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چکیده
ي زیادي برخوردار بوده هاي اخیر از رشد و توسعهحسابرسی داخلی در سال

ا دنبال نمایند. هدف اند اثربخشی و رشد سازمانی راست و حسابرسان داخلی توانسته
هاي کلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت

هاي باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهشپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می
هاي پذیرفته شده ي آماري 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 براي تجزیه و هاي آماري اطالعات و نیز از روشآوربراي جمع
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دهد که صالحیت هاي 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
وري ارتباطات و آافزون واحدهاي اقتصادي، توسعه فنروزگسترش

هاي انجام شده . پژوهشآوردیوجود تضاد منافع، نیازهاي نظارتی را به وجود م
، باشدمطرح آنکه الزام قانونیدهد تقاضا براي حسابرسی پیش از آننشان می

اخلی قوي یکی از نکاتی است . امروزه، وجود سیستم کنترل دوجود داشته است
که اعتبار واحد اقتصادي را در قالب کمک به گزارش حسابرسی مستقل و نهایتا 

فیها و وظاها، روشتیفعاليمحدودهشود. اعتباردهی به کل سازمان، باعث می
مشخص یبه روشندیآن بايگزارشگریدر سازمان و چگونگیداخلیحسابرس

یابیرا ارزیداخلیدائماً عملکرد حسابرسصالحيذيهابوده و افراد و گروه
در جهت بهبود یداخلیحسابرسيهاتیفعالجیاز نتادیبازینرانی. مدندینما

.]11[سازمان و اصالح عملکردها استفاده کنند
حسابرسی داخلی داراي نقشی مهم و حیاتی در حاکمیت و عملیات 

از واحد حسابرسی داخلی اثربخش هایی که رو، سازمانسازمان است. از همین
وکار، برخوردارند، ارزیابی بهتري نسبت به شناسایی خطرهاي محیط کسب

د.یندها و سیستم تجاري خود دارنآفر
بیان مسئله و اهمیت آن-2

بحث نظارت بر عملکرد سازمان، یکی از وظایف مهم و اصلی مدیریت 
ي مهم و کلیدي، فهد. جهت تحقق این وظیگردمیسازمان محسوبارشد یک 
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نمایند که به دهی میها واحدي را زیر نظر مستقیم مدیرعامل، سازمانسازمان
کند و با نظارت کامل بر عملکرد واحدهاي عنوان بازوي مدیرعامل عمل می

- ها، موفقیتاجرایی و ستادي، تصویري 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 

هاي مدیریتی، اثربخش باشد. لذا گیريها در تصمیمکه مجموعه عملکرد آن
ها امري ضروري است تا میزان ارزیابی اثربخشی واحدهاي نظارتی سازمان

و عوامل مؤثر در آن، شناسایی و در جهت تقویت عوامل، اثربخشی و موفقیت 
ریزي گردد.برنامه

بستگی به قوانین و مقررات ،نهاد حسابرسی داخلیعدم وجودوجود یا 
،مریکا، بنا به الزام بورس اوراق بهادار نیویوركآکشورها دارد. به عنوان مثال در 

ابرسی داخلی باشند تا باید داراي نهاد حس،هاي پذیرفته شده در بورسشرکت
هاي داخلی را یندهاي مدیریت ریسک و نظام کنترلآارزیابی مداوم فريوظیفه

.]11[دحسابرسی انجام دهنيبراي مدیریت و کمیته
- در شرکتIAE(1(یداخلیحسابرساثربخشیمطالعه، عوامل مؤثر بر نای

،پژوهشنیادرد.دهیتهران را نشان مبورس اوراق بهاداردرشدهرفتهیپذهاي
- در سازمانیداخلیحسابرساثربخشیکه ممکن است بر نفوذ یعواملیبه بررس

مرسوم يفهیشود. وظیبگذارد، پرداخته مریتأثران،یایبخش دولتيها
تیکه حمادهدینشان مج یاست. نتایکنترل داخلبر نظارت،یداخلیحسابرس

1 Internal Audit Effectiveness (IAE)
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ی را از دیدداخلیحسابرسشیاثربخ، حسابرسی داخلیهاياز بخشتیریمد
.دهدفزایش میا،یو حسابرسان داخلتیریمد

و انهیخاورم،یعربيکشورهايهمهيبراییامدهایبا پپژوهشنیا
با توجه به مطالب اشاره شده، این .باشدیمشابه میبا ابعاد فرهنگییکشورها

يهاکتشریداخلیحسابرساثربخشیبر یچه عواملشود که سوال مطرح می
]11[؟استرگذاریشده در بورس تهران تاثرفتهیپذ

کشور مطرح ریاخيتوان در قالب رخدادهایپژوهش را منیاتیاهم
مبرم به وجود ازیها، ندر شرکتریاخیماليهااختالسوهااستفادهنمود. سوء

طلبد. وجود حسابرسی داخلی و ی را میداخلیو حسابرسیکنترل داخلستمیس
هاي سازمان داده و ایی هرچه بیشتر این سیستم، اعتباري دوچندان به فعالیتکار

کند.نفعان را به این موضوع مهم جلب میذيتوجه
و شرفتهیهاي داخلی که امروزه در اکثر کشورهاي پکنترلنیترمهم

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

جکنندگان از نتایتفادهاسازهاياي بر برآوردن نیقابل مالحظهتواند تأثیرات 
کار جیگان از نتاکننداستفادهنیتراز مهمکییبگذارد. اتشیحاصل از عمل

اختنباشند که در صورت کسب شان داخلی، حسابرسان مستقل میحسابرس
اتیعملهاي مختلفی ازحاصل از کار آنان، جنبهجیبه اتکا بر نتامیکافی و تصم

.]11[ردیگقرار میریثأحسابرسی مستقل تحت ت
مبانی نظري پژوهش-3

گیري عملکرد معیاري براي اندازهحسابرسی داخلی: ) اثربخشی3-1
ها و باشد که براي رسیدن به هدفي فعالیت حسابرسی داخلی میدر حوزه
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نداردها هاي کیفی و استاهاي حسابرسی مطابق با باالترین ویژگیمقاصد فعالیت
].1[ی و کیفی باشد تواند به صورت کماست. سنجش کارایی و اثربخشی می

واحد مورد در داخلکهارزیابیيوظیفهحسابرسی داخلی:) 3-2
وجود واحد بهآنبهخدمتيمنظور ارائه، بهآنکارکنانو توسطرسیدگی

و بررسیشود. ارزیابیمیمحسوبکنترلیمحیطاصلیآید و از ارکانمی
وظایف، از جملهداخلیو کنترلحسابداريهايسیستمو اثربخشیکفایت

].2[استداخلیواحد حسابرسیاصلی
حصولاي کارکنان حسابرسی داخلی: صالحیت حرفه) 3-3
ايحرفهوفنیآموزشکهافراديتوسطداخلیحسابرسیشدناز انجاماطمینان

اي مفهوم صالحیت حرفهرا دارند.داخلیحسابرسعنوانبهکافیو کاردانی
ت:دربرگیرنده دو جنبه اساسی زیر اس

نیازمند ،ايکسب صالحیت حرفه.ايالف ـ کسب صالحیت حرفه
اي هاي حرفهاساس ضوابط تشکلبرخورداري از تحصیالت عالی است که بر

و کسب هاي ویژه، کارآموزي، گذراندن امتحاناتمربوط از طریق آموزش
د.شواي تکمیل میتجربیات حرفه

هی اي مستلزم آگاحفظ صالحیت حرفه.ايب ـ حفظ صالحیت حرفه
اثر اي است که دربرنامهکارگیريهبه ویژه ب،مستمر از تغییر و تحوالت حرفه
از یک سیستم استفادهاي (باخدمات حرفهکه اجراي آن اطمینان حاصل شود 

اي اصول و ضوابط حرفهانطباق باکنترل کیفی مناسب) با کیفیت مطلوب و در
].3د [شوارائه می
ها و عملکردهاي فعالیتي حسابرسی داخلی: اندازه)3-4

هاي خود، به تر مسئولیتحسابرسی داخلی باید براي انجام هرچه بهتر و مناسب
اي هاي حرفهالمللی براي روشبیناستانداردهايمنابع 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 حسابرس مستقلارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل: ) 3-5

هايدر زمینهداخلیباید از کار واحد حسابرسی،حسابرسیریزيبرنامهجریان
شود، یکمیمربوطمالیهايصورتمستقلحسابرسیظاهرا بهکهخاصی
- هدفبهدستیابیاز ابزارهايبرخیکهجااز آنآورد.عملبهمقدماتیارزیابی

از اي، پارهاستیکسانداخلیو حسابرسمستقلموردنظر حسابرسهاي
اجرا بندي، زمانو ماهیتنوعتواند در تعیینمیداخلیواحد حسابرسیکارهاي

.]14] [17[شودمفید واقعمستقلحسابرسیِ حسابرسايهو حدود روش
حسابرسان داخلی باید حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی: ) 3-6

-ها نباشند. همتراز با مدیران اجرایی داشته باشند و جزو کارکنان آنموقعیتی هم

چنین باید توجه داشت که اگر حسابرسان داخلی توانستند وظایف خود را به طور
ها داراي هدف آنزیرابه دلیل حمایت مدیریت است ،مؤثري انجام دهند

.]15[مشترکی هستند
دسترسی بدون محدودیت : IND(2استقالل حسابرسی داخلی () 3-7

ي اختیارات الزم به این ارائهو) به مدیریت ارشدIA(واحد حسابرسی داخلی
، بدون اجبار به حذف ي حسابرسیي هرگونه یافتهواحد براي گزارش درباره

هاي سازمان، به . به طور کلی جداسازي حسابرسی داخلی از سایر فعالیت[مطلبی
هاي گوناگون دسترسی اي که استقالل حسابرس داخلی از جنبهگونه

.]16[]7[هاي سازمانی محقق شودگزارشگري، استقالل رأي 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 ):2004ي، بریرلی و ویلیام (التاجر
هاي مصاحبه، براي بررسی میزان همکاري و هماهنگی بین مدیران بخش

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

هاي عربستان سعودي انجام شده است. نتایج نهایی تحقیق نشان داد که 
ان مستقل تمایل ندارند عملکرد رایج حسابرسی داخلی را تأیید کنند و حسابرس

ي کوچک ي کار و اندازهنگرانی خاص خود را در مورد استقالل،  محدوده
. ]12[ها، بیان کردندهاي حسابرسی داخلی شرکتبسیاري از بخش

هدف این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر ):2007مایهرت و ییسماو (
ي موردي از یک ی خدمات حسابرسی داخلی است. بر اساس مطالعهاثربخش

بخش بزرگ دولتی مؤسسه آموزش عالی در اتیوپی، این مقاله به بررسی 
هاي چگونگی کیفیت حسابرسی، حمایت مدیریت، محیط سازمانی، ویژگی

هاي 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[هاي صاحبکار تأثیر بسزایی بر اثربخشی حسابرسی داخلی ندارندویژگی

گردانندگان سازمان از دركبرايمطالعهاین): 2009آرِنا و آزون (
حسابرسیدر مأموریتاخیرتغییراتداخلی، با توجه به حسابرسیاثربخشی

ها برشرکت انجام شده است. بررسیامورادارهدرآنمحورينقشوداخلی
حسابرسیاثربخشیکهدهدمینشانماایتالیایی، بهشرکت153هايدادهاساس
وفرآیندهااخلی،دحسابرسیتیمهايویژگی: از سه عامل استمتأثرداخلی
. ]13[سازمانیارتباطحسابرسی وهايفعالیت
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) پیشینه داخلی:4-2
تحقیق در مورد کیفیت ): 1392(؛هشی، عباس و مظاهري 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 میؤمياندازه
سسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، ؤميهاي عملیاتی متفاوتی براي اندازهتعریف

هاي جامعه آماري تحقیق شرکت.نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است
باشد. براي آزمون فرضیات از اق بهادار تهران میپذیرفته شده در بورس اور

استفاده شده است. 1387تا 1385هاي شرکت بین سال100اطالعات مربوط به 
- تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از روش آماري رگرسیون لجستیک چند جمله

سسه ؤميثیرگذاري اندازهأهاي تحقیق حاکی از تیافته.اي 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 مبراي فزونی معنی
].10ت [دست نیامده اسهب

در این پژوهش هشت ): 1391(؛پورحیدري، 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 پرسشآوري دادهاست. در این مطالعه براي جمع
اعتبار آن تأیید شده، استفاده شده است. جامعه آماري مورد مطالعه این پژوهش، 

بوده است. 1388هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال شرکت
هاي تست استفاده شده است. یافته-هاي این تحقیق از آزمون تی راي آزمون فرضیهب

این تحقیق نشان داد که جایگاه سازمانی حسابرس، آموزش، محیط کار، ارزیابی 
هاي نوین بر ریسک، تنوع خدمات، ارزیابی عملکرد، تبلیغات و استفاده از روش

به ایجاد ارزش افزوده حسابرسی اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر دارند و منجر
داري 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 
هاي 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 آقاجعفري، مهدي؛ (

هاي داخلی در واحدهاي دولتی از جمله شرکت ملی گوناگونی، سیستم کنترل
ي نفت ایران، وضعیت مطلوبی ندارد و براي تحقق اهداف خرد و کالن جامعه

وجود یک ین زمینه بسیار ضروري است. اقتصادي، 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 امري است 
حیاتی و اساسی. عالوه بر این حسابرسان داخلی، نقشی مهم در تداوم اثربخشی 

.]8[ارندهاي داخلی دسیستم کنترل
هدف این مطالعه، شناسایی عوامل عدم ): 1376نیکخواه آزاد و قناد؛ (

ي این حرفه در ایران ي پیشنهاداتی جهت توسعهي حسابرسی داخلی و ارائهتوسعه
ي عامل مهم عدم توسعه31باشد. نتایج آزمون فرضیات، منجر به شناسایی می

یت گردید. در این تحقیق عوامل عدم پیشنهاد با اهم14ي حسابرسی داخلی و ارائه
بندي رشد در سه گروه سازمانی، محیطی و فردي بر مبناي سطح اهمیت، اولویت

.]9[گردیدند
هدف پژوهش-5

حسابرسی ررسی عواملی است که بر اثربخشیهدف اصلی این پژوهش، ب
گذارند.داخلی تأثیر می

هاي پژوهشفرضیه-6
هاي هاي پیشین، فرضیهنظري پژوهش و پژوهشبا توجه به ادبیات و مبانی 

:اندشدهبه شرح زیر تدوینپژوهش شامل پنج فرضیه
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یکارکنان حسابرستیبا صالحیداخلیحسابرسیاثربخشفرضیه اول:
رابطه دارد.یداخل

یداخلیحسابرسيبا اندازهیداخلیحسابرسیاثربخشفرضیه دوم:
رابطه دارد.

خشی برثبر ا،ین حسابرسان داخلی و مستقلارتباط بفرضیه سوم:
رد.یر داأثداخلی تیحسابرس

از تیریمدتیبا حمایداخلیحسابرسیاثربخشفرضیه چهارم:
رابطه دارد.یداخلیحسابرس

یداخلیبا استقالل حسابرسیداخلیحسابرسیاثربخشفرضیه پنجم:
.]11[رابطه دارد

گیريجامعه آماري و نمونه-7
هاي آماري این تحقیق، شامل تمامی حسابرسان داخلی شرکتي جامعه

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

پرسشنامه بین 120گیري ما تصادفی ساده است. با استفاده از جدول مورگان، تعداد 
وري شد. تحقیق روي آپرسشنامه، جمع62ها 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 
اي است به تاریخچه و سوابق و تدوین فرضیات است، به صورت مطالعات کتابخانه

آوري هاي مختلف براي 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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هاي مربوط به آن اي 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 نرم21قیق با استفاده از نسخه هاي حاصل از این تحداده

شود. هاي توصیفی و استنباطی، ارائه میتحلیل شده و گزارش تحقیق در قالب تحلیل
هاي مربوط به روابط سادهیافته

بـه ارتبـاط سـاده بـین متغیرهـاي مسـتقل       5تـا  1هاي فرضیه، 4در جدول 
ارتباط ، حسابرسی داخلیياندازهداخلی، 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.براي بررسی این رابطه
بخشـی حسابرسـی   اثرو صالحیت کارکنـان حسابرسـی داخلـی    ) بین 1فرضیه 
دارد.وجود داخلی رابطه 

اثربخشی حسابرسی داخلـی رابطـه   و ي 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 متغیرهاي پژوهش1جدول 
123456متغیرردیف

-اثربخشی حسابرسی داخلی1
-477/0**صالحیت کارکنان حسابرسی داخلی2
-- 145/0- 050/0ي حسابرسی داخلیاندازه3
-- 596/0232/0**087/0ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل4
-509/0**- 549/0103/0**236/0حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی5
-530/0**475/0**- 492/0039/0**408/0**استقالل حسابرسی داخلی6

بـا بـه ارتبـاط سـاده بـین متغیرهـاي مسـتقل       10تـا  6هـاي  فرضیه، 5ل در جدو
هاي رده باال (مدیر ارشد، مدیر و سرپرست) در آزمودنیاثربخشی حسابرسی داخلی 

ها از روش همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـده     اشاره داشته که براي بررسی این رابطه
است.

ارکنان حسابرسی داخلـی  صالحیت کهاي رده باال بین ) در آزمودنی6فرضیه 
دارد.وجود اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه و 

اثربخشی و ي حسابرسی داخلی اندازههاي رده باال بین ) در آزمودنی7فرضیه 
دارد.وجود حسابرسی داخلی رابطه 

ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل هاي رده باال بین ) در آزمودنی8فرضیه 
دارد. وجود ی رابطه اثربخشی حسابرسی داخلو 

حمایت مدیریت از حسابرسی داخلـی  هاي رده باال بین ) در آزمودنی9فرضیه 
دارد.وجود اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه و 

ــودنی10فرضــیه  ــین  ) در آزم ــاال ب ــی  هــاي رده ب و اســتقالل حسابرســی داخل
دارد.وجود اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه 
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هاي رده باالضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش در آزمودنی2جدول 
123456متغیرردیف

-اثربخشی حسابرسی داخلی1
-489/0**صالحیت کارکنان حسابرسی داخلی2
-- 027/0- 026/0ي حسابرسی داخلیاندازه3
-- 670/0164/0**256/0ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل4
-318/0- 448/0103/0**260/0حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی5
-289/0266/0- 510/0336/0051/0**استقالل حسابرسی داخلی6

بـا بـه ارتبـاط سـاده بـین متغیرهـاي مسـتقل       15تا 11هاي فرضیه، 6در جدول 
ابرس ارشد، حسـابرس و  هاي رده پایین (حسدر آزمودنیاثربخشی حسابرسی داخلی 

هـا از روش همبسـتگی پیرسـون    اشاره داشته که بـراي بررسـی ایـن رابطـه    کارآموز) 
استفاده شده است.

صـالحیت کارکنـان حسابرسـی    هـاي رده پـایین بـین    ) در آزمودنی11فرضیه 
دارد.وجود اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه و داخلی 

و ي حسابرســی داخلــی نــدازهاهــاي رده پــایین بــین ) در آزمــودنی12فرضــیه 
دارد.وجود اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه 

ارتبـاط بـین حسابرسـان داخلـی و     هاي رده پایین بـین  ) در آزمودنی13فرضیه 
دارد. وجود اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه و مستقل 

حمایـت مـدیریت از حسابرسـی    هـاي رده پـایین بـین    ) در آزمودنی14فرضیه 
دارد.وجود حسابرسی داخلی رابطه اثربخشیو داخلی 

و اســتقالل حسابرســی داخلــی هــاي رده پــایین بــین ) در آزمــودنی15فرضــیه 
دارد.وجود اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه 
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هاي رده پایینضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش در آزمودنی3جدول 
123456متغیرردیف

-ی حسابرسی داخلیاثربخش1
-490/0**صالحیت کارکنان حسابرسی داخلی2
-- 304/0- 076/0ي حسابرسی داخلیاندازه3
-- 566/0285/0**- 107/0ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل4
-629/0**- 635/0104/0**227/0مدیریت از حسابرسی داخلیحمایت 5
-675/0**568/0**- 635/0032/0**340/0ابرسی داخلیحساستقالل6

هاي مربوط به روابط چندگانهیافته
ي حسابرسی اندازهداخلی، صالحیت کارکنان حسابرسی) بین 16فرضیه 

حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی ،ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل، داخلی
رابطه چندگانه وجود حسابرسی داخلیاثربخشیبااستقالل حسابرسی داخلی و 

دارد.
اثربخشی حسابرسـی  بین با بین متغیرهاي پیشنتایج تحلیل رگرسیون 7جدول 

)Enter(به روش همزمانداخلی

شاخص آماري
MRRS

Fنسبت

Pاحتمال

)B) و (βضرایب رگرسیون (
مقدار
ثابت

)a(
12345بینمتغیرهاي پیش

داخلیحسابرسیصالحیت کارکنان-1
621/0386/0ي حسابرسی داخلیاندازه-2

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



15

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 حسابرســیهــاي رده بــاال بــین ) در آزمــودنی17فرضــیه 
حمایـت  ،ارتباط بین حسابرسان داخلی و مسـتقل ، ي حسابرسی داخلیاندازهداخلی، 

اثربخشـی حسابرسـی   بـا حسابرسـی داخلـی   اسـتقالل  و مدیریت از حسابرسی داخلی 
ابطه چندگانه وجود داردرداخلی

اثربخشی حسابرسـی  بین با بین متغیرهاي پیشنتایج تحلیل رگرسیون 8جدول
به روش همزمانهاي رده باال در آزمودنیداخلی

شاخص آماري
MRRS

Fنسبت

Pاحتمال

)B) و (βضرایب رگرسیون (
مقدار
ثابت

)a(
12345بینمتغیرهاي پیش

داخلیحسابرسیصالحیت کارکنان -1
ي حسابرسی داخلیاندازه-2

ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل-3
حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی-4

استقالل حسابرسی داخلی-5

627/0394/0
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 حسابرسیهاي رده پایین بین ) در آزمودنی18فرضیه 
حمایت ،ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل، ي حسابرسی داخلیاندازهداخلی، 

اثربخشی حسابرسی باحسابرسی داخلی استقالل و مدیریت از حسابرسی داخلی 
طه چندگانه وجود دارد.رابداخلی



16

اثربخشی حسابرسـی  بین با بین متغیرهاي پیشنتایج تحلیل رگرسیون 9جدول
به روش همزمانهاي رده پایین در آزمودنیداخلی

شاخص آماري
MRRS

Fنسبت

Pاحتمال

)B) و (βضرایب رگرسیون (
مقدار
ثابت

)a(
12345بینمتغیرهاي پیش

داخلیحسابرسیصالحیت کارکنان-1
ي حسابرسی داخلیاندازه-2

ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل-3
حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی-4

استقالل حسابرسی داخلی-5

728/0530/0
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 ( أبراي 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 هاي اول تا پنجم: فرضیه
کارکنان حسابرسی داخلی و استقالل حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی 

یید قرار أداخلی، رابطه معناداري وجود دارد و سایر متغیرها از نظر آماري مورد ت
نگرفتند.

ن داد تنها بین صالحیت کارکنان نتایج نشاهاي ششم الی دهم: فرضیه
حسابرسی داخلی و استقالل حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه 

معناداري وجود دارد.
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نتایج نشان داد تنها بین صالحیت هاي یازدهم تا پانزدهم: فرضیه
کارکنان حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معناداري وجود 

دارد.
نتایج این فرضیه نشان داد که متغیرهاي 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.

گیرينتیجه-12
هـاي  تـرین بخـش  حاضـر بـه عنـوان یکـی از مهـم     حسابرسی داخلی در حـال  

ها در مسائل مالی، مطرح شده است. امروزه حسابرسی داخلی توانسـته اسـت   سازمان
هـاي نـوین، اثربخشـی خـود را در     با اتکاي به موازین علمی و برخورداري از تئوري

با ها، سازمانکارگیري حسابرسان داخلی در هها بیشتر نموده و سبب گردد تا بسازمان
قوت و شدت بیشتري در جریان باشد. این تغییر موضع نسبت به موضـوع حسابرسـی   

هـاي مـالی و   هاي 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 دیگري 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 مستقلارتباط بین حسابرسان داخلیو داخلی
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اي هـا از صـالحیت حرفـه   هایی که حسابرسان داخلی آنعبارتی دیگر، در شرکتبه
اي 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  مـی لی از افراد مافوق یا همکـار  ي عدم تأثیرپذیري حسابرس داخدهندهنشان

تر باشـند،  ي این موضوع است که هرچه حسابرسان داخلی، مستقلدهندهنتایج، نشان
جـایی کـه   چنـین از آن کنـد. هـم  مـی اثربخشی حسابرسـی داخلـی نیـز افـزایش پیـدا      

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

ي 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 (  2003التاجري (

دارد.
خذأممنابع و 

ارزیابی کارایی و اثربخشی واحد حسابرسی داخلی، ترجمه: علیرضا ساسانی، قربان اسکندري -1
)1392(

.5، بند 610استانداردهاي حسابرسی، بخش -2
)ISPPIAاي حسابرسی داخلی (هاي حرفهالمللی روشاستانداردهاي بین-3
.2230و 2030سابرسی داخلی، شماره المللی حاستانداردهاي بین-4
بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی "). 1391پورحیدري، امید. رضایی، امید. (-5

مجله تحقیقات حسابداري و . "داخلی در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
. تهران.حسابرسی
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.چاپ اول تهران، سمت

انتشارات ، "حسابرسی داخلی اثربخش"). 1383ارباب پیمان، عباس. (کمالی زارع، علی.-7
.136شماره سازمان حسابرسی،

بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت ملی نفت ".)1380(آقا جعفري، مهدي.نوروش، ایرج.-8
."ایران
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Evaluation the effective Factors associated with Internal
Audit Effectiveness in listed companies on Tehran stock
exchangeIn recent years, internal audit has been faced with a lotof growth and developments and internal auditors have beenable to follow organizational effectiveness and growth. Thepurpose of this study is to evaluate the effective Factorsassociated with internal audit effectiveness in listedcompanies on Tehran stock exchange.This study is a descriptive research and its statisticalpopulation includes internal auditors of companies listed onthe	 Tehran	 Stock	 Exchange.	 A	 total	 of	 62	 people	 were	selected as the sample of research based on Morgan tableand in accordance with simple random sampling approach.In this research, questionnaire was used to collect the data.Results and research findings indicate that internal auditstaff qualifications, independence of internal auditors andthe relationship between internal auditors and independentauditors have effect on internal audit effectiveness.
Keywords: Internal Audit, Competence of Internal AuditDepartment, Independence of Internal Audit, relationshipbetween internal auditors and independent auditors.


