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 چکیده

ی زیادی برخوردار بوده های اخیر از رشد و توسعهحسابرسی داخلی در سال

ا دنبال نمایند. هدف اند اثربخشی و رشد سازمانی راست و حسابرسان داخلی توانسته

های کلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت

های باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهشپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می

های پذیرفته شده ی آماری آن شامل حسابرسان داخلی شرکتتوصیفی بوده و جامعه

نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان  62باشد. تعداد ار تهران میدر بورس اوراق بهاد

نمونه تحقیق و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه  

توصیفی و استنباطی برای تجزیه و  های آماری اطالعات و نیز از روشآوربرای جمع
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دهد که صالحیت های تحقیق نشان میتهها استفاده شده است. نتایج و یافتحلیل داده

کارکنان حسابرسی داخلی، استقالل حسابرسی داخلی و ارتباط بین حسابرسان داخلی 

 و مستقل، بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر دارد. 

حسابرسی داخلی، استقالل حسابرسی داخلی، صالحیت حسابرسی  کلید واژه: 

 .ستقلارتباط بین حسابرسان داخلی و م، داخلی

 

 مقدمه -1

وری ارتباطات و آافزون واحدهای اقتصادی، توسعه فن روز گسترش

های انجام شده . پژوهشآوردیوجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود م

، باشدمطرح  آن که الزام قانونیدهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آننشان می

اخلی قوی یکی از نکاتی است . امروزه، وجود سیستم کنترل دوجود داشته است

که اعتبار واحد اقتصادی را در قالب کمک به گزارش حسابرسی مستقل و نهایتا 

 فیها و وظاها، روشتیفعال یمحدودهشود. اعتباردهی به کل سازمان، باعث می

مشخص  یبه روشن دیآن با یگزارشگر یدر سازمان و چگونگ یداخل یحسابرس

 یابیرا ارز یداخل یدائماً عملکرد حسابرس صالحیذ یهابوده و افراد و گروه

در جهت بهبود  یداخل یحسابرس یهاتیفعال جیاز نتا دیبا زین رانی. مدندینما

  .[11]سازمان و اصالح عملکردها استفاده کنند

حسابرسی داخلی دارای نقشی مهم و حیاتی در حاکمیت و عملیات 

از واحد حسابرسی داخلی اثربخش هایی که رو، سازمانسازمان است. از همین

وکار،  برخوردارند، ارزیابی بهتری نسبت به شناسایی خطرهای محیط کسب

 د.یندها و سیستم تجاری خود دارنآفر

 بیان مسئله و اهمیت آن -2

بحث نظارت بر عملکرد سازمان، یکی از وظایف مهم و اصلی مدیریت 

ی مهم و کلیدی، فهد. جهت تحقق این وظیگردمی  سازمان محسوبارشد یک 
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نمایند که به دهی میها واحدی را زیر نظر مستقیم مدیرعامل، سازمانسازمان

کند و با نظارت کامل بر عملکرد واحدهای عنوان بازوی مدیرعامل عمل می

-ها، موفقیتاجرایی و ستادی، تصویری شفاف از سازمان با توجه به فراز و نشیب

نماید. به مدیریت ارشد سازمان منعکس میها و نقاط ضعف ها، عدم پیشرفت

واحدهایی که چنین وظایف حساسی را به عهده دارند، زمانی موفق خواهند بود 

های مدیریتی، اثربخش باشد. لذا گیریها در تصمیمکه مجموعه عملکرد آن

ها امری ضروری است تا میزان ارزیابی اثربخشی واحدهای نظارتی سازمان

و عوامل مؤثر در آن، شناسایی و در جهت تقویت عوامل، اثربخشی و موفقیت 

 ریزی گردد.برنامه

ررات بستگی به قوانین و مق ،نهاد حسابرسی داخلی عدم وجودوجود یا 

 ،یورکار نیوبهاد مریکا، بنا به الزام بورس اوراقآکشورها دارد. به عنوان مثال در 

ا تاشند ابرسی داخلی بباید دارای نهاد حس ،های پذیرفته شده در بورسشرکت

ا راخلی های دیندهای مدیریت ریسک و نظام کنترلآارزیابی مداوم فر یوظیفه

 .[11]دحسابرسی انجام دهن یبرای مدیریت و کمیته

-در شرکت 1(IAE) یداخل یحسابرس اثربخشیمطالعه، عوامل مؤثر بر  نای

 ،پژوهش نیا در د.دهیتهران را نشان م بورس اوراق بهادار در شده رفتهیپذ های

-در سازمان یداخل یحسابرس اثربخشیکه ممکن است بر نفوذ  یعوامل یبه بررس

مرسوم  یفهیشود. وظیبگذارد، پرداخته م ریتأث ران،یا یبخش دولت یها

 تیکه حما دهدینشان مج یاست. نتا یکنترل داخلبر  نظارت ،یداخل یحسابرس

                                              
1 Internal Audit Effectiveness (IAE) 
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 ی را از دیدداخل یحسابرس شیاثربخ، حسابرسی داخلی هایاز بخش تیریمد

 .دهدفزایش میا ،یو حسابرسان داخل تیریمد

و  انهیخاورم ،یعرب یکشورها یهمه یبرا ییامدهایبا پ پژوهش نیا

با توجه به مطالب اشاره شده، این  .باشدیمشابه م یبا ابعاد فرهنگ ییکشورها

 یهاکتشر یداخل یحسابرس اثربخشیبر  یچه عواملشود که سوال مطرح می

 [11] ؟است رگذاریشده در بورس تهران تاث رفتهیپذ

کشور مطرح  ریاخ یتوان در قالب رخدادهایپژوهش را م نیا تیاهم

مبرم به وجود  ازیها، ندر شرکت ریاخ یمال یهااختالس و هااستفادهنمود. سوء

طلبد. وجود حسابرسی داخلی و ی را میداخل یو حسابرس یکنترل داخل ستمیس

های سازمان داده و ایی هرچه بیشتر این سیستم، اعتباری دوچندان به فعالیتکار

 کند.نفعان را به این موضوع مهم جلب میذی توجه

و  شرفتهیهای داخلی که امروزه در اکثر کشورهای پکنترل نیترمهم

-ی داخلی است که میحسابرس، ردیگهای بزرگ مورد استفاده قرار میشرکت

 جکنندگان از نتایتفادهاس ازهایای بر برآوردن نیقابل مالحظهتواند تأثیرات 

کار  جیگان از نتاکننداستفاده نیتراز مهم کییبگذارد.  اتشیحاصل از عمل

 اختنباشند که در صورت کسب شان داخلی، حسابرسان مستقل میحسابرس

 اتیعمل های مختلفی ازحاصل از کار آنان، جنبه جیبه اتکا بر نتا میکافی و تصم

 .[11] ردیگقرار می ریثأحسابرسی مستقل تحت ت

 مبانی نظری پژوهش -3

گیری عملکرد معیاری برای اندازهحسابرسی داخلی:  ( اثربخشی3-1

ها و باشد که برای رسیدن به هدفی فعالیت حسابرسی داخلی میدر حوزه
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نداردها های کیفی و استاهای حسابرسی مطابق با باالترین ویژگیمقاصد فعالیت

 [.1]ی و کیفی باشد تواند به صورت کمّاست. سنجش کارایی و اثربخشی می

واحد مورد  در داخل که ارزیابی یوظیفه حسابرسی داخلی:( 2-3

وجود  واحد به آن به خدمت یمنظور ارائه ، بهآن کارکنان و توسط رسیدگی

 و بررسی شود. ارزیابیمی محسوب کنترلی محیط اصلی آید و از ارکانمی

 وظایف ، از جملهداخلی و کنترل حسابداری هایسیستم و اثربخشی کفایت

 [.2] است داخلی واحد حسابرسی اصلی

 حصولای کارکنان حسابرسی داخلی: صالحیت حرفه( 3-3

 ایحرفه و فنی آموزش که افرادی توسط داخلی حسابرسی شدن از انجام اطمینان

ای مفهوم صالحیت حرفه را دارند. داخلی حسابرس عنوان به کافی و کاردانی

 ت:دربرگیرنده دو جنبه اساسی زیر اس

نیازمند  ،ایکسب صالحیت حرفه .ایالف ـ کسب صالحیت حرفه

ای های حرفهاساس ضوابط تشکل برخورداری از تحصیالت عالی است که بر

و کسب  های ویژه، کارآموزی، گذراندن امتحاناتمربوط از طریق آموزش

 د.شوای تکمیل میتجربیات حرفه

هی ای مستلزم آگاحفظ صالحیت حرفه .ایب ـ حفظ صالحیت حرفه

اثر  ای است که دربرنامه کارگیریهبه ویژه ب ،مستمر از تغییر و تحوالت حرفه

از یک سیستم  استفاده ای )باخدمات حرفهکه اجرای آن اطمینان حاصل شود 

ای اصول و ضوابط حرفه انطباق با کنترل کیفی مناسب( با کیفیت مطلوب و در

 [.3د ]شوارائه می

ها و عملکردهای فعالیتی حسابرسی داخلی: اندازه (3-4

های خود، به تر مسئولیتحسابرسی داخلی باید برای انجام هرچه بهتر و مناسب

ای های حرفهالمللی برای روشبین استانداردهایمنابع کافی مجهز باشد. 

حسابرسی داخلی، در استاندارد مدیریت منابع، نیاز به مدیران ارشد حسابرسی 
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دارد تا اطمینان حاصل شود که منابع حسابرسی داخلی، مناسب و کافی هستند و 

شوند. کارکنان حسابرسی داخلی، این مسئولیت را دارند به طور مؤثر استفاده می

 . [4] نبود و فقدان منابع را به اطالع و توجه مدیریت ارشد برسانندتا هرگونه 

در  ستقلحسابرس مارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل: ( 3-5

 هایدر زمینه داخلی باید از کار واحد حسابرسی ،حسابرسی ریزیبرنامه جریان

 شود، یکمی مربوط مالی هایصورت مستقل حسابرسی ظاهرا به که خاصی

-هدف به دستیابی از ابزارهای برخی که جااز آن آورد. عمل به مقدماتی ارزیابی

از  ای، پارهاست یکسان داخلی و حسابرس مستقل موردنظر حسابرس های

اجرا  بندی، زمانو ماهیت نوع تواند در تعیینمی داخلی واحد حسابرسی کارهای

 .[14[ ]17] شود مفید واقع مستقل حسابرسیِ حسابرس ایهو حدود روش

 حسابرسان داخلی بایدحمایت مدیریت از حسابرسی داخلی: ( 6-3

-مهباشند. ها نتراز با مدیران اجرایی داشته باشند و جزو کارکنان آنموقعیتی هم

 طور ا بهرچنین باید توجه داشت که اگر حسابرسان داخلی توانستند وظایف خود 

ف ها دارای هدآن زیرابه دلیل حمایت مدیریت است  ،مؤثری انجام دهند

 .[15] مشترکی هستند

دسترسی بدون محدودیت : 2(INDاستقالل حسابرسی داخلی )( 7-3

ی اختیارات الزم به این ارائه و ( به مدیریت ارشدIA) واحد حسابرسی داخلی

، بدون اجبار به حذف ی حسابرسیی هرگونه یافتهواحد برای گزارش درباره

های سازمان، به . به طور کلی جداسازی حسابرسی داخلی از سایر فعالیت]مطلبی

های گوناگون دسترسی ای که استقالل حسابرس داخلی از جنبهگونه

 .[16] [7] های سازمانی محقق شودگزارشگری، استقالل رأی و فعالیت

 

                                              
2 Independence of Internal Audit (IND) 
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 پیشینه تحقیق  -4 

 خارجی:( پیشینه 4-1

این مقاله با استفاده از پرسشنامه و  (:2004ی، بریرلی و ویلیام )التاجر

های مصاحبه، برای بررسی میزان همکاری و هماهنگی بین مدیران بخش

-حسابرسی داخلی و شرکاء و مدیران در مؤسسات حسابرسی مستقل، در شرکت

های عربستان سعودی انجام شده است. نتایج نهایی تحقیق نشان داد که 

ان مستقل تمایل ندارند عملکرد رایج حسابرسی داخلی را تأیید کنند و حسابرس

ی کوچک ی کار و اندازهنگرانی خاص خود را در مورد استقالل،  محدوده

 . [12] ها، بیان کردندهای حسابرسی داخلی شرکتبسیاری از بخش

هدف این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر  (:2007مایهرت و ییسماو )

ی موردی از یک ی خدمات حسابرسی داخلی است. بر اساس مطالعهاثربخش

بخش بزرگ دولتی مؤسسه آموزش عالی در اتیوپی، این مقاله به بررسی 

های چگونگی کیفیت حسابرسی، حمایت مدیریت، محیط سازمانی، ویژگی

های مهم این مقاله به پردازد. یافتهصاحبکار و اثرات متقابل میان این عوامل می

ن صورت است که اثربخشی حسابرسی داخلی را به شدت تحت تأثیر کیفیت ای

که حمایت مدیریت، محیط سازمانی و داند. در حالیحسابرسی داخلی می

 .[18] های صاحبکار تأثیر بسزایی بر اثربخشی حسابرسی داخلی ندارندویژگی

گردانندگان سازمان از  درک برای مطالعه این(: 2009آرِنا و آزون )

 حسابرسی در مأموریت اخیر تغییرات داخلی، با توجه به  حسابرسی اثربخشی

 ها برشرکت انجام شده است. بررسی امور اداره در آن محوری نقش و داخلی

 حسابرسی اثربخشی که دهدمی نشان ما ایتالیایی، به شرکت 153 هایداده اساس

 و فرآیندها اخلی،د حسابرسی تیم هایویژگی: از سه عامل است متأثر داخلی

 . [13] سازمانی ارتباط حسابرسی و هایفعالیت
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 ( پیشینه داخلی:4-2

تحقیق در مورد کیفیت (: 1392) ؛هشی، عباس و مظاهری فرد، کمیل

همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده  ،ثر بر آنؤحسابرسی و عوامل م

، ذار شناخته شده استثیرگتأاست. یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی، 

از  ،منظور بررسی این رابطههباشد. در این تحقیق بسسه حسابرسی میؤم یاندازه

سسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، ؤم یهای عملیاتی متفاوتی برای اندازهتعریف

های جامعه آماری تحقیق شرکت .نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است

باشد. برای آزمون فرضیات از اق بهادار تهران میپذیرفته شده در بورس اور

استفاده شده است.  1387تا  1385های شرکت بین سال 100اطالعات مربوط به 

-تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک چند جمله

سسه ؤم یثیرگذاری اندازهأهای تحقیق حاکی از تیافته .ای صورت گرفته است

باشد. از طرف دیگر با بررسی نتایج تحقیق دلیلی برسی بر کیفیت حسابرسی میحسا

سسات ؤدار کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی نسبت به سایر مبرای فزونی معنی

 [.10ت ]دست نیامده اسهب

در این پژوهش هشت (: 1391) ؛پورحیدری، امید و رضایی، امید

ابرسی داخلی مورد بررسی قرار گرفته عامل تأثیرگذار بر ایجاد ارزش افزوده حس

نامه کتبی که قابلیت اعتماد و ها از پرسشآوری دادهاست. در این مطالعه برای جمع

اعتبار آن تأیید شده، استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، 

بوده است.  1388های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال شرکت

های تست استفاده شده است. یافته -های این تحقیق از آزمون تی رای آزمون فرضیهب

این تحقیق نشان داد که جایگاه سازمانی حسابرس، آموزش، محیط کار، ارزیابی 

های نوین بر ریسک، تنوع خدمات، ارزیابی عملکرد، تبلیغات و استفاده از روش

به ایجاد ارزش افزوده حسابرسی  اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر دارند و منجر

داری بین دیدگاه مدیران و چنین نتایج نشان داد که تفاوت معنیشوند. همداخلی می
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دیدگاه حسابرسان داخلی در رابطه با عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی 

های تحقیق، تهیه مدل مفهومی جهت ایجاد حداکثر ارزش وجود دارد. از دیگر یافته

 [.5د ]باشفزوده حسابرسی داخلی میا

در کشور ما به دالیل (: 1380نوروش، ایرج و آقاجعفری، مهدی؛ )

های داخلی در واحدهای دولتی از جمله شرکت ملی گوناگونی، سیستم کنترل

ی نفت ایران، وضعیت مطلوبی ندارد و برای تحقق اهداف خرد و کالن جامعه

وجود یک ین زمینه بسیار ضروری است. اقتصادی، ایجاد تغییر و تحول در ا

واحد حسابرسی داخلی اثربخش به لحاظ کمک به مدیریت، در ارزیابی و 

اصالح سیستم کنترل داخلی و به تبع آن رسیدن به اهداف سازمان امری است 

حیاتی و اساسی. عالوه بر این حسابرسان داخلی، نقشی مهم در تداوم اثربخشی 

 .[8] ارندهای داخلی دسیستم کنترل

هدف این مطالعه، شناسایی عوامل عدم (: 1376نیکخواه آزاد و قناد؛ )

ی این حرفه در ایران ی پیشنهاداتی جهت توسعهی حسابرسی داخلی و ارائهتوسعه

ی عامل مهم عدم توسعه 31باشد. نتایج آزمون فرضیات، منجر به شناسایی می

یت گردید. در این تحقیق عوامل عدم پیشنهاد با اهم 14ی حسابرسی داخلی و ارائه

بندی رشد در سه گروه سازمانی، محیطی و فردی بر مبنای سطح اهمیت، اولویت

  .[9] گردیدند

 هدف پژوهش -5

حسابرسی  ررسی عواملی است که بر اثربخشیهدف اصلی این پژوهش، ب

 گذارند.داخلی تأثیر می

 های پژوهشفرضیه -6

های های پیشین، فرضیهنظری پژوهش و پژوهشبا توجه به ادبیات و مبانی 

 :اندشده به شرح زیر تدوین پژوهش شامل پنج فرضیه
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 یکارکنان حسابرس تیبا صالح یداخل یحسابرس یاثربخش فرضیه اول:

 رابطه دارد. یداخل

 یداخل یحسابرس یبا اندازه یداخل یحسابرس یاثربخش فرضیه دوم:

 رابطه دارد.

خشی برثبر ا ،ین حسابرسان داخلی و مستقلارتباط ب فرضیه سوم:

 رد.یر داأثداخلی ت یحسابرس

از  تیریمد تیبا حما یداخل یحسابرس یاثربخش فرضیه چهارم:

 رابطه دارد. یداخل یحسابرس

 یداخل یبا استقالل حسابرس یداخل یحسابرس یاثربخش فرضیه پنجم:

 .[11] رابطه دارد

 گیریجامعه آماری و نمونه -7

های آماری این تحقیق، شامل تمامی حسابرسان داخلی شرکتی جامعه

-باشد و روش نمونهمیمستقر در اهواز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

پرسشنامه بین  120گیری ما تصادفی ساده است. با استفاده از جدول مورگان، تعداد 

وری شد. تحقیق روی آپرسشنامه، جمع 62ها توزیع و تعداد حسابرسان داخلی شرکت

 این تعداد نمونه، مورد بررسی قرار گرفت.

 روش پژوهش -8

روش این پژوهش، پیمایشی و میدانی است. بخشی از این تحقیق که مربوط 

ای است به تاریخچه و سوابق و تدوین فرضیات است، به صورت مطالعات کتابخانه

آوری های مختلف برای جمعکه به همین جهت از متون، مقاالت، نشریات و سایت

اطالعات استفاده شده است و بخش دیگر به صورت میدانی انجام شده است، با 
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های مربوط به آن ای که توسط پژوهشگر تهیه شده و دادهاستفاده از روش پرسشنامه

 .[6] گیردمورد تجزیه و تحلیل قرار می

 هاروش تجزیه و تحلیل داده -9

تجزیه و  SPSSافزار نرم 21قیق با استفاده از نسخه های حاصل از این تحداده

 شود. های توصیفی و استنباطی، ارائه میتحلیل شده و گزارش تحقیق در قالب تحلیل

 های مربوط به روابط سادهیافته

بـه ارتبـاط سـاده بـین متغیرهـای مسـتقل  5تـا  1های فرضیه، 4در جدول 

ارتباط ، حسابرسی داخلی یاندازهداخلی،  صالحیت کارکنان حسابرسی)

و حمایت مدیریت از حسابرسی داخلـی  ،بین حسابرسان داخلی و مستقل

اثربخشی حسابرسی داخلی اشاره داشته کـه  با (استقالل حسابرسی داخلی

 ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است.برای بررسی این رابطه

بخشـی حسابرسـی اثرو صالحیت کارکنـان حسابرسـی داخلـی ( بین 1فرضیه 

 دارد.وجود داخلی رابطه 

اثربخشی حسابرسی داخلـی رابطـه و ی حسابرسی داخلی اندازه( بین 2فرضیه 

 دارد.وجود 

اثربخشـی حسابرسـی بـر ارتبـاط بـین حسابرسـان داخلـی و مسـتقل ( 3فرضیه 

 دارد. تأثیر داخلی 

اثربخشـی حسابرسـی و حمایت مـدیریت از حسابرسـی داخلـی ( بین 4فرضیه 

 دارد.وجود اخلی رابطه د

اثربخشی حسابرسی داخلـی رابطـه و استقالل حسابرسی داخلی ( بین 5فرضیه 

 دارد.وجود 
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 ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش 1جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیر ردیف

      - اثربخشی حسابرسی داخلی 1

     - 477/0** صالحیت کارکنان حسابرسی داخلی 2

    - -145/0 -050/0 ی حسابرسی داخلیاندازه 3

   - -232/0 596/0** 087/0 ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل 4

  - 509/0** -103/0 549/0** 236/0 حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی 5

 - 530/0** 475/0** -039/0 492/0** 408/0** استقالل حسابرسی داخلی 6

 

 بـابـه ارتبـاط سـاده بـین متغیرهـای مسـتقل  10تـا  6هـای فرضیه، 5ل در جدو

های رده باال )مدیر ارشد، مدیر و سرپرست( در آزمودنیاثربخشی حسابرسی داخلی 

ها از روش همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـده اشاره داشته که برای بررسی این رابطه

 است.

ارکنان حسابرسی داخلـی صالحیت کهای رده باال بین ( در آزمودنی6فرضیه 

 دارد.وجود اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه و 

اثربخشی و ی حسابرسی داخلی اندازههای رده باال بین ( در آزمودنی7فرضیه 

 دارد.وجود حسابرسی داخلی رابطه 

ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل های رده باال بین ( در آزمودنی8فرضیه 

 دارد. وجود ی رابطه اثربخشی حسابرسی داخلو 

حمایت مدیریت از حسابرسی داخلـی های رده باال بین ( در آزمودنی9فرضیه 

 دارد.وجود اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه و 

ــودنی10فرضــیه  ــین ( در آزم ــاال ب ــی هــای رده ب و اســتقالل حسابرســی داخل

 دارد.وجود اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه 
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 های رده باالضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش در آزمودنی 2جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیر ردیف

      - اثربخشی حسابرسی داخلی 1

     - 489/0** صالحیت کارکنان حسابرسی داخلی 2

    - -027/0 -026/0 ی حسابرسی داخلیاندازه 3

   - -164/0 670/0** 256/0 ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل 4

  - 318/0 -103/0 448/0** 260/0 حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی 5

 - 266/0 289/0 -051/0 336/0 510/0** استقالل حسابرسی داخلی 6

 

 بـابـه ارتبـاط سـاده بـین متغیرهـای مسـتقل  15تا  11های فرضیه، 6در جدول 

ابرس ارشد، حسـابرس و های رده پایین )حسدر آزمودنیاثربخشی حسابرسی داخلی 

هـا از روش همبسـتگی پیرسـون اشاره داشته که بـرای بررسـی ایـن رابطـهکارآموز( 

 استفاده شده است.

صـالحیت کارکنـان حسابرسـی هـای رده پـایین بـین ( در آزمودنی11فرضیه 

 دارد.وجود اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه و داخلی 

و ی حسابرســی داخلــی نــدازهاهــای رده پــایین بــین ( در آزمــودنی12فرضــیه 

 دارد.وجود اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه 

ارتبـاط بـین حسابرسـان داخلـی و های رده پایین بـین ( در آزمودنی13فرضیه 

 دارد. وجود اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه و مستقل 

حمایـت مـدیریت از حسابرسـی هـای رده پـایین بـین ( در آزمودنی14فرضیه 

 دارد.وجود حسابرسی داخلی رابطه  اثربخشیو داخلی 

و اســتقالل حسابرســی داخلــی هــای رده پــایین بــین ( در آزمــودنی15فرضــیه 

 دارد.وجود اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه 
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 های رده پایینضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش در آزمودنی 3جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیر ردیف

      - ی حسابرسی داخلیاثربخش 1

     - 490/0** صالحیت کارکنان حسابرسی داخلی 2

    - -304/0 -076/0 ی حسابرسی داخلیاندازه 3

   - -285/0 566/0** -107/0 ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل 4

  - 629/0** -104/0 635/0** 227/0 مدیریت از حسابرسی داخلیحمایت  5

 - 675/0** 568/0** -032/0 635/0** 340/0 ابرسی داخلیحس استقالل 6

 

 

 

 

 های مربوط به روابط چندگانهیافته

ی حسابرسی اندازهداخلی،  صالحیت کارکنان حسابرسی( بین 16فرضیه 

حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی  ،ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل، داخلی

رابطه چندگانه وجود  حسابرسی داخلی اثربخشی بااستقالل حسابرسی داخلی و 

 دارد.

اثربخشی حسابرسـی بین با بین متغیرهای پیشنتایج تحلیل رگرسیون  7جدول 

 (Enter) به روش همزمان داخلی

 شاخص آماری
MR RS 

 Fنسبت

 Pاحتمال

 (B( و )βضرایب رگرسیون )

 مقدار

 ثابت

(a) 

   5 4 3 2 1 بینمتغیرهای پیش

 داخلی حسابرسی صالحیت کارکنان -1

 ی حسابرسی داخلیاندازه -2
621/0 386/0 

908/6= F 

000/0= p 
026/0 

613/0 

005/0 

023/0 

194/0 

375/0 

124/0 

111/0 

348/0 

343/0 

B 
β 

368/10 
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 ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل -3

 حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی -4

 استقالل حسابرسی داخلی -5

248/4 

001/0 

209/0 

835/0 

644/2 

011/0 

788/0 

434/0 

591/2 

012/0 

t 
P 

 

 صــالحیت کارکنــان حسابرســیهــای رده بــاال بــین ( در آزمــودنی17فرضــیه 

حمایـت  ،ارتباط بین حسابرسان داخلی و مسـتقل، ی حسابرسی داخلیاندازهداخلی، 

اثربخشـی حسابرسـی  بـاحسابرسـی داخلـی اسـتقالل و مدیریت از حسابرسی داخلی 

 ابطه چندگانه وجود داردر داخلی

اثربخشی حسابرسـی بین با بین متغیرهای پیشنتایج تحلیل رگرسیون  8 جدول

 به روش همزمانهای رده باال در آزمودنی داخلی

 شاخص آماری
MR RS 

 Fنسبت

 Pاحتمال

 (B( و )βضرایب رگرسیون )

 مقدار

 ثابت

(a) 

   5 4 3 2 1 بینمتغیرهای پیش

 داخلی حسابرسیصالحیت کارکنان  -1

 ی حسابرسی داخلیاندازه -2

 ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل -3

 حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی -4

 استقالل حسابرسی داخلی -5

627/0 394/0 
115/3= F 

026/0= p 

023/0 

490/0 

083/2 

048/0 

013/0 

051/0 

310/

0759/0 

123/0 

194/0 

876/0 

390/0 

015/0 

010/0 

055/0 

957/0 

561/0 

401/0 

346/2 

028/0 

B 
β 
t 
P 

415/8 

 

 صالحیت کارکنان حسابرسیهای رده پایین بین ( در آزمودنی18فرضیه 

حمایت  ،ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل، ی حسابرسی داخلیاندازهداخلی، 

اثربخشی حسابرسی  باحسابرسی داخلی استقالل و مدیریت از حسابرسی داخلی 

 طه چندگانه وجود دارد.راب داخلی
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اثربخشی حسابرسـی بین با بین متغیرهای پیشنتایج تحلیل رگرسیون  9 جدول

 به روش همزمانهای رده پایین در آزمودنی داخلی

 شاخص آماری
MR RS 

 Fنسبت

 Pاحتمال

 (B( و )βضرایب رگرسیون )

 مقدار

 ثابت

(a) 

   5 4 3 2 1 بینمتغیرهای پیش

 داخلی حسابرسی صالحیت کارکنان -1

 ی حسابرسی داخلیاندازه -2

 ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل -3

 حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی -4

 استقالل حسابرسی داخلی -5

728/0 530/0 
631/5= F 

001/0= p 

028/0 

784/0 

615/3 

001/0 

008/0 

039/0 

241/0 

811/0 

246/2 

585/0 

913/2 

007/0 

074/0 

086/0 

377/0 

709/0 

182/0 

233/0 

129/1 

269/0 

B 
β 
t 
P 

401/11 

 

 که با روش همزمان مورد آزمون قرار گرفتند، 18و  17، 16در مورد فرضیات 

( Stepwiseیید واقع شدند از روش گام به گـام )أبرای اثبات متغیرهایی که مورد ت

 یید رسیدند.أهم استفاده کردیم که این متغیرها، در این روش هم به ت

 آزمون فرضیات -11

نتایج تحقیق نشان داد تنها بین صالحیت های اول تا پنجم: فرضیه

کارکنان حسابرسی داخلی و استقالل حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی 

یید قرار أداخلی، رابطه معناداری وجود دارد و سایر متغیرها از نظر آماری مورد ت

 نگرفتند.

ن داد تنها بین صالحیت کارکنان نتایج نشاهای ششم الی دهم: فرضیه

حسابرسی داخلی و استقالل حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه 

 معناداری وجود دارد.



17 

 

نتایج نشان داد تنها بین صالحیت های یازدهم تا پانزدهم: فرضیه

کارکنان حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معناداری وجود 

 دارد.

نتایج این فرضیه نشان داد که متغیرهای صالحیت  شانزدهم: فرضیه

کارکنان حسابرسی داخلی، ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل و استقالل 

 دار می باشند و فرضیه شانزدهم نیز تأیید شد.حسابرسی داخلی معنی

نتایج نشان داد که دو متغیر استقالل حسابرسی داخلی و فرضیه هفدهم: 

باشند و این فرضیه نیز تأیید دار میارکنان حسابرسی داخلی، معنیصالحیت ک

 شد.

نتایج نشان داد که دو متغیر صالحیت کارکنان فرضیه هجدهم: 

باشند و دار میحسابرسی داخلی و ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل، معنی

  فرضیه هجدهم نیز تأیید شد.

 گیرینتیجه -12

هـای تـرین بخشحاضـر بـه عنـوان یکـی از مهـمحسابرسی داخلـی در حـال 

ها در مسائل مالی، مطرح شده است. امروزه حسابرسی داخلی توانسته است با سازمان

هـای نـوین، اثربخشـی خـود را در اتکای به موازین علمـی و برخـورداری از تئـوری

با ها، سازمانکارگیری حسابرسان داخلی در هها بیشتر نموده و سبب گردد تا بسازمان

قوت و شدت بیشتری در جریان باشد. این تغییر موضع نسبت به موضـوع حسابرسـی 

هـای مـالی و های فزاینده و محدودیتباشد. رقابتداخلی، در گرو چندین عامل می

نیز میل به ارتقاء و پیشرفت در مسائل مالی و وجـود انـواع تهدیـدها، سـبب گردیـده 

ان دیگری مورد توجه قرار گیرد. این تحقیق است تا حسابرسی داخلی بیش از هر زم

به بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی پرداخته است. نتـایج تحقیـق بـه 

اسـتقالل حسابرسـی ، صالحیت کارکنان حسابرسی داخلیطور کلی، حاکی از تأثیر 

بر اثربخشی حسابرسی داخلی اسـت.  و مستقل ارتباط بین حسابرسان داخلیو  داخلی
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ای هـا از صـالحیت حرفـههایی که حسابرسان داخلی آنعبارتی دیگر، در شرکت به

ای برخوردار باشند، کارایی و اثربخشی حسابرسـی داخلـی نیـز کافی و مراقبت حرفه

چنین یکی از عوامل مؤثر بر هر کار حسابرسی، استقالل است که یابد. همافزایش می

باشـد و مـیلی از افراد مافوق یا همکـار ی عدم تأثیرپذیری حسابرس داخدهندهنشان

تر باشـند، ی این موضوع است که هرچه حسابرسان داخلی، مستقلدهندهنتایج، نشان

جـایی کـه چنـین از آنکنـد. هـممـیاثربخشی حسابرسـی داخلـی نیـز افـزایش پیـدا 

-حسابرسی، یک کار تیمی و گروهی است و کارهای گروهی نیز مؤثرتر و اثربخش

ی این موضوع است که ارتباط بین حسابرسان داخلـی دهندهد، نتایج نیز نشانتر هستن

هـا منجـر بـه افـزایش اثربخشـی حسابرسـی و مستقل و انجام کار گروهی توسـط آن

(، 2000شود. به طور کلی نتایج این تحقیـق بـا نتـایج تحقیقـات اسـچیف )داخلی می

( مطابقـت 2009همکـاران ) احمـد و(، 2004(، آلبـرت و همکـاران )2003التاجری )

 دارد.

 خذأممنابع و 

ارزیابی کارایی و اثربخشی واحد حسابرسی داخلی، ترجمه: علیرضا ساسانی، قربان اسکندری  -1

(1392) 

 .5، بند 610استانداردهای حسابرسی، بخش  -2

 (ISPPIAای حسابرسی داخلی )های حرفهالمللی روشاستانداردهای بین -3

 .2230و  2030سابرسی داخلی، شماره المللی حاستانداردهای بین -4

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی "(. 1391پورحیدری، امید. رضایی، امید. ) -5

مجله تحقیقات حسابداری و . "داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 . تهران.حسابرسی
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Evaluation the effective Factors associated with Internal 
Audit Effectiveness in listed companies on Tehran stock 
exchange 
 

In recent years, internal audit has been faced with a lot 
of growth and developments and internal auditors have been 
able to follow organizational effectiveness and growth. The 
purpose of this study is to evaluate the effective Factors 
associated with internal audit effectiveness in listed 
companies on Tehran stock exchange. 

This study is a descriptive research and its statistical 
population includes internal auditors of companies listed on 
the Tehran Stock Exchange. A total of 62 people were 
selected as the sample of research based on Morgan table 
and in accordance with simple random sampling approach. 
In this research, questionnaire was used to collect the data. 
Results and research findings indicate that internal audit 
staff qualifications, independence of internal auditors and 
the relationship between internal auditors and independent 
auditors have effect on internal audit effectiveness. 

 
Keywords: Internal Audit, Competence of Internal Audit 
Department, Independence of Internal Audit, relationship 
between internal auditors and independent auditors. 
 
 

 

 

 

 


