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چكیده
در مطالعه حاضر به بررسی ادراک حسابرسان داخلی از نقش آنان در مشاوره و اطمینانبخشی درباره محیط زيست ،امور
اجتماعی و راهبری پرداخته شد .جامعه آماری اين مطالعه ،شامل حسابرسان داخلی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در مقطع زمانی پايیز  5931بوده است که  229شرکت دارای واحد حسابرسی داخلی شناسايی گرديدند و با استفاده از فرمول
کوکران ،تعداد  545حسابرس بهعنوان نمونه برگزيده شدند .در نهايت ،پس از انجام پیگیریهای مستمر ،تعداد  552پرسشنامه از
حسابرسان داخلی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری شد .نتايج بررسیها نشان داد که مشارکت
مشورتی و اطمینانبخشی حسابرسان داخلی در فعالیتهای راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی ،کمتر از حد متوسط است؛ از نظر
حسابرسان داخلی ،مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی ،دارای اهمیت بوده و اين اهمیت در حال افزايش است؛ سطح جاری
صالحیتهای آنان در رابطه با مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی ،مناسب است؛ میزان شايستگیهای آنان بهمنظور مشارکت
در فعالیتهای مشاوره و اطمیناندهی درباره مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی ،کافی است؛ وحسابرسان داخلی بر اين باورند
که دستورالعملی درباره مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی ،وجود ندارد.
واژههای كلیدی :حسابرسی داخلی ،محیط زيست ،امور اجتماعی ،امور راهبری.
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 -1مقدمه
وجود عواملی نظیر پیچیددگیهدای محدیط کسدب و کدار،
مواجهه شرکت با ريسکهای مختلف ،و تاثیری که اين ريسک-
ها بر عملكرد شرکت و بازده ذينفعان دارد ،نهادهای نظدارتی و
شرکتها را بر آن داشت تا راهحلی برای مواجهه صحیح با اين-
گونه ريسکها بینديشند که از جمله مهد تدرين ايدن اقدداما
ايجاد واحدهای حسابرسی داخلی در شدرکتهدا مدیباشدد .در
ايران نیز سازمان بورس اوراق بهادار پروژه بهبود نظام راهبدری
شرکتی را در دستور کار خود قرار داده است که تشكیل واحدد
حسابرسی داخلی در راستای الزاما دستورالعمل کنتدرلهدای
داخلی ناشران بورسی و فرابورسی از آن جمله میباشد .انجمدن
حسابرسان داخلی  ،5حسابرسی داخلی را يک فعالیدت مسدتقل
اطمینان بخش و مشاورهای میداندد کده بدرای ارزشافزايدی و
بهبود عملیا سازمان طراحی شده است .حسابرسی داخلی بدا
فددراه سدداختن رويكددردی نظدداممنددد بددرای ارزيددابی و بهبددود
اثربخشددی فرآيندددهای مددديريت ريسددک ،کنتددرل و راهبددری،
سازمان را در دستیابی بده اهددافش يداری مدیکندد (آژندو و
عظیمی.)5934 ،
لذا نقش مهمی که حسابرسی داخلی میتواند در خدمت به
جامعه ايفا کند آن را در زمره يكی از متشكلترين حرفهها قرار
داده است (آمسترانو  .)5339 ،2بده ايدن ترتیدب ،در پد وهش
حاضر تالش میشود بده بررسدی ادراک حسابرسدان داخلدی از
نقشآفرينی خود در مشاوره و اطمینان بخشدی دربداره محدیط
زيست ،امور اجتماعی و راهبری پرداخته شدود .شناسدايی ايدن
ادراک به برنامه ريزی آتی نهادهای مربوطه در محیط اطمینان
بخشی درباره محیط زيست ،امور اجتماعی و راهبری از جملده
خود حسابرسان داخلی ياری می رساند.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
حسابرسی داخلی يک حرفه تخصصی است که در پاسخ به
رشد ،توسعه و پیچیدگی سازمانها تكوين و تكامليافته است و
با خدما اطمیندانبخشدی و مشداوره در حدوزههدای ريسدک،
کنترل و راهبری ،ارزشآفرينی میکند .اعتبار و شدهر پايددار
اين حرفه ايجاب میکند که چارچوب مشخصی برای فعالیدت-
های حرفهای تدوين شود .خوشبختانه در سطح بدینالمللدی از
سال  ،5341انجمن حسابرسان داخلدی اقدداما مدرثری را در
اين زمینه آغاز کرده و دستاوردهای خوبی حاصل شده است که
مه ترين آن تدوين "چارچوب بینالمللدی بدرای کدار حرفدهای
حسابرسی داخلی" است .ايدن چدارچوب شدامل سده مجموعده
رهنمود الزامی است که با عنداوين اسدتانداردهای بدینالمللدی،
تعريف حسابرسی داخلی و آيین رفتدار حرفدهای منتشدر شدده
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است (رحمانی .)5934 ،بنابراين ،نتايج اطمیناندهی و مشاوره،
ارزشآفرينی و بهبود عملكرد ،مساعی مشترک بدا مدديريت در
جهت حل مسائل ،ديدگاه کالن و متمرکدز بدر تحقد اهددا،،
توسعه دامنه و عم کنترل ،کنترل در جهت پیشگیری و کشف
تقلب ،کمک به استقرار نظام خود کنترلدی در واحددها و نقدش
بازدارنده در برابر سوء اسدتفادهکننددگان را مدیتدوان از جملده
کارکردهای حسابرسی داخلی دانست.
اهمیت امر حسابرسی داخلی در دهههای اخیر رو به رشدد
بددوده و حسابرسددان داخلدی در دنی دای امددروز نقددش و جايگدداه
مناسبی را در بنگاه ايفا میکنند .بر خال ،سنوا قبل کده بده
حسابرسان داخلی به عنوان عضو غیر مستقل و چشد و گدوش
مدديريت اجرايدی نگداه مدیشدد و بیشدتر بدر نقدش ممیدزی و
رسیدگیهای خاص مورد نظر تكیه میشد اکندون حسابرسدان
داخلی دارای انجمنهای قوی بینالمللی و استانداردهای انجام
کار هستند و با نگاه راهبردی در راستای ارزشافزايدی و بهبدود
عملیا بنگاه انجام وظیفه میکنند (نادريان .)5934 ،از سويی
ديگر ،شمار روبه رشدی از محرکها وجود دارند که سازمانهدا
را ترغیب به گزارش عملكرد زيستمحیطی ،اجتماعی و راهبری
مینمايد و متعاقباً نیاز است که اطالعا مذکور از لحاظ درون
و برون سازمانی به تأيید رسند .عالوه بر افزايش الزاما قدانونی
در رابطه با گزارشدگری زيسدتمحیطدی ،اجتمداعی و راهبدری
(برنامه زيستمحیطی سازمان ملل متحد ،موسسده حسابرسدی
کی پی ام جی ،طدر جهدانی گزارشدگری ،اتحاديده حاکمیدت
شرکتی در افريقا 2252 ،9؛ ايونو و سرافی 2252 ،4؛ کمیسدیون
اروپا  ،)2254 ،1انگیزههای فراوان و روبهرشدی برای يكپارچده-
سازی بیشتر اطالعا زيستمحیطی ،اجتمداعی و راهبدری بدا
گزارشگری مالی سازمانها وجود دارد .اين در حالی اسدت کده
سرمايهگدذاران نیدز از اطالعدا زيسدتمحیطدی ،اجتمداعی و
راهبری در اتخاذ تصمیما خود استفاده میکنند (باناسیک  9و
همكاران2252 ،؛ انجمن استرالیايی مديران شدرکت .)2255 ،1
آکینتددی  8و همكدداران ( )2251در مطالعددهای تحددت عنددوان
"مكددانیزمهددای حاکمیددت شددرکتی :بررسددی کیفیددت وظددايف
حسابرسدی داخلددی در شدرکتهددای پذيرفتده شددده در بددورس
نیجريه" ،به بررسی کیفیت حسابرسی داخلدی در شدرکتهدای
ذکر شده در بورس اوراق بهادار نیجريه از طريد يدک رويكدرد
کیفی پرداختند .نتايج نشان میدهد که حسابرسدی داخلدی در
شرکتهای ذکر شده نیجريه دارای مواد تشكیل دهنده کیفیت
به عنوان در ادبیا موجود مستند شده است .نتايج نشان مدی-
دهد که حسابرسی داخلی در شرکتهای ذکر شدده نیجريده از
عناصر ثبت شده کیفیدت در ادبیدا موجدود اسدت .گدرا 3 ،و
همكاران ( )2259نیز به بررسی نقش معاصر حسابرسی داخلی
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در حاکمیددت شددرکتی پرداختنددد و نشددان دادنددد کدده نقددش
حسابرسی داخلی در روابط مديريت و حكومت دچار تغییر شده
است .اين مقاله يک مرور کلی از اين تغییرا شامل روند منجر
به افزايش نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شدرکتی ،فوايدد
مورد انتظار استقالل سازمانی حسابرسی داخلی و چدالشهدای
آينده را فدراه مدیکندد .اسسدواد و استانیسدی  )2259( 52در
مطالعددهای بددا عنددوان "نقددش حسابرسددی داخلددی در عملكددرد
نهادهای مالی لیبی" ،از چهار مشخصه ياریدهندده و تقويدت-
کننددده حسابرسددی داخلددی شددامل اندددازه کمیتدده حسابرسددی،
اسددتقالل کمیتدده حسابرسددی ،صددالحیت حسددابرس و تجربدده
حسابرس استفاده نمودند .نتايج بررسیهای آنان نشان داد کده
اسددتقالل کمیتدده حسابرسددی ،صددالحیت حسددابرس و تجربدده
حسابرس دارای ارتباطی مستقی و معندادار بدا عملكدرد مدالی
شرکت هستند.
در ايران ،سعیدی ( )5931به بررسی رابطه بین حسابرسی
داخلی و امنیدت اطالعدا در سدطح دانشدگاههدای شهرسدتان
سنندج پرداخت .نتايج حاصل از تحقی نشان میدهد دانش IT
حسابرس داخلی بیشترين تاثیر را بررابطه بین دواير حسابرسی
داخلی و امنیت اطالعا داشته است .بعد از آن حمايت مديران
ارشد ،سپس وي گدیهدای سدازمانی و بعدد از آن مهدار هدای
ارتباطی حسابرسان و در آخر نیدز نگدرش حسابرسدان داخلدی
کمترين تاثیر را بر رابطه بین دواير حسابرسی داخلی و امنیدت
اطالعا داشته است .بنابراين بین حسابرسی داخلدی و امنیدت
اطالعددا رابطدده معندداداری وجددود دارد .حاجیهددا ( )5934در
مطالعهای تحت عندوان "بررسدی و شناسدايی عوامدل مدرثر بدر
پیادهسازی حسابرسی مسدتمر مبتندی بدر حسابرسدی داخلدی
شرکتها" ،به اين نتیجه رسید که بین همه عوامل به جز امیدد
بده بهبددود تددالش و انگیدزه حسابرسددان داخلدی در اسددتفاده از
حسابرسی مستمر رابطه معناداری وجود دارد ،بدين صور که
بین امید بده بهبدود عملكدرد و انگیدزه حسابرسدان داخلدی بده
استفاده از حسابرسی مستمر رابطه مثبدت و معنداداری وجدود
دارد ،بین امید بده بهبدود شدرايط کداری و انگیدزه حسابرسدان
داخلی به استفاده از حسابرسی مستمر رابطه منفی و معناداری
وجود دارد و بین تأثیرگدذاری اجتمداعی و انگیدزه حسابرسدان
داخلی به استفاده از حسابرسی مستمر رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد.
 -3روششناسی پژوهش
جامعه آماری اين پ وهش ،شامل مديران و کارکنان دايدره
حسابرسی داخلی شرکتهدای پذيرفتده شدده در بدورس اوراق
بهادار تهران در پايیز  5931میباشد و باتوجه به اينکه تعدداد

 229شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهدادار تهدران دارای
واحد حسابرسی داخلی میباشند .برای تعیین حجد نمونده در
اين بخش ،با در اختیار داشتن جامعه آماری ،از فرمدول نمونده-
گیری کوکران که به قرار ذيل است ،استفاده شده است:
]

[

در فرمول کوکران:
 = nحج نمونه؛
 = Nحج جامعه آماری (حج جمعیت شهر ،استان و )...؛
 = Zمقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در سدطح اطمیندان
 31درصد ،برابر  5/391میباشد؛
 = pنسبتی از جمعیت دارای صفت معین؛
 = qنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین که اگر  pو  qدر اختیار
نباشند ،میتوان آنها را  2/1درنظدر گرفدت و در ايدنصدور ،
واريانس به حداکثر مقدار خود میرسد؛ و
 = dمقدار اشتباه مجاز يا درصد خطا که معموسً برابدر  2/25يدا
 2/21میباشد.
با لحاظ نمودن حج جامعه ( )Nبرابر  229شرکت ،ضريب
خطای برابر  ،2/21و مقدار  zبرابدر  ،5/391مقددار  pو  qبرابدر
 ،2/1حج نمونه طب فرمول کوکران 545 ،شرکت خواهد بود:

]

[

در نهايددت پددس از پیگیددریهددای متعدددد ،تعددداد 552
پرسشنامه توسط مديران و کارکنان دايدره حسابرسدی داخلدی
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهدران تكمیدل
گرديد.
اين تحقی از جنبه هد ،،از ندو تحقیقدا کداربردی بده
شمار می رود ،زيرا نتايج حاصل از آن مدیتواندد در تصدمیما
مديران ،حسابرسان داخلی و ساير عالقمندان مورد استفاده قرار
گیرد .همچنین از بعد نحوه استنباط در خصدوص فرضدیههدای
پ وهش ،در گروه تحقیقا توصدیفی قدرار مدیگیدرد ،زيدرا بده
توصیف شرايط میپردازد که به اين ترتیب ،از نظدر اسدتدسلی،
استدسل اسدتقرايی اسدت .همچندین ،از آنجدايی کده از طريد
آزمايش دادههای موجود به نتیجهای خواهی رسید ،تحقی مدا
در گروه تئوریهای اثباتی قرار خواهد گرفت .ضدمناً بده علدت
اينکه از طري پرسشنامه به دادههای مدورد نظدر دسدت مدی-
يابی  ،تحقی حاضر در گروه تحقیقا پیمايشی خواهد بود.

سال هفتم  /شماره بیست وپنج م /بهار 7931

355

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -4فرضیههای پژوهش

 -6يافتههای تحقیق

در راستای دستیابی به اهدا ،تحقی  1فرضدیه بده شدر زيدر
ارايه می گردد:
 )5حسابرسان داخلی در فعالیتهای مشاوره و اطمینان -
دهی درباره مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست
محیطی مشارکت دارند.
 )2مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی (طی سال
جاری تا پنج سال آتی) از نظر حسابرسان داخلی
دارای اهمیت هستند.
 )9سطح جاری صالحیتها و شايستگیهای حسابرسان
داخلی در رابطه با مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست
محیطی قابل توجه است.
 )4میزان مهار ها و صالحیتهای حسابرسان داخلی به -
منظور مشارکت آنان در فعالیتهای مشاوره و
اطمینان دهی درباره مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست
محیطی کافی است.
 )1حسابرسان داخلی بههنگام انجام فعالیتهای راجع به
مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی،
استانداردها يا دستورالعملهايی را اجرا میکنند.

 -1-6آمار توصیفی

 -5مدل و متغیرهای پژوهش
مدل مفهومی پ وهش نیز بهصدور شدكل شدماره يدک ،قابدل
ترسی است:
مسائل

مسائل

راهبری

اجتماعی

مسائل زيست
محیطی

حسابرسان داخلی

روايی و پايايی

شكل  -1مدل مفهومی پژوهش
پ وهش حاضر بدهصدور پرسدشنامدهای و بدا اسدتفاده از
کسددب نظددرا مددديران و کارکنددان دايددره حسابرسددی داخلددی
شرکتهای پذيرفته شدده در بدورس اوراق بهدادار تهدران اجدرا
گرديد ،البته سزم به ذکر است که بهمنظور گردآوری دادههدای
مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد که در پیوسدت ارائده شدده
است (گفتنی اسدت پرسشدنامه مدورد اسدتفاده ،پرسشدنامهای
استاندارد است که از مطالعده سدو و مدارتینف-بندی )2251( 55
استخراج شده است).
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میانگین ،میانه (معیارهای مرکزی) ،انحرا ،معیار ،بیشدینه
و کمینه (معیارهای پراکندگی) پاسخهای دريدافتی محاسدبه و
در جدول شماره دو آورده شده است.
همان طورکه در جدول شماره دو ارائه شده ،مقدار میانگین
پاسخهای داده شده به پرسشهای مربوط به میدزان مشدارکت
حسابرسان داخلی در فعالیتهای مشاوره و اطمیناندهی درباره
مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی 2/289 ،است که در
دامنه مد نظر (صفر الی يک) ،در پايینتر از میانگین قرار دارد و
اين نشان می دهد که تعداد بیشتری از پاسخها (در حددود 15
درصد) ،عدم مشارکت بوده است .مقدار میانه مقدادير پرسدش-
های مربوط به میزان مشارکت حسابرسان داخلدی در فعالیدت-
های مشاوره و اطمینان دهی درباره مسائل راهبری ،اجتماعی و
زيست محیطی نیز  2/281است که پايینتر از عدد  2/1است و
به اين ترتیب ،میتوان استدسل کرد که توزيدع مقدادير صدفر
(عدم مشارکت) در نمونه مورد بررسدی ،بیشدتر اسدت .بیشدینه
مقادير پرسشهای مربوط به میزان مشارکت حسابرسان داخلی
در فعالیتهای مشاوره و اطمیناندهی درباره مسدائل راهبدری،
اجتماعی و زيست محیطی نیز عدد  2/1است که نشان میدهد
با توجه به جمیع پرسشهای اين حوزه ،حسابرسان در بهتدرين
شرايط ،در پنجاه درصد از مسائل راهبری ،اجتمداعی و زيسدت
محیطی ،مشارکت داشتهاند .ايدن در حدالی اسدت کده کمینده
مقادير اين متغیر نیز  2/521است که نشان میدهد در بدترين
شرايط ،حسابرسان حدوداً در دوازده درصد از مسائل راهبدری،
اجتماعی و زيست محیطی ،مشارکت داشتهاند.
در مورد مشخصا پاسخدهندگان نیز سزم به ذکر است که
اکثر پاسخ دهنددگان دارای مددرک کارشناسدی ( ،)%13فدار -
التحصیل رشته حسابداری ( )%82و مرد ( )%32بودهاند.
در اين پ وهش از اعتبار محتوايی اسدتفاده شدده اسدت .از
آنجاکه تا کنون پ وهشی در ارتباط با موضو پ وهش حاضر در
ايران انجام نشده است ،اين شدیوه نمدیتوانسدت بدرای تعیدین
اعتبار ساختاری ابزار اندازهگیری مورد استفاده قرار گیرد .از اين
رو ،برای آزمون اعتبار ساختاری از نظرا متخصصان و تعدادی
از اساتید رشته حسابداری استفاده شده اسدت .بدهدلیدل عددم
شناسايی مشكال مفهدومی توسدط ايشدان ،اعتبدار سداختاری
پرسشنامه تأيید گرديد.
برای ابزار اندازهگیری پايايی در پد وهش حاضدر ،از آلفدای
کرونباخ آزمون ثبا نتايج اندازهگیری اسدتفاده شدد.که نتدايج
حاصل درجدول شماره چهار آورده شده است.
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جدول  -2شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
دامنه مقاير

سرفصلها

انحراف

میانگین

میانه

بیشینه

كمینه

میزان مشارکت حسابرسان داخلی در فعالیتهای مشاوره و صفر (عدم مشارکت) الی
يک (مشارکت)
اطمیناندهی درباره مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی

2/289

2/281

2/1

2/521

2/235

میزان اهمیت مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی (طی يک (اصالً مه نیست) الی
پنج (بسیار مه است)
سال جاری) از نظر حسابرسان داخلی

9/341

4/222

4/494

9/932

2/292

يک (کاهش میيابد) الی
سه (افزايش میيابد)

2/154

2/191

2/394

2/291

2/258

سطح جاری صالحیتهای حسابرسان داخلی در رابطه با مسائل يک (بهشد ضعیف) الی
پنج (عالی)
راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی

2/149

2/918

9/394

5/832

2/49

صفر (نیازمند بهبود) الی
يک (کافی)

2/923

وجود استانداردها يا دستورالعملهايی که حسابرسان داخلی
صفر (عدم وجود) تا يک
بههنگام انجام فعالیتهای راجع به مسائل راهبری ،اجتماعی و
(وجود)
زيست محیطی ،از آنها پیروی نمايند.

2/284

میزان اهمیت مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی (تا
پنج سال آتی) از نظر حسابرسان داخلی

کافی بودن شايستگیهای حسابرسان داخلی بهمنظور مشارکت
آنان در فعالیتهای مشاوره و اطمیناندهی درباره مسائل
راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی

2/925

2/999

2/11

5/222

2/542

2/222

معیار

2/551

2/223

جدول  -3مشخصات پاسخ دهندگان
سطح تحصیالت

درصد پاسخ
دهندگان

رشته تحصیلی

درصد پاسخ
دهندگان

دکتری

%1

مديريت

%58

کارشناسی ارشد

%99

حسابداری

%82

کارشناسی

%13

اقتصاد

2%

جدول  -4پايايی نتايج با استفاده از آلفای كرونباخ
پرسشهای سری

آلفای كرونباخ

میزان مشارکت حسابرسان داخلی در فعالیتهای مشاوره و اطمیناندهدی دربداره مسدائل راهبدری ،اجتمداعی و زيسدت
محیطی
میزان اهمیت مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی (طی سال جاری) از نظر حسابرسان داخلی

2/891
2/18

میزان اهمیت مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی (تا پنج سال آتی) از نظر حسابرسان داخلی

2/152

سطح جاری صالحیت های حسابرسان داخلی در رابطه با مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی

2/891

کافی بودن شايستگیهای حسابرسان داخلی بهمنظور مشارکت آنان در فعالیتهای مشاوره و اطمیناندهی درباره مسائل
راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی
وجود استانداردها يا دستورالعملهايی که حسابرسان داخلی بههنگام انجام فعالیتهای راجع به مسائل راهبری ،اجتماعی
و زيست محیطی ،از آنها پیروی نمايند.

2/89
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 -2-6آمار استنباطی
در بخش آمار استنباطی ،از آزمون  tتکنموندهای اسدتفاده
میگردد .برای آزمون فرض مقايسه میانگین يک نمونه بدا يدک
مقدار مشخص از آزمون  tيک نمونهای استفاده میشدود کده از
آماره آزمون  tبا  kدرجه آزادی پیروی میکندد .در اسدتفاده از
اين آزمون بايد توجه شود که توزيع دادهها حتماً نرمدال باشدد
يا حج دادهها آنقدر زياد باشد که بتوان با اسدتفاده از قضدیه
حد مرکزی آن را نرمال در نظر گرفت .سزم به ذکر است که در
صور باس بودن تعداد مشاهدا (بزرگتر از  )92و اينکه داده-
های پردازش شده بدهصدور کمدی پیوسدته هسدتند ،اجدرای
آزمون  tتکنمونهای بالمانع خواهد بود.
آزمون فرضیه اول
در راستای آزمدون فرضدیه اول ،از آزمدون  tتدکنموندهای
استفاده خواهد شد .نتايج اين آزمون در جددول شدماره چهدار
آمده است .باتوجه به نتايج اين جدول ،آمداره  tمنفدی و سدطح
معناداری کمتر از  2/21است ،لذا اين نتیجه نشان میدهد کده
مشارکت مشدورتی و اطمیندانبخشدی حسابرسدان داخلدی در
فعالیتهای راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی ،کمتدر از حدد
متوسط است و به اين ترتیب ،فرضیه اول تحقید (حسابرسدان
داخلی در فعالیتهای مشاوره و اطمیناندهدی دربداره مسدائل
راهبری ،اجتماعی و زيسدت محیطدی مشدارکت دارندد) تأيیدد
نمیشود.
آزمون فرضیه دوم
در راستای آزمدون فرضدیه دوم ،از آزمدون  tتدکنموندهای
استفاده خواهد شد .نتايج اين آزمون در جدول شماره پنج آمده
است .باتوجه به نتايج اين جدول ،بدرای دو زيرشداخه مربوطده،
آماره  tمثبت و سطح معناداری کمتر از  2/21است ،لذا از نظدر
حسابرسان داخلی ،مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی،
دارای اهمیت بوده و اين اهمیت در حال افزايش است.

آزمون فرضیه سوم
در راستای آزمون فرضدیه سدوم ،از آزمدون  tتدکنموندهای
استفاده خواهد شد .نتايج اين آزمون در جددول شدماره شدش
آمده است .باتوجه به نتايج اين جدول ،آمداره  tمثبدت و سدطح
معناداری کمتر از  2/21است ،لذا حسابرسدان داخلدی بدر ايدن
باورند که سطح جاری صالحیتهای آنان در رابطه با مسدائل
راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی ،مناسب است.
آزمون فرضیه چهارم
در راستای آزمون فرضیه چهارم ،از آزمدون  tتدکنموندهای
استفاده خواهد شد .نتايج اين آزمون در جددول شدماره هفدت
آمده است .باتوجه به نتايج اين جدول ،آمداره  tمثبدت و سدطح
معناداری کمتر از  2/21است ،لذا حسابرسدان داخلدی بدر ايدن
باورند که میزان شايسدتگیهدای آندان بدهمنظدور مشدارکت در
فعالیتهای مشاوره و اطمینداندهدی دربداره مسدائل راهبدری،
اجتماعی و زيست محیطی ،کافی است.
آزمون فرضیه پنجم
در راستای آزمون فرضیه پنج  ،از آزمدون  tتدکنموندهای
استفاده خواهد شد .نتايج اين آزمون در جددول شدماره هشدت
آمده است .باتوجه به نتايج اين جدول ،آمداره  tمنفدی و سدطح
معناداری کمتر از  2/21است ،لذا حسابرسدان داخلدی بدر ايدن
باورند که دسدتورالعملی دربداره مسدائل راهبدری ،اجتمداعی و
زيست محیطی ،وجود ندارد.

جدول  -5آزمون  tتکنمونهای پاسخهای فرضیه اول
فرضیه

آماره t

حسابرسان داخلی در فعالیتهای مشاوره و
اطمیناندهی درباره مسائل راهبری ،اجتماعی -53/294
و زيست محیطی مشارکت دارند.
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درجه

سطح

میانگین

آزادی

معناداری

تفاوت

555

2/222

فاصله اطمینان %55
حدپايین

-2/259
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-2/291

حدباال
-2/535

نتیجه فرضیه

عدم تأيید
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جدول  -6آزمون  tتکنمونهای پاسخهای فرضیه دوم
فرضیه

آماره t

زيرشاخه

مسددائل راهبددری ،اجتمدداعی و زيسددت طی سال
محیطی (طی سال جاری تا پدنج سدال جاری
آتی) از نظدر حسابرسدان داخلدی دارای تا پنج سال
آتی

اهمیت هستند.

درجه

سطح

میانگین

فاصله اطمینان %55

نتیجه فرضیه

آزادی

معناداری

تفاوت

حدپايین

حدباال

99/181

555

2/222

2/341

2/883

5/222

تأيید

53/494

555

2/222

2/154

2/495

2/191

تأيید

جدول  -7آزمون  tتکنمونهای پاسخهای فرضیه سوم
فرضیه

آماره t

سطح جاری صالحیتهای حسابرسان داخلی در
رابطه با مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی
قابل توجه است.

4/819

درجه

سطح

میانگین

آزادی

معناداری

تفاوت

555

2/219

2/222

فاصله اطمینان %55
حدپايین
2/543

حدباال
2/918

نتیجه فرضیه

تأيید

جدول  -8آزمون  tتکنمونهای پاسخهای فرضیه چهارم
فرضیه

آماره t

میزان شايستگیهای حسابرسان داخلی بهمنظور
مشارکت آنان در فعالیتهای مشاوره و اطمینان-
دهی درباره مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست
محیطی کافی است.

52/518

درجه

سطح

میانگین

آزادی

معناداری

تفاوت

555

2/51

2/222

فاصله اطمینان %55
حدپايین

2/542

حدباال

2/538

نتیجه فرضیه

تأيید

جدول  -5آزمون  tتکنمونهای پاسخهای فرضیه پنجم
فرضیه

آماره t

حسابرسان داخلی بههنگام انجام فعالیتهای راجع
به مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی،
استانداردها يا دستورالعملهايی را اجرا میکنند.

- 8/48

درجه

سطح

میانگین

آزادی

معناداری

تفاوت

555

 -7نتیجهگیری و بحث
وجود عواملی نظیر پیچیددگیهدای محدیط کسدب و کدار،
مواجهه شرکت با ريسکهای مختلف ،و تاثیری که اين ريسک-
ها بر عملكرد شرکت و بازده ذينفعان دارد ،نهادهای نظدارتی و
شرکتها را بر آن داشت تا راهحلی برای مواجهه صحیح با اين-
گونه ريسکها بینديشند که از جمله مهد تدرين ايدن اقدداما
ايجاد واحدهای حسابرسی داخلی در شدرکتهدا مدیباشدد .در
ايران نیز سازمان بورس اوراق بهادار پروژه بهبود نظام راهبدری
شرکتی را در دستور کار خود قرار داده است که تشكیل واحدد
حسابرسی داخلی در راستای الزاما دستورالعمل کنتدرلهدای
داخلی ناشران بورسی و فرابورسی از آن جمله میباشد .انجمدن

2/222

-2/251

فاصله اطمینان %55
حدپايین
-2/299

حدباال
-2/594

نتیجه فرضیه

عدم تأيید

حسابرسان داخلی  ،52حسابرسی داخلی را يک فعالیت مسدتقل
اطمینان بخش و مشاورهای میداندد کده بدرای ارزشافزايدی و
بهبود عملیا سازمان طراحی شده است .حسابرسی داخلی بدا
فددراه سدداختن رويكددردی نظدداممنددد بددرای ارزيددابی و بهبددود
اثربخشددی فرآيندددهای مددديريت ريسددک ،کنتددرل و راهبددری،
سازمان را در دستیابی به اهدافش يداری مدیکندد .حسابرسدی
داخلی به عنوان مرز بین مديريت داخلی و حسدابرس خدارجی
سازمان ،نقش تسهیلگر و مشورتی برای مديران در حوزه هدای
مختلف ايفا می کند و راه بررسی ها را برای حسابرس مسدتقل
نیز هموار می سازد .حتی شواهد اخیر نیدز نشدان دادهاندد کده
دامندده حسابرسددی داخلددی ،درحددال گسددترش بدده مشدداوره و
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اطمینانبخشی درباره مسائل غیرمدالی مدورد تقاضدای هیئدت
مديره يا کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل است ،لذا نتدايج
اين تحقی از نقطقه عطف يعنی ادراک خود حسابرسان داخلی
آغاز می شود و به اين ترتیب ،در پ وهش حاضر تدالش گرديدد
به بررسی ادراک حسابرسان داخلدی از نقدشآفريندی خدود در
مشاوره و اطمینان بخشی درباره محیط زيست ،امور اجتماعی و
راهبری پرداخته شود.
پ وهش حاضر بهصور پرسشنامهای و با استفاده از کسب
نظرا مديران و کارکنان دايره حسابرسی داخلی شدرکتهدای
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شد .نتدايج بده-
دست آمده از آزمون فرضیهها ،بهطور خالصه حاکی از اين بدود
که مشارکت مشورتی و اطمینانبخشی حسابرسدان داخلدی در
فعالیتهای راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی ،کمتدر از حدد
متوسط است ،لذا بايد در اين حوزه ها بدا کسدب مهدار هدای
سزم فعال تر ظاهر شدوند؛ از نظدر حسابرسدان داخلدی ،مسدائل
راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی ،دارای اهمیت بوده و ايدن
اهمیت در حال افزايش است؛ سطح جاری صالحیتهدای آندان
در رابطه با مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی ،مناسب
است؛ میزان شايستگیهای آنان بهمنظور مشارکت در فعالیدت-
های مشاوره و اطمینان دهی درباره مسائل راهبری ،اجتماعی و
زيست محیطی ،کافی است؛ و حسابرسان داخلی بر اين باورندد
که دستورالعملی دربداره مسدائل راهبدری ،اجتمداعی و زيسدت
محیطی ،وجدود نددارد .حسابرسدی داخلدی بدا فدراه سداختن
رويكردی نظاممند برای ارزيابی و بهبود اثربخشدی فرآينددهای
مديريت ريسک ،کنترل و راهبری ،سدازمان را در دسدتیابی بده
اهدافش ياری میکند .شمار روبه رشددی از محدرکهدا وجدود
دارند که سازمانها را ترغیب به گزارش عملكرد زيستمحیطی،
اجتماعی و راهبری مینمايد و متعاقباً نیاز است کده اطالعدا
مذکور از لحاظ درون و برونسازمانی به تأيید رسند .عدالوه بدر
افزايش الزاما قانونی در رابطه با گزارشگری زيسدتمحیطدی،
اجتماعی و راهبری ،انگیدزههدای فدراوان و روبدهرشددی بدرای
يكپارچهسدازی بیشدتر اطالعدا زيسدتمحیطدی ،اجتمداعی و
راهبری با گزارشگری مالی سازمانها وجود دارد .اين در حدالی
است که سرمايهگذاران نیز از اطالعا زيستمحیطی ،اجتماعی
و راهبری در اتخاذ تصمیما خود استفاده مدیکنندد .شدواهد
تجربی اخیر نیز نشان دادهاند که شرکتها بدهطدور گسدتردهای
اطالعا زيستمحیطی ،اجتماعی و راهبدری را در تصدمیما
عملیاتی ،راهبردی و راهبری خود دخیل مدینمايندد .افدزايش
رغبت بده اطالعدا زيسدتمحیطدی ،اجتمداعی و راهبدری ،بدا
افزايش تقاضا برای اطمینان دهی درباره قابلیت اتكای اين قبیل
اطالعا همراه بوده است .به ايدن ترتیدب ،باتوجده بده ايدنکده
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مطالعا متعددی از اهمیت حسابرسدی داخلدی و اتكدای ذی-
نفعان گوناگون بر آن خبدر دادهاندد ،ضدروری اسدت کده حرفده
حسابرسی داخلی ،گامی به جلو بردارد .شواهد اخیر نشان داده-
اند که دامنه حسابرسی داخلی ،درحال گسترش بده مشداوره و
اطمینانبخشی درباره مسائل غیرمدالی مدورد تقاضدای هیئدت
مديره يا کمیتده حسابرسدی اسدت .البتده وضدعیت حسابرسدی
داخلی در شرکتهای تحت بررسی ،از بابت وجود دستورالعمل
درباره مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطدی و همچندین
مشارکت مشدورتی و اطمیندانبخشدی حسابرسدان داخلدی در
فعالیدتهددای راهبددری ،اجتمدداعی و زيسددت محیطددی ،چندددان
مطلوب ارزيابی نشدد .تنهدا مطالعدهای کده نتدايج آن بدا نتدايج
مطالعه حاضر قابل مقايسه بوده است ،مطالعه سدو و مدارتینف-
بنی ( )2251میباشد .نتیجه آزمون فرضیه اول مطالعده حاضدر
مبنددی بددر ايددنکدده "مشددارکت مشددورتی و اطمینددانبخشددی
حسابرسان داخلی در فعالیتهای راهبری ،اجتمداعی و زيسدت
محیطی ،کمتر از حد متوسط اسدت" را مدیتدوان در تضداد بدا
نتايج سو و مارتینف-بنی ( )2251دانست .نتیجه آزمون فرضیه
دوم ،سوم ،منطب با نتايج سو و مارتینف-بندی ( )2251اسدت.
نتیجه آزمون فرضیه پدنج مطالعده حاضدر مبندی بدر ايدنکده
"حسابرسان داخلی بدر ايدن باورندد کده دسدتورالعملی دربداره
مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی ،وجود نددارد" نیدز
منطب با نتايج سو و مارتینف-بنی ( )2251میباشد.
با توجه به نتايج تحقی پیشدنهادهای کداربردی بده شدر زيدر
مطر می گردد:
 )5با توجه به نتايج آزمون فرضیه اول ،به مديران شرکتهای
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشود
توجه حداکثری را به موضو جايگاه و نقش واحد
حسابرسی داخلی و همچنین آموزشهای سزم کارکنان اين
بخش داشته باشند .برهمین اساس به حسابرسان داخلی
شرکتهای مذکور نیز پیشنهاد میشود که تالش بیشتری
را برای ايفای بهتر و بیشتر نقشهای مشورتی و اطمینان-
بخشی اعمال نمايند ،تا نقش آنها در هزاره سوم جامعه
عمل بپوشد.
 )2با توجه به نتايج آزمون فرضیه دوم تحقی حاضر مبنی بر
اينکه از نظر حسابرسان داخلی ،مسائل راهبری ،اجتماعی
و زيست محیطی ،دارای اهمیت بوده و اين اهمیت در حال
افزايش است ،به حسابرسان داخلی شرکتهای مذکور
پیشنهاد میشود که همراستا با افزايش اهمیت مسائل
مذکور ،توانايیهای خود در اين زمینهها را افزايش دهند.
 )9بنابر نتايج آزمون فرضیه سوم و چهارم تحقی حاضر ،به
مديران شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
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تهران پیشنهاد میشود که باتوجه به سطح صالحیت قابل
قبول حسابرسان داخلی ،استفاده بیشتری از آنان بهمنظور
فعالیتهای راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی نمايند ،اگر
اين ادراک حسابرسان داخلی با ادراک مديران متفاو
باشد سزم است فاصله انتظارا دوگروه حسابرسان داخلی
و مديران بررسی و کاسته شود.
 )4با توجه به نتايج آزمون فرضیه پنج تحقی حاضر مبنی بر
اينکه حسابرسان داخلی بر اين باورند که دستورالعملی
درباره مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی ،وجود
ندارد ،به مديران و همچنین مسیولین بورس اوراق بهادار
تهران پیشنهاد میشود با کمک دستاندرکاران و خبرگان،
دستورالعملی را برای مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست
محیطی (شامل اهدا ،،اشخاص درگیر و مسئول،
سازوکارها ،رويكردها و )...تدوين نمايند.
پیشنهادهايی نیز برای تحقیقا آتی نیز به شر زير می تدوان
ارايه نمود:
 )5در اين مطالعه برای اندازهگیری نقش حسابرسی داخلی در
مسائل راهبری ،اجتماعی و زيست محیطی از پرسشنامه
استفاده شد که میتوان در مطالعا آتی ،از ساير ابزارهای
موجود مانند مصاحبه يا مشاهده مستقی استفاده و نتايج
را مقايسه نمود.
 )2در اين مطالعه از ديدگاه حسابرسان داخلی استفاده شد که
میتو ان در مطالعا آتی از ديدگاه ساير افراد مربوطه
ازجمله مديران نیز استفاده نمود و نتايج را مقايسه کرد.
 )9فاصله انتظارا گروه های مختلف مانند مديران،
حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی را نیز می توان در
مطالعا آتی بررسی نمود.
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