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 چکیده

 زمانی بازه در حسابرسی هایکمیته اعضای دیدگاه از داخلی حسابرسی اثربخشی بر مؤثر لعوام بررسی هدف با پژوهش این :هدف

 حسابرسان ارتباط داخلی، حسابرسی واحد اندازه داخلی، حسابرسی کارکنان صالحیت شامل عامل پنج آن در و درآمده اجرا به 6931
 شده بررسی یداخل حسابرسی اثربخشی بر داخلی حسابرسی دواح استقالل و داخلی حسابرسی از مدیریت پشتیبانی مستقل، و داخلی
 است.

 الکترونیکی و کاغذی صورتبه دو  اینامهپرسش که ایگونهبه است، شده آوریجمع نامهپرسش طریق از پژوهش هایداده :روش

 تجزیه برای کامل نسخه 933 از و گرفت قرار تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت حسابرسی کمیته اعضای اختیار در
 برای و طیاستنبا سطح در است. شده انجام استنباطی و توصیفی سطح دو در تحلیل و تجزیه مقاله این در شد. استفاده هاداده تحلیل و

 شد. استفاده ساختاری معادالت مدل و عاملی تحلیل از پژوهش، هایفرضیه به پاسخ

 انحسابرس ارتباط داخلی، حسابرسی واحد اندازه داخلی، حسابرسی کارکنان صالحیت عامل پنج ،پژوهش هاییافته اساس بر :هایافته

 و مستقیم اثر یداخل حسابرسی اثربخشی بر داخلی حسابرسی واحد استقالل و داخلی حسابرسی از مدیریت پشتیبانی مستقل، و داخلی
 دارند. مثبت

ابرسی داخلی، اندازه واحد حسابرسی داخلی، ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل، پنج عامل صالحیت کارکنان حس ارتقای گیری:نتیجه

 هب های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپشتیبانی مدیریت از حسابرسی داخلی و استقالل واحد حسابرسی داخلی در شرکت
موجب کاهش اثربخشی حسابرسی داخلی در  ،اد شدهیاز عوامل  کی به هر یتوجهیبو شده منجر افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی 

 ها شده است.این شرکت

 

 .. پشتیبانی مدیریت، استقالل حسابرسی داخلیکمیته حسابرسی، اثربخشی حسابرسی داخلی حسابرسی داخلی، :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 آوردمی وجودبه را نظارتی نیازهای منافع، تضاد وجود و ارتباطات فناوری توسعه اقتصادی، واحدهای روزافزون گسترش

 بخشی عنوانبه داخلی، حسابرسی وجود ها،سازمان پیچیدگی افزایش به توجه با طرفی از .(6933 فر،ذینآ و یگانه )حساس

 شودمی سازمان در تقلب افزایش موجب 5داخلی حسابرسی به یتوجهبی و یافته ضرورت 6داخلی کنترل سیستم از

 است. شده بررسی داخلی حسابرسی ثربخشیا بر مؤثر عامل پنج تأثیر ،مقاله این در (.6936 رضایی، و )پورحیدری

 نظر در آن رب مؤثر عوامل و داخلی حسابرسی اثربخشی ارزیابان را اجرایی مدیران یا داخلی حسابرسان پیشین، پژوهشگران

 رسانحساب ،«داخلی حسابرسی کلیدی عناصر شناسایی» عنوان با پژوهشی در (6931) یزدانیان و مشایخی مثال برای .اندگرفته

 اعضای دیدگاه بررسی به ،جدید رویکردی در حاضر پژوهش که حالی در ؛است کرده معرفی خود آماری جامعه را داخلی

 ،(6935) خرم و پیوندی عقیده به پردازد.می داخلی حسابرسی اثربخشی بر مؤثر عوامل به نسبت حسابرسی هایکمیته

 طرفی از .است داخلی حسابرسی یهاتوصیه به مدیریت نشواک بر نظارت و بررسی ،حسابرسی هایکمیته اعضای وظیفه

 یفهوظ داخلی، حسابرسی رئیس مزایای و حقوق و استخدام بر نظارت مسئولیت بر عالوه ،حسابرسی هایکمیته اعضای

 حسابرسی استانداردهای و هادستورالعمل ها،روش تصویب همچنین و داخلی حسابرسی واحد عملیاتی گیریشکل بر نظارت

 به پاسخ برای اینکه بر عالوه ،خود نظارتی نقش دلیلبه حسابرسی هایکمیته اعضای رو، این از دارند. عهده بر را

 پاسخ برای توانندمی ،هستند مناسبی مرجع هاشرکت در داخلی حسابرسی اثربخشی میزان زمینه در پژوهش هایپرسش

 دواح اندازه داخلی، حسابرسی واحد صالحیت شامل ،داخلی رسیحساب اثربخشی بر مؤثر عوامل به مربوط هایؤالس به

 حسابرسی لاستقال داخلی، حسابرسی از مدیریت پشتیبانی مستقل، و داخلی حسابرسان میان ارتباط داخلی، حسابرسی

  دهند. تشکیل را مناسبی آماری جامعه داخلی،

 پژوهش نظری پیشینه

 داخلی حسابرسی اثربخشی

 بلکه باشد، مدیریتی و سازمانی کامل اهداف تحقق متضمن تواندنمی تنهایی به ،هاسازمان در داخلی حسابرسی وجود

 ،سازمانی برون افراد به عام طوربه و سازمانی درون افراد به خاص طوربه که است کارآمد و اثربخش ایداخلی حسابرسی

 برای متنوعی گیریاندازه هایشیوه و رویکرد شته،گذ مطالعات در (.5331 ،9پیتمن و )جکسون دهد ارائه یسودمند خدمات

 (6331) 1دونگ ژیانگ و (6331) 2اسپراکمن (،5332) 0جانتان و هارن ،فدزیل مانند محققان برخی ؛است شده ارائه اثربخشی

 شدن آوردهبر دیگر، برخی و اندکرده کیدأت 1«داخلی حسابرسی ایحرفه فعالیت برای المللیبین استانداردهای» رعایت بر

 این در (،5363 ،3سایاگ و )کوهن انددانسته داخلی حسابرسی اثربخشی بر یمؤثر عامل را حسابرسی تحت واحد نیازهای

 .است شده گیریاندازه داخلی حسابرسی کار از صاحبکار رضایت میزان مطالعات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.. Internal Control System 

2. Internal Audit 

3. Jaekson, & Pitman 

4. Fadzil, Haron and Jantan 

5. Spraakma 

6. Xiangdong 

7. International Standards for the Professional Practice 

of Internal Auditing ) ISPPIA( 

8. Cohen & Sayag 
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 هایپیشنهاد اندازه چه تا نکهای خصوصبه ،است شده استفاده غیرمستقیم هایمقیاس از نیز دیگری تحقیقات در

 (5333) آزون و آرنا که تحقیقی نتیجه اساس بر (.5333 ،6آزون و )آرنا شودمی عمل آن به و شده پذیرفته داخلی حسابرسی

 اثربخشی بر ،سازمانی ارتباطات و حسابرسی هایفعالیت و یندهاافر حسابرسی، تیم هایویژگی دادند، انجام ایتالیا در

 اثر داخلی حسابرسی اثربخشی بر شدتبه حسابرسی کیفیت (5331) 5ییسما و میهرت دیدگاه از ند.مؤثر خلیدا حسابرسی

 اثربخشی بر مؤثر عوامل سایر جمله از دارند. تریضعیف اتتأثیر حسابرسی هایویژگی و سازمانی ساختار و گذاردمی

 کرد اشاره داخلی حسابرسی هایپیشنهاد کارگیریبه به توانمی شده، بررسی پیشین هایپژوهش در که داخلی حسابرسی

 سازمان، تولید بهبود جهت در ریزیبرنامه ،نیز (6330) 0ساتن و المپ دیدگاه از (.5332 ،9گنسبرگون و 5333 آزون، و )آرنا

 ارزیابی و ریسک مدیریت بهبود و ارزیابی داخلی، حسابرس هایتوصیه کارگیریبه عام، و خاص اهداف با نتایج تطبیق

  .دارند نقش داخلی حسابرسی اثربخشی بر که هستند عواملی ،داخلی کنترل سیستم

 داخلی حسابرسی واحد کارکنان صالحیت

 گرفتن عهدهرببرای  الزم صالحیت و مهارت دانش، دارای داخلی حسابرسان وجود اهمیتبر  همواره استانداردگذاران

 دلیلبه ،ماهر حسابرسان .(5330 ،2ویلیامجیو  برییرلی )التایری، کنندمی کیدأت، حسابرسی هایمسئولیت و وظایف

 دهند انجام بیشتری کیفیت با را حسابرسی توانندمی سازمان، ۀویژ مشکالت شناسایی در بیشتر توانایی برخورداری از

 هایبخش در خلیدا حسابرسی اهمیت روی مطالعهپس از  (5333) 1جوزف و عثمان احمد، (.6935 جمالی، و )احمدی

ثیر تأ داخلی حسابرسی نقش در ،داخلی حسابرسی حوزه در باصالحیت کارکناننبردن از بهره که یافتنددر مالزی عمومی

 دارد. منفی

 داخلی حسابرسی واحد اندازه

 بخش رد داخلی حسابرسی موفقیت اصلی مانع ،داخلی حسابرسان تعداد بودن کم که بیان کردند (5333)و همکارانش  احمد

 منابع و کارکنان ،داخلی حسابرسی واحدهای شود کهموجب می مدیریت قوی پشتیبانی ،آنها عقیده به است. مالزی عمومی

نیز  (5331) 1استیوارت و سوبرامنیام زین، دهند. انجام موفقیت با را هایشانمسئولیت بتوانند کارکنان و داشته باشند کافی

 بیشتر اخلید حسابرسی اثربخشی ،باشد بیشتر داخلی حسابرسی واحد کارکنان تعداد زهاندا هر که به این نتیجه رسیدند

  بود. خواهد

 مستقل حسابرسان و داخلی حسابرسان میان ارتباط

 افیک شناخت کسب صورت در که هستند داخلی حسابرسان کار نتایج از کنندگاناستفاده ترینمهم جزء مستقل حسابرسان

 و )انصاری گیردمی قرار تأثیر تحت مستقل حسابرسی عملیات از مختلفی هایجنبه ،آنان کار نتایج به اتکا به تصمیم و

 کارایی، رشد سبب ،مستقل و داخلی حسابرسان بین مناسب همکاریکه  دهدمی نشان پیشین مطالعات (.6933 شفیعی،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Arena & Azzone 

2. Mihret & Yismaw 

3. Van Gansberghe 

4. Lampe & Sutton 

5. Al-Twaijry, Brierley and Gwilliam  

6. Ahmad,  Othman and Jusoff, 

7. Zain, Subramaniam & Stewart 
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 کند.می کمک مدیریت به کیفیت با میعمو خدمات آوردن فراهم در و شودمی هاحسابرسی اقتصادی صرفه و اثربخشی

 عمومی بخش در مستقل و داخلی حسابرسی کیفیت برای یمضر عامل ،مستقل و داخلی حسابرسان میان همکارینبود 

 (.5360 ،6ویلیامجی و )الزبان شودمی قلمداد یافته توسعه کشورهای

 داخلی حسابرسی برای مدیریت پشتیبانی

 دیریتم مفهوم، این در که است خوب راهبری مانند موضوعاتی شامل ،داخلی حسابرسی از داخلی حسابرسان انجمن تعریف

 )کارلو، تاس داده تغییر داخلی حسابرسی از را خود انتظارات وقائل شده  داخلی حسابرسی عملکرد رایب زیادی اهمیت ارشد

 خود یهامسئولیت و وظایف اجرای برای نندتوامی مدیریت، پشتیبانی با داخلی حسابرسان (.5332 ،5رگونندان و لرمنسون

 و آموزشزمینه  وکرده  استخدام را صالحیت با کارکنان تواندمی نیز داخلی حسابرسی واحد و استفاده کنند کافی منابع از

 سیحسابر بررسی پس از (5332) گنسبرگون (.5363 ،سایاگ و کوهنو  5369 ،9ساون و )الزبان را فراهم آورد مستمر توسعه

 دلیلبه تواندیم مدیریت پشتیبانی فقدان که کرد بیان ،اتیوپی و ماالوی اوگاندا، کنیا، کشور چهار عمومی بخش در داخلی

 دهد.می کاهش زیادی حد تا را داخلی حسابرسی اثربخشیمسئله  این که باشد داخلی حسابرسی هایتوصیه کارگیریبه عدم

 داخلی حسابرسی بیشتر استقالل

 اجرایی مدیران ارشد، مدیران با داخلی حسابرسان سرپرست و کارکنان همکاری و مشارکت ،(5332) گنسبرگون دهعقی به

 (5366) 0چال بسوُ .شود ترویج و حفظ داخلی حسابرسی استقالل که گیرد صورت فضایی در باید ،کارکنان سایر و میانی

 حسابرسی با توانندمی داخلی حسابرسان که کرد بیان «اخلید حسابرسی کیفیت ارزیابی چارچوب» عنوان با ایمقاله در

 سیستمی حسابرسی عدم یا اند،داشته اجرایی یا مدیریتی مسئولیت آنجا در اخیر هایسال در که عملیاتی هایبخش نکردن

 اثربخشی در کلیدی ۀمشخص عنوانبه را خود طرفیبی و استقالل کافی اندازه به اند،داشته را مشاور نقش آن طراحی در که

 کنند. حفظ داخلی حسابرسی

 پژوهش تجربی پیشینه

 رلکنت و ریسک مدیریت عملکرد در داخلی حسابرسی اثربخشی بررسی» عنوان با پژوهشی در (6931) آقایی و فتحی

 اثربخشی ،پژوهش این نتایج اساس بر کردند. بررسی را داخلی حسابرسی اثربخشی بر مؤثر مهم عناصر «دولتی هایسازمان

 ۀکنندتعیین عوامل از یکی، داخلی حسابرسی برای مدیریت پشتیبانی و دارد بستگی مدیریت پشتیبانی به داخلی حسابرسی

  است. داخلی حسابرسی هایویژگی

 پذیرفته هایشرکت داخلی حسابرسی اثربخشی بر مؤثر عوامل» عنوان با پژوهشی در (6932) مقدم گرامی و وحیدی

 در شده پذیرفته هایشرکت در داخلی حسابرسی اثربخشی در مؤثر عوامل بررسی به «تهران بهادار اوراق بورس در شده

 داخلی، حسابرسی کارکنان صالحیت که دهدمی نشان تحقیق این هاییافته و نتایج پرداختند. تهران بهادار اوراق بورس

 دارد. ستقیمم تأثیر داخلی حسابرسی اثربخشی بر ل،مستق و داخلی حسابرسان بین ارتباط و داخلی حسابرسی استقالل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Alzeban and Gwilliam 

2. Careello, Llermanson and Raghunandan 

3. Alzeban and Sawan 

4. Wobschall 
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 یرانا نفت ملی شرکت در داخلی حسابرسی اثربخشی بر مؤثر عوامل» عنوان با پژوهشیدر  (6930) یگانه شمشیری

 صالحیت مستقل متغیرهای ،آن زیرمجموعه هایشرکت و ایران نفت ملی شرکت در که نتیجه گرفت «تابعه هایشرکت و

 اندازه و دنارد مستقیم تأثیر داخلی حسابرسی اثربخشی بر ،داخلی حسابرسی از مدیریت حمایت میزان و اخلید حسابرسان

 بین ارتباط مستقل متغیرهای ،همچنین .گذاردمی معکوس تأثیر داخلی حسابرسی اثربخشی بر داخلی حسابرسی واحد

 نیستند. مؤثر داخلی حسابرسی اثربخشی بر ،داخلی حسابرسی واحد استقالل میزان و مستقل حسابرسان ،داخلی حسابرسان

 واملع بررسی به «داخلی حسابرسی اثربخشی بر مؤثر عوامل بررسی» عنوان با یپژوهش در (6930) زادهتقی محمد 

وی  جنتای پرداخت. تهران بهادار اوراق بورس سازمان در شده پذیرفته هایشرکت در داخلی حسابرسی اثربخشی بر مؤثر

 در ابرسیحس کمیته و داخلی حسابرسی واحد استقالل ارشد، مدیران حمایت داخلی، حسابرسی عملکرد بین که داد نشان

 بین رتباطا ویژگی بین این، بر عالوه دارد. وجود معناداری ارتباط ،داخلی حسابرسی اثربخشی با داخلی حسابرسی هایواحد

 اوراق بورس سازمان در شده پذیرفته هایشرکت در داخلی رسیحساب اثربخشی با مستقل حسابرسان و داخلی حسابرسان

 اثرگذار عامل ترینمهمرا  داخلی حسابرسی کمیته نقش در این پژوهش،وی  ندارد. وجود معناداری ارتباط ،تهران بهادار

  .کرده است مطرح

های دولتی ر دستگاهشناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی د» عنوان با پژوهشی در (6939) محمد

 مدیریت پشتیبانی و حمایت تأثیر تحت شدتبه داخلی حسابرسی اثربخشی که داد نشان« حکومت اقلیم کردستان ـ عراق

 دیگر عاملارتباط  مورد در؛ اما است اثرگذار داخلی حسابرسی اثربخشی در ایحرفه مهارت ،و پس از آن گیردمی قرار

  است. آمده دستهبهمبستگی منفی ، داخلی سابرسیح اثربخشی با سازمانی استقالل

 از که داد نشان« بررسی نقش و اثربخشی حسابرسی داخلی در دانشگاه» عنوان با پژوهشی در (6939) زادهمنؤم

 افزایش ترتیببه ،داخلی حسابرسی عملکرد اثربخشی بر مؤثر عوامل ترینمهم دانشگاه، داخلی حسابرسان و مدیران دیدگاه

 حسابرسان استقالل و سازمانی جایگاه مینأت آموزشی، هایدوره در شرکت طریق از داخلی حسابرسان مهارت و یآگاه

 .است داخلی، حسابرسان گزارش اجرای پیگیری و داخلی حسابرسان و مدیران بین منظم جلسات برقراری داخلی،

 در داخلی حسابرسی افزوده ارزش رب مؤثر عوامل بررسی» عنوان با پژوهشی در (6936) رضایی و پورحیدری

 ردند.ک بررسی را داخلی حسابرسی اثربخشی بر گذارتأثیر عوامل «تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت

 اخلید حسابرسی اثربخشی بر کارکنان آموزش و داخلی انحسابرس سازمانی جایگاه که داد نشان تحقیق این هاییافته

  شود.می منجر داخلی حسابرسی افزوده ارزش ایجاد به و دارد تأثیر

 به «مالزی عمومی بخش در داخلی حسابرسی اثربخشی» عنوان با پژوهشی در (5361) 6جوزف و عثمان حلیمه،

 دعملکر که داد نشان تحقیق این نتایج پرداختند. کشور این عمومی بخش در داخلی حسابرسی اهمیت یوجوجست

 طوریبه ؛تاس شده مختل و محدود ،ارشد مدیریت جانب از ناکافی پشتیبانی تأثیر تحت کشور، این در داخلی حسابرسی

 بر داخلی حسابرسان ایحرفه صالحیت عدم همچنین دهند.می توسعه سازمان در را خود همکاری ندرتبه حسابرسان که

 است. بوده مؤثر عمومی بخش در خدمات کیفیت بردن باال در داخلی حسابرسی اثربخشی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Halimah,Othman & Jusoff 
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 «هنیجری عمومی بخش در داخلی حسابرسی اثربخشی ارزیابی» عنوان با پژوهشی در (5361) 6نوادیالور و بوییک نوان

 هایرویه از تخطی برای اثربخشی طوربه سازوکارها این کافی، تنبیهی سازوکارهای با وجود که رسیدند نتیجه این به

 در مقاوم داخلی حسابرسی هایرویه یوجوجست جای به که گرفتند تیجهن آنها د.نشونمی گرفته کاربه داخلی حسابرسی

 .تالش شود آنان ایحرفه صالحیت و داخلی حسابرسان دانش کردن روزبه برای باید خطا، برابر

 دیسعو عربستان عمومی بخش در داخلی حسابرسی اثربخشی بر مؤثر عوامل پژوهشی در (5360) ویلیامجی و الزبان

 آن از بعد و دارد لیداخ حسابرسی اثربخشی بر را تأثیر بیشترین مدیریت پشتیبانی که داد نشان نتایج .کردندبررسی  را

 با لیداخ حسابرسان ارتباط و داخلی حسابرسی استقالل کارکنان، صالحیت داخلی، حسابرسی واحد اندازه ،ترتیببه

 .گذاردمی تأثیر داخلی حسابرسی اثربخشی بر مستقل حسابرسان

 تعداد کمبود»، عامل نامهپرسش به دهندگانپاسخ که کردند گزارش پژوهشی در (5333) و همکارانش احمد

 پشتیبانی که دریافتند آنها .دانندمی مالزی عمومی بخش در داخلی حسابرسی برابر در اصلی مانع را «داخلی حسابرسان

 و ستا حسابرسی کارکنان کفایت عامل از بعد داخلی برسیحسا اثربخشی در اهمیت با ۀکنندتعیین عامل دومین مدیریت،

 تعداد نظر از خوبیبه داخلی حسابرسی و شده گرفته کاربه حسابرسی هایتوصیه مدیریت، پشتیبانی با که دادند نشان

 درباره آموزش و تجربه دانش، زمینه در صالحیت با کارکناننبردن از بهره عالوه بر این، شود.می مینأت بودجه و کارکنان

ترین الزام برای مهمعنوان به آموزش در این پژوهش، .گذاردمیتأثیر منفی  داخلی حسابرسی نقش در داخلی، حسابرسی

 شده است. پیشنهاد داخلی حسابرسی کار بهبود

 که را یاسازمانی هایویژگی اتیوپی، در نامهپرسش و مصاحبه ترکیبی روش از استفاده با (5331) ییسما و میهرت 

 بر شدتبه داخلی حسابرسی کیفیت که یافتنددر آنها .کردند شناسایی، بخشندمی بهبود را داخلی حسابرسی اثربخشی

 آنها داشتند. تریضعیف تأثیر صاحبکار، هایویژگی و سازمانی تنظیمات هرچند ؛گذاردمی تأثیر داخلی حسابرسی اثربخشی

 نگرشسبب  زیرا گذارد؛می منفیتأثیر  داخلی حسابرسی عملکرد بر ،مدیریت یپشتیبان فقدان نتیجه گرفتند که همچنین

 اهمیتبی را آن ،ندارد قرار ارشد مدیریت کار دستور در داخلی حسابرسی چون که طوریبه شود؛می صاحبکار ضعیفِ

 عمومی خشب در داخلی حسابرسی ضعفسبب  ،صالحیت با کارکناننداشتن  کهکردند  اشاره مطلب این به آنها انگارد.می

 ایحرفه زشآمو و آموزشی مدارک فاقد داخلی حسابرسی کارکنان که است شده پیشنهاد تحقیق، این در .ه استشد اتیوپی

 بتوانند مهارت خود را ارتقا دهند. باید کافی و مستمر

 های گستردهبخش برای باید کارکنان که کردند بحث سعودی عربستان در (5339) 5ویلیامجی و برییرلی التایری، 

 صالحیت با کارکنان فقدان (5363و  5333) عربستان محاسبات دیوان هایگزارش های الزم را ببینند.آموزش ،حسابرسی

 دهد.می رخ دولتی هایشرکت حسابرسی در که کرد قلمداد شایان توجهی هاینظمیبی و هااشتباه اصلی دالیل از یکی را

 انجام در داخلی حسابرسی توانایی و کافی کارکنان تعداد بین ارتباط تحقیقی در (5336) 9ویلیامجی و النفابی برییرلی،

 این و  اندمواجه کارکنان کمبود با شدتبه ،سودان در داخلی حسابرسی واحدهای که یافتنددر آنها کردند.بررسی  را وظایف

 انجامد.می وظایف انجام در توانینا مسئله به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nwannebuike & Nwadialor 

2. Al-Twaijry, Brierley, & Gwilliam 

3. Brierley, El-Nafabi, & Gwilliam 
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 هشپژو هایفرضیه

 انجمن ویژه، بهمعتبر ایحرفه هایسازمان و گذشته دانشگاهی هایپژوهش اساس بر پژوهش حاضر هایفرضیه انتخاب

 :است گرفته صورت داخلی حسابرسان

 دارد. مثبت تأثیر داخلی حسابرسی اثربخشی بر داخلی، حسابرسی کارکنان صالحیت :6 فرضیه

 دارد. مثبت تأثیر داخلی حسابرسی اثربخشی بر اخلی،د حسابرسی واحد تربزرگ اندازه :5 فرضیه

 دارد. مثبت تأثیر حسابرسی اثربخشی بر مستقل، و داخلی حسابرسان ترنزدیک ارتباط :9 فرضیه

 دارد. مثبت تأثیر داخلی حسابرسی اثربخشی بر داخلی، حسابرسی از مدیریت پشتیبانی :0 فرضیه

 دارد مثبت تأثیر داخلی حسابرسی اثربخشی بر خلی،دا حسابرسی واحد بیشتر استقالل :2 فرضیه

 پژوهش دلم

 است. (5360) ویلیامجی و الزبان مطالعه از برگرفته شده که استفاده زیر مدل از تحقیق هایفرضیه آزمون برای

𝐼𝐴𝐸 (6 مدل = 𝑏0 + 𝑏1𝐶𝑂𝑀𝑃 + 𝑏2𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝑏3𝑅𝐸𝐿𝐸𝑋 + 𝑏4𝑀𝑆𝑈𝑃 + 𝑏5𝐼𝑁𝐷 + 𝜀 

 COMP، RELEX، MSUP، IND متغیرهای و داخلی حسابرسی اثربخشی وابسته متغیر معرف IAE، مدل این در

 ستقل،م و داخلی حسابرسان میان ارتباط داخلی، حسابرسی واحد صالحیت مستقل متغیرهای دهندهنشان ترتیببه ،SIZE و

 است. داخلی حسابرسی واحد اندازه و داخلی حسابرسی استقالل داخلی، حسابرسی از مدیریت پشتیبانی

 پژوهش شناسیروش

 آمار نمونه و جامعه

 در کهاست  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت حسابرسی کمیته اعضای ،پژوهش این آماری جامعه

 و بورس ازمانس تارنمای اساس بر هاشرکت این حسابرسی کمیته اعضای تعداد ،6931 سال در اجرای این پژوهش زمان

 شد؛ آزمون نمونه برای نامهپرسش 933 ،کوکران فرمول اساس بر .بوده است نفر 6911 مجموع در ،تهران بهادار اوراق

 دش دریافت استفاده قابل نامهپرسش 539 حسابرسی، هایکمیته اعضای به کاغذی نامهپرسش 523 ارسال با که طوریبه

 توسط ،تخصصی هایگروه و ایران داخلی حسابرسان انجمن سایت طریق از ،نیکیالکترو صورتبه نیز نامهپرسش 31 و

 اختصاصی هایگزاره و عمومی هایگزاره بخش دو از پژوهش این نامهپرسش گردید. تکمیل حسابرسی هایکمیته اعضای

دست آمد و در به گاندهندپاسخ شناختیجمعیت هایویژگی ،گزارهبا پنج  عمومی هایگزارهدر بخش  بود. شده تشکیل

 از نامهپرسش .سنجیده شد پژوهش متغیرهای درباره دهندگانپاسخ نظر گزاره 00با طرح  ،اختصاصی هایگزاره بخش

  .بود لیکرت مقیاس امتیازی پنج هاینامهپرسش صورتبه شکل، لحاظ

 2/3 از بیشتر عاملی بار به توجه با که شد استفاده نامهپرسش روایی آزمون برای عاملی تحلیل ازپژوهش  این در

 و KMO آزمون از نامهپرسش همگرای روایی آزمون برای همچنین رسید. تأییدآن به  روایی ،نامهپرسشهای ؤالس برای

 شود.مشاهده می 6 جدول در آن نتایج که شد استفاده بارتلت
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 نامهپرسش همگرای روایی آزمون . نتایج1 جدول

36/3 KMO 

 ئراسکو کای 533

 آزادی درجه 63 بارتلت

 معناداری 333/3

 

 ارائه 5 دولج در نتایج که شد یبررس یبیترک ییایپا و کرونباخ یآلفا آزمون دو از استفاده با نیز نامهپرسش ییایپا

  است. نامهپرسش خوب پایایی دهندهنشان وشده 

 نامهپرسش پایایی آزموننتایج  .3 جدول

 کرونباخ آلفای (CR) مرکب میانگین (AVE) شده استخراج واریانس میانگین پژوهش متغیرهای

 35/3 30/3 39/3 قلمست و داخلی حسابرسان ارتباط

 33/3 33/3 33/3  کارکنان صالحیت

 39/3 31/3 30/3 داخلی حسابرسی استقالل

 35/3 31/3 30/3 مدیریت پشتیبانی

 31/3 31/3 31/3 داخلی حسابرسی اثربخشی

 هاداده حلیلت و تجزیه 

 دهش بررسی استنباطی و (...و میانگین درصد، و فراوانی )جداول توصیفی سطح دو درپژوهش  هایداده تحلیل و تجزیه

 هاهفرضی به پاسخ برای و یتأیید عاملی تحلیل روش از ،نامهپرسش روایی و مدل ییدأت برای استنباطی سطح در که است

 گرفت. انجام لیزرل و SPSS 55 افزارهاینرم یاد شده در فرایندهای کلیه شد. تفادهاس ،6ساختاری معادالت یابیمدل از

 پژوهش مدل طراحی برای ساختاری معادالت یابیمدل

 تغیریم چند رگرسیون خانواده از نیرومند و کلی بسیار متغیری چند تحلیل هایتکنیکیکی از  ،ساختاری معادالت یابیمدل

 زمانهم را رگرسیون معادالت از ایمجموعه دهدمی امکان پژوهشگر به که است خطی مدل بسط ،تردقیق بیان بهیا 

 الؤس چند طریق از آنها از یک هر مقادیر و هستند )پنهان( انتزاعی پژوهش این متغیرهای (.6936 )هومن، کند آزمون

 که آماری روش تنها متغیر، نهایی دارمق آوردن دستها برای بهسؤال ترکیب منظوربه و است آمده دستهب نامهپرسش

 معادالت روش ،دهدمی را خود به مربوط اهمیت ضریب هاؤالس از یک هر به و محاسبه کرده را متغیرها بین پنهان روابط

 و هانپن متغیر بین رابطه قدرت ندارد. نیاز رگرسیون کالسیک( فروض )نقض هایفرضپیش به . این روشاست ساختاری

 گرفته نظر در ضعیف رابطه ،باشد 9/3 از کمتر عاملی بار اگر شود.می داده نشان عاملی بار از طریق ،مشاهده قابل متغیر

برای  ست.ا مطلوب ،باشد 1/3 از تربزرگ اگر وبوده  قبول قابل 1/3 تا 9/3 بین عاملی بار ؛شودمی نظرصرف آن از و شده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Structural Equation Modeling (SEM) 
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 بررسی درصد 2 خطای سطح در معناداری چون شود.می استفاده t آزمون رهآما از ،متغیرها بین رابطه بودن معنادار بررسی

 (.6933 پور،)حبیب نیست معنادار رابطه ،باشد ترکوچک 31/6 از t آزمون با شده مشاهده عاملی بارهای میزان اگر ،شودمی

 پژوهش هاییافته

  دهد.دهندگان را نشان میی پاسخشناختجمعیت هایویژگی 9جدول 

 شناختیجمعیت هایویژگی .2 لجدو

 درصد فراوانی 

 جنسیت
 36 509 مرد

 63 21 زن

 سن

 6 0 سال 93کمتر از 

 63 21 سال 03تا  96بین 

 23 603 سال 23تا  06بین 

 93 36 سال 23بیش از 

 سابقه

 62 02 سال 2کمتر از 

 50 15 سال 63تا  2

 09 653 62تا  66

 63 20 62باالتر از 

 صیالتتح

 06 659 کارشناسی

 20 615 کارشناسی ارشد

 2 62 دکتری

 رشته تحصیلی

 32 521 حسابداری، حسابرسی، مالی

 69 93 مدیریت، مهندسی

 5 0 سایر

 

 پژوهش متغیرهای توصیفی بررسی

 است. بخشترضای و مطلوب وابسته و مستقل متغیرهای از افراد ارزیابی که دهدمی نشان هاپاسخ میانگین مقدار

 است. شده داده نشان 0 جدول در پژوهش متغیرهای آماری هایشاخص

 وابسته و مستقل متغیرهای معیارهای توصیفی آمار .3 لجدو

 معیار انحراف میانگین بیشترین کمترین تعداد معیار

 36/3 39/9 2 6 933 حسابرسی اثربخشی

 13/3 99/9 2 5 933 کارکنان صالحیت

 20/3 23/9 2 6 933 برسیحسا واحد اندازه

 16/3 32/9 2 5 933 مستقل و داخلی حسابرسان ارتباط

 19/3 16/9 2 6 933 داخلی حسابرسی از مدیریت پشتیبانی

 19/3 22/9 2 6 933 داخلی حسابرسی استقالل
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 گیریاندازه هایمدل اعتبارسنجی

 نمودار، این در دهد.می نشان استاندارد ضرایب تخمین حالت در را ساختاری معادالت و یتأیید عاملی تحلیل مدل ،6شکل 

 معرف یک هر که )مستطیل( آشکار متغیرهای و هستند وابسته و مستقل متغیرهای که )بیضی( پنهان متغیرهای بین روابط

همه  و تاس 2/3 از بیشتر هاشاخص تمامبا توجه به شکل، بار عاملی  شود.می مشاهده است، نامهپرسش هاییکی از سؤال

 .دارند را الزم رواییها شاخص

 

 

 استاندارد ضرایب تخمین مدل نمودار .1 شکل

ERT10.55

ERT20.68

ERT30.71

ERT40.72

ERT50.69

ERT60.75

ERT70.56

ERT80.89

ERT90.95

POSHT10.92

POSHT20.59

POSHT30.66

POSHT40.66

POSHT50.63

ESTEGH10.85

ESTEGH20.87

ESTEGH30.74

ESTEGH40.98

ESTEGH50.94

ESGTEGH60.75

ESTEGH70.54

ESTEGH81.04

ESTEGH91.35

SALAH10.76

SALAH21.03

SALAH30.78

SALAH40.71

SALAH50.68

ANDAZEH0.77

ertebat

poshtibal

esteghla

salahiatSeri

andazeh

asarbakhSeri

ASAR1 0.77

ASAR2 0.81

ASAR3 1.05

ASAR4 0.87

ASAR5 1.03

ASAR6 0.77

ASAR7 0.85

ASAR8 0.83

ASAR9 0.66

ASAR10 0.73

ASAR11 0.76

ASAR12 1.29

ASAR13 0.77

ASAR14 0.89

ASAR15 0.75

Chi-Square=2529.47, df=888, P-value=0.00000, RMSEA=0.074

0.85

0.67

0.64

0.69

0.70

0.70

0.75

0.98

0.81

0.93

0.84

0.62

0.98

0.61

0.72

0.83

0.83

0.80

0.68

0.70

0.77

0.92

0.83

0.69

0.64

0.80

0.70

0.80

0.84

0.73

0.98

0.88

0.88

0.68

0.94

0.99

0.77

0.61

0.96

0.70

0.88

0.78

0.97

0.99

0.76

0.99

0.78

0.77

0.98
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 (هاهفرضی به )پاسخ ساختاری مدل اعتبارسنجی

 دهد.می نشان (t-value) ضرایب معناداری مطلق قدر حالت در را ساختاری معادالت و یتأیید عاملی تحلیل مدل 5 شکل

 ضریب .است معنادار درصد 32 اطمینان سطح در مسیر ضریب ،باشد بیشتر 31/6 از t آماره مقدار اگر مدل این طبق

 کند.می گیریاندازه زابرون متغیرهای توسط آن کل واریانس به نسبت را زادرون متغیر یک توضیحی واریانس 𝑅5تعیین

 ضرایب .شودمی تلقی ضعیف 63/3 از ترکوچک و متوسط 99/3 از تربزرگ قوی، 11/3 از تربزرگ مقادیر شاخص این برای

 منفی دهد.می نشان را متغیر دو بین رابطه نوع معناداری، و مقدار جبری، عالمت اساس بر پنهان متغیرهای بین بتا مسیر

 دهد.می نشان را متغیر دو بین مستقیم رابطه آن بودن مثبت و عکس رابطه ضریب، بودن

 

 
 t-value یمعنادار حالت در مدل نمودار .3 شکل

ERT110.08

ERT210.32

ERT310.43

ERT410.71

ERT510.64

ERT610.57

ERT79.78

ERT810.58

ERT910.85

POSHT110.86

POSHT29.53

POSHT310.17

POSHT49.74

POSHT59.50

ESTEGH110.78

ESTEGH210.33

ESTEGH310.38

ESTEGH410.63

ESTEGH510.91

ESGTEGH610.25

ESTEGH79.63

ESTEGH810.84

ESTEGH911.20

SALAH110.02

SALAH210.88

SALAH310.29

SALAH410.45

SALAH59.82

ANDAZEH9.23

ertebat

poshtibal

esteghla

salahiatSeri

andazeh

asarbakhSeri

ASAR1 10.64

ASAR2 10.95

ASAR3 11.07

ASAR4 10.95

ASAR5 11.00

ASAR6 10.87

ASAR7 10.86

ASAR8 10.42

ASAR9 10.60

ASAR10 10.44

ASAR11 10.64

ASAR12 11.14

ASAR13 10.33

ASAR14 11.05

ASAR15 10.83

Chi-Square=2529.47, df=888, P-value=0.00000, RMSEA=0.074

0.85

9.10

8.18

9.08

8.72

9.54

9.63

11.22

10.73

11.18

10.57

7.40

11.44

8.34

9.77

13.64

12.77

12.28

10.80

11.21

11.62

14.50

11.57

9.85

7.93

12.78

11.10

12.31

12.84

10.80

13.14

12.93

11.74

9.80

13.45

15.26

10.40

6.42

13.47

9.55

12.63

11.98

13.99

0.99

7.68

7.31

9.47

8.27

7.98
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 هافرضیه به پاسخ .2 جدول

 نتیجه رابطه نوع T R2 بتا وابسته متغیر مستقل متغیرهای

 مستقل و داخلی حسابرسان ارتباط

 اثربخشی
 داخلی حسابرسی

 شودنمی رد قوی 15/3 13/1 11/3

 شودنمی رد قوی 36/3 33/1 33/3 داخلی حسابرسی واحد اندازه

 شودنمی رد قوی 13/3 51/3 11/3 لیداخ حسابرسی کارکنان صالحیت

 شودنمی رد متوسط 23/3 01/3 13/3 داخلی حسابرسی استقالل

 شودنمی رد قوی 31/3 95/1 33/3 یداخل حسابرسی از مدیریت پشتیبانی

 پیشنهادها و گیرینتیجه

 احتمال با دست آمده است،به (31/6 از بیشتر) معناداری بازه از خارج t آماره مقدار فرضیه، پنج هر آزمون در اینکه به توجه با

صالحیت کارکنان حسابرسی داخلی، اندازه واحد مؤثر بودن پنج عامل  بر مبنی فرضیه پنج هر در محقق ادعاهای درصد 32

حسابرسی داخلی، ارتباط حسابرسان داخلی و مستقل، پشتیبانی مدیریت از حسابرسی داخلی و استقالل واحد حسابرسی 

 گفت توانمی دست آمده،به مثبت بتای ضریب به توجه باهمچنین  شود.رد نمی، داخلی حسابرسی اثربخشی بر داخلی

  دارند. مثبت و مستقیم اثر داخلی حسابرسی اثربخشی بر گانهپنج عوامل

 داخلی حسابرسی اثربخشی کاهش افزایش/ موجب ،داخلی حسابرسی کارکنان ایحرفه صالحیت کاهش افزایش/

 (،6939) محمد (،6930) یگانه شمشیری (،6932) مقدم گرامی و وحیدی تحقیقات هنتیج با فرضیه این نتیجه شود.می

 ییسما و میهرت و (5333) و همکاران احمد (،5360) ویلیامجی و الزبان (،5361) نوادیالور و بوییک نوان (،6939) زادهمنؤم

 ایحرفه هایمهارت و صالحیت افزایش برای شودمی پیشنهاد لیداخ حسابرسان انجمن به .همخوانی دارد (5331)

 برگزار آنان مهارت و دانش بیشتر چه هر ارتقای برای را یمؤثر و مفید آموزشی هایوکارگاه هادوره داخلی، حسابرسان

 .کنند

 نتیجه شود.یم داخلی حسابرسی اثربخشی کاهش افزایش/موجب  ،داخلی حسابرسی واحد ترکوچک تر/بزرگ اندازه

 شمشیریپژوهش  نتیجه با است؛ اما (5333) و همکاران احمدو  (5360) ویلیامجی و الزبانهای یافته با راستاهم فرضیه این

 حسابرسی واحد کاری ریزیبرنامه و کارکنان تخصیص که کنند توجه باید هاشرکت مدیران .همخوانی ندارد (6930) یگانه

 کند.  تراثربخش را داخلی ابرسیحس واحد تواندمی ،داخلی

 .شودمی داخلی حسابرسی اثربخشی کاهش افزایش/ ، موجبمستقل و داخلی حسابرسان ارتباط کاهش افزایش/

 ایجنت با اما ؛همخوانی دارد (5360) ویلیامجی و الزبان و (6932) مقدم گرامی و وحیدی هایبا یافته فرضیه این نتیجه

 حسابرسان همکاری شودمی پیشنهاد هاشرکت مدیران به نیست. راستاهم (6930) زادهمحمدتقی و (6930) یگانه شمشیری

 .کنند تسهیل استقالل رعایت با ایحرفه استانداردهای چارچوب در را مستقل و داخلی

 شود.می یداخل حسابرسی اثربخشی کاهش افزایش/ ، موجبداخلی حسابرسی از مدیریت پشتیبانی کاهش افزایش/

 و همکاران حلیمه (،6939) محمد (،6930) زادهمحمدتقی (،6930) یگانه شمشیری هایبا نتیجه پژوهش فرضیه این نتیجه

 شودمی پیشنهاد همخوانی دارد. (5331) ییسما و میهرت و (5333) و همکاران احمد (،5360) ویلیامجی و الزبان (،5361)
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 نظارت امکانات و کرده فراهم را کنترلی محیط بیشتر هرچه تقویت امکان خود، هایپشتیبانی و هاحمایت ارتقای با مدیران

  کنند. پیش از بیش را داخلی کنترل سیستم بر

 نتیجه شود.می داخلی حسابرسی اثربخشی کاهش افزایش/ ، موجبداخلی حسابرسی واحد استقالل کاهش افزایش/

 و الزبان و (6939) زادهمنؤم (،6930) زادهمحمدتقی (،6932) مقدم گرامی و وحیدی هایبا نتیجه پژوهش فرضیه این

 به نیست. راستاهم (6930) محمد و (6930) یگانه شمشیری هاییافته با که حالی در هماهنگ است؛ (5360) ویلیامجی

 کامالا  را استقالل شامل داخلی حسابرسان ایحرفه رفتار آیین به مربوط مفاهیمشود می پیشنهاد داخلی حسابرسی مدیران

 دهند. آموزش نیز، داخلی حسابرسی واحد کارکنان به وبیاموزند 

 منابع

 اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت سهام آتی بازده بر حسابرسی کیفیت تأثیر (.6935) امرانجمالی، ک ؛حمدرمضاناحمدی، م

 . 53-6 (،0)53 رسی.حساب و حسابداری هایبررسی تهران. بهادار

 حسابداری هایبررسی حسابرسی. برنامه بر داخلی حسابرسی متغیرهایتأثیر  بررسی (.6933) سینشفیعی، ح ؛بدالمهدیانصاری، ع

 .90 - 56، (2)61 ،حسابرسی و

 بورس در شده پذیرفته هایشرکت در داخلی حسابرسی افزوده ارزش برمؤثر  عوامل بررسی (.6936) میدرضایی، ا ؛میدپورحیدری، ا

 .59 – 6 (،60) 0، حسابرسی و حسابداری تحقیقات فصلنامه ن.تهرا بهادار اوراق

 یحسابرس و داخلی حسابرسی حسابرسی، کمیته متقابل روابط بنگاه و راهبری نظام اهمیت. (6935) اطمهخرم، ف ؛حمودپیوندی، م

 . 652 -663 (،13) حسابرس، مجله. حسابرسی سازمان مالی، گزارشگری کیفیت بهبود در مستقل

 نشرلویه. تهران، ،پیمایشی تحقیقات در SPSS کاربرد جامع راهنمای (،6933) ضارصفری،  ؛رمپور، کحبیب

 و حسابداری هایبررسی حسابرسی. سسهؤم اندازه و حسابرسی کیفیت بین رابطه (.6933) اوهفر، کآذین ؛حییحساس یگانه، ی

 .33 -32 (،16)61 ،حسابرسی

 نامهپایان .های تابعهعوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت (.6930)میه شمشیری یگانه، س

 .مرکز تهران واحد سالمیا آزاد دانشگاه ،تهران حسابداری، ارشد کارشناسی

 هایسازمان کنترل و ریسک مدیریت عملکرد در داخلی حسابرسی اثربخشی بررسی (.6931)حمدعلی آقایی، م ؛حمدفتحی عبداللهی، ا

 . 30 – 36 (،9) 2 دولتی، هایسازمان مدیریت پژوهشیـ  علمی فصلنامه دولتی.

. اقرع ـهای دولتی حکومت اقلیم کردستان شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در دستگاه (.6939) اکرم محمد،

 خمینی. امام المللیبین دانشگاه قزوین، حسابداری، ارشد کارشناسی نامهپایان

 رفسنجان، حسابداری، ارشد کارشناسی نامهپایان .اخلیبررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی د (.6930)مانه محمدتقی زاده، س

 )عج(. ولیعصر دانشگاه

-692 (،6) 52 . حسابرسی و حسابداری هایبررسی داخلی. حسابرسی کلیدی عناصر شناسایی (.6931) المهیزدانیان، ع ؛یتامشایخی، ب

623 . 
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: تهران حسابداری، ارشد کارشناسی نامهپایان .بررسی نقش و اثربخشی حسابرسی داخلی در دانشگاه (.6939) مرضیهزاده، منؤم

 الزهرا. دانشگاه

 اوراق بورس در هایشرکت داخلی حسابرسی اثربخشی برمؤثر  عوامل ارزیابی (.6932) رضیهگرامی مقدم، م ؛براهیموحیدی الیزیی، ا

 .56 -6، (96) 3 ،حسابرسی و حسابداری تحقیقات پژوهشیـ  علمی فصلنامه .تهران بهادار

 سمت. تهران، ،لیزرل افزارنرم کاربرد با ساختاری معادالت یابیمدل. (6936) یدرعلیهومن، ح
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