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Abstract
The study at hand aimed at designing a competency model for the internal auditors
of the Central Organization of Rural Cooperatives of Iran. This qualitative study was
carried out based on the content analysis method. The data collection instrument was
a set of semi-structured interviews with 12 experts working at the Central
Organization of Rural Cooperatives of Iran. The participants were selected based on
purposive snowball sampling method. The findings showed that the competency
model of the internal auditors of the Central Organization of Rural Cooperatives of
Iran was made of five factors, namely individual, knowledge, ability, skill, and
credibility competencies. The results indicated that the factors identified for the
competency model of the internal auditors of the Central Organization of Rural
Cooperatives of Iran have had the highest priority due to the specific characteristics
of this organization. Therefore, in order to decrease the organizational damages and
prevent financial burdens, the selection and appointment of internal auditors in this
organization should be beyond a simple substitution, and should be based on the
competency model.
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت دولتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/10/18 :ـ تاریخ پذیرش)1400/02/25 :

چکيده
تحقيق حاضر با هدف طراحي مدل شایستگي حسابرسان داخلي سازمان تعاون روستایي ایران انجام شد .این مطالعه بـه روش
کيفي و مبتني بر تحليل مضمون بود .ابزار گردآوری دادهها مصاحبههـای نيمـهسـاختاریافته بـا  12نفـر از خبرگـان شـادل در
سازمان تعاون روستایي ایران بود و نمونهها به صورت هدفمند با روش گلولة برفي انتخاب شدند .یافتههای این مطالعه نشـان
داد مدل شایستگيهای حسابرسان داخلي سازمان تعاون روستایي ایران از  5مؤلفـة شایسـتگيهـای فـردید دانـتد توانـایيد
مهارتد اعتبار تشکيل شده است .نتایج این مطالعه گویای آن بود که مؤلفههای شناسایيشده برای مدل شایستگي حسابرسان
داخلي سازمان تعاون روستایي بر اساس ویژگيهای خاص این سازمان دارای اولویت بيشتری هستند .بنابرایند جهـت کـاهت
آسيبهای سازماني و جلوگيری از بروز فشارهای مالي انتخاب و انتصاب حسابرسان داخلي در این سازمان بایـد فـرای از یـ
جایگزیني ساده و بر اساس مدل شایستگي انجام شود.

کليدواژگان
حسابرسان داخليد سازمان تعاون روستایيد شایستگي.
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مقدمه
برخورداري از نيروي انساني قابل یکي از آمالِ مهم بيشتر سازمانها و شرکتهااي موجاود
در سراسر دنياست .زیرا پویایي و همسویي سازمانها با تغييرات شگرف و روزافزون دنياي
کسبوکار در گرو کارکنان کارآمد و به معناي دقيا تار کارکناان شایساته اسات تبيااتي و
اسدي قراباغي1391،ص .)37کيفيت سرمایة انساني و استفاده از آن در باازار تکاار) نشاان
ميدهد در جهان معاصر سرمایة انساني عامل بسيار مهمي براي توسعه است تپاورکریمي و
فرزانه،1397،ص  .)28از این رو انتخاب و انتصاب افراد شایسته یکي از موضوعات مهم و
حساس در فرایند کار هر سازمان است .بررسي مطالعات متعدد ،چه تحقيقات انجامشده در
ایران تهوشيار و رحيمنيا 1392؛ عباسپاور و احمادي 1395؛ عاشاقي و همکااران1396 ،؛
بستاني املشي و همکاران 1396؛ کيانيچنده و برندک 1398؛ رمضانپناه و همکاران )1399
چه تحقيقات انجامشده در خارج از ایران

ت ;Spencer et al. 1994; Sarkar 2013; Ref 2013

،)Liikamaa 2015; Skorková 2016; Srivastava & Jaiswal 2017; Sandoval et al. 2018
نشاندهندة پژوهشهاي فراوان در خصوص شایستگي و مدلهاي شایستگي عام اسات .اماا
پژوهشهاي پيشين دربارة شایستگي حسابرسان داخلاي محادود و داناش ماا از ایان ناو
شایستگي اندک است .از آن ميان ميتوان باه پاژوهشهااي حااجيهاا و رفيعاي ت،)1393
رساتمي و همکاارانش ت ،)1398رساتمي و همکاارانش ت ،)1399و

)Seol &Sarkis(2005

اشاره کرد .این در حالي است که بسياري از پژوهشگران سازماني به این موضو اذعان دارند
که شایستگي حسابرسان ميتواناد باه مادیران در کااهش هزیناههاا و ریسا
سودآوري کم

و افازایش

کند ،حاکميت ساازمان را تقویات کناد ،از اساراف اماوال و دارایايهااي

سازمان جلوگيري کند تبهينهسازي مصرف) ،و باعث کاهش تقلاب در صاورتهااي ماالي
شود .مطالعات مختلف نشان ميدهد تقلب ،تحریف تدریایي و عزیزي  ،)1397بايکفاایتي
تبنيمهد و شيرزاد  ،)1388عدم صاححيت ت ،)Lee & Stone 1995و دیگار بادخحقيهااي
حرفهاي باعث ميشوند شرکتها و سازمانها یا دچار مشکحت گسترده شوند یا به ساوي
ورشکستي سوق پيدا کنند.
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از آنجا که حسابرسان داخلي نقش بسيار کليدي در پيشبرد امور سازمان تعااون روساتایي
دارند ،الزم است حسابرساني شایسته در این سازمان مشغول به کار باشند .با وجود اینکه ایان
سازمان در حال حاضر حسابرساني شایسته دارد ،نيازمند این است که ساط شایساتگي ایان
گروه افزایش یابد .زیرا عملکرد این حسابرسان در حد انتظار نيست و بهارهوري حسابرساان
داخلي سازمان کمتر از حد انتظار است که در نتيجة آن هزینههاي ساليانة سازمان کمي بيشاتر
از حد قابل قبول و عملکرد سازماني نيز کمتر از حد انتظار اسات تبحلاي و همکااران 1396؛
پزشکيراد و کياني مهر  .)1380از سوي دیگر با اینکه تاکنون مدلهاي شایساتگي زیاادي در
سطوح مختلف در سازمانهاي مختلف و در بازههاي زماني گوناگون ارائه شده اسات ،باراي
حسابرسان داخلي الگوهاي بسيار اندکي وجاود دارد و بایاد در نظار داشات کاه مادلهااي
شایستگي باید پویا باشند و با گذشت زمان بهروزرساني شوند و نکتة دیگر اینکه نميتاوان از
ی

مدل حسابرسي داخلي شایسته براي همة انوا سازمانها استفاده کارد .زیارا شارای هار

سازمان با سازمان دیگر متفاوت است .در نتيجه حسابرس داخلاي در ساازمانهااي متفااوت
معاني متفاوت دارد .با وجود اینکه تاکنون تعدادي مدل حسابرسي داخلي طراحي شده اسات،
براي سازمان تعاون روستایي مدلي که مختص حسابرسان داخلي طراحي شده باشد پيدا نشد.
از این رو این پژوهش نوآوري محسوب ميشود.
پرسش اصلي پژوهش این است که مدل شایستگي حسابرسان داخلاي ساازمان تعااون
روستایي ایران کدام است؟
پيشينة نظری
انواع و سطوح شايستگي

نکتة مهمي که در زمينة شایستگيها وجود دارد این است که همة شایستگيها از یا

ناو

نيستند و همين موضو موجب شده صاحبنظران انوا شایستگيها را دساتهبنادي کنناد.
عمدهترین و اصليترین طبقهبندي شایستگيها تقسيم آنها به نو شایستگيهاي رفتاري و
شایستگيهاي فني است .این طبقهبندي به چند دليل عمدهترین و اصليترین طبقهبندي باه
شمار ميآید .اول آنکه در بررساي پيشاينة موضاو مشاخص شاد ایان طبقاهبنادي تنهاا
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طبقهبندي ارائهشده از سوي چند صاحبنظر است و دوم آنکه طبقهبناديهااي دیگار کاه
سایر صاحبنظران ارائه کردهاندا از جمله مؤسسة یکرارتز 1ت )1999یا یونيدو 2ت)2002ا در
واقع شکل گسترشیافتة همين طبقهبندي است .چون آنها این دو شایستگي را به نوعي در
مدل خود گنجاندهاند و شایستگيهاي دیگري نياز در کناار آن مطارح کاردهاناد تلباادي و
آقاعليخاني.1391
برخي صاحبنظران شایستگيهاي رفتاري و فني را بدینگونه تعریف ميکنند:
ا شایستگي رفتاري :مجموعهاي از رفتارهاست که بر حسب اصطححات قابل مشااهده
و قابل اندازهگيري توصيف ميشوند و وقتي در موقعيت مناسب به کار ميروند فارد را در
کارش اثربخش ميسازند .شایستگيهاي رفتاري ممکن است به منظور توصايف رفتارهااي
عمومي و مرکزي که براي کارکنان در سرتاسر شرکت قابل کاربرد است به کار روند.
ا شایستگي فني :دانش و مهارتهاي اساسي هستند که بار حساب اصاطححات قابال
مشاهده و قابل اندازهگيري توصيف ميشوند تا در زمينه یا سط فعاليت کاري خااص باه
کار روند .شایستگيهاي فني منعکسکنندة شایستگيها براي هر واحد شغلي یا مجموعهاي
از مشاغل هستند .عحوه بر شایستگيهاي رفتاري و فني ،انوا دیگر شایستگيها عبارتاند
از شایستگيهاي فردي ،شایستگيهاي سازماني ،شایستگيهاي مدیریتي ،شایستگي نتيجاه،
شایستگيهاي عملکرد برتر ،شایستگيهاي اساساي تاصالي یاا محاوري) تقيادرخلجاني و
صميمي .)1393
ا شایستگي فردي :شایستگيهاي فردي شامل دانش مورد نياز براي دستيابي باه نتيجاة
مورد نظر ،مهارتهاي اجراي آن دانش ،و ویژگيهاي شخصايتي ماورد نيااز باراي ایجااد
انگيزة الزم جهت اجراي دانش و مهارتها باراي دساتيابي باه نتاایز ارزشامند اسات .دو
ویژگي شایستگيها را از عناصر تشکيلدهندة آن تدانش ،مهارت ،قابليت) جدا ميکند؛ اول
اینکه رفتار شایسته هر سه عنصر تشکيلدهندة شایستگيا یعني دانش ،مهارت ،قابلياتا را

)1. Yekrartz Institute (1999
)2. The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)(200
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عنصرِ قوي ضعفِ عنصر دیگر را بپوشااند .ماالح داناش

کحس با مهارت ارتباطي قوي جبران شود ت.)Hayton & Kelley 2006

ا شایستگي سازماني :نيازمنديهاي شایستگي سازماني دستهاي از مهارتها و داناش و
نگرشهاي کار گروهي است .تفاوت آشکاري بين شایستگي فردي و شایساتگي ساازماني
وجود دارد .شایستگي فردي با آنچه فرد مايتواناد انجاام دهاد ارتباار دارد؛ درحااليکاه
شایستگي سازماني با آنچه سازمان ترجي ميدهد و اجاازه داده مايشاود کاه انجاام شاود
ارتبار دارد

ت& Kelley 2006

.)Hayton

ا شایستگي مدیریتي :1شایستگيهاي مدیریتي را مهارتها یا ویژگيهاي شخصي که به
عملکرد مدیریتي اثربخش منجر ميشود تعریف ميکنند .شایستگيهاي مادیریتي داناش و
توانایي و مهارت و رفتارهایي هستند که براي عملکارد شاغلي اثاربخش در کاار مادیریتي
مورد نياز هستند ت.)Cockerill et al. 1995
ا شایستگي نتيجه :2نو دیگر شایستگيها شایستگي نتيجه است که براي تأمين و ایجاد
توانایي در موقعيتهاي مختلف استفاده ميشود ت.)McLagan 1989
ا شایستگي عملکرد برتر :3این نو شایستگي با آنچه کارکناان یاا ساازمانهااي موفا
ميتوانند انجام دهند ،درحالي که کارکنان و سازمانهاي دیگر نميتوانند انجام دهند ،مرتب
است ت.)McLagan 1989
ا شایستگي اساسي :4شایستگيهاي اساسي را براي تعریف آنچاه باه ساازمان در برابار
رقبایش مزیت رقابتي ميدهد به کار بردهاند .شایستگيهاي اساسي ميتوانند موقتي باشاند؛
بدین معنا که ممکن است در مراحل اولية توسعة سازمان قابل استفاده باشند ،اما زمااني کاه
سازمان توسعه پيدا کرد دیگر قابل استفاده نباشند ت.)Prahalad & Hamel 1990

1. managerial competency
2. result competency
3. superior performance competency
4. core competency
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شايستگي حسابرسان داخلي

شایستگي حسابرس داخلي بر اساس «رفتار قابل مشااهدة» فارد تشاخيص داده مايشاود.
همچنين ناظر بر «عملکرد برتر» است و شایستگيهاي الزم براي عملکرد معمول را شاامل
نميشود ترفيعي و همکاران  .)1392صححيت و شایساتگي حرفاهاي حسابرساان داخلاي
حصول اطمينان از انجام شدن حسابرسي داخلي توس افرادي اسات کاه آماوزش فناي و
حرفهاي و کارداني کافي در جایگاه حسابرسي داخلي را دارند .مفهوم صاححيت حرفاهاي
دربرگيرندة دو جنبة اساسي است:
الف) کسب صححيت و شایستگي حرفهاي :کسب صححيت حرفهاي نيازمند برخاورداري
از تحصيحت عالي است که بر اساس ضواب تشکلهاي حرفهاي مربور از طری آموزشهااي
ویژه ،کارآموزي ،گذراندن امتحانات ،و کسب تجربيات حرفهاي تکميل ميشود.
ب) حفظ صححيت حرفهاي :حفظ صححيت حرفهاي مستلزم آگاهي مستمر از تغيير و
تحوالت حرفه است؛ بهویژه بهکارگيري برنامهاي که باا اجاراي آن اطميناان حاصال شاود
خدمات حرفهاي تبا استفاده از ی

سيستم کنترل کيفي مناساب) باا کيفيات مطلاوب و در

انطباق با اصول و ضواب حرفهاي ارائه ميشود توحيدي اليزیي و گراميمقدم.)1395 ،
معيارهاي اندازهگيري کيفيت حسابرسي داخلي بيشتر بر سه جزء متمرکز اسات؛ شاامل
صااححيت تخبرگااي) ،باايطرفااي تواقااعبينااي) ،اجااراي عمليااات حسابرسااي داخلااي کااه
استانداردهاي حسابرسي مستقل تجویز کرده است تنيکبخت و همکاران.))1396 ،
حسابرس داخلي با اتخاذ رویکردي نظاممند و نظمیافته به ساازمان کما
اهداف خود دست یابد و فرایندهاي اثربخشاي مادیریت ریسا

مايکناد باه

و کنتارلهاا و حاکميات

سازماني را بهبود بخشد .به هر جهت ،دستيابي به هادف نهاایي حسابرساي داخلاي یعناي
حصول همکاري مؤثر بين کميتة حسابرسي و حسابرس مستقل در ارتبار با ارزیابي سيستم
کنترل داخلي ،مستلزم سازماندهي این واحد در قالب برخي اصول است .با توجه به اینکاه
کيفيت و هماهنگي عملکرد حسابرسي داخلاي تاا حادود زیاادي تحات کنتارل مادیریت
است) (Nurdiono&Gamayuni,2018با افزایش مهارت حسابرسان داخلي و همچنين وجود
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کارکنان با تحصيحت و تجربه ،این واحد از توانایي بيشتري در انجام امور محوله برخوردار
مي شود .بنابراین با افزایش توانمندي حسابرساان داخلاي ،قابليات اعتمااد و اتکاا باه آنهاا
افزایش خواهد یافت و در سایه افزایش شایستگي حسابرسان داخلاي ،هام ریسا

انجاام

امور و هم زمان انجام کار کاهش ميیابد.
حسابرسي داخلي

یکي از واحدهاي مهم در هر سازمان واحد حسابرسي داخلي اسات .اهميات ایان واحاد باه
اندازهاي است که در اساتانداردهاي حسابرساي ایاران ،همانناد ساایر کشاورها ،باه موضاو
حسابرسي داخلي پرداخته شده است تمهدوي و نمازي  .)1395با توجه به اینکه این حرفه از
مشاغل حساس است در انتخاب و انتصاب افراد باید حساسيت ویژهاي وجاود داشاته باشاد.
حسابرسان داخلي ح و توانایي ارزیابي همة اطحعاات را در هار قسامت ساازمان دارناد و
عملکرد آنها در قلمرو کل سيستم مدیریتي ساازمان ماؤثر اسات ت.)Lélis & Pinheiro 2012
بنابراین ،ذينفعان ساازمان از عملکارد قاوي حسابرساي داخلاي ،کاه باراي ساازمان ارزش
ميآفریند ،سود ميبرند .از سوي دیگر حسابرسان داخلي ميتوانند مادیران را از مسووليتشاان
آگاه سازند ،ميتوانند در مقام ی
تسهيل اجراي مدیریت ریس

مشاور در شناسایي ضاعفهااي سيساتم کنتارل داخلاي و
کم

کنند ،و نهایتا اینکه حسابرسان داخلي به متناسب باودن

روشها و عمليات سازمان یاري ميرسانند تفتحي عبداللهي و آقایي .)83 :1396
دو فعاليت اصلي حسابرسي داخلي عبارت است از اطمينان از رعایت قوانين و مقررات
و مشورت با مدیریت براي تحق اهداف و مدیریت ریس هاا و بهباود عملکارد شارکت
ت .)Alias et al. 2019مأموریت واحاد حسابرساي داخلاي ارائاة خادمات اطمينااندهاي و
مشاورهاي مستقل و بيطرفانه ،باه منظاور ارزشافزایاي و بهباود عملياات شارکت ،اسات
ت.)Sarens et al. 2009
روش تحقيق
پژوهش حاضر از نظر هدف توسعهاي و به لحاظ ماهيات اکتشاافي اسات .روش پاژوهش
کيفي و مبتني بر تحليل مضمون بود .جامعة آماري شامل همة مدیران و رؤسا و کارشناسان
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باتجربة سازمان تعاون روساتایي ایاران و شاعب زیرمجموعاه در سراسار کشاور باود کاه
بهاصطحح خبرگان آگاه نام دارند .ابزار گردآوري دادهها مصاحبة نيمهساختاریافته بود .براي
نمونه گيري در این بخش از روش نمونهگيري هدفمند و گلولة برفي استفاده شاد کاه طاي
مصاحبة نيمهساختاریافته با خبرگان ،بعد از  10نفر ،پژوهشگر به اشبا نظري دست یافات.
اما براي رعایت احتيار با  2نفر دیگر از خبرگان هم مصااحبه را اداماه داد تاا از تکارار و
اشبا نظر مطمون شد و با  12نفر خبره مصاحبه را خاتمه داد.
جهت کدگذاري پژوهشگر در مرحلة اول به گونهاي در دادهها غرق شد که باا عما و
غناي محتواي دادهها کامح آشنا شود .در مرحلة دوم کدهاي اوليه ایجاد شد .بادین منظاور
فهرستي اوليه از ایدههاي موجود در دادهها و نکات جالب آنها تهيه شد .بعد از اینکه همة
دادهها کدگذاري اوليه و گردآوري شدند ،فهرستي طوالني از کدهاي مختلاف در مجموعاة
دادهها شناخته شدند .در مرحلة سوم بر تحليل در سطحي کاحنتار از کادها تمرکاز شاد.
کدهاي مختلف در قالب مضامين مرتب شدند و همة دادههاي کدگذاشتهشدة مرتب با هار
ی

از مضامين شناسایي و گردآوري شدند .در مرحلة چهاارم باه ترسايم شابکة مضاامين

پرداخته شد .در این مرحله مشخص شد برخي مضامين پيشنهادشده واقعا مضمون نيساتند؛
یعني یا دادههاي کافي وجود نداشت یا دادههاي آن خيلي متنو بودند .برخي مضامين هام
با ی دیگر همپوشاني داشتند .در مرحلة پنجم پژوهشگر به شبکة مضامين رضایتبخش و
قابل قبول دست یافت .مضامين بهدستآمده تعریف و تعادیل و دادههاا بار اسااس آنهاا
تحليل شدند .در نهایت ،در مرحلة ششم ،بعد از اینکه مجموعة کاملي از مضامين نهایي باه
دست آمد ،به تحليل و تدوین گزارش نهایي پراخته شد.
براي پاسخگویي به ساؤاالت پاژوهش و شاناخت ابعااد و مؤلفاههااي تشاکيلدهناده
شایستگي حسابرسان داخلي و ارائة الگو براي سازمان تعاون روستایي ،باا همکااري اساتاد
راهنما ،چندین سؤال براي مصاحبه تهيه شد .سؤالهاي مصااحبه باه دو دساته ساؤالهااي
کليدي تقسيم شدند ،مبتني بر  .1چارچوب وظایف ساازماني یا
ویژگيهاي شخصيتي ی

حسابرس داخلي؛ که عبارتاند از:

حساابرس داخلاي و .2
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سؤال اول :ویژگيهاي اجرایي حسابرس داخلي شایسته چيست؟
سؤال دوم :ویژگيهاي فردي حسابرس داخلي شایسته چيست؟
براي حصول اطمينان از روایي دادههاي کيفاي از دو راهبارد اساتفاده شاد .1 :تحليال و
بازبيني توس مشارکتکننادگان در پاژوهش و  .2تحليال و باازبيني توسا افاراد مطلاع و
کالرتگرایي تچندسویهنگري) ت .)Leung 2015,p36براي تأیياد صاحت دادههاا و کادهاي
استخراجشده ،کدگذاري اولية هر مصاحبه به مصاحبهشونده برگردانده شد تا اصحح و تأیياد
شود .در نهایت کدها و طبقات و مدل استخراجشاده ،جهات تأیياد ،در اختياار تعادادي از
خبرگان سازمان قرار گرفت.
بااراي تجزیااه و تحلياال دادههاااي کيفااي از روش تحلياال مضاامون ب اه صااورت کدگااذاري
سهمرحلهاي استفاده شد .براي افزایش پایایي پژوهش ،فرایند مصاحبه و تحليل دادههاا و اساتخراج
مقوالت بر مبناي کدگذاري به صورت روشمند انجام شد؛ بدین صورت کاه ماتن مصااحبه ضاب
شد و همان روز کلمه به کلمه روي کاغذ تایپ شد و به عنوان دادة اصلي تحقي مورد اساتفاده قارار
گرفات .کادهاي اساتخراجشاده ،کاه در حقيقات معنااي عباارات مهام حاصال از گفتاههااي
مشارکتکنندگان هستند ،بر اساس تشابه و تناسب موضو در ی دسته قرار داده شدند و باا مقایساة
طبقات و زیرطبقات درونمایهها و مقولههاي انتزاعي استخراج شدند .با توجه به متن مصااحبههاا و
دستهبندي استقرایي ،مضاامين پایاه و اصالي و فراگيار شاکل گرفتناد و در نهایات ،باا باازبيني و
چندسویهنگري ،مدل توس مشارکتکنندگان و خبرگان به روش کيفي استخراج و نهایي شد.
يافتههای تحقيق
یافته هاي پژوهش حاضر حاصل تجزیه و تحليل دادههایي است که از مصاحبهشوندگان باه
دست آمد .بدین منظور در گام اول براي استخراج مضاامين پایاه تا تا

مصااحبههااي

ضب شده چند بار گوش داده شد و پس از تایپْ مضامينِ مربور به هر مصااحبه اساتخراج
شد .در گام دوم با استفاده از تحليل متن مصاحبهها مضمونهایي که نشاندهندة رابطة باين
متغيرهاي مختلف بودند شناسایي شدند .بر این اساس  59مضمون از ماتن مصااحبههاا باه
دست آمد تجدول .)1
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جدول  .1نمونهای از دستهبندی مضامين شناساییشده

ردیف

مضمون پایه

1

دانش مالي

متن مصاحبه
دانش مالي داشته باشند تا بتوانند واریزيها و پرداختيها را حسابرسي کنند .ت)A11
ی

حسابرس داخلي خوب باید دانش مالي داشته باشد .ت)A12

باید تخصص در اطحعات مالي داشته باشد و مدرک الزم مربوطه را داشته باشد .ت)A13
سواد مالي داشته باشد؛ یعني تخصص الزم کاري را داشته باشد .ت)A16
فهم مالي داشته باشد .ت)A17
با توجه به رستة فعاليت شرکتهاي ما که مباحث مربور به مالي را دارد باید این مباحث
را بلد باشيم .ت)A21
ماهيت حسابها را بشناسند .ت)A11
2

شناخت ماهيت
حسابها

داشتن دانش شناخت ماهيت حسابها ميتواند حسابرس را در بررسي حسابها
بهخوبي کم

کند .ت)A19

اگر ماهيت حسابها را بهدرستي بشناسد ميتواند اشتباههاي احتمالي دیگران را بهخوبي
تشخيص دهد و براي اصحح کم

کند .ت)A22

دانش حسابداري داشته باشد .ت)A12
3

دانش حسابداري

تحصيحتش در زمينة حسابداري باشد .ت)A17
آشنایي کامل به اصول حسابداري و استانداردهاي حسابداري داشته باشد .ت)A18
استانداردهاي مالي را بدانند .ت)A11
از استانداردهاي حرفهاي حسابرسي پيروي ميکنند .ت)A12
سازمان تعاون روستایي داراي بخشها و تشکلهاي مختلفي است که هر کدام قوانين و
استانداردهایي براي خود دارند .ی

4

حسابرس مهارت شناخت آنان را داشته باشد.

شناخت قوانين و

ت)A16

استانداردهاي مالي

دستورالعملها و مقررات تعيينشدة مالي را اجرا کند .ت)A18
در سازمان اجراي دقي الزم و کامل قوانين و استانداردهاي مالي الزامي است تا سط کار
قابل قبول باشد .ت)A19
در ی

سازمان ممکن است استانداردهاي مختلفي در بخشهاي مختلف اجرا شود و

چون اینها بار مالي دارند بنابراین شناخت آنان الزامي است .ت)A20
تسل کامل به امور بودجهنویسي داشته باشد .ت)A11
یکي از مهمترین کارهاي ی
5

بودجهنویسي

حسابرس آگاهي داشتن کامل از بودجههاي سازماني است.

بنابراین باید دانش بودجهنویسي را داشته باشد .ت)A18
حسابرس باید دانش بودجهنویسي را داشته باشد تا بتواند بر مبناي آن گزارشهاي مستقل
خود را تهيه نماید .ت)A22
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دسته جاي گرفتند .بار

این اساس تعداد  13مضمون سازماندهيشده از مضامين اوليه به دست آمد تجدول .)2
جدول  .2جدول مضامين سازماندهیشده

ردیف

مضامین سازماندهیشده

1

دانش تخصصي

2

دانش عمومي

3

دانش مميزي

4

مهارت حرفهاي

5

مهارت ميانفردي

مضامین
شناخت قوانين و استانداردهاي مالي
شناخت ماهيت حسابها
دانش حسابداري
دانش مالي
بودجهنویسي
آگاهي از سيستمهاي نوین انبارداري و کنترل موجودي
آگاهي از تعمير و نگهداري ماشينآالت و ابزارآالت کشاورزي
پيشبيني و برآورد
آگاهي از مزایده و مناقصه
آگاهي از امور داخلي سازمان تشناخت درونسازماني)
آگاهي از سيستم دارایي
آگاهي از سيستم بيمه
آگاهي از سيستم بانکي
علم مميزي
دانش حسابرسي
گزارشنویسي
دفا از گزارش حسابرسي
دانشافزایي
تسل بر نرمافزارهاي مالي
مدیریت جلسات
تسل به زبان بدن
توانایي جلب احترام دیگران
برقراري ارتبار اثربخش با مدیران
حل تعارضات بينفردي
مهارت تعامل با کارکنان
مهارت اقنا و مجاب کردن
مهارتهاي مکالمه
مهارت گوش دادن

718

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،19شمارة  ،4زمستان 1400
ادامۀ جدول  .2جدول مضامين سازماندهیشده

ردیف

مضامین سازماندهیشده

6

ویژگيهاي اخحقي

7

ویژگيهاي شخصيتي

8

ویژگيهاي حرفهاي

9

توانایي مدیریتي

10

توانایي عاطفي

11

توانایي ذهني

12

اعتبار حرفهاي

13

اعتبار عمومي

مضامین
شجاعت
ضابطهمندي
رازداري
توصيهناپذیري
فروتني در رفتار
روحية محاسبهگري
انظبار و وقتشناسي
پوشش منظم و مرتب
صراحت و قاطعيت
مشاهدهگري و دقي نگري
ارتقاجویي
تعهد کاري
سحمت کاري
پرهيز از مچگيري
جدّیّت در کار
توانایي استفاده از سيستمهاي اطحعاتي
توانایي نظارت و کنترل
توانایي برنامهریزي
توانایي سازماندهي
توانایي هدایت و ارائة مشاوره
مدیریت هيجانات فردي
تقویت روحية نشار و شادابي در تيم حسابرسي
افزایش اميد در تيم حسابرسي
یادگيري پيوسته
توانایي تحليل گزارش
تفکر سيستماتي
تجربة شغلي
برخورد قاطع
مهارت پاسخگویي
مسووليتپذیري
داراي حسن سابقه
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گام چهارم تعيين مضامين فراگير بود .در این گام با دستهبندي مضامين سازماندهيشاده
مضامين فراگير به دست آمد .در مجمو  5مضمون فراگير شناسایي شد تجدول .)3
جدول  .3جدول مضامين فراگير

ردیف

مضامین فراگیر

1

دانش

2

مهارت

3

ویژگيهاي فردي

4

توانایي

5

اعتبار

مضامین سازماندهیشده
دانش تخصصي
دانش مميزي
دانش عمومي
مهارت حرفهاي
مهارت ميانفردي
ویژگيهاي اخحقي
ویژگيهاي شخصيتي
ویژگيهاي حرفهاي
توانایي عاطفي
توانایي ذهني
توانایي مدیریتي
اعتبار حرفهاي
اعتبار عمومي

با توجه به هدف نهایي پژوهش ،مدل نهایي شایستگي حسابرسان داخلاي در جادول 4
خحصه شده است.
جدول  .4مدل کلی شایستگی حسابرسان داخلی

مضامین سازماندهیشده

مضامین
شناخت قوانين و استانداردهاي مالي
شناخت ماهيت حسابها

دانش

دانش تخصصي

دانش حسابداري
دانش مالي
بودجهنویسي
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ادامۀ جدول  .4مدل کلی شایستگی حسابرسان داخلی

مضامین سازماندهیشده

مضامین
آگاهي به سيستمهاي نوین انبارداري و کنترل موجودي
آگاهي به تعمير و نگهداري ماشينآالت و ابزارآالت کشاورزي
پيشبيني و برآورد

دانش عمومي
دانش

آگاهي از مزایده و مناقصه
آگاهي از امور داخلي سازمان تشناخت درونسازماني)
آگاهي از سيستم دارایي
آگاهي از سيستم بيمه
آگاهي از سيستم بانکي

دانش مميزي

علم مميزي
دانش حسابرسي
گزارشنویسي
دفا از گزارش حسابرسي

مهارت حرفهاي

دانشافزایي
تسل بر نرمافزارهاي مالي
مدیریت جلسات
تسل به زبان بدن

مهارت

توانایي جلب احترام دیگران
برقراري ارتبار اثربخش با مدیران
حل تعارضات بينفردي
مهارت ميانفردي

مهارت تعامل با کارکنان
مهارت اقنا و مجاب کردن
مهارتهاي مکالمه
مهارت گوش دادن
شجاعت

ویژگيهاي
فردي

ضابطهمندي
ویژگيهاي اخحقي

رازداري
توصيهناپذیري
فروتني در رفتار
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ادامۀ جدول  .4مدل کلی شایستگی حسابرسان داخلی

مضامین سازماندهیشده

مضامین
روحية محاسبهگري
انظبار و وقتشناسي

ویژگيهاي شخصيتي

پوشش منظم و مرتب
صراحت و قاطعيت

ویژگيهاي

مشاهدهگري و دقي نگري

فردي

ارتقاجویي
تعهد کاري
ویژگيهاي حرفهاي

سحمت کاري
پرهيز از مچگيري
جدّیّت در کار
توانایي استفاده از سيستمهاي اطحعاتي
توانایي نظارت و کنترل

توانایي مدیریتي

توانایي برنامهریزي
توانایي سازماندهي
توانایي هدایت و ارائة مشاوره
مدیریت هيجانات فردي

توانایي
توانایي عاطفي

تقویت روحية نشار و شادابي در تيم حسابرسي
افزایش اميد در تيم حسابرسي
یادگيري پيوسته

توانایي ذهني

توانایي تحليل گزارش
تفکر سيستماتي

اعتبار حرفهاي
اعتبار

تجربة شغلي
برخورد قاطع
مهارت پاسخگویي

اعتبار عمومي

مسووليتپذیري
داشتن حسن سابقه
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اعتمادپذيری

گااروه کااانوني بااه منظااور اعتبارساانجي ماادل شایسااتگي حسابرسااان داخلاي در ردههاااي
تمدیریتي /پژوهشگري) با حضور  7نفر از متخصصان حوزة منابع انساني و متخصصاني که
در مرحلة اول با آنها مصاحبه شده بود در سازمان تعاون روستایي به مدت  4ساعت و 10
دقيقه برگزار شد .در این نشست ،که با مدیریت جلسه توس پژوهشگر برگزار شد ،دیدگاه
صاحبنظران بررسي و در نهایت جمعبنادي باا اجماا مشاارکتکننادگان حاصال شاد.
مهمترین دیدگاههاي کارشناسيشده بدین قرار بود:
در ابتداي جلسه مروري کلي نسبت به شایستگيهاي مورد نياز حسابرساان داخلاي باا
تاکيد بر سازمان تعاون روستایي ایران صورت گرفت .همچنين ،گزارشي تفصيلي از روناد
مصاحبههاي عمي با خبرگان و پيشينة مطرحشده در این حوزه براي حضار ارائاه شاد .باه
طور کلي ،حدود  20دقيقه از جلسه به ارائة محق تخصيص یافت تا برداشات مشاترکي از
سؤال پژوهش ایجاد شود .خوشبختانه این ارائه باه ایجااد ذهنيات مشاترک باين محقا و
حضار در نشست کم

زیادي کرد .در همين بخش سؤاالتي از سوي صاحبنظران مطارح

شد که محق پاسخ داد؛ هرچند در برخي موارد توضيحات تفصيلي به خبرگان ارائه شد تاا
تعریف عملياتي مشترکي از موضو صورت پذیرد .بعد از ارائة اوليه ،هماة صااحبنظاران
به اجما اعحم کردند که چند اصل را محور بحث قرار دهند.
ابتدا دربارة مؤلفة مهارت بحث شد و اکالر صاحبنظران بر ایان بااور بودناد کاه هماة
حسابرسان داخلي باید مهارت تخصصي و مهارت مياانفاردي داشاته باشاند .نظار برخاي
صاحبنظران این بود که حتي مهارت مدیریتي هم در این ساط آورده شاود .اماا اجماا
نهایي این موضو را رد کرد.
با توضيحات ارائهشده از طارف محقا  ،صااحبنظاران قاانع شادند کاه مؤلفاههااي
استخراجشده باراي حسابرساان داخلاي ،یعناي مؤلفاههااي مهاارت ،قابال قباول اسات و
جهتگيري خوبي به مدل داده است؛ هرچند بحثهایي در این زمينه درگرفت و حدود 20
دقيقه به درازا کشيد.
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با کنکاش بر ویژگيهاي فردي ،که حادود  50دقيقاه طاول کشايد ،نظام و انضابار از
ویژگيهاي فردي در این رده حذف شد و سه شایساتگي دیگار تویژگايهااي حرفاهاي و
اخحقي و شخصيتي) براي این مؤلفه کافي تشخيص داده شد .همچناين ،از مؤلفاة مهاارت
شایستگيِ فرار از انزوا حذف شد .توجيه صاحبنظران این بود که مهارت فارار از انازوا را
ميتوان در ویژگيهاي شخصيتي نيز دید.
در خصوص ویژگيهاي اعتبار اعحم شد شایستگيهاي اعتبار عمومي و اعتبار حرفهاي
کامح مناسباند.
توانایيهاي قوة استدالل و قدرت اراده از مؤلفة توانایيها حذف شد .توجياه منطقاي و
قابل پذیرش این بود که این دو شایستگي در بطن توانایيهاي ذهني قرار دارند.
مؤلفة بعدي دانش بود .در خصوص دانش تقسيمبنديهاي متعددي بياان شاد .اماا ،در
نهایت ،بر سه دسته دانش عمومي و تخصصي و مميزي تواف حاصل شد.
بحث و نتيجه
امروزه سازمان تعاون روستایي ،با توجه باه نقاش کليادي حسابرساي در حياات ساازمان،
نيازمند بهرهمندي از حسابرسان شایسته است تا بتواند به بقاي هر چه بيشتر و رشد سازمان
دست یابد .بنابراین ،انتخاب و انتصاب حسابرسان بایاد بار اسااس دیادگاهي فاراي یا
جایگزیني سادة حسابرسان در این پست باشد .از این رو ،به الگاویي از شایساتگيهاا نيااز
است تا به کم

آن بتوان حسابرساني توانمند در این حوزه به کار گرفات .در ایان زميناه،

نتایز بهدستآمده نشان داد مؤلفههاي شناسایيشده در شایستگي حسابرسان داخلي سازمان
تعاون روستایي ایران داراي  59مضمون فرعي است که در  13مضمون اصلي و  5مضامون
فراگير دسته بندي شدند.
اولين مؤلفة شناسایيشده در این مطالعه دانش بود .این مؤلفه به معناي دانش مارتب باا
حوزة کاري و تخصصي و همچنين اطحعات و زمينههاي ادراکي و شناختي است؛ متشاکل
از دانش عمومي ،دانش تخصصي ،دانش مميزي .مؤلفههاي این بعاد از پاژوهش باا نتاایز
پااژوهشهاااي عباسااي و همکاااران ت ،)1399آراسااته و همکااارانت،)1397

& Botha
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)al(2003) ،Olszak&Ziemba(2010) ، Claassens(2010

et

، Chung

&

Patanakul

) ،Milosevic(2008هوشيار و رحيم نياا ت ،)1392دري و همکااران ت ،)1394و هوشايار و
همکاران ت )1391همسو بود .نتایز این مطالعه گویاي آن است که داشتن دانش تخصصاي،
عمومي و مميزي در سط مطلوب باعث بهبود کارایي تکاهش زمان انجام امور حسابرسي)
و اثربخشي تدرصد اشتباه پایين و شناخت صحي مسائل موجود) فعالياتهااي حساابرس
داخلي ميشود در واقع ،دانش تخصصي حسابرسان آسيبهاي سازماني را کاهش مايدهاد
و از بروز فشارهاي مالي پيشگيري ميکند .بر این اساس باه مادیران پيشانهاد مايشاود باا
آزمونهایي سط دانش حسابرسان جدیاد ارزیاابي و ساپس در زميناة باهکاارگيري آنهاا
تصميم گرفته شود.
مؤلفة بعدي در این مطالعه توانایي بود که با نتایز بهدستآمده از پژوهشهاي عباسي و
همکاران ت ،)1399آراسته و همکااران ت ،)1397عاشاقي و همکااران ت ،)1396و اکراماي و
هوشيار ت )1395همسو بود .این مؤلفه ،به معناي انجام دادن ی

وظيفاة فيزیکاي یاا ذهناي

خاص ،سبب ميشود تا حسابرس بتواند به گونهاي رفتار کند که با تقویت روحية نشاار و
شادابي و افزایش اميد در تيم همکاري را افزایش دهد و شاخصهاي گوناگون را تجزیاه و
تحليل و بررسي کند تا نشان دهد فرد تا چه ميزان در به ثمر رساندن تکليفي که دارد موف
است .عحوه بر آن حسابرس باید بتواند باا ساازماندهي و نظاارت و برناماهریازي سيساتم
عملکرد خود را افزایش دهد .در نهایت براي انجام دادن کارها به صورت دقيا و مانظم و
اتوماتي وار داشتن توانایي مدیریت و تفکر سيستمي حسابرس مايتواناد موجاب کااهش
ریس ها و هزینه و ابهام در حسابها و افزایش سودآوري شود.
سومين مؤلفة شناسایيشده در این مطالعه مهارت بود که بيانگر تواناایي اجارا و انجاام
دادن کار و به عبارت دیگر بهکاارگيري داناش در عمال اسات .ایان مؤلفاه متشاکل از دو
ویژگي مهارتهاي حرفهاي و مهارتهاي ميانفردي است .از ویژگيهاي دیگار مارتب باا
این مؤلفه ميتوان به گزارشنویسي و ارائه و دفا از آن براي تصاميمگياري مادیریتي ناام
برد .عحوه بر این ،یکي از موارد کليدي و مهم در پيشبرد اهداف هر ساازمان مهاارت حال
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تعارضات بينفردي است که بهرهوري نيروي انساني را افزایش ميدهد .تحق ایان امار در
سازمان توس حسابرسان ميتواند منجر به کاهش هزینهها شود و افقهااي ماالي بهتاري را
ترسيم کند .بنابراین به مدیران سازمان پيشنهاد ميشاود باا برگازاري دورههااي تخصصاي
مهارتهاي حرفهاي و ميانفردي را بين حسابرسان تقویت کنناد .ایان بعاد از پاژوهش باا
نتااایز پااژوهشهاااي عباسااي و همکاااران ت ،)1399آراسااته و همکااارانت ،)1397محبااي و
محمدیان شميم ت ،)1396مظفاري و همکااران ت ،)1381و هوشايار و همکااران ت)1391
همسو بود.
شایستگي مدیر را ویژگيهاي فاردي مادیران مايدانناد کاه در کساب نتاایز مطلاوب
عملکردي تأثير دارد تتقوي فرهي و همکاران  .)1395ویژگيهاي فاردي باه ویژگايهااي
شخصاايتي و اخحقااي و حرفااهاي فاارد بااازميگااردد .حسابرسااان ترسااو و قااانونگریااز و
توصيهپذیر نمي توانند حسابرساني شایسته باشند .حسابرسان با اطحعاات مهام و محرماناه
سروکار دارند و ممکن است مورد سوءاستفادة سودجویان قرار گيرند .از این رو آنها بایاد
رعایت اخحق را به منزلة بخشي از ویژگيهاي فردي در خود پرورش دهند .باا توجاه باه
عوامل مهم و اثرگذاري که در ویژگيهاي شخصايتي وجاود دارد مايتاوان نتيجاه گرفات
حسابرس داخلي ،بدون اینکه این ویژگيها را در حد معقول داشته باشاد ،کمتار مايتواناد
رشد کند .مالح منتقد و جدّي بودن در امر حسابرسي ی

ارزش به شمار مايرود کاه ایان

صفت خود در زمرة ویژگيهاي فردي افراد قلمداد ميشاود .در معنااي کلايتار مايتاوان
ویژگيهاي فردي را بعدي از شایستگي حسابرسان در نظر گرفت .به همين منظور پيشانهاد
ميشود پيش از استخدام حسابرسان جدید آزمونهاي روانشناسي از داوطلبان گرفته شاود
تا حسابرساني با ویژگيهاي فردي باالتر جذب شوند .مؤلفههاي ایان بعاد از پاژوهش باا
نتایز پاژوهشهااي عباساي و همکااران ت ،)1399آراساته و همکااران ت ،)1397و دري و
همکاران ت )1394همسو بود.
آخرین مؤلفة شناسایيشده در این مطالعه اعتباار باود کاه باا پاژوهشهااي عباساي و
همکارانت ،)1399آراسته و همکارانت ،)1397و عباسپور و همکاران ت )1395منطب باود.
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اعتبار قابليت معتبر بودن رجو به حسابرسان تعریف ميشود؛ بدین معنا که تاا چاه ميازان
ميتوان براي رسيدگي به مسائل در سازمان به ی

حسابرس مراجعه کرد .بعد اعتبار خاود

شامل دو مؤلفة اعتبار عمومي و اعتبار حرفهاي است .ی

حسابرس داخلي هر قدر تجرباة

شغلي بيشتر و قاطعيت در کار باالتري داشته باشد وزن و اعتبار بيشتري در ساازمان دارد و
حرف او پذیرش بيشتري خواهد داشت .حسابرسان داخلي تحش ميکنند کارنامة درخشان
کاري و آمادگي کامل پاسخگویي و پذیرش مسووليت داشته باشند .در نتيجه اعتبار مؤلفهاي
از شایستگي حسابرسان ميتواند قلمداد شود.
با توجه به اینکه یکي از ابعاد مهم مدل طراحيشاده داناش باود ،باه مادیران پيشانهاد
ميشود با آزمونهایي سط دانش حسابرسان جدید را بررسي و افراد توانمناد را شناساایي
کنند .همچنين پيشنهاد ميشود ،با برگزاري دورههاي تخصصاي ،مهاارتهااي حرفاهاي و
ميانفردي حسابرسان تقویت شاود .از طرفاي شناساایي افاراد قبال از ورود باه ساازمان و
استخدام یکي از مهمترین اقدامات و تصميمات در حوزة مدیریت منابع انساني است .ایان
کار سنگبناي موفقيت سازمانهاست .بنابراین ،پيشنهاد ميشود پيش از استخدام حسابرسان
جدید آزمونهاي روانشناسي از داوطلبان گرفته شود تا حسابرساني با ویژگايهااي مالبات
فردي باالتر جذب شوند.
این مقاله مستخرج از رسالة دکتري دانشگاه آزاد اسحمي واحد تهران مرکزي است.
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بياتي ،علي؛ اسدي قراباغي ،مهدي.ت .)1391تکني هاي سنجش مبتناي بار شایساتگي مادیران،
تهران،

ارگ.

پزشکيراد ،غحمرضا؛ کيانيمهر ،حميد .ت .)1380نقش شرکتهاي تعاوني تولياد روساتایي در
بهبود وضعيت فني و اقتصادي کشاورزان گندمکار شهرساتان سابزوار،دوره  9شاماره ساي
وچهارم ،صفحات  343ا .362

پورکریمي ،جواد؛ فرزانه؛ محمد .ت .)1397مدیریت منابع انساني مبتناي بار شایساتگي :دیادگاه
یادگيري مادامالعمر ترویکردي پژوهشي) ،تهران  ،جهاد

دانشگاهي.

تقوي فرهي ،بهزاد؛ طحاني ،غحمرضا؛ نادري درشوري ،وحيد.ت 9.)1395شایستگي مادیران
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وزارت فناوري اطحعات و ارتباطات .کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوین در مدیریت،
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اقتصاد و علوم انساني ،دوره .3
حاجيها ،زهره؛رفيعاي ،آزاده .ت .)1393تاأثير شایساتگي حساابرس داخلاي بار زماان اجاراي
حسابرسي مستقل ،نظریههاي نوین حسابداري ،شماره  ،12صفحات  85ا .110
دري ،بهااروز؛ حبيبااي ،معصااومه؛ بهرامااي نسااب ،مااریم .ت .)1394شناسااایي شایسااتگيهاااي
استراتژی

مدیران ارشد صنعت پتروشيمي ،مطالعات راهبردي در صانعت نفات و انار ي،

دوره  ،6شماره  ،23صفحات .242-217
دری اایي ،عباس اعلي؛ عزی ازي ،اکاارم.ت« .)1397رابط اة اخااحق ،تجربااه ،و صااححيت حرفااهاي
حسابرسان با کيفيت حسابرسي تبا توجه به نقش تعدیلکننادة شا
دانش حسابداري مالي ،دوره  ،5شماره ی  ،صفحات  79ا

و تردیاد حرفاهاي)»،

.99

رستمي ،امين؛ م ودیعي ،حمدحسين ؛ م باقرپور والشاني ،محمدعلي ت .)1399طراحاي مادل و

اولویتبندي ابعاد شایستگي مدیران حسابرسي داخلي :رویکرد ترکيبي ،حسابداري ارزشاي
و رفتاري ،سال  ، 5شماره نهم ،صفحات .267-225
رستمي  ،اماين؛ ودیعاي ،محمدحساين؛ باقرپوروالشااني ،محمادعلي.ت .)1398تادوین الگاوي
شایستگي مدیران حسابرساي داخلاي ،حساابداري ماالي ،دوره  ،11شاماره چهال و یا ،
صفحات  70ا

.102

رفيعي،آزاده؛کریميان مقدم ،سيدمحسن؛ محماودي ،ابوالفضال؛ حقيقاي ،یاسار.ت .)1392تااثير

شایستگي حسابرس داخلي بر زمان اجراي حسابرسي مستقل .هماایش حساابداري ایاران،
دوره .11
رمضانپناه ،ندا؛ عحمه ،سيد محسن ؛ سماواتيان ،حسين ؛ قانعنيا ،مریم ت .)1399طراحي الگوي

توسعة شایستگيهاي مدیران عالي و مياني شرکت ملي صنایع پتروشيمي ایاران ،مطالعاات
راهبردي در صنعت نفت و انر ي ،دوره  ،11شماره چهل و چهار ،صفحات  65ـ .94
عاشقي ،حسن؛ قهرماني ،محمد؛ قورچيان ،نادرقلي .ت .)1396شناسایي و تبيين ابعاد ،مؤلفهها ،و
شاخصهاي توسعة شایستگي مدیران صنعت بان داري ،آموزش و توساعة مناابع انسااني،
دوره  ،4شماره چهاردهم ،صفحات.76-57
عباسپور ،عباس؛ احمد ،منيژه،؛ رحيمياان ،حمياد؛ دالور ،علاي .ت .)1395تبياين و ارائاة مادل
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شایستگيهاي سربازرسان درسازمان بازرسي کل کشوربا رویکرد نظریه داده بنياد ،آموزش و
توسعة منابع انساني،دوره  ، 3شماره دهم  ،صفحات  95ا

.124

عباسي ،مریم؛ پوالدیان ميرزایي ،معصاومه ؛ قرداغاي ،ساميه .ت .)1399شناساایي و ارائاة مادل

شایستگي مدیران پرو ههاي توسعة نوآوري فناورانه در شارکت شايرآالت شاودر ،دوماين
کنفرانس بينالمللي مدیریت امور مالي ،تجارت ،بان  ،اقتصاد ،و حسابداري.
فتحي عبداللهي ،احمد؛ آقایي ،محمادعلي .ت .)1396بررساي اثربخشاي حسابرساي داخلاي در
عملکرد مدیریت ریس

و کنترل سازمانهاي دولتي ،مدیریت سازمانهاي دولتاي ،دوره ،5

شماره سوم ،صفحات .83-96
قيدرخلجاني ،جعفر؛ صميمي ،مهادي .ت .)1393طبقاهبنادي شایساتگي هااي کليادي کارکناان
تيمهاي توسعة محصول مبتني بار مارور ادبياات ،مادیریت اساتاندارد و کيفيات ،دوره ، 4
شماره سيزدهم ،صفحات  38ـ

.55

کيانيچنده ،علي؛ برندک ،سجاد .ت .)1398اهميات اخاحق حرفاه اي و شایساتگي حساابدار و

حسابرس به لحاظ اخحقي ،چهارمين کنفرانس ملي در مادیریت ،حساابداري و اقتصااد باا
تأکيد بر بازاریابي منطقهاي و جهاني ،تهران.
لبادي ،زهرا؛ آقاعليخاني ،الهاام .ت .)1391عوامال ماؤثر بار شایساتگي و صاححيت مادیران
مدارس راهنمایي و متوسطة شهرستان محرد ،علوم رفتاري تابهر)،دوره  ،4شماره دوازدهام
 ،صفحات  91ـ .117
محبي ،علي؛ محمدیان شميم ،مجيد ت .)1396طراحاي مادل شایساتگي مادیران و کارشناساان
آموزش فرماندهي انتظامي شرق استان تهران ،مدیریت مناابع در نياروي انتظاامي ،دوره ،5
شماره چهارم ،صفحات .164-145
مظفري ،سيد اميراحمد؛ مشرف جوادي ،بتول؛ نادریان  ،مساعود.ت .)1381تعياين مهاارت هاا و
شایستگي هاي مدیران سازمان تربيت بدني از دیدگاه خود و ارائة ی

الگاوي مادیریتي در

این زمينه ،علوم حرکتي و ورزش دوره  ،1شماره یکم ،صفحات.104-92
مهدوي ،غحمحسين؛ نمازي ،نویدرضا .ت .)1395رتبهبندي سنجههاي مؤثر بر وظایف و جایگاه
واحد حسابرسي داخلي در دستگاههاي اجرایي ،حسابداري ساحمت،دوره  ،5شاماره دوم ،
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.111  ـ91 صفحات
 طراحي مدل کيفيات حسابرساي.)1396 ت. وحيد، ذبي اهلل ؛ منتي، محمدرضا؛ رضائي،نيکبخت
.57-5

 صفحات،69  شماره،17  دوره، مجلة دانش حسابرسي. داخلي

ارزیاابي عوامال ماؤثر بار اثربخشاي.)1395ت.  مرضايه، ابراهيم؛ گراماي مقادم،وحيدي اليزیي

 تحقيقاات.حسابرسي داخلي شرکت هااي پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار تهاران
.21-1  صفحات،31  شماره، پایيز،حسابداري و حسابرسي
 تبياين و.)1391ت. شامس الادین، فریبرز؛ ناظمي، سعيد؛ رحيم نيا،  وجيهه ؛ مرتضوي،،هوشيار

 دانشاکدة علاوم اداري و، رسالة دکتري،»ارائة مدل شایستگيهاي مدیران در سيستم بانکي
. دانشگاه فردوسي مشهد،اقتصاد
 ارائاة مادل شایساتگي مادیران شاعب در سيساتم.)1392 ت. فریبرز، وجيهه؛ رحيمنيا،هوشيار
.68  ا55  صفحات،  شماره سيزدهم،5 دوره، مدیریت توسعه و تحول،بانکي
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