اضطراب و تشویش دچار کمتر فرد شرایط این در باشد.می برخوردار سوگیری بدون و مثبت بینش از کاری

 بیان تأثیرگذاری و شودمی شغلی هایمسئولیت برحسب خود ایحرفه یحوزه در مشکالت بیان از ناشی

 کنترل منبع گردید مشخص نهایت در باشد. برخوردار باالتری اثربخشی از مراتب به تواندمی مباحث چنین

 در افراد این معموالً رفتاری، بُعدِ این در شود.می محسوب اخالقی شجاعت یکننده تقویت عامل درونی

 کنترل بر مبتنی هایاستدالل وجودِ براساس و کنندنمی سکوت اجتماعی، و قانونی هایانحراف برابر

 ها، نامه آیین و قواعد از شده منحرف مسیر درست بیان به نسبت تا نمایندمی تالش همواره خود، درونی

 در برساند. ظهور منصه به را تری مطلوب عملکردهای بیشتر پشتکار و تالش افزودن با و نماید اظهارنظر

 بر تمرکز نظر از تری اثربخش قابلیت داخلی حسابرسان به خصیصه این وجودِ نیز داخلی حسابرسی

 کارهای مسئولیت وظیفه آن اتمام تا و بخشدمی ایحرفه هایاختیارات پذیرش و فردی هایتوانمندی

 همکاران و نوانکو (؛2021) کولک دِر وان و کارریرا هایپژوهش با شده کسب نتایج پذیرد.می را خود

                                                           
1 Nwankwo et al 
2 Yilmaz 
3 Muñoz et al 
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 صفرزاده و (2018) همکاران و خلیل (؛2018) اِسکات و گیمِناِن (؛2020) همکاران و تِریکِن (؛2020)

 دارد. مطابقت (1399) وکریمداد

 از داخلیحسابرس در مثبت رفتار یک عنوان به خودکارایی شود،می پیشنهاد آمده بدست نتایج براساس

 همراستاسازی با و گردد تقویت حسابرسی هایکمیته حمایت تحت آموزشی هایدوره برگزاری طریق

 کارکردهای اثربخشی تقویتِ به زمینه این در مشخص استانداردهای با داخلی حسابرسان عملکردهای

 سطح افزایش باعث موضوع این و شود منجر مدیریتی احتمالیِ فشارهای از فارغ داخلی حسابرسی واحدِ

 رشد برای انسانیمنابع هایاستراتژی تقویت ضمن شودمی پیشنهاد همچنین گردد.. شرکت در وریبهره

 شغلی کارراهه راستای در بیشتر امید ایجاد باعث داخلی،حسابرسان خودکارآمدی توسعه و

 مدیران به ایمشاوره خدمات ارائه در را آنان تخصصی و رفتاری هایقابلیت و گردد داخلیحسابرسان

 مشخص معیارهای تعیین با است الزم همچنین نماید. تقویت رقابتی، هایمزیت به دستیابی برای هاشرکت

 نمایند، کمک آنان به حسابرسی استانداردهای با همراستا داخلیحسابرسان ایحرفه رفتارهای انجام جهت

 کار،-خانواده تضاد و خانواده-کار تضاد همچون تضادشغلی و شغلی هایاسترس کاهش ضمن

 نشان خود از مالی هایصورت هایشفافیت سطح افزایش جهت ترییکپارچه و ترمنسجم هایرفتارهای

 در نفس به اعتماد ایجاد برای برابری هایتئوری و انتظار هایتئوری به است الزم راستا این در دهند.

 مدیریت هایخواسته مسیر در حرکت که نیایید وجود به هاآن در باور این تا شود توجه داخلیحسابرسان

 داخلیحسابرسان حرفه، این رفتاری ماهیت به بنا که چرا ببخشد معنا آنان عملکردی ارزش به تواندمی

 انتظار و برابری هایتئوری فقدان و شوندمی متحمل تخصصی عملکردهای یارائه در را بیشتری فشار

 .دهد قرار تاثیر تحت را آنان طرفانهبی عملکردهای تواندمی

 منابع فهرست

اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی "(. 1398، صالحی، محمد. )، نیازآذری، کیومرثاحمدی، غزل .1

شاپور فصلنامه توسعه آموزش جندی، "بر سکوت و آوای سازمانی در دانشگاه آزاد استان مازندران

 .22-11(: 1)10، اهواز
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Effectiveness is an important and significant concept in evaluating the performance 

of any part or unit of the organization to achieve goals with the least resources. 

Organizational voice is considered as a motivating or inhibiting factor in job functions 

that if it is accompanied by sufficient knowledge of individual characteristics and 

functional content of the organization, it can lead to greater effectiveness in individual 

functions. The Purpose of this research is evaluating the effectiveness model of 

internal auditors' ethical courage functions. This research is methodologically based 

on the result, developmental and in terms of data type is hybrid. In the qualitative part 

of the research, through meta-analysis and Delphi analysis, , and then, based on Delphi 

analysis, an attempt was made to prioritize the components approved by the 

qualitative part during the process of analyzing the comprehensive interpretive 

structural model in order to determine the most effective components identified. The 

target population in this study in the qualitative part included 12 accounting and 

financial management specialists at the university level and in the quantitative part 

were 20 internal auditors of Tehran Stock Exchange companies. The results showed 

that the most effective factor of ethical courage in the effectiveness of internal audit 

is positive perception; Is self-efficacy and a source of internal control that are at the 

third level of matrix evaluation. Although this area is of research importance in terms 

of developing theoretical literature and practical basis in reducing the financial 

reporting gap with the independent auditor, but less internal audit research has 

addressed this issue and conducting this research and developing it at the professional 

level.     
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