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 مدل یک قالب در داخلی حسابرسی نظام عملکرد سنجش های شاخص شناسایی جهت تحقیق این هدف:

 . است گردیده هدفمند نفت صنعت در فعال بورسی شرکتهای در آمیخته، رویکرد با

 روش و پیمایشی -توصیفی اطالعات گردآوری لحاظ از و کاربردی هدف منظر از حاضر تحقیق روش:

 آن کلیدی نقش و نفت صنعت اهمیت و حساسیت به توجه با. باشد می اکتشافی ها، داده وتحلیل تجزیه

 مزبور شرکتهای حسابرسی کمیته و مدیره هیات اعضای تحقیق، این هدف آماری جامعه ایران، اقتصاد در
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 216 تحقیق، موضوع در متغیر هر نقش تعیین و ها داده آوری جمع برای. باشد می خروجی( مؤلفه 33

 .گردید توزیع هدف جامعه بین در پرسشنامه

 مدل قالب در داخلی حسابرسی نظام عملکرد سنجش مدل ارائه بیانگر پژوهش، این نتایج گیری:نتیجه

 آن تبع به و مزبور واحد عملکرد ها، شاخص این به توجه. باشد می 3P رویکرد از استفاده وبا سیستمی

 .نماید می تضمین آن ماموریتهای و اهداف به نیل جهت در را صنعت

.حسابرسی نظام پی، سه مدل، داخلی حسابرسی نظام عملکرد الوشه، ضریب کلیدی: هایواژه

                                                           
1 rajabicpa@yahoo.com                                                                          )نویسندۀ مسئول( © 

 پژوهشی -مقاله علمی 



 رجبی

 

 

 مقدمه

 زیاد را آن حول مباحث به توجه 2009 سال بحران از بعد خصوص به داخلی حسابرسی روزافزون اهمیت

 قالب در خویش شده بازنگری کاری هایمأموریت تعریف با داخلی حسابرسی. [1]. است نموده روزافزون و

 بررسی و سازمان مختلف هایفعالیت کنترل در را مؤثری بسیار نقش تواندمی داخلی، حسابرسی کمیته

 نوین هایسازمان در آفرینیارزش زنجیره هایحلقه از یکی داخلی حسابرسی .باشد دارعهده عملیات نتایج

 محیط.[2]کندمی ایفا شرکت پایدار توسعه در مهمی نقش شرکتی، راهبری نظام چارچوب در که است

 حسابرسی برای را الزم فرهنگی مناسب بستر خودخودبه حسابدهی محیط و حسابخواهی محیط سالم،

 داخلی، حسابرسی استانداردهای هیئت راستا، همین در. سازدمی فراهم مفید و کارا اثربخش، داخلی

 در همچنین.دارد تدوین دست در را جدید تعریف با متناسب ایحرفه رهنمودهای و استانداردها چارچوب

 از گیریبهره با تا است تکوین شرف در سازوکارهایی ایران، داخلی حسابرسان انجمن سازمانی ساختار

 رهنمودها ارائه و استانداردها مداوم تدوین به جدید، وضعیت تناسببه تر،وسیع نگرش و نو هایایده

 شمار به سازمان راهبری نظام از ناپذیرجدایی بخشی داخلی حسابرسی چارچوب، همین در .[15] بپردازد

 خود اصلی هدف سمت به را سازمان کنترل و هدایت وظیفه که است مکانیزمی سازمان راهبری. رودمی

 کمیته مدیره،هیئت شامل سازمان راهبری نظام اجزای. دارد عهده بر «شرکت برای ارزش خلق»

 ارزیابی. است نظارتی هایارگان و داخلی حسابرسان مستقل، حسابرسان ارشد، مدیریت حسابرسی،

 مقایسه با هابنگاه مدیرههیئت توسط آن نبود در و حسابرسی کمیته توسط باید داخلی حسابرسی عملکرد

 .[14] شود انجام آن از حاصل بازده با شده مصرف منابع

 ارزیابی مبحث در آن، عملکرد ارزیابی ضرورت و داخلی حسابرسی اهمیت بر محققان تأکید به توجه با

 مانند عملکردی هایجنبه از بعضی خصوص در متعددی کارهای داخلی حسابرسی عملکرد

 نظام این عملکرد ارزیابی مدل خصوص در هنوز اما. است گرفته انجام آن مانند و کیفیت،کارایی،اثربخشی

 توانمی اما. است نشده حاصل آن کمی هایشاخص خصوص به و روش و مدل خصوص در نهایی نتیجه

 دلیل، این به. است شده پیشنهاد محققان و نظرانصاحب توسط که یافت دست هاییروش و مدل انواع به

 به. باشدمی داخلی حسابرسی عملکرد سنجش مدل سازی نهایی برای علمی فرآیندی کردن طی به نیاز

 اگرچه .اندنموده خاص توجه موضوع این به نیز کوزو مانند حوزه این در رایج استانداردهای مثالعنوان

 بودن وسیع و عینی تجربه وجود عدم دلیل به کوزو، چارچوب مانند رایج و موجود هایمدل از استفاده

 با نتایج انطباق مرحله از کار اما .[1] دارد سازیروان و سازیساده به نیاز درخواستی، اطالعات

 دهدمی نشان کشور هایسازمان روی بر شده انجام تحقیقات. است نرفته فراتر شده ذکر استانداردهای

 جهانی چشمگیر هایپیشرفت با همراستا و مناسب جایگاه است نتوانسته هنوز داخلی حسابرسی نظام که

 برای که اهمیتی و نقش دلیل به تحقیق( مکانی )قلمرو پتروشیمی و گاز و نفت صنایع. نماید کسب را

 که فشارهایی به توجه با هافعالیت رشته این. است گرفته قرار تحقیق این توجه مورد دارند، کشور توسعه

 مسیر خود سازمانی هایروش بهبود با بتوانند تا هستند خاص توجه به نیاز کنند،می تحمل تحریم اثر بر

 210 حدود در مطالعه از پس تحقیق این هدف اساس این بر. نمایند طی ترراحت و ترسریع را بحرانی
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 فرایند تشریح و ارزیابی متغیرهای لیستچک ارائه محوریت با آنها محتوایی بررسی از پس و مختلف منبع

 نفت، صنعت و حوزه در فعال هایشرکت داخلی حسابرسی نظام عملکرد سنجش برای مدلی ایجاد کار،

 و بندیمقوله و شدن مشخص یعنی است؛ تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته پتروشیمی و گاز

 راستا این در. کندمی ارزیابی را داخلی حسابرسی نظام عملکرد که است متغیرهایی مجموعه بندیدسته

 دهدمی قرار بررسی مورد را موضوع این و پردازدمی عملکرد سنجش هایشاخص شناسایی به تحقیق این

 یا و تفاوت و عملکرد مفهوم در ازآنجاکه. هستند بندیدسته قابل هاییمؤلفه چه در هاشاخص این که

 1پی سه مدل ندارد، وجود نظرانصاحب میان در نظراتفاق کیفیت و اثربخشی،کارایی مباحث با آن تعامل

 .است گرفته قرار حسابرسی نظام عملکرد ارزیابی هایشاخص تعیین محور

 نظری مبانی و مفاهیم

 موضوعی عملکرد گیریاندازه .است داخلی حسابرسی نظام عملکرد ارزیابی مقوله روزبه مباحث از یکی 

 گیریاندازه همکارانش، و نیلی راستا این در.است شده تعریف کمتر اما گرفته، قرار بحث مورد غالبا که است

 کمی فرایند گیری،اندازه تعریف، این در. کنندمی تشریح فعالیت سازی کمی فرایند عنوانبه را عملکرد

 مجموعه از ترکیبی نیز، عملکرد گیریاندازه سیستم. [30]. است مرتبط عملکرد با فعالیت و است سازی

 عملکرد ارزیابی مجریان به کمک برای مفهومی چارچوبی کردن مشخص منظوربه عملکردی هایشاخص

 در نظراتفاق کیفیت و اثربخشی،کارایی مباحث با آن تعامل یا و تفاوت و عملکرد مفهوم در ازآنجاکه. است

 حسابرسی نظام عملکرد ارزیابی هایشاخص تعیین محور پی سه مدل ندارد، وجود نظرانصاحب میان

 سرعت، موقع،به کیفیت،تحویل تعیین دنبال به پی، سه مدل مطابق عملکرد مبحث. است گرفته قرار

 از نگرکل دیدگاهی وری(بهره و عملکرد )سوددهی، پی سه مدل در. باشدمی آن امثال و انعطاف قابلیت

 نمایش ارتباط این زیر شکل در. است شده داده نشان رشته، این در متداول اصطالحات ارتباط چگونگی

 [38]. است شده داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Three P= Profitability, Performance and Productivity 
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 2005تانژن، منبع: عملکرد و وری،سوددهی،اثربخشی،کاراییبهره میان ارتباط -1 شکل

 فرآیند تشریح و ارزیابی متغیرهای لیستچک ارائه محوریت با شده، بررسی مستند و منبع210 از مورد30

 .گردید انتخاب کار

 کرد: اشاره زیر موارد به توانمی گرفته صورت مطالعات ترینمهم از زمینه این در طورکلیبه

 به اردن در سازمانی عملکرد با آن ارتباط و داخلی حسابرسی بر مؤثر عوامل بررسی در (2018) علی عمر

 و داخلی حسابرسی استقالل و مدیریت حمایت، بخش اندازه، اداره صالحیت بین که رسیدند نتیجه این

 عملکرد حیاتی عوامل تأثیر (2016) 1دیگران و علی. دارد وجود توجهیقابل وابستگی سازمانی عملکرد

 است داده نشان پژوهش هاییافته. است کرده بررسی را سازمانی عملکرد بر حسابداری اطالعات سیستم

 برای حسابداری اطالعات سیستم مهم هایعاملسیستم کیفیت و اطالعات کیفیت خدمات، کیفیت که

 حسابرسی اثربخشی بر مؤثر عوامل بررسی (در2016) کایاموستیکا. باشندمی سازمان عملکرد افزایش

 بین قوی ارتباط و استقالل داخلی، حسابرسی افزایش که رسیدند نتیجه این به اندونزی در داخلی

 عنوان با ایمقاله در (2013) 2کاهایگلو و اکسوی. دارد تأثیر اثربخشی بر خارجی و داخلی حسابرس

 عملکرد معیارهای که گرفتند نتیجه سنجش هایشاخص و مقدمات به داخلی حسابرسی عملکرد سنجش

 و داخلی حسابرسی فرایند ذینفعان، رضایت یعنی اصلی، مجموعه سه در طورکلیبه توانمی را اصلی

                                                           
1 Ali, Bakar  and Omar 
2 Aksoy, Kahyaoglu 

 برونداد

 درونداد

 اثربخشی

 کارایی

هزینه جبران  

 موقع، به کیفیت،تحویل

انعطاف سرعت،قابلیت  

وری بهره  

 سوددهی

 عملکرد



 135 .   یداخل یمدل سنجش عملکرد نظام حسابرس

 

 

 باب در ایمطالعه (2201) 1وونگ چای. کرد بندیدسته کارکنان با مرتبط نوآوری و قابلیت و هایفعالیت

 نتایج و داخلی حسابرسی عملکرد کارایی ارتباط و داخلی حسابرسی عملکرد کارایی بر مؤثر عوامل بررسی

 دانش، سازمانی،درون پذیرش و درک عملیاتی، و اطالعاتی هایسیستم تکمیل که دادند نشان عملیاتی

 حسابرسی کارایی بر واحدها سایر و داخلی حسابرسی واحدهای بین ارتباط و انسانی روابط و مهارت

 دیگر واحدهای و داخلی حسابرسی واحد بین ارتباط و انسانی روابط این، بر عالوه. گذارندمی اثر داخلی

 با ایمطالعه در (2007) النکاس بوگوس و راپسز. گذاردمی اثر داخلی حسابرسی عملکرد از بعد چهار بر

 بندیدسته به سیستمی نگرش با داخلی حسابرسی زمینه در عملکرد گیریاندازه و وتحلیلتجزیه عنوان

 بعد سه به منطقی طوربه تواندمی عملکرد سنجش که رسیدند نتیجه این به متغیرها علی روابط بررسی و

 و علی پور نیز ایران در. شود متصل خروجی و پردازش ورودی، شامل داخلی حسابرسی شدهمشخص

 داخلی حسابرسی نظام عملکرد بر موفقیت کلیدی تاثیرعوامل عنوان با خود تحقیق در (1400) همکاران

 تاثیر داخلی حسابرسی نظام برعملکرد ساختاری و ای زمینه،رفتاری های مولفه سه هر که دادند نشان

 همکاران و رجبی.است داشته حسابرسی نظام عملکرد بر را تاثیر بیشترین ساختاری مولفه اما،داشته

 پس، داخلی حسابرسی نظام موفقیت کلیدی عوامل برای مدلی طراحی عنوان با خود تحقیق در (1400)

، شاخگی سه مدل قالب در ها شاخص بندی دسته و بندی مقوله و سازی همراستا سازی غربال،شناسایی از

 مولفه 14 و ای زمینه مولفه 8رفتاری، مولفه 13موفقیت) کلیدی عوامل مجموع برای شاخص 35 نهایتا

  .اند نموده ساختاری(شناسایی

 قوت نقاط و اصلی موفقیت کلیدی عوامل همراستایی برای مدلی ارائه چگونگی به (1399) معین و رجبی

 طور به عملکردی های شاخص که داد نشان نتایج آن طی که پرداختند، داخلی حسابرسی نظام عملکردی

 . باشند می همراستا داخلی حسابرسی موفقیت کلیدی عوامل درصدبا 50 تا 40 متوسط

 و داخلی حسابرسی مشروعیت کسب را داخلی حسابرسی مدیران اصلی نگرانی (1398قدس) و نیکبخت

 حسابرسی که پردازند می موضوع این به عملکرد ارزیابی در داخلی حسابرسی مدیران، دانند می آن حفظ

 بررسی در (1396) خانی محمود و رحمانی. است بوده موفق هدف این به دستیابی در میزان چه به داخلی

 اصلی هدف تحقق برای داخلی حسابرسی که دارندمی بیان داخلی حسابرسی اثربخشی ارزیابی هایمؤلفه

 ارزیابی هایمؤلفه شناخت لذا باشد؛ اثربخش بایستی است، سازمان برای آفرینیارزش همان که خود

 در (1396) آقایی و عبدالهی فتحی همچنین. است اهمیت حائز ایران در داخلی حسابرسی اثربخشی

 نشان آن هایچالش و دولتی هایسازمان مدیریت در داخلی حسابرسی اثربخشی عنوان با خود تحقیق

 مدیریت حمایت رسمی، منشور نامحدود، دسترسی ای،حرفه حسابرسی استانداردهای با انطباق دهد،می

 در مروری ایمطالعه در (1390) گاگن. دارد حسابرسی اثربخشی با مستقیمی ارتباط کارکنان، و ارشد

 نتیجه این به داخلی حسابرسی نظام عملکرد کیفی و کمی هایشاخص تدوین و تبیین ضرورت مورد

 فرآیندهای و آن در شده صرف منابع ها،هدف به توجه با داخلی حسابرسی عملکرد رزیابیا که رسید

                                                           
1 Chaiwong 
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 مسئول که کسانی.است شاخص آن سنجش،اثربخشی معیار بهترین و است پذیرامکان داخلی حسابرسی

 آنها همواره و کنند انتخاب را کلیدی و عمده شاخص تعدادی باید هستند داخلی حسابرسی واحد ایجاد

 . دهند قرار ارزیابی مورد زمان طول در را

 پژوهش سواالت

 مولفه و ها شاخص ترکیب برای هایی فرضیه لذا است، شده برده بهره آمیخته رویکرد از تحقیق این در

 سواالت آنها برای فرعی های مولفه عناوین و ها شاخص ترکیب به رسیدن برای و نگرفته شکل فرعی های

 تعیین آماری تحلیل نتایج مبنای بر فرعی های مولفه عناوین ادامه، در همچنین. است شده مطرح زیر

 های مولفه -2 است؟ چگونه داخلی حسابرسی نظام عملکرد سنجش برای مناسب مدل -1. گردید خواهد

 مذکور های ومقوله ها شاخص -3 هستند؟ کدام حسابرسی نظام عملکرد سنجش های( فرعی)مقوله

 گیرند؟ می قرار وخروجی ورودی،فرآیند اصلی های مولفه از درکدامیک

 تحقیق شناسیروش

 تحقیق، این آماری جامعه. است بنیان داده و کیفی نوع از روش لحاظ از و کاربردی نوع از تحقیق این

 و فعال پتروشیمی و گاز نفت، صنایع هایشرکت داخلی حسابرسی کمیته اعضای و مدیرههیئت اعضای

 اوراق بورس پتروشیمی و گاز و نفت صنعت هایشرکت کل. باشند می تهران بهادار اوراق بورس در حاضر

 نفت، صنعت در فعال ارشد مدیران از تایی 30 نمونه یک منظور این به. است بوده شرکت 32 تهران بهادار

 لیست سازی نهایی برای عملکرد کلیدی های شاخص خصوص در دانش و تجربه دارای و پتروشیمی و گاز

 اعتبار تعیین برای و گردید حاصل سالم پرسشنامه 25 تعداد این از که شد استفاده عملکرد ارزیابی عوامل

 نیم دو روش از پرسشنامه )پایایی( بیرونی اعتبار تعیین برای. شد توزیع آنها میان پرسشنامه بیرونی،

 به نیمه دو ضریب میزان که گفت توانمی آن نتایج اساس بر است، شده استفاده کرونباخ آلفای و کردن

 کل از استفاده هنگام. است نیمه دو هر آلفای مورد در زیاد نسبتاً پایایی نشانگر 905/0 و 886/0 میزان

 است 728/0 با برابر گاتمن کردن نیمه دو ضریب برای آمدهدستبه مقدار فوق، متغیر خصوص در هاداده

 الوشه محتوایی اعتبار سنجش از پرسشنامه درونی اعتبار بررسی برای و است زیاد نسبتاً پایایی نشانگر که

 تدوین مراحل اساس این بر. است شده داده نشان بعد مراحل در آن نتایج که است شده استفاده (1975)

 بود: خواهد زیر شرح به مدل

  مدل تدوین

 عملکرد سنجش متغیرهای بندیدسته الگوی

 بندیدسته و بندیمقوله برای خاصی ترتیبات از سازمانی عملکرد ارزیابی برای شدهارائه هایمدل غالب در

 بندیدسته برای سیستمی نگرش از تحقیق این مفهومی مدل در. است شده استفاده موردنظر مباحث

 و ها،فرآیندهاورودی بعد سه به میان این در و شده استفاده عملکرد ارزیابی هایشاخص و هامؤلفه

 سه مدل در شده تشریح عملکرد مفهوم و تعریف تلفیق از. است شده تأکید پیامدها( و )نتایج هاخروجی

 نظام پیامدهای و نتایج بر تأکید بایستی عملکرد ارزیابی در که گفت توانمی سیستم اجزای و پی
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. باشند داشته عملکرد ارزیابی در اندکی نقش تنهاییبه فرآیندها و هاورودی و بیشترشود داخلی حسابرسی

 و شده مقایسه متناظر معیار یک با بایستی مبحث هر در داخلی حسابرسی نظام دیگر،عملکرد طرف از

 چون مباحثی به شدن وارد،دلیل همین به. گیرد قرار گیریتصمیم مبنای آن از انحراف میزان

 مدل ابعاد توصیف، این با. باشد داشته معنی نیز عملکرد ارزیابی برای تواندمی وریبهره و اثربخشی،کارایی

 .است 2 جدول شرح به عملکرد ارزیابی مبحث در

 ابعاد مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر نگرش سیستمی :1 شماره جدول

 شرح بعد بعد رتبه

 هاورودی 1
ورودی ومقدمات وبستر سازی مورد نیاز شامل کلیه نهاده ها به یک زیر سیستم شامل 

 آن و گزارشات حاصله بازخور از محیط می شود.

 فرآیندها 2
به مجموعه ای از فعالیت های به هم پیوسته برای تبدیل ورودی ها به خروجی ها 

 وهمچنین روش های انجام کارهاگفته می شود.

3 

 هاخروجی

)نتایج و 

 پیامدها(

ص هر زیر سیستم وهمچنین نتایج کلی سیستم)پیامدها( به کلیه نتایج مستقیم ومشخ

 گفته می شود که سایر زیر سیستم ها نیز در حصول آن سهم دارند.

 عملکرد ارزیابی هایمؤلفه تعیین

 حوزه سایر در شده انجام تحقیقات ناچار به شاخص و مولفه سطح در عوامل از جامع سبدی یافتن برای

 داخلی حسابرسی حسابرسی، )کمیته ساختاری بر(و موثر عوامل کیفیت، کارایی، )اثربخشی، موضوعی های

 .است گرفته قرار توجه مورد نیز داخلی( کنترل و

 متغیرها لیست چک تهیه -اول گام

 آنها های مولفه. گردید استخراج شده انجام تحقیقات کلیه از متغیر 434 شامل لیست چک یک ابتدا در

 تعیین برای مبنایی عنوان به اولیه نتایج این. گردید وارد ها شاخص بانک در بودن موجود صورت در نیز

 .است گرفته قرار استفاده مورد ها مولفه

 بندی مقوله برای معیاری انتخاب -دوم گام

 مولفه بندی دسته برای خروجی و فرآیند ورودی، بعد سه و سیستمی نگرش از اصلی های مولفه سطح در

 . است شده استفاده ها شاخص نهایت در و ها

 متغیر هر برای مناسب های مولفه تعیین -سوم گام

 و کوزو گانه 18 های مولفه از استفاده با. گردید شناسایی مرتبط موضوعات کلیه در متغیر 186 کل در

 مشخص ها بررسی هنگام در. شدند بندی مقوله ها مولفه ممفیس، دانشگاه توسط یافته توسعه پرسشنامه

 و نیستند متناسب داخلی حسابرسی نظام عملکرد موضوع با کلی طور به ها شاخص از تعدادی که گردید

 مناسب عبارت آنها جای به ویا حذف موجود لیست از ها شاخص این. پردازند می خاصی موضوع به یا

 شاخص از استفاده با مرحله چندین در نظر مورد مولفه عنوان سازی نهایی و تعیین مراحل. شد جایگزین
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 آماده پیشنهادی های مولفه لیست چک درنهایت. شد بازنگری و اصالح امر خبرگان نظر و مرتبط های

 .گردید

 متغیر هر برای نتایج( و فرآیند اصلی)ورودی، مولفه تعیین -چهارم گام

 سازی نهایی برای. گردید تعیین نیز کدام هر برای نظر مورد نتایج( و فرآیند بعد)ورودی، بعدی، مرحله در

 به مبحث این در. است بوده برگشت و رفت به نیاز شده، تهیه لیست چک در شاخص هر بعد و مولفه

 از بعضی در ها مولفه بودن نامشخص و کوزو چارچوب های مولفه گستردگی و ها شاخص تعدد دلیل

 . است شده تکرار بار پنج برگشت و رفت این تحقیقات،

 مولفه تکرار فراوانی تعیین -پنجم گام

 حسابرسی نظام عملکرد ارزیابی فرعی های مولفه لیست چک متغیر، هر اصلی مولفه شدن نهایی از پس

 مولفه مبنای بر مذکور های مولفه نسبی و مطلق فراوانی. گرفت قرار بررسی مورد تعداد لحاظ به داخلی

 .گردید حاصل زیر جدول شرح به مدل اصلی های

 نمی دلیل همین به. اند بوده بررسی مورد تحقیقات موضوع تاثیر تحت ها مولفه که دهد می نشان،نتایج

 حذف دلیل به 186 به متغیرها تعداد کاهش. کرد استناد گزاره یک رد یا و انتخاب برای ها فراوانی بر توان

  .است بوده خاص مباحث ویا سیستمی فرآیند به مربوط غیر موارد

 ها مولفه سازی غربال -ششم گام

 شاخص تدوین برای مناسبی بسیار مبنای داخلی حسابرسی نظام عملکرد ارزیابی های مولفه لیست چک

 غربال به نیاز ساختاری و موضوعی متنوع تحقیقات از استفاده به نظر حال، این با. است نیاز مورد های

 نتایج نفع به ها شاخص ترکیب بایستی عملکرد ارزیابی در که است براین فرض. است داشته وجود سازی

 نیز حوزه نظران صاحب و اساتید از تن چند با ها مولفه سازی غربال برای. نماید تغییر ها خروجی یا

 .گردید مصاحبه

 ها مولفه سازی همراستا -هفتم گام

. گردیدند ادغام هم در یا و حذف ها مولفه از تعدادی فوق معیارهای مبنای بر ابتدا سازی همراستا برای

 تاثیر تحت عمدتا مذکور فراوانی زیرا. است نداشته چندانی نقش مولفه فراوانی میزان فرآیند، این در

 حسابداری حوزه با عبارات سپس. است بوده تحقیق پیشینه در خاص مبحث یک در مشابه های موضوع

 .گردید نهایی مقدماتی مرحله در ها مولفه درنهایت. گردید سازی همسو داخلی

 مجموعه قبلی مطالعات از استفاده با کیفی رویکرد از ی گیر بهره با پژوهش متغیرهای تدوین مرحله در

 نظر از استفاده با آنها درونی اعتبار سپس. شدند ی بند ودسته بندی مقوله ها وشاخص ها مؤلفه از ای

 و شد بررسی گردآوری ابزار بیرونی اعتبار اجمالی نمونه طریق از. گردید بررسی الوشه ضریب و خبرگان

 شاخص و فرعی های مؤلفه مجموعه اکتشافی عاملی تحلیل مانند کمی های روش از استفاده با نهایت در

 .گردیدند مشخص عملکرد ارزیابی کلید عوامل های
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 آماری جامعه

 های شرکت کارشناسی تحصیلی سطح حداقل با و حسابرسی کمیته اعضای و مدیره هئیت اعضای الف(

 این هدف جامعه، پتروشیمی و گاز نفت، صنعت در تهران بهادار اوراق بورس در فعال و شده پذیرفته

 .است شده گرفته نظر در پژوهش

 216 ز ا، وصف این با. گرفت قرار توجه مورد میدانی مطالعه انجام در آماری جامعه کل پژوهش دراین ب(

 ن میتوا لذا. شد استفاده ها داده تحلیل، در و آمد دست به سالم پرسشنامه 185 صرفا ارسالی پرسشنامه

 .است آماری جامعه بیانگر نمونه که نمود ادعا
 فراوانی سطح تحصیالت در نمونه 2جدول شماره 

 فراوانی درصدی فراوانی مطلق سطح تحصیالت ردیف

 14/6 27 کارشناسی 1

 63/2 117 کارشناسی ارشد 2

 22/2 41 دکتری 3

 0/0 0 سایر 4

 0/0 0 بدون پاسخ 5

 100/0 185 جمع 6

 اطالعات گردآوری ابزار

 به مراجعه با اول مرحله در. است شده برداشته گام چندین پژوهش نیاز مورد اطالعات گردآوری برای

 شده انجام وشاخص فرعی مؤلفه سطح دو در متغیرها ز ا لیستی چک موجود مطالعات و مدارک و اسناد

 این به. شدند بندی دسته خرجی و فرآیند ورودی، بعد سه در و شده بندی مقوله متغیرها کلیه. است

 در مدل محتوایی اعتبار تعیین برای. است گرفته شکل عملکرد کلیدی های شاخص اولیه مدل ت صور

 خصوص در دانش و تجربه دارای ن خبرگا و متخصصان از نفر 14 نظر از شاخص و فرعی مؤلفه مرحله دو

 برای الوشه ضریب از سپس. است شده برده ه بهر مصاحبه و پرسشنامه درقالب عملکرد کلیدی عوامل

 اهمیت میزان سنجش برای ای پرسشنامه مرحله این پایان در. است شده ه استفاد متغیرها سازی غربال

 مذکور پرسشنامه بیرونی اعتبار برای. است گرفته شکل داخلی حسابرسی نظام عملکرد برای ها شاخص

 و گردید توزیع آنها میان ها پرسشنامه و انتخاب تصادفی صورت به آماری جامعه از تایی 30 نمونه یک

 گفت توانمی اساس، آن بر. گردید استفاده کرونباخ آلفای و کردن نیمه دو روش از پژوهش، پایایی جهت

 نیمه دو هر مورد در زیاد نسبتاً پایایی نشانگر 0.905و 0.866 میزان به نیمه دو ضریب میزان که

 کردن نیمه دو ضریب برای آمده بدست مقدار فوق متغیر خصوص در هاداده کل از استفاده هنگام.است

 .است زیاد نسبتاً پایایی نشانگر که است 0.728با برابر گاتمن
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 داخلی حسابرسی نظام عملکرد ارزیابی بعد برای عاملی تحلیل

 تحلیل در داخلی حسابرسی نظام عملکرد ارزیابی به مربوط گانه 45 های شاخص کلیه مرحله این در

 67 حدود کل در که است شده توصیه عامل یازده که ;دهد می نشان نتایج. است گردیده وارد عاملی

 از درصد 24 حدود است توانسته اول مؤلفه یا عامل اما. دهد می توضیح را ها شاخص واریانس از درصد

 درصد 9 از میزان این بعدی عامل ده برای. دهد توضیح را عملکرد گانه 45 های شاخص های واریانس

 مثبت سهمی ها شاخص اکثر که دهد می نشان شاخص و عامل ماتریس دیگر، طرف از. است نشده بیشتر

 که دهد می نشان ها مؤلفه ماتریس بیشتر بررسی. اند داشته اول عامل گرفتن شکل در زیاد نسبتا و

 درحالی است، داشته اول مؤلفه گیری شکل در ای عمده سهم (1300 کد )با پیامدها و نتایج های شاخص

 . نیست اینگونه ها دیگرعامل برای که
 : سهم واریانس توضیح داده شده توسط هر عامل برای شاخص های عملکرد3جدول شماره 

عامل یا 

 مؤلفه

 مجذورات بارگذاری هااستخراج مجموع  مقدار ویژه اولیه

 کل
درصد 

 واریانس

واریانس 

 تجمعی
 کل

درصد 

 واریانس

واریانس 

 تجمعی

1 10.98 24.399 24.399 10.98 24.399 24.399 

2 3.888 8.641 33.04 3.888 8.641 33.04 

3 2.881 6.402 39.441 2.881 6.402 39.441 

4 2.821 6.27 45.711 2.821 6.27 45.711 

5 1.947 4.328 50.039 1.947 4.328 50.039 

6 1.55 3.445 53.484 1.55 3.445 53.484 

7 1.385 3.078 56.562 1.385 3.078 56.562 

8 1.311 2.914 59.475 1.311 2.914 59.475 

9 1.215 2.701 62.176 1.215 2.701 62.176 

10 1.17 2.6 64.776 1.17 2.6 64.776 

11 1.119 2.488 67.264 1.119 2.488 67.264 

12 0.993 2.207 69.471    

13 0.913 2.029 71.5    

14 0.845 1.877 73.377    

15 0.783 1.741 75.118    
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عامل یا 

 مؤلفه

 مجذورات بارگذاری هااستخراج مجموع  مقدار ویژه اولیه

 کل
درصد 

 واریانس

واریانس 

 تجمعی
 کل

درصد 

 واریانس

واریانس 

 تجمعی

16 0.769 1.708 76.826    

17 0.741 1.647 78.473    

18 0.669 1.486 79.959    

19 0.645 1.434 81.393    

20 0.604 1.342 82.735    

21 0.579 1.287 84.022    

22 0.535 1.189 85.211    

23 0.527 1.172 86.383    

24 0.488 1.085 87.468    

25 0.472 1.049 88.518    

26 0.442 0.982 89.499    

27 0.405 0.901 90.4    

28 0.389 0.865 91.265    

29 0.363 0.807 92.073    

30 0.34 0.755 92.828    

31 0.327 0.727 93.555    

32 0.313 0.695 94.249    

33 0.298 0.661 94.911    

34 0.26 0.578 95.488    

35 0.244 0.542 96.031    

36 0.235 0.522 96.552    

37 0.218 0.484 97.036    

38 0.207 0.461 97.497    
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عامل یا 

 مؤلفه

 مجذورات بارگذاری هااستخراج مجموع  مقدار ویژه اولیه

 کل
درصد 

 واریانس

واریانس 

 تجمعی
 کل

درصد 

 واریانس

واریانس 

 تجمعی

39 0.202 0.449 97.946    

40 0.187 0.415 98.361    

41 0.172 0.382 98.743    

42 0.165 0.366 99.109    

43 0.145 0.323 99.432    

44 0.13 0.29 99.722    

45 0.125 0.278 100    

 : ماتریس ضریب هر متغیر)شاخص(در شکل گیری هر عامل یا مؤلفه4جدول شماره 

 متغیر

 مولفه یا عامل

FPERF01 FPERF02 FPERF03 FPERF04 FPERF05 FPERF06 FPERF07 FPERF08 FPERF09 FPERF10 FPERF11 

q1301 -0.013 0.058 0.005 0.016 -0.05 0.049 0.133 -0.166 0.13 0.102 0.069- 

q1302 0.017 0.229 0.07 -0.032 -0.033 -0.047 -0.189 -0.232 0.075 0.031 0.039- 

q1303 -0.016 0.214 0.002 -0.103 -0.007 -0.046 0.035 -0.009 0.023- 0.078- 0.076- 

q1304 0 0.239 -0.014 -0.007 -0.007 -0.104 -0.007 0.113 0.22- 0.173- 0.17 

q1305 -0.034 0.078 0.005 -0.013 0.263 0.066 -0.003 -0.018 0.028- 0.14- 0.106 

q1306 -0.049 -0.152 0.05 0.082 0.431 0.093 0.025 -0.196 0.174 0.067- 0.076- 

q1307 -0.021 -0.066 -0.032 0.012 0.099 0.049 -0.011 -0.044 0.442 0.03- 0.071 

q1308 -0.018 -0.046 -0.007 -0.01 -0.065 0.035 -0.08 0.198 0.411 0.013 0.077- 

q1309 0.01 -0.057 -0.062 0.019 -0.102 0.021 -0.036 0.485 0.062 0.034- 0.011- 

q1310 0 0.024 0.021 -0.107 0.102 0.01 0.014 0.17 0.034 0.062- 0.176- 

q1311 -0.026 -0.053 -0.074 -0.048 0.109 0.032 0.421 0.037 0.074- 0.015- 0.001- 

q1312 -0.016 -0.039 0.005 0.007 -0.104 0.015 0.447 -0.07 0.039 0.049- 0.019- 

q1313 -0.004 0 0.021 0.051 0.075 -0.139 0.25 -0.054 0.083- 0.025- 0.054- 

q1314 -0.002 0.018 -0.034 0.021 -0.026 -0.097 -0.005 0.117 0.045- 0.271 0.065- 

q1315 -0.053 0.125 -0.091 -0.043 0.166 -0.029 -0.037 0.038 0.045- 0.17 0.149 
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 متغیر

 مولفه یا عامل

FPERF01 FPERF02 FPERF03 FPERF04 FPERF05 FPERF06 FPERF07 FPERF08 FPERF09 FPERF10 FPERF11 

q1316 0 0.022 -0.036 -0.015 0.276 -0.113 -0.065 -0.023 0 0.032 0.158 

q1317 -0.052 -0.014 -0.047 -0.029 -0.028 0.017 -0.032 -0.078 0.011 0.58 0.062 

q1318 0.033 -0.082 0.065 0.033 -0.091 -0.003 0.075 -0.001 0.009- 0.198 0.055- 

q1319 0.186 0.012 -0.047 -0.046 0.043 -0.035 0.127 -0.159 0.082- 0.044- 0.036- 

q1320 0.169 0.061 -0.035 -0.077 -0.125 -0.004 0.059 0.099 0.01 0.141- 0.047 

q1321 0.155 0.063 -0.011 -0.047 -0.072 -0.035 -0.053 0.065 0.007 0.028- 0.015- 

q1322 0.204 0.005 0.014 0.081 -0.133 -0.033 -0.072 0.027 0.001- 0.138- 0.037- 

q1323 0.168 0.002 -0.015 0.019 -0.064 0.039 -0.027 -0.001 0.088 0.047- 0.032- 

q1324 0.091 -0.046 -0.068 -0.016 0.143 -0.062 0.011 0.007 0.124- 0.152 0.267- 

q1325 0.169 -0.122 -0.004 -0.073 0.094 0.146 -0.034 -0.032 0.015- 0.073 0.053- 

q1326 0.194 -0.059 -0.034 0.041 0.068 0.037 -0.125 -0.007 0.037- 0.039- 0.098 

q1327 0.051 -0.012 -0.012 -0.02 0.066 0.006 0 -0.079 0.009 0.012 0.483 

q1328 -0.099 -0.023 0.16 0.023 -0.073 -0.021 -0.084 0.114 0.034- 0.102 0.336 

q1329 -0.075 0.009 0.182 -0.063 -0.049 0 0.048 -0.046 0 0.094 0.051 

q1330 0.039 -0.045 0.216 0.012 0.08 -0.008 -0.056 -0.058 0.084- 0.131- 0.022- 

q1331 0.003 0.047 0.254 -0.058 0.001 -0.04 -0.092 -0.136 0.032 0.111- 0.068 

q1332 0.006 0.004 0.324 -0.039 -0.135 -0.067 -0.079 -0.148 0.146 0.1- 0.214- 

q1333 -0.035 -0.024 0.192 0.003 -0.013 -0.022 0.059 0.007 0.056- 0.035- 0.005- 

q1101 0.017 0.009 -0.002 -0.136 -0.022 0.478 -0.048 0.017 0.134 0.066- 0.04 

q1102 0.001 -0.057 -0.072 -0.01 0.101 0.406 0.075 -0.008 0.06- 0.077 0.022- 

q1103 0.059 -0.063 0.003 0.192 0.048 0.096 -0.207 0.062 0.159- 0.103 0.058- 

q1104 -0.028 -0.042 -0.055 0.335 0.078 -0.101 0.014 -0.013 0.081- 0.022 0.007- 

q1105 -0.04 -0.124 -0.046 0.372 0.094 -0.041 0.028 -0.014 0.015 0.009 0.032- 

q1106 0.024 0.008 0.004 0.234 -0.099 -0.075 -0.051 0.035 0.072 0.102- 0.146 

q1107 -0.022 -0.048 0.095 -0.003 0.04 0.071 0.031 0.179 0.006 0.094- 0.001 

q1201 -0.017 0.104 0.053 0.079 -0.132 0.043 -0.013 0.075 0.042- 0.051- 0.16- 

q1202 -0.057 0.076 0.021 0.024 -0.114 0.04 -0.029 0.171 0.012 0.11 0.119- 
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 متغیر

 مولفه یا عامل

FPERF01 FPERF02 FPERF03 FPERF04 FPERF05 FPERF06 FPERF07 FPERF08 FPERF09 FPERF10 FPERF11 

q1203 0.021 0.076 -0.063 0.03 0.131 0.149 -0.019 0.06 0.036- 0.126- 0.09 

q1204 -0.016 0.168 -0.005 0.02 -0.142 0.015 -0.08 0.004 0.007- 0.176 0.061- 

q1205 0.007 0.262 -0.083 -0.07 -0.117 0.017 0.065 -0.15 0.035 0.023 0.16 

 اصلی متغیرهای بر گر مداخله مستقل متغیرهای تاثیر

 سابقه و صنعت در کار سابقه سازمانی، پست تحصیالت، سطح شامل مستقل متغیر پنج تحقیق این در

 متعددی متغیرهای تحقیق این در اینکه دلیل به. است گرفته قرار توجه مورد حسابرسی و حسابداری کار

 نتایج. است شده بررسی آن های مولفه و عملکرد ارزیابی بعد بر فوق متغیرهای اثر صرفا دارد، وجود

 درصد 95 اطمینان سطح با که دهد می نشان بی توکی آزمون و عاملی یک واریانس تحلیل از حاصل

 خروجی و فرآیند ورودی، های مولفه و عملکرد ارزیابی بعد امتیاز بر فوق مستقل متغیرهای از کدام هیچ

 تحت متغیرها به شده داده امتیازهای که دارد را ضمنی اشاره این فوق نتایج. اند نداشته داری معنی اثر

 پاسخ همه درصد 95 اطمینان با که گفت توان می. است نداشته قرار نظر مورد مستقل متغیرهای تاثیر

 متفاوت، حسابرسی و حسابداری کار سابقه و صنعت در کار سابقه سازمانی، پست تحصیالت، سطح با گویان

 می تاثیر امتیازات بر متغیرها از کدام هر که درصورتی. اند داده نظر مورد متغیرهای به را مشابهی امتیاز

 که برود بین از مذکور متغیر اثر که ای گونه به داشت می وجود نتایج ترکیب اصالح به نیاز داشتند

 .است نشده گونه این خوشبختانه

 داخلی حسابرسی نظام عملکرد ارزیابی مدل

 است؟ چگونه داخلی حسابرسی نظام عملکرد سنجش برای مناسب مدل ( سوال

 هستند؟ کدام حسابرسی نظام عملکرد سنجش های شاخص -فرعی سوال

 هستند؟ بندی دسته قابل هایی مؤلفه چه در ها شاخص -فرعی سوال

 وپیشینه ادبیات بررسی با اول مرحله. است گرفته انجام مرحله سه فوق های سوال به پاسخ برای

 مولفه محتوایی اعتبار ابتدا، دوم مرحله در. گردید تدوین وفرعی اصلی مولفه سطح در اولیه تحقیق،مدل

 واعتبار گردید تدوین مربوطه های شاخص سپس. شد نظرپاالیش مورد ها ومولفه گردید بررسی فرعی های

 دسته برای وپیامدها ونتایج ورودی،فرآیند مولفه سه مفهومی، مدل مطابق. گردید بررسی آن محتوایی

 بیرونی اعتبار نهایت در. است شده استفاده داخلی حسابرسی نظام عملکرد ارزیابی متغیرهای بندی

 ذیل شماره جدول در وخالصه جامع صورت به حاصل نتایج کلیه. گردید بررسی اجمالی نمونه براساس

 .است آمده
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 : متغیرهای نهایی مدل ارزیابی عملکرد نظام حسابرسی داخلی5جدول شماره 

 کد ردیف
مولفه 
 اصلی

 شرح شاخص مولفه فرعی

1 q1101 ورودی 
منشور رسمی مدون 

 وتبادل شده

کمیته حسابرسی ساالنه منشور خود را بررسی می 
کند تا تعیین کند آیا مسئولیت هایش به حد 

کفایت تشریح شده است و تغییرات الزم را برای 
 تصویب به هیات مدیره پیشنهاد می دهد.

2 q1102 ورودی 

شایستگی وصالحیت 
مدیران وکارکنان 

 حسابرسی

کمیته حسابرسی یکپارچگی، اعتبار، اعتماد، 
مشارکت فعال،توانایی اداره تضاد به گونه ای 

سازنده، مهارت های میان فردی قوی و تمایل به 
 پاسخگویی فعاالنه به مسائل را ارائه می دهد.

3 q1103 ورودی 
سبک مدیریت و 

 رهبری

حسابرسی داخلی شرکت، سبک رهبری در نظام 
 اثر بخش برقرار است.

4 q1104 ورودی 
دانش ومهارت وتجربه 

 کارکنان

کمیته حسابرسی دارای دانش مناسب در خصوص 
صنعت است و حوزه های متنوعی از تجارب و 

 سوابق را دارد.

5 q1105 ورودی 
دانش ومهارت وتجربه 

 کارکنان

ارتباطی شفاهی، حسابرسان داخلی از مهارت های 
نوشتاری)کتبی(،گوش دادن و بین فردی در انجام 

 وظایف خویش برخوردار هستند.

6 q1106 ورودی 
ارتباطات همه جانبه 

 متناسب با الزامات

عدم محدودیت واحد حسابرسی داخلی در 
دسترسی به اسناد و مدارک، کارکنان، دارایی ها، 

 بخش ها و منابع وجود دارد.

7 q1107 فرآیند 
شناسایی،ارزیابی 

 وکنترل انواع ریسک

کمیته حسابرسی فرآیند اجرا شده توسط مدیریت 
را مدنظر قرارداده، درک می کند و تایید می کند 

که به طور موثر خطرات کلیدی سازمان را 
 شناسایی، ارزیابی و پاسخ داده است.

8 q1201 فرآیند 
سیاستها،فرآیندها 

 وروشها

به کمک کامپیوتر برای آزمون ابزارهای حسابرسی 
 و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود.

9 q1202 فرآیند 
سیاستها،فرآیندها 

 وروشها

استانداردها و فرآیندهای سازمانی برای حسابرسی 
 به خوبی با مستندات کافی تعریف شده است

10 q1203 فرآیند 
ساختار وسازمان نظام 

 حسابرسی داخلی

پشتیبانی صحیح برای کمک به حسابرسی شونده 
 جمع آوری داده ها را فراهم می کند

11 q1204 فرآیند 
دانش ومهارت وتجربه 

 کارکنان

نظام حسابرسی از ابزارهای نوین تحلیل اطالعات 
مانند تکنیک های یاری دهنده حسابرسی مبتنی 

( به میزان مناسب استفاده CAATبر کامپیوتر)
 می کند.

12 q1205 فرآیند 
حمایت ازتغییرات 

 مثبت وبهبود

میزان و کیفیت آموزش های کاربردی کارکنان 
 حسابرسی داخلی مناسب است.
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 کد ردیف
مولفه 
 اصلی

 شرح شاخص مولفه فرعی

13 q1301 
نتایج 

 وپیآمدها

نظارت،کنترل وارزیابی 
 مستمر

یک جلسه مستمر برای ارائه یافته های مهم به 
 کمیته حسابرسی وجود دارد

14 q1302 
نتایج 

 وپیآمدها

 نظارت،کنترل وارزیابی
 مستمر

گزارش های حسابرسی داخلی براساس چارچوب 
 استاندارد تهیه شده است.

15 q1303 
نتایج 

 وپیآمدها

نظارت،کنترل وارزیابی 
 مستمر

حسابرسان داخلی دارای فرآیند هایی هستند که 
 وضعیت توصیه ها را نظارت می کنند

16 q1304 
نتایج 

 وپیآمدها

نتایج عملکردی نظام 
 حسابرسی

ی حسابرسی های برنامه ریزی شده به فعالیت ها
 طور کامل تکمیل شده است.

17 q1305 
نتایج 

 وپیآمدها

نتایج عملکردی نظام 
 حسابرسی

تعداد حسابرسی های انجام شده و اقدام های 
اصالحی صورت گرفته در زمان وقوع رویداد 

 معامله با برنامه ها مطابقت دارد.

18 q1306 
نتایج 

 وپیآمدها

عملکردی نظام نتایج 
 حسابرسی

نظام حسابرسی داخلی در تعداد حسابرسی های 
داخلی، گروه های بهبود عملیات و زمان سپری 

 شده برای آن موثر عمل کرده است.

19 q1307 
نتایج 

 وپیآمدها

نتایج عملکردی نظام 
 حسابرسی

در نظام حسابرسی داخلی جلسات برگزار شده 
 شده است. خود ارزیابی به تعداد الزم برگزار

20 q1308 
نتایج 

 وپیآمدها

نتایج عملکردی نظام 
 حسابرسی

عملکرد مالی حسابرسی داخلی در مقایسه با 
 بودجه مالی بسیار مناسب است.

21 q1309 
نتایج 

 وپیآمدها

نتایج عملکردی نظام 
 حسابرسی

دوره زمانی از زمان تکمیل کار حسابرسی الی 
استاندارد های صدور گزارش نهایی منطبق با 

 شرکت است.

22 q1310 
نتایج 

 وپیآمدها

نتایج عملکردی نظام 
 حسابرسی

ساعت های واقعی کار در نظام حسابرسی داخلی 
 با ساعت های بودجه شده کامال منطبق است.

23 q1311 
نتایج 

 وپیآمدها

نتایج عملکردی نظام 
 حسابرسی

( از بازخورد در برابر ٪90نرخ باالیی )بیش از 
 درخواست های صادر شده وجود دارد

24 q1312 
نتایج 

 وپیآمدها

نتایج عملکردی نظام 
 حسابرسی

مدیر ارشد حسابرسی همه بازنگری های برنامه 
 حسابرسی داخلی را رهبری و هدایت می کند.

25 q1313 
نتایج 

 وپیآمدها

نتایج عملکردی نظام 
 حسابرسی

نظام حسابرسی داخلی تعداد در خور توجهی از 
 یافته های حسابرسی را ارائه می دهد.

26 q1314 
نتایج 

 وپیآمدها

نتایج عملکردی نظام 
 حسابرسی

چرخه زمان گزارش حسابرسی شامل زمان سپری 
شده از برنامه ریزی، انجام و تکمیل کارها تا زمان 

صدور گزارش با استانداردها و برنامه ها کامال 
 منطبق است.

27 q1315 
نتایج 

 وپیآمدها

کیفیت نظام 
 حسابرسی

درصد از توصیه های حسابرسی داخلی  80باالی 
 شرکت اجرایی شده است.
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 کد ردیف
مولفه 
 اصلی

 شرح شاخص مولفه فرعی

28 q1316 
نتایج 

 وپیآمدها

کیفیت نظام 
 حسابرسی

تعداد یافته های تکراری اندکی در گزارش های 
 حسابرسی وجود دارد.

29 q1317 
نتایج 

 وپیآمدها

کیفیت نظام 
 حسابرسی

نوشتاری روان گزارش حسابرسی داخلی از 
برخوردار بوده و نکات فنی در آن رعایت شده 

 است.

30 q1318 
نتایج 

 وپیآمدها

کیفیت نظام 
 حسابرسی

گزارش حسابرسی داخلی همیشه از کیفیت باالیی 
 برخوردار بوده و قابل اتکا است.

31 q1319 
نتایج 

 وپیآمدها

سیاستها،فرآیندها 
 وروشها

سابرسی کلیه موضوعات قانونی توسط نظام ح
 داخلی تکمیل و پوشش داده شده است.

32 q1320 
نتایج 

 وپیآمدها

انتظارات ذی نفعان 
 کلیدی

نظرهای اصالحی حسابرسی داخلی در خصوص 
افزایش رضایت مندی ذینفعان بسیار موثر بوده 

 است.

33 q1321 
نتایج 

 وپیآمدها

انتظارات ذی نفعان 
 کلیدی

حسابرسی  مشتریان از فعالیت ها و اقدامات نظام
 داخلی رضایت بسیار باالیی دارند.

34 q1322 
نتایج 

 وپیآمدها

انتظارات ذی نفعان 
 کلیدی

نظر سنجی رضایت مندی از ذی نفعان به موقع 
انجام شده و از نتایج ان در بهبود وضعیت شرکت 

 استفاده شده است.

35 q1323 
نتایج 

 وپیآمدها

اثربخشی نظام 
 حسابرسی داخلی

های حسابرسی مستقل و داخلی میان یافته 
 شرکت سازگاری کاملی وجود دارد.

36 q1324 
نتایج 

 وپیآمدها

پیامدهای نظام 
 حسابرسی

فعالیت ها و اقدامات حسابرسی داخلی منجر به 
 جلوگیری از سوءاستفاده در شرکت می شود.

37 q1325 
نتایج 

 وپیآمدها

پیامدهای نظام 
 حسابرسی

حسابرسی داخلی منجر به فعالیت ها و اقدامات 
 جلوگیری از هدر رفت منابع در شرکت می شود.

38 q1326 
نتایج 

 وپیآمدها

پیامدهای نظام 
 حسابرسی

فعالیت ها و اقدامات حسابرسی داخلی منجر به 
حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده برای شرکت 

 می شود.

39 q1327 
نتایج 

 وپیآمدها

پیامدهای نظام 
 حسابرسی

و گزارش فرصت های بهبود توسط واحد  شناسایی
 حسابرسی داخلی به خوبی انجام می گیرد

40 q1328 
نتایج 

 وپیآمدها

پیامدهای نظام 
 حسابرسی

نظام حسابرسی داخلی برای رفع نقاط ضعف و 
تبیین ریشه مشکالت شرکت راه کارهای مناسبی 

 را ارائه داده است.

41 q1329 
نتایج 

 وپیآمدها

پیامدهای نظام 
 سابرسیح

فعالیت های حسابرسی داخلی به کشف نارسایی 
 های شرکت کمک می کند.

42 q1330 
نتایج 

 وپیآمدها

پیامدهای نظام 
 حسابرسی

حسابرسی داخلی در شناسایی مبالغ صرفه جویی 
شده و درصد بهبود یافته در عملیات سازمان نقش 

 موثری داشته است.
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 کد ردیف
مولفه 
 اصلی

 شرح شاخص مولفه فرعی

43 q1331 
نتایج 

 وپیآمدها

پیامدهای نظام 
 حسابرسی

نظام حسابرسی داخلی در ارتقای قدرت رقابت 
 پذیری شرکت نقش موثری را ایفا نموده است.

44 q1332 
نتایج 

 وپیآمدها

پیامدهای نظام 
 حسابرسی

نظام حسابرسی داخلی به عنوان بازوی مدیریت در 
 تصمیم گیریها نقش عمده ایفا نموده است.

45 q1333 
نتایج 

 وپیآمدها

پیامدهای نظام 
 حسابرسی

نظام حسابرسی داخلی به طور مستمر و موثر در 
کمک به شرکت در تحقق اهدا فش یاری رسانده 

 است.

 پژوهش های یافته

 داخلی، حسابرسی فعالیت حوزه در عملکرد گیریاندازه معیارهای تعیین و عملکرد ارزیابی مدل توسعه

 هایویژگی باالترین با مطابق حسابرسی هایفعالیت مقاصد و هاهدف به دررسیدن حیاتی و مهم کار یک

شاخص داخلی، حسابرسی نظام عملکرد سنجش مدل ایجاد هدف با تحقیق این. است استانداردها و کیفی

 بورس در شدهپذیرفته پتروشیمی و گاز نفت، صنعت و حوزه در فعال هایشرکت در آن هایمؤلفه و ها

 تحقیقات از بعضی در را عملکرد ارزیابی خصوص در تحقیق این های یافته .گرفت انجام تهران بهادار اوراق

 توان می اما. است شده برگرفته بررسی مورد تحقیقات همان از ها شاخص این زیرا. یافت توان می قبلی

 و ساسانی و1390، گاگن پییر و 2013،سایدین و بادارا و2015،،1گو سی تحقیقات نتایج که نمود ادعا

. اند داشته تحقیق این نهایی های شاخص در عمده نقشی 1396،محمودخانی و رحمانی و1392دیگران،

 در .کند می حمایت تحقیق این های یافته از زیادی حد تا مذکور تحقیقات های یافته دیگر، عبارت به

 عملکرد ارزیابی هایشاخص و هامؤلفه بندیدسته برای سیستمی نگرش از تحقیق این مفهومی مدل

 .است شده تأکید پیامدها( و ها)نتایجخروجی و ها،فرآیندهاورودی بعد سه به میان این در و شد استفاده

 به توجه با کهگرفت، قرار حسابرسی نظام عملکرد ارزیابی هایشاخص تعیین محور پی سه مدل همچنین

 ارزیابی برای خروجی و ورودی،فرآیند مؤلفه سه مفهومی مدل مطابق همچنین و آنها تعداد بودن فراوان

 مؤلفه حوزه در بیشتر هاشاخص سهم تا شد سعی پی سه مدل مطابق و داخلی، حسابرسی نظام عملکرد

 همراستا،بندی مقوله مراحل طی از پس عملکرد ارزیابی مدل نهایی نتایج درنهایت که. باشد پیامدها و نتایج

 مؤلفه 34 و فرایند مؤلفه 5 ورودی، مؤلفه 6 )شامل شاخص 45 صورتبه بیرونی و درونی اعتبار، سازی

 و نظرانصاحب و محققان توجه مورد تواندمی تحقیق این نتایج. گردید نهایی و تدوین پیامد( و نتایج

توسعه مدل پایداری اینکه به توجه با همچنین. گیرد قرار نظارتی منشورهای تدوین در هاشرکت همچنین

می پیشنهاد. است متفاوت آماری جوامع با مشابه تحقیقات در آن آزمون نیازمند تحقیق، این در یافته

 .بپردازد شده تهیه چارچوب در اصالح و آزمون به بعدی تحقیقات تا شود
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 پژوهش پیشنهادات

 وحداکثر 18 حداقل به توجه وبا است شده حاصل 40 عملکردی های شاخص امتیاز میانگین کلی طور به

 بررسی مورد شاخص 45از. است اساسی بهبود نیازمند عملکردی نتایج درصدی، 63 تغییرات دامنه با 81

 .اند گرفته قرار ضعف وضعیت در آنها از د مورد 39 و اند شده ظاهر قوت صورت به آنها تای شش صرفا

. گردد می استفاده عوامل کل با شاخص هر همراستایی میزان میانگین از ها شاخص به دهی اولویت برای

 برای الزم بهبودهای و کنیم می شروع شده حاصل همراستایی امتیاز میانگین بیشترین از اساس، براین

 . گردد می پیشنهاد شاخص هر

 فردی بین و دادن نوشتاری)کتبی(،گوش شفاهی، ارتباطی های مهارت از داخلی حسابرسان "شاخص -

 عوامل با درکل دردرصد( 75را) همراستایی میزان باالترین ".هستند برخوردار خویش وظایف انجام در

 و توسعه" عامل با صرفا،دیگر طرف از. است گرفته قرار ضعف نقاط جزو 45 امتیاز با. است داشته

 ارتقای" و "ارتباطاتی های مهارت افزایش" چون اقداماتی. است داده نشان همراستایی " توانمندسازی

 .شود می پیشنهاد داخلی حسابرسان برای "فردی بین ارتباطات سطح

 ای گونه به تضاد اداره توانایی،فعال مشارکت اعتماد، اعتبار، یکپارچگی، حسابرسی کمیته"شاخص -

 میانگین با".دهد می ارائه را مسائل به فعاالنه پاسخگویی به تمایل و قوی فردی میان های مهارت، سازنده

 نظام اساسی ضعف نقاط از یکی عنوان وبه 28 امتیاز دارای کلیدی عوامل با همراستایی درصد 67

 و توسعه" عوامل با را همراستایی بیشترین شاخص این. است شده شناسایی داخلی حسابرسی

 نقشی حسابرسی کمیته که است بدیهی. است داشته "بازخور ارائه و کنترل و نظارت"و "توانمندسازی

 جهات کلیه در تا است الزم دلیل همین به. دارد داخلی حسابرسی نظام های ماموریت تحقق در اساسی

 الزم خاص طور به. بشود کافی توجه وغیره کارگماری،نگهداشت انتخاب،به مانند مربوطه انسانی منابع

 فعالیت اثربخشی ارزیابی. گردد دنبال اثربخش های آموزش ارائه با آنها توانمندسازی های زمینه تا است

 .نماید می تضمین حدی تا را نظر مورد اهداف حصول که است دیگری الزم اقدام توانمندسازی های

 در "کند می فراهم را ها داده آوری جمع به کمک برای صحیح پشتیبانی شونده حسابرسی "شاخص-

 ضعف نقاط جزو درصد 22 امتیاز با اما. است قرارگرفته درصد 64 همراستایی کل امتیاز با بعدی اولویت

 نشان را همراستایی بیشترین "آن پذیرش روحیه و تغییر تفکر "عامل با شاخص این. دارد قرار اساسی

 سازی بستر وتحول، تغییر وروحیه تفکر ترویج چون اقداماتی که گفت توان می اساس، براین. است داده

 های زمینه وافزایش جمعی همکاری روحیه تقویت،وتحول تغییر راه سر موانع ورفع تغییر پذیرش ترویج

 .دارد ضرورت تیمی کار

 رهبری و مدیریت سبک و ای حرفه دانش توانمندی، از شرکت حسابرسی کمیته رئیس "شاخص -

 امتیاز با اما. است قرارگرفته درصد 63 همراستایی کل امتیاز با بعدی اولویت در ".است برخوردار اثربخش

 بیشترین "وتوانمندسازی توسعه"عامل با شاخص این. دارد قرار اساسی ضعف نقاط جزو درصد 19

 سبک کارگیری وبه شناسایی چون اقداماتی که گفت توان می نتایج این با. است داده نشان را همراستایی
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، کارکنان مدیریت درزمینه وروسا مدیران دانش افزایش تیمی، سازمانی فرهنگ تقویت اثربخش، رهبری

 .است ضروری وتوانمند شایسته نیروهای کارگماری وبه جذب

 حسابرسی دهنده یاری های تکنیک مانند اطالعات تحلیل نوین ابزارهای از حسابرسی نظام "شاخص -

 همراستایی کل امتیاز با بعدی اولویت در ".کند می استفاده مناسب میزان به (CAATکامپیوتر) بر مبتنی

 ارتقای"عوامل با شاخص این. دارد قرار ضعف نقاط جزو درصد 42 امتیاز با اما. است قرارگرفته درصد 61

 بیشترین "اطالعاتی های سیستم توسعه"و"ها ساخت زیر ساختن فراهم"و "اطالعاتی های سیستم

 های سیستم توسعه به مربوط اقداماتی که گفت توان می نتایج این با. است داده نشان را همراستایی

 دانش تقویت و ها تکنیک از استفاده بستر عنوان به آنها کامل استقرار تا ریزی برنامه شامل اطالعاتی

 .است ضروری اطالعات، تحلیل نوین ابزارهای از استفاده ومهارت

 در ".است درآمده اجرا به شرکت توسط داخلی حسابرسی های توصیه از درصد 80 باالی "شاخص -

 ضعف نقاط جزو درصد 38 امتیاز با اما. است قرارگرفته درصد 61 همراستایی کل امتیاز با بعدی اولویت

 گذاری اشتراک به و تسهیم روحیه"و "آن پذیرش روحیه و تغییر تفکر"عوامل با شاخص این. دارد قرار

 تقویت شامل اقداماتی که گفت توان می نتایج این با. است داده نشان را همراستایی بیشترین "دانش

 باالترین توسط ها ودستورالعمل استانداردها رعایت سازمانی، اهداف تحقق برای جمعی همکاری روحیه

 .است ضروری آنها میان در نگری کل روحیه تقویت و نگری بخشی روحیه کاهش سازمانی، سطوح

 بررسی ضعف نقطه شش صرفا تحقیق این در اما دارد، وجود نیز دیگری ضعف نقاط که است ذکر شایان

 دیگر نکته. گردد انجام نیز موارد سایر برای بررسی مورد های سازمان توسط تواند می روال این. گردید

. است گرفته انجام عوامل با هرشاخص کل همراستایی میزان برحسب ها شاخص بندی اولویت اینکه

 نگرفته قرار اولویت در اجمالی بررسی این در عمده ضعف با شاخصی که دارد وجود امکان این، بنابراین

 .باشد
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Objective: This research has been targeted to identify indicators for measuring the 

performance of the internal audit system in the form of a model with a mixed approach 

in listed companies active in the oil industry. 

Method: The present research is applied in terms of purpose and in terms of collecting 

descriptive-survey information and data analysis method. Given the sensitivity and 

importance of the oil industry and its key role in the Iranian economy, the statistical 

population of this study is the members of the board of directors and the audit 

committee of these companies. 

Results: The results represent 45 indicators for the sum of key performance factors (6 

input components, 6 process components and 33 output components). To collect data 

and determine the role of each variable in the research topic, 216 questionnaires were 

distributed among the target population. 

Conclusion: The results of this study indicate the presentation of a model for 

measuring the performance of the internal audit system in the form of a system model 

using the 3P approach. Paying attention to these indicators ensures the performance 

of the unit and, consequently, the industry in order to achieve its goals and missions.     
  

Keywords: Lauche Coefficient, Performance of Internal Audit System, Three-

Dimensional Model, Audit System. 
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