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Internal auditing is considered as an important part of 

international financial reporting policies and strategies that can 

lead to value creation for stakeholders. One of these important 

areas is the adoption and implementation of International 

Financial Reporting Standards, which have focused on internal 

audit functions over the past few years. Therefore, the aim of 

this paper is to examine the features of internal audit and its 

impact on the adoption and implementation of International 

Financial Reporting Standards. This research is classified as 

applied research in terms of research purpose and as descriptive 

/ survey research in terms of the nature of analysis. Also, in 

terms of time, its data are cross-sectional in 2021. A standard 

questionnaire was applied for collecting the data, which is the 

basis for structural equation analysis and partial least squares 

analysis to fit the desirability of the research model. The 

statistical population of the study consists of auditor’s members 

of National Association for Official Auditors. The sampling 

method in this study was simple random. Results demonstrate 

that the internal audit unit can play an effective role in the 

acceptance and implementation of IFRS and managers' attention 

are urged to consider the importance of that role and to support 

it. 
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1- Introduction 

Internal auditing is considered as an important part of international 
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financial reporting policies and strategies that can lead to value creation 

for stakeholders. One of these important areas is the adoption and 

implementation of International Financial Reporting Standards, which 

have focused on internal audit functions over the past few years. 

Therefore, the aim of this paper is to examine the features of internal 

audit and its impact on the adoption and implementation of International 

Financial Reporting Standards.  

 

2- Hypotheses 

H1: The internal audit has an impact on the adoption and 

implementation of IFRS 

H2: The relationship between internal and independent auditors 

affects on the adoption and implementation of IFRS  

H3: The independence of the internal audit affects on the adoption 

and implementation of IFRS  

H4: The professional competence of internal auditors affects on the 

adoption and implementation of IFRS  

H5: Management support for the internal audit unit has an impact on 

the adoption and implementation of IFRS. 

 

3- Methods 

This research is classified as applied research in terms of research 

purpose and as descriptive / survey research in terms of the nature of 

analysis. Also, in terms of time, its data are cross-sectional in 2021. A 

standard questionnaire was applied for collecting the data, which is the 

basis for structural equation analysis and partial least squares analysis to 

fit the desirability of the research model. The statistical population of the 

study consists of auditor’s members of National Association for Official 

Auditors.  

 

4- Results 

The findings indicate the internal audit and management support 

from it have a significant effect on the adoption and implementation of 

IFRS, while the relationship between internal and independent auditors, 

the independence of the internal audit and the professional competence of 

internal auditors have not a significant effect on the adoption and 
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implementation of IFRS. 

 

5- Conclusion 

Results demonstrate that the internal audit unit can play an effective 

role in the acceptance and implementation of IFRS and managers' 

attention are urged to consider the importance of that role and to support 

it. 

 

Keywords: Effectiveness, Internal audit unit, International Financial 

Reporting Standard, Independence and Competence of internal audit, 

Structural Equation. 
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استانداردهای های حسابرسی داخلی و رابطه آن با پذیرش و اجرای ویژگی

 مالی  المللی گزارشگریبین

  

 2کرم صالحيالهدکتر  ،1*سجاد محمدی

 

ی مالی المللی گزارشگرراهبردهای بینها و حسابرسی داخلی به عنوان بخش مهمی از سیاست چکیده:

رش و های مهم پذیتواند به ایجاد ارزش برای ذینفعان منجر گردد. یکی از این بخششود که میتلقی می

های ارکردی اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است که در طی چندسال گذشته بر کنحوه

سی های واحد حسابرن هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیبنابرای حسابرسی داخلی متمرکز بوده است.

ین پژوهش اباشد. می المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بینی اجرای داخلی و تاثیر آن بر پذیرش و نحوه

 های توصیفی/های کاربردی و به لحاظ ماهیت تحلیل، جزء پژوهشاز نظر هدف پژوهش جزء پژوهش

ل در ساهای آن از نوع مقطعی داده ،از لحاظ بعد زمانیمچنین گردد. هبندی میپیمایشی دسته

که مبنای  های پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد بوده است،آوری دادهابزار جمع باشند.می1400

گیرد. یمتحلیل معادالت ساختاری و تحلیل حداقل مربعات جزئی در برازش مطلوبیت مدل پژوهش قرار 

گیری در باشد و روش نمونهی حسابداران رسمی میمتشکل از حسابرسان عضو جامعه آماری پژوهشجامعه 

برسی دهد که واحد حساهای پژوهش نشان میاین پژوهش، تصادفی ساده بوده است. نتایج ناشی از تحلیل

ه شتدا الیالمللی گزارشگری ماستانداردهای بینی اجرای تواند نقش موثری در پذیرش و نحوهداخلی می

 گردد.باشد و توجه مدیران به حمایت و اهمیت این نقش معطوف می

، گزارشگری مالی المللیاستانداردهای بین ،واحد حسابرسی داخلی ،اثربخشی ها:کلیدواژه

 معادالت ساختاری ،استقالل و صالحیت حسایرسی داخلی
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 . مقدمه1

های قوی برای انگیزههای نقدی المللی و جریانسازی بازارهای مالی بینجهانی

 در (2001المللی گزارشگری مالی)بینسازی استانداردهای گذاران برای هماهنگسیاست

خاری و ف؛ 13۹۶شبان، و  طالب نیا بسیاری از پژوهشگران؛ )سراسر جهان ایجاد کرده است. 

؛ 3201،  3؛ جرج و همکاران 2010، 2و همکاران ؛ هیل200۶، 1؛ بال13۹7صابری سرابی، 

در رند بر این باو (2018، ۶؛ اسوایت و همکاران2017، 5؛ نورننبی2013، 4داسک و همکاران

 فافیت وشدر  موجب بهبودالمللی را پذیرفته و اجرا کرده، کشوری که قوانین استانداردهای بین

(. ۹201، 7د )فواد و همکارانخواهد شنیز های مالی در میان سایر کشورها کیفیت صورت

ند ی روی آورالمللنیب یاستانداردها نیقوانهای که بیش از همه به سازمانها و شرکت

 .(2020، 8یوئورگگالمللی در اختیار خود بگیرند )مانزاری و اند بسیاری از بازارهای بینتوانسته

، 11کاری؛ ذا2013، 10؛ احمد و همکاران2011، ۹لیاز طرفی برخی از پژوهشگران؛ ) پاپ و مک

المللی استانداردهای بینی اجرای ( نیز پذیرش و نحوه201۶، 12لفیرجانی؛ فرج و ا2014

یرساخت زجود های زیاد پذیرش و تطابق و نیز به دلیل عدم ورا به دلیل هزینه گزارشگری مالی

ها مدت به زیان شرکتالزم از جمله در کشورهای در حال توسعه حداقل در کوتاه

عه در بخش ها در حال توسمسیری که بسیاری از کشور .(2020، 8دادنند)مانزاری و گئورگیومی

ه از کی است المللنیب یاستانداردها نیقواناقتصادی برعهده خواهند گرفت، شفافیت و پذیرش 

د شاهد ی اقتصادی پایدار این دسته از کشورها تلقی خوجمله مهمترین دستاوردهای توسعه

 (.201۹، 13و همکاران  فوندی)د

ی کارکردهای اثربخشی که در تواند به واسطهمی حسابرسی داخلیواحِد راستا  نیدر هم

ی استانداردهای تدوین تواند مبنایی برای توسعههای اطالعاتی برعهده دارند میافزایش شفافیت

(. از نظر 13۹۶ ،یو احمد ی)محمودخان المللی تلقی گرددشده از جانب نهادهای مالی و بین

لذا براساس ارتباط متعامل بین کارکردهای حسابرسی داخلی به ( 2018 ،14نرومان و همکارا)

عنوان یک واحد نظارت کننده بر عملکردهای مالی نیازمندِ بازنگری در قوانین و مقررات گذشته 

بتواند در ایجادِ یکپارچگی  گزارشگری مالی المللینیاستانداردهای بدارد تا سطحی متوازن از 

واحد همچنین (. 201۹، 13نو همکارا  فوندی)د ذینفعان کمک نماید افشاء اطالعات به

مبنایی برای کاهش انتظارات در حرفه حسابرسی تلقی نمود،  توانمیرا حسابرسی داخلی 
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تواند شکاف گزارشگری چراکه با بکارگیری استانداردهای مدون در حوزه مالی و حسابداری می

از  (.2018، 15و گیویلیام )الزبان ستقل را پوشش دهدها با اظهارنظر حسابرسان ممالی شرکت

های توان به بسیاری از ابهامات و بی اعتمادی سازمانهای داخلی میطریق حسابرسی

(. هم چنین شفافیت در 2013 ،10و همکاران  های مالی پاسخ داد )احمدالمللی در گزارشبین

گذاری خارجی و داخلی دارد، زیرا که بسیاری های مالی بر حمایت بیشتر بر سرمایهحسابرسی

گذاری توانند، نقش بیشتری در جذب سرمایههای فراملیتی زمانی میها و سازماناز شرکت

ه کنند به طوری که ی گزارشات مالی را مالحظالمللنیب یاستانداردها نیقوانداشته باشند که 

حسابرسی  .(201۹، 7و همکاران )فوادحسابرسی و شفافیت مالی نوعی تشویقات به همراه دارد 

استانداردهای کردن از ها دارد و استفادهداخلی نقش مهمی در ایجاد شفافیت مالی و گزارش

، 5نورننبیکند )گذاری داخلی  و خارجی را تشویق میبر سرمایه گزارشگری مالی المللینیب

2017 .) 

دهی نقش گفته کیفیت گزارشگری مالی براساس تئوری عالمتباتوجه به مطالب پیش

بسیار موثری در مخابره اطالعات مالی با اهمیت به بازار سرمایه و کارا نمودن بازار دارد. از طرف 

دیگر همگرایی کشورها برای ارائه گزارشات مالی قابل اطمینان و با کیفیت، بصورت یکنواخت 

المللی، های مالی بینالمللی و ورود به بازارهای  جهانی و استفاده از ظرفیتندر سطح بی

المللی گزارشگری مالی الزام نموده است. لذا  امروزه به ها را در اجرای استانداردهای بینشرکت

نقش حسابرسی داخلی در کنار حسابرس مستقل در جهت ایجاد شفافیت مالی، کمک به بهبود 

ت، تقویت سیستم کنترل داخلی شرکت، افزایش کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات مدیری

ی اجرای پذیرش و نحوهها بیش از پیش توجه شده و در بهبود عملکرد مالی شرکت

به عنوان یکی از ارکان حاکمیت شرکتی به آن  المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بین

المللی اهمیت اجرای استانداردهای بین نگریسته شده است. اگرچه در ارتباط با ضرورت و

گزارشگری مالی تحقیقات بسیار زیادی تاکنون انجام شده است، اما ضرورت نقش آفرینی 

در  المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بینی اجرای پذیرش و نحوهحسابرسی داخلی در 

وهش تالش دارد تا به مطالعات داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است که براساس آن این پژ

ارتباط بین این متغیرها با استفاده از نظر خبرگان و متخصصین حسابرسی بپردازد. اهمیت این 

 یشتریب یهاها و سازمانشرکتپژوهش از چند جنبه حائز اهمیت است: اول، هنگامی که 
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 ییتوانا لیبه دل هانها و سازماشرکت ریسا رفته،یرا پذ یمال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها

الزم را  یآمادگ دیبا ی. لذا حسابرسان داخلباشندیم راتییتغ نیا یمجبور به اجرا ،یریپذرقابت

دوم، اجرای استانداردهای حسابرسی  و آثار آن بر سازمان داشته باشند. رییتغ نیجهت انجام ا

سازی آن منوط توجه به همه ها تکلیف قانونی شده است و پیادهدر کشور ما برای همه شرکت

واحدهای درگیر و از جمله حسابرسی داخلی است. سوم دستاوردهای ناشی از نتایج پژوهش 

ی علمی به جامعهی حسابرسی داخلی ی ادبیات نظری و کاربردی حوزهتواند در توسعهمی

گذاران بازار سرمایه در سیاست و های گذشته، به مدیرانکمک نماید از طریق تطبیق با پژوهش

در همین  ها کمک نمایند. بنابراین،جهتِ افشاء و نظارت مستمرتر بر عملکردهای مالی شرکت

د واح یهایژگیو آیااست:  یاساس هایپرسش نیپژوهش در صدد پاسخ به ا نیاراستا 

تاثیر  المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بینی اجرای پذیرش و نحوه بر یداخل یحسابرس

 دارد؟

یشینه پمبانی نظری و  3و 2باقیمانده مقاله بشرح زیر سازماندهی شده است. در بخش 

گردد، در های پژوهش مطرح می، فرضسه4تجربی پژوهش ارائه شده است و سپس در بخش 

های پژوهش و بحث و یافته 7و  ۶های شناسی پژوهش و در بخشروش 5ادامه در بخش 

، ۹پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش و در بخش  8گیری و سرانجام در بخش نتیجه

 شود. میهای پژوهش ارائه محدودیت

 

 . مباني نظری پژوهش2

 المللي گزارشگری مالياستانداردهای بین. 1-2

المللی بازار در راستای افزایش شفافیت اطالعاتی، توسعة بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین

به عنوان یکی از نهادهای ناظر بر عملکردهای مالی اوراق بهادار  ، سازمان بورسسرمایة کشور

های مستمری را برای افزایش های اخیر پیگیریطی سالها در بازار سرمایه کشور، شرکت

. در انجام داده است المللی گزارشگری مالی بین همگرایی استانداردهای ملی با استانداردهای

ها را کننده بر عملکردهای مالی شرکتکارکردهای مالی نظارتواقع این استانداردها، طیفی از 

نماید )پاتروا و به یکپارچگی و انسجام ادراکی در افشاء اطالعات کمک می گیرد کهدر بر می

های فعالیتاز  یادیاست و تعداد ز یعاد یامر یامروزه، معامالت برون مرز(. 2012، 1۶گوپتاب
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نوع  نیدر سراسر جهان هستند. در گذشته، ا یگذاریهسرما یهابه دنبال فرصت اقتصادی

 شیمتفاوت، افزا یحسابدار یمختلف با حفظ استانداردها یتوسط کشورها ییگرایالمللنیب

 . (2013، 3جرج و همکاران) با مانع مواجه شد ،یبه معامالت تجار سکیو ر یدگیچیپ نه،یهز

IFRS مشابه و  یحسابدار یمختلف مجموعه استانداردها یکشورها نکهیاز ا نانیبا حصول اطم

 .(2012 ، 17. )کیم و شیکندمشکل را برطرف می نیکنند، ارا اتخاذ می یقابل اجرا جهان

مورد  های مالیمؤسسه و سایر های بزرگ حسابرسیگذاری این هیئت به وسیله مؤسسهپایه

مشخص  IFRS(. 13۹7لی، )سلیمانی امیری و رسو انجام شده است تأیید در حسابداری

و گزارش دهند. هدف  یخود را نگهدار یهاحساب دیبا های اقتصادیفعالیتکند که چگونه می

 جادیمشترک ا یزبان حسابدار کی جادیا یالمللی که برابین یمال یگزارشگر یاستانداردها

)پاتروا مختلف است یو کشورها عیدر صنا یمال یهاشده است، منسجم و منسجم کردن صورت

بر  اتیدرآمد، مال ییاز جمله شناسا موضوعات،از  یعیوس فیط IFRS. (2012، 1۶و گوپتاب

 یهاو ارائه صورت ،ینرخ ارز خارج ،یتجار یهابیثابت، ترک یهاییها، دارایدرآمد، موجود

دهد که اطالعات ارائه می حیگزارش توض نیا(. 2011، ۹لیپاپ و مکد )دهرا پوشش می یمال

را در رابطه با منافع  یمناسب ماتیدهد تا تصمبه حسابداران امکان می IFRSشده توسط 

گزارش  نیا گر،ید یشرکت اتخاذ کنند. از سو کی یالوقوع بر اساس ارزش فعل بیقر یاقتصاد

 رفتهیمتحده پذ االتیدر ا ژهیاز کشورها به و یاریرا که توسط بس GAAP یاستانداردها یمعنا

ی حائز اهمیت این است که نتایج برآمده از نکته (.2017 ،5ی)نورننب کندشده است، روشن می

تواند به تقویتِ می المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بینی اجرای پذیرش و نحوه

ی بازار سرمایه کمک نماید و به اثربخشی راهبری های نظارتی و اجرایی در توسعهمکانیزم

 بورگمن) های موثر در جهِت حفاظت از منافع سهامداران متنج گرددشرکتی در تقویت نظارت

ت، المعام ت،الامروزه، بخاطر تنوع و پیچیدگی موضوعات جهانی، تعام . (2013، 18و همکاران

رو شده است. به  به های جدیدی روت و موضوعات مالی، حرفه حسابداری با چالشالمشک

به منظور انجام وظایف  ی،عبارت دیگر، در مورد اینکه آیا حسابداران دارای دانش و تجربه کاف

جرج و )در این راستا،  (.2018 ،1۹)تروتمن و دونجان خود هستند، تردید اساسی وجود دارد

المللی گزارشگری استانداردهای بینی اجرای پذیرش و نحوهکه  ( بیان نمودند2013 ،3همکاران

ش و دانش بیشتری الزیرا اجرای این استانداردها نیاز به ت ؛ها پرهزینه استبرای شرکت مالی
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کنند که کشورهای در حال توسعه به بر این نکته تاکید می( 2012 ، 17. )کیم و شیدارد

گذارانی هستند که بتوانند حمایت مناسبی از نحسابرسان و قانو زیادی فاقد حسابداراناحتمال 

تواند به عدم همگرایی کامل و المللی داشته باشند و این امر میهمگرایی با استانداردهای بین

کشورهای ( معتقدند که 201۶ ،20)کبیر و رحمان مناسب با الزامات این استانداردها منجر شود.

ریزی مناسب جهت آموزش سریع و افزایش توانایی ها و برنامهفاقد زیرساخت ،حال توسعهدر 

. هستند این دست از استانداردهاکنندگان از گزارشگری مالی در ارتباط با حسابداران و استفاده

طلبی مدیران توسط حسابداران و فرصت ادراک در این حوزه فقدانِ (2018 ،21از نظر )تریمبل

ترین عواملی هستند که بر روی همگرایی ضعیف با ام پذیرش این استانداردها، مهمدر هنگ

 (.2017، 22)آمل و انیس تانداردهای مذکور اثر گذارندسا

ای هایی برای حسابداران حرفهبه رغم اینکه، آموزش و تجربه عواملی هستند که فرصت

. از سویی دیگر باید توجه داشت کنندجهت بدست آوردن دانش مرتبط با وظیفه خود فراهم می

احتمااًل  المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بینی اجرای پذیرش و نحوهکه منافع ناشی از 

تحت تأثیر مجموع عوامل بیرونی همچون اثرگذاری علل نهادی و بورکوراسی محیط قانونی رو 

گزارشگری مالی گردد  ( و مانع از ارتقای کیفیت2012، 17و شی به انحطاط حرکت کند )کیم

(. همچنین افزایش تعدد تعارض بین استانداردهای داخلی با 13۹7)دوستی و همکاران، 

تواند از جمله عوامل دیگری باشد که مانع از توسعه و اجرای المللی میاستانداردهای بین

از  (.2013، 10های اطالعاتی گردد )احمد و همکارانکارکردهای مورد توجه در ارتقای شفافیت

المللی گزارشگری استانداردهای بینی اجرای پذیرش و نحوهسوی دیگر نحوه و فرآیندهای 

، 23از جمله سایر دالیلی باشد که احتماالً مانع از اثربخشی الزم گردد )مولر تواندنیز می مالی

بر  افزون (.13۹۶ ،و شبانا نیطالب؛ 201۹، 7؛ فواد و همکاران2014، 15و گیویلیام الزبان؛ 2014

های مرتبط با مدیریت ، رویهو حسابرسی داخلی های علمی حسابرسیاین، سطح زیرساخت

ای و همچنین سطح های مالی، وجود نهادهای حرفهم صورتالسود و مدیریت گزارشگری اق

 المللی گزارشگری مالی مؤثر استدانش و نحوه درک حسابرسان، بر انطباق با استانداردهای بین

به این نتیجه رسید که انتخاب استانداردهای ( 2013، 25(. )گیاسی201۶، 24خلیف و آچیک)

داخلی و عوامل سازمانی است؛ ولی عوامل  المللی گزارشگری مالی تحت تأثیر سیاستبین

خارجی نیز بر آن مؤثر است. نتایج این مطالعه اثبات کرد که عوامل خارجی شامل 
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المللی مالی، تأثیر های بینالمللی حسابداری و سازمانهای بینگذاران خارجی، موسسهسرمایه

و  فرج .)المللی گزارشگری مالی در یک کشور دارندانتخاب استانداردهای بینی شیوهمهمی بر 

ها آفریقای جنوبی پس از الزام شرکتدر   به این نتیجه رسیده است که( 201۶، 12الفیرجانی

. اندت بسیاری مواجه شدهالها با مشکاین شرکت ،مقاصد عام های مالی بابرای گزارش صورت

که کیفیت حسابداری به طور  دهد( نشان می2014، 2۶و همکاران نتایج پژوهش )بریس

 کشور در یمال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها یی اجراو نحوه رشیچشمگیری متعاقب پذ

افزایش  با چنین نتیجه گرفتند که( 2012، 27همکارانو  گوردوننیافته است. )استرالیا ارتقاء 

نتیجه استانداردهای  در کشورهای در حال توسعه،در خارجی های گذاریسرمایهمیزانِ جذِب 

( 2018، 14از نظر )رومان و همکاران المللی گزارشگری مالی و نه عوامل دیگر، بوده است.بین

های مالی و قرار دادها را ی در تالش هستند که شفافیتمال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها

تواند به می استانداردهاها را تعیین کنند، و هم چنین این مشخص کنند، که میزان سود و زیان

های غیر همسو با منافع جوامع را مشخص کنند به طوری گذاریرفع بسیاری از منابع سرمایه

، 12الفیرجانیفرج و ای غیر قانونی را نمایان سازند )که رد و بدل کردن منابع مالی از مجراه

های سازی فعالیتالمللی گزارشگری مالی زبان مشترک برای جهانیاستانداردهای بین. (201۶

 یی اجراو نحوه رشیکشورها باید پیش از پذ( 2014 ،28یونوسا)مالی است. به اعتقاد 

سازی آن را ارزیابی بخش عمومی، هزینه و منفعت ناشی از پیاده حسابداری در یاستانداردها

 ییقضا یهااز کشورها و حوزه یعیوس فیدر ط یمال یالمللی گزارشگربین یستانداردها. اکنند

 شودیاستفاده م IFRSدر کجا از  قاً یتا دق دینیرا بب IFRS تیساوب دیتوانیشود. ماستفاده می

 افتیممکن است در د،یمطابقت ندار IFRS ی(. اگر با استانداردها۶201، 12الفیرجانیفرج و )

 یبرا رانهیشگیپ کردیرو کیحال، با اتخاذ  نیباشد. با ا رتردشوا یاعتبار تجار ای یگذارسرمایه

 یخود را برا گذاریدر سرمایه دیتوان، میالمللی گزارشگری مالیاستانداردهای بینبه  یابیدست

 کنند.آماده  تیموفق

 

 . حسابرسي داخلي2-2

حسابرسی داخلی به عنوان یکی مشاغل نوظهوری است که دیر پایی نیست که به عنوان 

گردد که توانسته است به افزایش کیفیت محیط ها تلقی میهای کنترلی شرکتیکی از مکانیزم
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 یداخل یدر واقع حسابرس(. 2022، 2۹ها کمک نماید )ماداواکی و همکاراناطالعاتی شرکت

 یهابودن کنترلنسبت به اثر بخش یبخشنانیاطم قیاست که از طر مکانیزمی سیستماتیک

از تقلب و سوء  یریشگیپ یمناسب برا یبستر جادیدر ا یتینقش با اهم تواندیم یداخل

 تیفیک یابیارز ییبا رهنمود اجرا مطابق(. 2022، 30)جونگ و چو کند فایا یمال یهااستفاده

و  یو فرهنگ یقانون لحاظ های متنوع بهطیدر مح یداخل یحسابرس (،2015)ی داخلی حسابرس

 برون ایو ساختار متفاوت و توسط افراد درون  یدگیچیپ با اهداف، اندازه، ییهاسازمان یبرا

عمل  هیرو یالمللنیب یاستانداردها تیها، رعاتفاوت نیشود. با وجود اانجام می یسازمان

 تیفعال وی های حسابرسان داخلتیدر انجام مسئول (استانداردها)ی داخلی ای حسابرسحرفه

بورس اوراق  یداخلهای کنترل دستورالعمل بیاست. باتوجه به تصو یالزام یداخل یحسابرس

که حرفه  ستینی ریدر همان سال د یانجمن حسابرسان داخل لیو تشک 13۹1 بهادار در سال

  عرصه ظهور گذاشته است. هب پا یجد یبه شکل رانیدر ا یداخل یحسابرس

ش ان بخبه عنومنابع و افراد  ؛به اطالعات ینامحدود یدسترسحسابرسی داخلی به دلیل 

ین ادر های منحصر به فرد تیهمراه با صالحگردد که های داخلی تلقی میمهمی از کنترل

هر  نماید.میتقای کیفیت اطالعاتی تلقی ار یبرا یمتخصص اصل کیآن را به عنوان حرفه، 

های سکیرکنترل  از توانایی الزم برای ونماید عمل می کنشگر کی وانعنه ، بداخلی حسابرس

 یاریبس زا(. براین اساس 2022، 31شرکت برخوردار خواهند بود )باتواه و همکارانی بالقوه

 عاتاطالهای ناشی از عدم تقارن سکیاست که ر نیا یداخل یحسابرس یاصل تیجهات، مسئول

 رستِ ک داردا اجرای صحیح وظایف، دارابودنِ شده تحقق ضمانت را متوازن نمایند که به منظور

های در خصوص رویه یالمللنیب یاستانداردهارسد. ضروری بنظر می هاسکیاز ر حسابرسان

ف و اهدا ؛اهیاستراتژ براساسِ ،یداخل یحسابرس تیفعالنمایند که ر میاظها یداخل یحسابرس

و  یچِنیمنجر شوند )رنفعان  یسازمان و ذ یخلق ارزش براتوانند به ، میهای کنترلیسیاست

 (.2021، 32باکلوتی

ها را به سوی یندهایی که دادهآها و فرشناخت واحد حسابرسی داخلی از شرکت و شیوه

 کند، موجب خواهد شد تا پرسنل واحد حسابرسی داخلی تبدیل بههای مالی هدایت میصورت

ی تسهیل در اصالحات استانداردهای مربوط در حوزهای برای آل یک تیم حرفهاعضای ایده

ها و سیستم هاز طرف دیگر این نیاز به تهی (.2013، 33گزارشگری مالی شوند )ردماین و السود
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تواند بیانگر نقش بسیار ها به دلیل افزایش گزارشگری مالی، میعات اضافی در کنترلالاط

عنوان بازوی  المللی هم بهواحد حسابرسی داخلی در طول اجرای استانداردهای بینحیاتی 

مدیره در ارزیابی مدیریت در خصوص  عنوان چشم هیأت عات و هم بهالاط همدیریت در تهی

های ها و برآوردهای حسابداری منطبق با واقعیت و گزارشگری منصفانه صورتاستفاده از رویه

المللی گزارشگری مالی فقط بین تغییر به استانداردهای(. 201۶، 24یک)خلیف و آچ مالی باشد

ای فراتر از موضوع کار با دامنه و حسابداری نیست. این یک تحول در کسب یک پروژه ساده

پارچه، در تمام سطح سازمان های مالی است، و به یک رویکرد یکتعریف و ارائه عناصر صورت

(. حسابرسان داخلی به میزانی که بتوانند خودشان را با 2014، 15و گیویلیام الزبان) نیاز دارد

های اقتصادی ی انطباق دهند، بر ارزش افزوده فعالیتمال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها

گذار به های اقتصادی برای سرمایهافزایند به نوعی حمایتهای داخلی میها و سازمانشرکت

المللی گزارشگری مالی پذیرش استانداردهای بین (.2017، 5ی)نوروننب همراه خواهند داشت

برای درگیرشدن در تغییرات مالی و عملیاتی  الییبرای واحد حسابرسی داخلی فرصتی ط

شرکت و ایفای نقش در سراسر فرآیند تغییر و در نتیجه، بازتعریف جایگاه و ضرورت وجود این 

 (.0172، 34)گروس و همکاران سازدواحد را فراهم می

  

 . پیشینه پژوهش3

 های خارجي . پژوهش1-3

ای بر موفقیت اجر ( به بررسی تاثیر حسابرسی داخلی2014( 15و گیویلیام الزبان

های عربستانی در شرکت 2014 -201۶های بین سال المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بین

ی اجرای وهپرداخته است. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین آمادگی برای پذیرش و نح

 چنینو آموزش حسابرسی داخلی وجود دارد. هم المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بین

 باشد.اند ضعیف میرا اجرا نکردهالمللی هایی که استاندارد بینحسابرسی داخلی در شرکت

های فنی همچون ضرورت افشای نشان دادند که محدودیت (2018) ۶و همکاران تاسوای

عات بیشتر، آموزش افراد درگیر در فرایند گزارشگری مالی، تأثیر پذیرش استاندارد جدید الاط

عایت استاندارد های اتخاذشده از سوی رقبا در زمینه پذیرش و ربر سود حسابداری، تصمیم

توانند های تجاری یک واحد تجاری، میجدید و مربوط بودن یک استاندارد جدید با فعالیت
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 را به تعویق بیاندازد. المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بینی اجرای پذیرش و نحوه

 هایمسائل و چالشارزیابی »( پژوهشی تحت عنوان 2021) 35ماهِدمرزوکی و همکاران

IFRS 9 ظر نانجام دادند. روش شناسی این پژوهش از « یمالز یاسالم یدر مؤسسات مال

ر این ذا دلهای اکتشافی قرار دارد. ها کیفی و به لحاظ نتیجه در دسته پژوهشآوری دادهجمع

 یادهادر نه یدیکه با افراد کل افتهیساختارمهیمصاحبه ن یسر 10با استفاده از پژوهش 

ده انجام ش یمالز یو موسسات آموزش عال یهای اسالمبانک ی؛های حسابرسشرکت ی؛نظارت

 یهااستانداردIFRS 9 نشان داد که  هاافته، اقدام به گردآوری اطالعات گردید. یاست

 ییساو شنا یالم یشناخت ابزارها ؛نانیاطم تیرا از نظر ارتباط و قابل 3۹ یحسابدار یالمللنیب

نه دقاصا شیاز نظر نما یاسالم یوجود، مؤسسات مال نی. با اکندیم تیتقو یتجار یهامدل

 زانیمو  ییشناسا یارهایقبل از مع یالم یابزارها ییشناسا ؛بر شکل تیماه ؛ارزش منصفانه

مواجه  ییهابا چالش یتجار یهامدل ییدر شناسا یدر کاهش دستکار سکیر تیرینقش مد

  هستند.

اثرات بر  IFRSبررسی نقش »( پژوهشی تحت عنوان 2021) 3۶بتی و همکاران

ها هآوری دادانجام دادند. ابزار جمع« یداخل یهای حسابرستیفعال وها شدن سازمانیتالیجید

تحده و م االتیمستقر در ا یحسابرس ییاجرا ریمد 82 در این پژوهش پرسشنامه بود و تعداد

دهنده نشانIFRS همسو با تغییرات  جینتامشارکت داشتند.  یموسسه حسابرسان داخل یاعضا

ها توسط داده لیو تحل هیو استفاده از تجز شرکت یسازیتالیجیسطح د نیرابطه مثبت ب

دهد که سطح نشان می نیهمچن جیاست. نتا شانیهاتیدر طول مأمور یحسابرسان داخل

اده ص داختصا یداخل یحسابرس یزیربر نسبت برنامه میرمستقیغ ریشدن سازمان تأثیتالیجید

 نیبطه بها راداده لیو تحل هیهای مشاوره دارد. به طور خاص، استفاده از تجزتیشده به فعال

شده به اختصاص داده یداخل یحسابرس یزیرشدن سازمان و نسبت برنامهیتالیجیسطح د

  کند.می تعدیلهای مشاوره را تیفعال

 یحسابرس یعملکردهابررسی »( پژوهشی تحت عنوان 2022) 2۹ماداواکی و همکاران

 نیاانجام دادند. « ارشد تیریمد یبانیکننده پشت لیو اثر تعد یمال یگزارشگر تیفیک ،یداخل

 175به  شیمایپ کیدر قالب  هیهای اولاست که با استفاده از داده یمطالعه مقطع کیپژوهش 

 14۹ارسال شده است. در مجموع  کشور نیجریهشده در بورس اوراق بهادار  رفتهیشرکت پذ
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پرسشنامه  ۹7تعداد  نیقرار گرفته است که از ا لیو تحل هیآوری و مورد تجزپرسشنامه جمع

 ارتباطاز وجود  یحاک هاافتهی مورد استفاده قرار گرفته است. یینها لیلبوده و در تح دیمف

 نیب یهماهنگ ی؛کنترل داخل یهاتیفعال ؛کار انجام شده تیفیک نیمثبت و معنادار ب

دهد نشان می جیحال، نتا نیبا ا .استبا کیفیت گزارشگری مالی  یو خارج یحسابرسان داخل

و  یرابطه منف کیفیت گزارشگری مالیو  یسازمان تیوضع ،یداخل یحسابرس تیصالح نیکه ب

  وجود دارد. یداریمعن ریغ

 یالمتقلب  سکیر لیو تحل هیجزبه تمحیط چین در پژوهشی در ( 2022( 37و همکارانوو 

 ایآوری دادهجمعنتایج حاصل از پرداخته است.  یبر اساس نمودار دانش اطالعات حسابرس

ه را کالهبردار بالقو یهاشرکتسرمایه چین نشان داد که  شرکت در بازار 37۶ یحسابرس

 ها شناسایی نمود.از طریق حسابرسی آن توانمی

 

 های داخلي . پژوهش2-3

ی داخلی ( پژوهشی باهدِف اثرگذاری ارتقاء کیفیت حسابرس13۹8( باباخانینیا و محسنی

شرکت  100مل نمونة آماری شابر کیفیت گزارشگری و توازن عدم تقارن اطالعاتی انجام دادند. 

 هره گرفتهها از الگوی معادالت ساختاری بمنظور آزمون فرضیهاست. به 13۹7برای سال مالی 

، در چهار بخش شامل صالحیت ر این رابطه، متغیر کیفیت حسابرسی داخلیشده است. د

مل ش شادر سه بخ استقالل، اجرای عملیات و سایر معیارها و متغیر کیفیت گزارشگری مالی

رن تقا کردن متغیر عدمبندی شد که با لحاظبودن طبقهموقعبودن و بهقابلیت اتکا، مربوط

رسی داخلی براساس نتایج پژوهش، ارتقای کیفیت حسابین شد. فرضیه تدو 1۶اطالعاتی، تعداد 

ه ه طوریکست ببر هر دو متغیر یعنی کیفیت گزارشگری و افشا و عدم تقارن اطالعاتی اثرگذار ا

 بر متغیر اول تأثیر مثبت و مستقیم و بر متغیر دوم تأثیر منفی و معکوس دارد.

به بررسی تاثیر حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید  (13۹۹( زادهحبیب

شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفتهکلیه شرکت پرداخت.بر نقش کمیته حسابرسی 

 122ها تعداد عنوان جامعه آماری پژوهش بوده که با استفاده از اعمال یکسری محدودیتبه

مورد تحقیق قرار  13۹7تا  13۹2های ساله بین سال ۶انی ی زمشده و در دورهشرکت انتخاب 

دهد که حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گرفتند. نتایج پژوهش نشان می
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مستقیم و معنادار دارد. وجود کمیته حسابرسی، تاثیر مستقیم حسابرس داخلی بر کیفیت 

 .کندگزارشگری مالی را تقویت می

 یواحد حسابرس تیفیک» پژوهشی تحت عنوان (1400) و همکارانی جانیالرزادهیول

ر باشد. دمی« در زمان صدور گزارش حسابرس مستقل ریو تاخ یمال یگزارشگر تیفیک ،یداخل

های ین سالمشاهده را در ب 784را مورد ارزیابی قرار داد، تعداد  هیدو فرضاین پژوهش که 

ی از تایج ناشنبهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. های بورس اوراق از شرکت 13۹8تا  13۹1

 یسواحد حسابر تیفیک نیبارتباط  بررسی رگرسیون چندگانه در این پژوهش مشخص ساخت،

 نیب باشد.  همچنین مشخص گردید،مثبت و معنادار می یمال یگزارشگر تیفیک با یداخل

ینکه ابه دلیل حسابرس مستقل در زمان صدور گزارش  ریخأو ت یداخل یواحد حسابرس تیفیک

 بود، ارتباط معناداری وجود ندارد. 5/0سطح خطا باالی 

بر  دیأکتبا  یحرفه حسابرس یپژوهندهیآ»پژوهشی با عنوان  (1400) و همکاران انیبهرام

ناسی شکه به لحاظ روش پژوهش  نیاانجام دادند. در « یتجار یهاو چرخهIFRS لزامات اِ

حلیل ت گیرد، از مبنایی قرار میو از  نظر هدف کاربرد یهمبستگ یفیتوصهای جزء پژوهش

فره از ن 1۶ای  منظور ابتدا نمونه نیبد ی مدل استفاده نموده است.برای ارائه یگرندد تئور

 یردآورر گو ابزا هیمصاحبه با آنان مدل اول قیانتخاب و از طر یخبرگان و متخصصان حسابرس

ن و نفر از حسابرسا 2۶4 اریشده در اخت یی طراحپرسشنامهد. سپس یگرد یها طراحداده

 شده یهای گردآورفعال در بورس اوراق بهادار قرار گرفت. داده یهاشرکت یمال رانیمد

رار ق لیتحلو  هیو مورد تجز (PLS) ییو حداقل مربعات جز(ANP) ای شبکه لیتحلی لهیبوس

ی حرفه یپژوهش ندهیعامل موثر بر آ ۶۶ مشخص گردید های پژوهشافتهیاساس بر گرفت.

های هو چرخIFRS الزامات  ،ییشدند که براساس مدل نها یبندتیو اولو ییشناسا یحسابرس

 کنند.می فایا یحرفه حسابرسی ندهیای را در آکننده نیینقش تع یتجار

( به بررسی تاثیر اثربخشی حسابرسی داخلی و 1400حقیقت شهرستانی و همکاران )

 114ای  متشکل از کیفیت گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطالعاتی مدیر و حسابرس در نمونه

پرداختند.  13۹8الی  138۹های شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال

که کیفیت گزارشگری مالی و اثربخشی حسابرسی داخلی منجر به نتایج پژوهش نشان داد 

همچنین تاثیر کیفیت گزارشگری  .گردد-کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیر و حسابرس می
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 شود. حسابرس با وجود حسابرس داخلی اثر بخش تشدید می-مالی بر عدم تقارن اطالعاتی مدیر

ذیرش آیا پ»که   مطرح کرد  ین پرسش را( در پژوهش تجربی ا1400حجازی و همکاران )

اساس  ؟ برالمللی اثر اقتصادی معنی داری بر محیط ایران دارداستانداردهای حسابداری بین

ای اردهاظهارنظر دانشگاهیان، حسابرسان و حسابداران، نتیجه گیری شد که پذیرش استاند

اوت ویان تفاسخگپمیان اظهارنظر  المللی بر محیط ایران اثر اقتصادی دارد. بعالوهحسابداری بین

 .معنی داری وجود ندارد

 یهشتاکنون پژو های گذشته نشان داد،گونه که در پیشینه تجربی و مرور پژوهشهمان

ی در گزارشگر یالمللنیب یاستانداردها پذیرش و یداخل یواحد حسابرس نیبر ارتباط ب مبنی

 لذا بررسی این موضوع ضمن اینکه باعث توسعه متون نظری صورت نگرفته است ایران

 تواند در تقویت حسابرسی داخلی برای کمک به مدیریت به منظور پذیرشگردد، میمی

ها رکتگذاری شو اثرات مثبت و منفی آن بر سرمایه یمال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها

 .باشدیموثر باشد و این موضوع از نوآوری پژوهش حاضر م

 

 های پژوهش. فرضیه4

المللی ی اجرای استانداردهای بینپذیرش و نحوهفرضیه اول: واحد حسابرسی داخلی بر 

 تاثیر دارد. گزارشگری مالی

ی داردهای اجرای استانپذیرش و نحوهارتباط حسابرسان داخلی و مستقل بر فرضیه دوم: 

 تاثیر دارد. المللی گزارشگری مالیبین

دهای ی اجرای استاندارپذیرش و نحوهاستقالل واحد حسابرسی داخلی بر  سوم:فرضیه 

 تاثیر دارد.. المللی گزارشگری مالیبین

ی اجرای پذیرش و نحوهای حسابرسان داخلی بر صالحیت حرفهفرضیه چهارم: 

 تاثیر دارد. المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بین

ی اجرای پذیرش و نحوهاحد حسابرسی داخلی بر پشتیبانی مدیریت از وفرضیه پنجم: 

 تاثیر دارد. المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بین

  



 324 1400پایيز و زمستان ، دوم، شماره سيزدهمدوره هاي حسابداري، مجله پيشرفت

 . روش شناسي پژوهش5

 . روش1-5

 های پژوهشآوری دادهاز نظر روش شناسی این پژوهش کاربردی و به لحاظ ماهیتِ جمع

 حلیلتهای همبستگی با استفاده از کمی است و از نظر ماهیت تحلیل نیز در دسته پژوهش

-1400له گیرد. همچنین این پژوهش در بازه زمانی یکساقرار می (PLS)حداقل مربعات جزئی 

 یداخل یحسابرساستاندارد  هپرسشنام ها نیز ازآوری دادهبرای جمعانجام شده است.  1401

 اخروی جوقان ( استفاده شده است که روایی و پایایی آن در پژوهش2014) ،15گیویلیام و الزبان

و پنج  لسؤا 43شامل برای محیط ایران تایید شده است. این پرسشنامه  (13۹7) ،و همکاران

خ کرونبا لفایهایی با این ماهیت، از ضریبِ آو برای تأیید پایایی همسان با پژوهش است سازه

 پذیرش و اجرای منظور بررسی بهتعیین گردید.  ۹1/0استفاده شده است که مقدار 

مشتمل بر  (2012) 38ه استاندارد تسفو، از پرسشنامالمللیاستانداردهای گزارشگری مالی بین

ای محیط بر (13۹7) ،و روایی و پایای آن در مطالعه انبرانی استبهره برده شده  سؤال 40

تعیین شد.  87/0ایران تایید شده است. همچنین مبناِی تأیید پایایی این پرسشنامه برابر با 

ها از کامال معیاره است، گزینه 5الزم به توضیح است که براساس مقیاس سنجش پرسشنامه که 

رای ب، ر این پژوهشگذاری گردیده است. دموفقم با امتیاز پنج نمره، تا کامال 1مخالفم با امتیاز 

شگاه که خبرگان )اعضای هیات علمی دان نفر از 3 بررسی روایی، چند پرسشنامه در اختیار

نان آقرار گرفت و از مقاله در حوزه حسابرسی بودند(  5دارای سوابق تدریس و حداقل 

 ز سویکه باتوجه به اگاهی موضوع ا آن بیان کنند هبار درخواست شد نظرهای خود را در

ت که توان نتیجه گرفمیلذا خبرگان به هیچ مشکل مفهومی در پرسشنامه اشاره نکردند، 

ضو جامعه ع حسابرسانهمسو با ماهیت تحلیلی پژوهش  .ها از روایی الزم برخوردارندپرسشنامه

مونه جم نباشند و برای تعیین حظر میی هدف مدنحسابداران رسمی در ایران به عنوان جامعه

 در زیر تباطی آماری در جوامع نامحدود بهره برده شد که این اری تعیین حجم جامعهاز رابطه

 مشخص گردیده است.

𝑁 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2
=
(1.96)2 × 0.5 × 0.5

(. 05)2
= 221 

باشد می ۹۶/1برابر  %۹5، برای اطمینان zمقدار  نگارهدر فرمول فوق با استفاده از 
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 %5= درصد خطاست که در این پژوهش برابر dاست و  5/0برابر با   qو  pهمچنین مقدار 

پرسشنامه به صورت  385باتوجه به محاسبه فرمول فوق برای جامعه آماری تعداد  .باشدمی

پرسشنامه کامل و بدون خدشه برگشت داده شد و به عنوان  221الکترونیکی ارسال گردید که 

تحلیل انتخاب گردید. در این پژوهش به جهتِ برازش مطلوبیت مدل از  نمونه جهت تجزیه و

مدل  یابیارز یپژوهش برا نیدر ابررسی اعتبار مدل درونی و بیرونی استفاده شده است. 

 انسی، متوسط وار2Rجهت آزمون استفاده شد که شامل  یمنظم یهاپژوهش از شاخص

 اتیدر ادامه به جزئ .باشندیم یبحران بیو ضرا ریمس بیضرا ،یعامل یاستخراج شده، بارها

 .شودیپژوهش اشاره م یهاافتهیاز  یشتریب

 

 های پژوهش. یافته6

 های توصیفي. آماره1-6

 شناختیعات عمومی و جمعیتالعات بخش اول پرسشنامه یعنی بخش اطالباتوجه به اط

کنندگان مشارکتکاری و سابقه گروه سنی ؛تالسطح تحصی ؛جنسیت از معیارهایِ 

، ین بخشکنندگان در اهای مشارکتلذا باتوجه به پاسخ استفاده گردیده است. )پاسخگویان(

 کنندگان موثر باشد.تواند در شناخت بومیت مشارکت( می1) نگاره

 

 کنندگان پژوهششناختي مشارکت: اطالعات بومیت1 نگاره

 متغیر توضیحات فراواني درصد

 مرد 170 77/0
 جنسیت

 زن 51 23/0

 متاهل 200 ۹0/0
 تاهل

 مجرد 21 10/0

 سال 30کمتر از  17 07/0

 45تا  30 10۹ 4۹/0 سن

 و باالتر 4۶ ۹5 42/0

 تحصیالت ارشد 21 0۹/0
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 متغیر توضیحات فراواني درصد

 دانشجوی دکتری ۶8 30/0

 دکتری 132 58/0

 سال 15تا  5 108 4۹/0

 سال 25تا  1۶ ۹0 41/0 سابقه کاری

 باالسال به  2۶ 23 10/0

 حسابرس داخلی 144 ۶5/0

 رده سازمانی
 سرپرست 30 13/0

 مدیر 24 11/0

 شریک 23 10/0

 پژوهش* ماخذ: نتایج 

ست. شناختی که به آن پرداخته شده، متغیر جنسیت پاسخگویان ااولین متغیر جمعیت

ن در گویابندی شده است. نتایج مربوط به جنسیت پاسخاین متغیر در دو رده مرد و زن دسته

سخگویان درصد پا%24درصد از پاسخگویان مرد و %7۶دهد آمده است. نتایج نشان می 1 نگاره

جرد ل و مدوم وضعیت تاهل پاسخگویان بود. این متغیر در دو رده متاهاند. متغیر زن بوده

د درص%10درصد پاسخگویان متاهل و حدود %۹0حدود  1 نگارهبندی شده است. طبق دسته

 ویاناند. متغیرهای سوم و چهارم مربوط به سن و تحصیالت پاسخگپاسخگویان مجرد بوده

باشد. درصد می%4۹است که مقدار آن  45تا  30باشد که بیشترین مقدار سنی مربوط به می

خگویان درصد بیشترین و گروه بعدی پاس%58متغیر مربوط به تحصیالت را گروه دکتری  با 

را  درصد%42باشند که باهم دیگر افراد با مدرک کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری می

دارای  درصد پاسخگویان%4۹توان گفت که حدود دهند. برای متغیر سابقه کاری میتشکیل می

درصد  %41سال سابقه کاری و  2۶درصد از آنان باالی %10سال و حدود  15تا  5سابقه بین 

صد از در ۶5سال هستند. همچنین حدود  2۶تا  15باقیمانده نیز دارای سابقه کاری بین 

ه بودند. ب هاشرکت یمال رانیمددرصد  %35پاسخگویان دارای سمت حسابرس داخلی و حدود 

 طح دانشساز از هر جهتی، حاکی از آن است که جامعه مورد پیمایش  نگارهعات الاط طور کلی

 اند.هبرخوردار بود الزم و تخصص و تجربه
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 . پایایي متغیرهای پژوهش2-6 

به  م آنپایایی در این تحلیل مبنایی بیرونی برای تعیین برازش مطلوبیت مدل و تعمی

 شود که از معیارهای زیر استفاده گردیده است. ی پژوهش تلقی میجامعه

های مربوط به خرده این معیار میزان همبستگی سازه الف( معیار بارهای عاملي:

دهد. لذا مبنای تأیید آن ها مورد بررسی قرار میهای هریک از متغیرها را با سایر سازهمقیاس

(. در این پژوهش 2004، 3۹باشد )تناووس و همکارانیا بیشتر از آن می 4/0برآوردِ میزان 

 4/0 ها از مقدارهمه سازههای ار همبستگی شاخصمقد(، 1افزار )شکل باتوجه به خروجی نرم

 .بیانگر مناسب بودن این معیار است باشد و لذابیشتر می

 (پژوهش ماخذ: نتایج) : ضریب استاندارد مدل پژوهش1شکل 

 

 4/0مقدار برابر و یا بیشتر از شود، مقادیر بارهای عاملی )همانطور که مشاهده می

 آمده معیار قابل قبولی هستند.(، همه مقادیر به دست باشدمی

طبق  ینکهابراساس میزان استاندارد این معیار، باتوجه به  ب( معیارِ آلفای کرونباخ:

ایایی بزارش پبایست بیان نمود، و باالتر از آن است، می 7/0ها ی خرده مقیاس( کلیه2) نگاره

 مدل مطلوب است.

براساس میزان استاندارد این معیار، باتوجه به اینکه  (:CRج( معیار پایایي ترکیبي )
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توان استدالل نمود که پایایی باشد، لذا میمی 7/0( میزان پایایی ترکیبی باالتر از 2) نگارهطبق 

 مطلوبیت مدل مورد تأیید است. 

آمده  ی بدستدر مورد روایی همگرا نیز باید بیان گردد باتوجه به نتیجه روایي همگرا: 

ید ( مشخص است تمامی مقادیر بدست آمده مطلوب بودن روایی مدل را تأی2) نگارهدر 

 نمایند. می

 

 *: مقادیر مربوط به برازش مدل2 نگاره

 متغیر
آلفای 

 کرونباخ
rho_A 

پایایی 

 مرکب
AVE 

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

استانداردهای عوامل مؤثر بر 

 المللی گزارشگری مالیبین
895/0 8۹5/0 ۹1۶/0 57۶/0 8۹۹۹/0 8۹۹/0 

استانداردهای مزایای 

 المللی گزارشگری مالیبین
۹43/0 ۹43/0 ۹4۹/0 54/0 ۹۶4/0 ۹۶3/0 

 پذیرش و تصویب

المللی استانداردهای بین

 گزارشگری مالی

875/0 87۶/0 ۹03/0 572/0 888/0 888/0 

استانداردهای  هایچالش

 المللی گزارشگری مالیبین
۹0۹/0 ۹1/0 ۹25/0 551/0 ۹2۶/0 ۹25/0 

استانداردهای مجموع 

 المللی گزارشگری مالیبین
۹7۶/0 ۹77/0 ۹78/0 515/0 2۶7/0 25/0 

اثربخشی واحد حسابرسی 

 داخلی
۹4/0 ۹42/0 ۹47/0 543/0 - - 

ارتباط حسابرسان داخلی و 

 مستقل
8۹۶/0 8۹8/0 ۹1۶/0 547/0 - - 

 - - 54۹/0 ۹1۶/0 ۹1/0 8۹8/0 استقالل حسابرسی داخلی

ای صالحیت حرفه

 حسابرسان داخلی
831/0 835/0 88/0 5۹۶/0 - - 

پشتیبانی مدیریت از 

 حسابرسی داخلی
812/0 824/0 8۶8/0 5۶8/0 - - 

 پژوهش* ماخذ: نتایج 
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 . برازش مدل کلي 3-6

خته در این بخش به منکنون بودن و آشکار بودن ارتباط بین متغیرهای پژوهش پردا

ی ناسبمشود که برای این منظور ضرایب مسیر و ضرایب بحرانی تحلیل مدل از معیارهای می

یر زگردد که به شکل به عنوان مبنای این ارتباط تلقی می GOFشوند. شاخصِ محسوب می

 ارائه شده است:

GOF = √Cummunality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × R2̅̅ ̅ 

 

Cummunality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ این معیار اشاره به ارزیابی میانگین هر متغیر در حالت اشتراکی دارد  ̅̅

R2̅̅گردد. که مبنایی برای سنجش ابعاد بیرونی مدل تلقی می میانگیِن ی نیز نشان دهنده ̅

مربوط به ضریب تعیین مکنون بودن هر متغیر از نظر درونزا بودن است و مبنایی برای کیفیت 

مورد ارزیابی قرار  3۶/0و  25/0؛ 01/0شود که معموالً در سه بازه ابعاد بیرونی مدل تلقی می

 گیرد.می

  *: محاسبه برازش مدل دروني3 نگاره

 ضریب تعیین مقادیر اشتراکي متغیر

 8۹۹/0 57۶/0 المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بینعلل اثرگذارِ 

 ۹۶4/0 54/0 المللی گزارشگری مالیبیناستانداردهای  مزایای

 888/0 572/0 یالمللی گزارشگری مالاستانداردهای بین پذیرش و تصویب

 ۹2۶/0 551/0 المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بین هایچالش

 2۶7/0 515/0 المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بینمجموع 

 - 543/0 اثربخشی واحد حسابرسی داخلی

 - 547/0 ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل

 - 54۹/0 استقالل حسابرسی داخلی

 5۹۶/0 ای حسابرسان داخلیصالحیت حرفه
 

 5۶8/0 پشتیبانی مدیریت از حسابرسی داخلی
 

Gof ۶5/0 
 

 پژوهش* ماخذ: نتایج 
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أیید برازش بسیار مناسب مدل کلی تGOF (۶5/0 ) باتوجه به مقدار بدست آمده برای

تر باال وی این است که مطلوبیت مدل در حد متوسط . این نتیجه در واقع نشان دهندهشودمی

 .قرار دارد. در ادامه ضرایب مسیر بین متغیرهای پژوهش آورده شده است

 

 های تحقیقآزمون آماری فرضیه. 4-6

( 2های پژوهش از مبنای ضریب تی براساس خروجی مدل در شکل )برای آزمون فرضیه

 ست. هش اگردد که مبنایی برای ارزیابی ارتباط بین مکنون بودن متغیرهای پژواستفاده می

 
 المللي گزارشگیری ماليهای بین: ضریب تي حسابرسي داخلي و ابعاد آن بر استاندارد2شکل 

 هشپژو * ماخذ: نتایج

 

ح خطای شود نمرات تی روابط بین متغیرهای در سط، مشاهده می4 نگارههمانطور که در 

شوند ولی یمهمگی معنادار نیستند. بنابراین فرضیه اول و فرضیه پنجم تایید  05/0کمتر از 

 شوند. های دوم، سوم، چهارم رد میفرضیه
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 *: ضرایب مسیر بین متغیرهای پژوهش4 نگاره

 نتیجه مقدار احتمال (Tضریب تی ) انحراف معیار میانگین اصلی ضرایب مسیر فرضیه

 اول

اثربخشی واحد 

-حسابرسی داخلی 

استانداردهای  <

المللی بین

 گزارشگری مالی

 عدم رد 

 دوم

ارتباط حسابرسان 

-داخلی و مستقل 

استانداردهای  <

المللی بین

 گزارشگری مالی

 رد 

 سوم

استقالل حسابرسی 

 <- داخلی

استانداردهای 

المللی بین

 گزارشگری مالی

 رد 

 چهارم

ای صالحیت حرفه

-حسابرسان داخلی 

استانداردهای  <

المللی بین

 گزارشگری مالی

 رد 

 پنجم

پشتیبانی مدیریت 

 از حسابرسی داخلی

استانداردهای  <-

المللی بین

 گزارشگری مالی

 عدم رد 

 پژوهش * ماخذ: نتایج

 

، در خصوص فرضیه اول پژوهش مبنی بر تاثیر اثربخشی واحد 4 نگارهباتوجه به 

ی، از مال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها یی اجراو نحوه رشیپذحسابرسی داخلی بر 

است لذا این  ۹۶/1( است و این مقدار باالی 07/3آنجایی که مقدار آماره تی استیودنت آن )

شود. فرضیه دوم پژوهش مبنی بر تاثیر ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل بر فرضیه رد نمی



 332 1400پایيز و زمستان ، دوم، شماره سيزدهمدوره هاي حسابداري، مجله پيشرفت

ی بدلیل اینکه مقدار آماره تی مال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها یی اجراو نحوه رشیپذ

شود؛ فرضیه است لذا این فرضیه رد می ۹۶/1است و این مقدار کمتر از  ۶0/1استیودنت آن 

ی اجرای پذیرش و نحوهسوم پژوهش نیز که تاثیر استقالل واحد حسابرسی داخلی بر 

کند، چون مقدار آماره تی استیودنت آن را بررسی می المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بین

شود. فرضیه چهارم است، این فرضیه نیز رد می ۹۶/1مقدار کمتر از میزان است و این  ۶3/1

استانداردهای ی اجرای پذیرش و نحوهای حسابرسان داخلی بر پژوهش که تاثیر صالحیت حرفه

را آزمون نموده است، نیز به دلیل اینکه مقدار آماره تی استیودنت  المللی گزارشگری مالیبین

گردد. پژوهش فرضیه پنجم پژوهش است، رد می ۹۶/1دار کمتر از است و این مق 31/0آن 

ی اجرای مبنی بر تاثیر پشتیبانی مدیریت از واحد حسابرسی داخلی بر پذیرش و نحوه

شود زیرا مقدار آماره تی استیودنت آن، برابر رد نمی المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بین

 است. ۹۶/1د ( است و این مقدار باالتر از ح۹85/1)

 

 گیری. بحث و نتیجه7

رای المللی گزارشگری مالی، نیازمند یک سیستم کارآمد باستانداردهای بین پذیرش

بط در مرت ی استانداردهایتوسعه های منظم، ارتقا و سپس اجرای بهبود سازمانی درارزشیابی

فی و آگاهی کاای های حرفهآموزش این موضوع خود نیازمند صرف هزینه،. استاین حوزه 

های حسابداری المللی است که فقدان تشکلنسبت به استانداردهای گزارشگری مالی بین

 ل مواجهمشک ، دستیابی به این مهم را بااز جمله ایران ای و قوی در بسیاری از کشورهاهحرف

های واحد حسابرسی از این رو  در این پژوهش تالش شده است تا تاثیر ویژگی .کرده است

ردد. بررسی گ المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بینی اجرای پذیرش و نحوه خلی بردا

 باشد. عضو جامعه حسابداران رسمی میحسابرسان  شامل اعضای آماری این پژوهشجامعه 

نتایج آزمون فرضیه اول به اعتقاد پاسخ دهندگان نشان داد اثربخشی واحد حسابرسی 

تاثیر دارد. در  المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بینرای ی اجداخلی بر پذیرش و نحوه

تحلیل این نتیجه باید بیان شود، واحدِ حسابرسی داخلی به عنوان بخش الینفک هر مکانیزم 

کند و زمینه را برای کاهش شکاف راهبری شرکتی به شفافیت بیشتر اطالعاتی کمک می

سازد. بنابراین الی شرکت با اظهارنظر حسابرسان مستقل مهیا میهای مگزارشکیفیت 
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ها و بهبود فرآیندهای هایی با وجودِ حسابرسی داخلی پویا، نسبت به شناسایی ریسکشرکت

ها از اثربخشی باالتری برخوردار هستند. لذا بکار بردن اصالحات و تغییرات دوره تجاری شرکت

اثربخشی مبنی بر  تواند در شفافیت اطالعاتی بیشتر موثر باشد و بهیم IFRSایی مربوط به 

کمک نماید. این نتیجه از  المللی گزارشگری مالیاجرا؛ پذیرش و انطباق استانداردهای بین

 هایحیث اثربخشی واحد حسابرسی داخلی بر گزارشگری مالی با نتایج پژوهش

( و 13۹8نیا و باباخانی )(؛ محسنی13۹۹اده )زحبیب ؛(1400) ی و همکارانجانیالرزادهیول

 ( همخوانی دارد.2014) 15و گیویلیان الزبان

ی هنحو وپذیرش نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل بر 

ه این نتیج تاثیر ندارد. ممکن است علت این المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بیناجرای 

دهی آنان، باشد که چون ماهیت کاری حسابرسان داخلی و مستقل و همچنین  مسیر گزارش

ر دبوده،  فاوتها با یکدیگر متاستقالل و وابستگی آنها به سازمان و استانداردهای اجرایی آن

ی وهیرش و نحها نیز بر پذها، ارتباط آننتیجه بدلیل این تفاوتها  و عدم همپوشانی گزارشات آن

 تاثیری ندارد.  المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بیناجرای 

بر  اخلیهای سوم و چهارم نشان داد استقالل و صالحیت حسابرسان دنتایج آزمون فرضیه

جه تیین نی تاثیری ندارد. امال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها یی اجراو نحوه رشیپذ

 آیین رفتارهای توصیهدر اگرچه به لحاظ تأکید بر استقالل و بی طرفی حسابرسان داخلی 

ایی که ز آنجامرتبط با این حوزه در تضاد است، اما ای حسابرسان داخلی و استانداردهای حرفه

ای حرفه حیتدر ایران حسابرسان داخلی اواًل کامال به شرکت خود وابسته هستند و ثانیًا صال

های یاستشود، لذا عملکرد آنان بیشتر متاثر از سان توسط یک مرجع مستقل ارزیابی نمیآن

 ی بیندچار نوعی تعارض و دوگانگ حسابرسان داخلیباشد. بنابراین مدیران باالدستی می

ل ستقالاساختارهایی که در آن مشغول فعالیت هستند با استانداردهای تأکید شده بر حفظ 

های فافیتشتواند ضمن پایین آوردن اثربخشی آنان، به کاهش این موضوع میگیرند که قرار می

یفای ای در ها ممکن است نتوانند نقش موثردر نتیجه به دالیل فوق آن اطالعاتی کمک نماید.

 یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها یی اجراو نحوه رشیپذتصمیمات هیأت مدیره مبنی بر 

 ی داشته باشند. مال

نتایج آزمون فرضیه پنجم نشان داد پشتیبانی مدیریت از واحد حسابرسی داخلی بر 
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شیوه داری دارد. ی تاثیر معنیمال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها یی اجراو نحوه رشیپذ

و ارزش حسابرسی داخلی در سراسر نه مهم از نقش رفتار و حمایت مدیریت ارشد، یک نشا

تواند برسی داخلی مجهز به امکانات و منابع مورد نیاز باشد بهتر میهرچه حسا سازمان است.

نقش موثرتری را در سازمان خود ایفا نماید و از طرفی هنگامی که ارتباط موثری بین مدیریت 

 و واحد حسابرسی برقرار گردد  این واحد با انگیزه بیشتری به انجام امور محوله خواهد پرداخت.

زد تا وظایف خود را اجرا و ساد واحد حسابرسی داخلی را قادر میاین حمایت به نوبه خو

تواند در اجرا و پذیرش استانداردهای . و بنابراین میهای خود را به عهده بگیردمسئولیت

 گزارشگری مالی نقش مهمی ایفا کند. 

 

 . پیشنهادهای مبتني بر نتایج تحقیق8

اخلی بر ، مبنی بر اثربخش بودن واحد حسابرسی د4 نگارهبراساس نتایج فرضیه اول در 

یران گردد که مدپیشنهاد می المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بینی اجرای پذیرش و نحوه

مام ها با هماهنگی کمیته حسابرسی نسبت به ایجاد واحد حسابرسی داخلی خود اهتشرکت

ارای دت که یا چند نفر از کارکنان شرکتواند متشکل از یک ورزند.  واحد حسابرسی داخلی می

احد وتخصص حسابداری و حسابرسی باشد و حسب مورد به اموری که از سوی مدیریت به آن 

واقع  دهد. درگردد رسیدگی و گزارش مربوطه را تهیه و در اختیار مدیریت قرار میارجاع می

ائه که عالوه بر ارگردد حسابرسی داخلی بخشی از سیستم کنترل داخلی شرکت محسوب می

کند. یفا مگزارشات مالی مربوطه، نقش یک مشاور مالی را نیز در جهت بهبود سیستم مالی ای

 یهادارداستان یی اجراو نحوه رشیپذتواند به استقرار و در چنین نقشی حسابرسی داخلی می

 زارشگریگلمللی اتانداردهای بینسستقرار ای کمک نماید، زیرا برای امال یگزارشگر یالمللنیب

ک ی ودوج نیازمندگذاران قرار گرفته است، که امروز بیش از پیش مورد توجه سیاست مالی

و  باشد که دانش. این سیستم دارای ارکان متفاوتی میسیستم کارآمد گزارشگری مالی است

تخصص حسابرسان داخلی نیز در چارچوب چنین سیستمی با درک شرایط مالی شرکت، 

حول تتواند طرات سیستم کنترل داخلی و ارتقاء و بهبود عملکرد مالی شرکت میارزیابی مخا

 ساز و  نقش آفرین باشند.

 ی معموالًمال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها یی اجراو نحوه رشیپذاز آنجایی که 
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فاقد کشورهای در حال توسعه و از طرفی  کندهای نظارتی بیشتر وادار میهزینهها را به شرکت

 یالمللنیب یاستانداردها یی اجراو نحوه رشیپذجهت ریزی مناسب ها و برنامهزیرساخت

، و از دیگر سو، موفقیت واحد حسابرسی داخلی مستلزم توجه کافی هستند یمال یگزارشگر

مدیریت به آن واحد و تامین بودجه و منابع الزم است، براساس نتایج فرضیه پنجم پژوهش در 

 رشیپذبنی بر تاثیر مثبت و معنادار پشتیبانی مدیریت از واحد حسابرسی داخلی بر ، م4 نگاره

توان پیشنهاد داد که مدیران ی میمال یگزارشگر یالمللنیب یاستانداردها یی اجراو نحوه

های گزارشگری مالی شفاف ضمن تقویت ساختار واحد ها جهتِ تقویتِ مکانیزمشرکت

ها در عملیات افشاء مالی بهتر استانداردها و بکارگیری آن حسابرسی داخلی نسبت به درک

ها مبادرت ورزند. بدین معنی که از لحاظ تامین نیروی متخصص متناسب با نیاز شرکت، شرکت

های ویژه، کارآموزی، آموزش ها را افزایش دهند و امکان برگزاریهای تخصصی آنظرفیت

را برای کارکنان واحد حسابرسی داخلی ای فههای تخصصی و کسب تجربیات حرگذراندن دوره

فراهم نمایند. همچنین شرایط کاری مناسب از قبیل فضای محیط کار، تامین سخت افزار و نرم 

های انگیزشی را فراهم نموده تا ای، امکان دسترسی مناسب به مدیریت و حمایتافزارهای رایانه

با چنین حمایتی از سوی مدیریت، آن واحد  بدینوسیله پتانسیل بالقوه حسابرسی افزایش یابد.

های درگیر، خواهد توانست نقش موثرتری در یکپارچگی و انسجام نیز همگام با سایر بخش

از خود نشان دهد و از این طریق سبب بهبود عملکردهای مالی شرکت  IFRSاستانداردهای 

 شوند.

 

 های پژوهش. محدودیت9

های این پژوهش باید به این موضوع اشاره نمود که باتوجه به ادراک در بیان محدودیت

بایست از آشنایی کنندگان پژوهش می، مشارکتIFRSمنسجم و شناخت کافی از تغییرات 

کافی با این استانداردها برخوردار باشند و از آنجاییکه غالب حسابرسان داخلی به کاربردها توجه 

جهتِ  بودن تعداد افراد متخصصاندکدهند، استانداردها را مورد بررسی قرار می دارند و کمتر

های پژوهش بیان گردد. هم تواند به عنوان یکی از محدودیتهای پژوهش میآوری دادهجمع

های مالی براساس این دست از استانداردها معموالُ در ی گزارشچنین باتوجه به اینکه ارائه

آوری شده از طریق ابزار پرسشنامه تهیه شده است. یستند و اطالعات جمعایران در دسترس ن
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