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  یداخل یحسابرس یعوامل مؤثر بر اثربخش یبررس

 
  آبادکتولدانش آموخته کارشناسی ارشد حسابرسی علی، فرشاد گنجی

  آبادکتولدانش آموخته کارشناسی ارشد حسابرسی علی، محسن مافی باالنی
  

بر این اساس، پنج . پردازد  می پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی - چکیده
صالحیت بخش حسابرسی داخلی، اندازه بخش حسابرسی داخلی، تعامل حسابرسان شامل عامل درون سازمانی 

فرضیه این  5تبدیل به یریت براي حسابرسی داخلی، استقالل حسابرسی داخلی داخلی با خارجی، حمایت مد
بر روي اثربخشی حسابرسی ) به عنوان متغیر مستقل(پژوهش شده است و به این ترتیب تأثیر پنج عامل باال 

داد نمونه آماري بر طبق جدول کرجسی و مورگان، به تع. مورد آزمون قرار گرفته است) متغیر وابسته(داخلی 
باشد، کل جامعه به عنوان  با توجه به جامعه آماري که اندك می. مدیر و حسابرس برآورد شده است 200

قابل استفاده به دست آمد که با بررسی آنها، به نتایج حاصل از پرسشنامه  170نمونه انتخاب شد و از این تعداد 
الحیت بخش حسابرسی داخلی، اندازه صمتغیرهاي  دهدنتایج تحقیق حاضر نشان می. پژوهش دست یافتیم

بخش حسابرسی داخلی، تعامل حسابرسان داخلی با خارجی، حمایت مدیریت براي حسابرسی داخلی، استقالل 
  .اندداري داشته حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنی

  
  مقدمه. 1

 حفظاندازها، ها و چشمتیو تحقق مامور مدت و بلندمدتبه اهداف کوتاه یابیدست يبرا ياقتصاد يواحدها
 ه،یسرماصاحبان ( در برابر پاسخ خواهان ییگومنتظره و پاسخ ریغ يدادهایمقابله با رو ،يو سودآور یتوان مال
 تیوضع ای دادیرو کی ،یکنترل داخل. اثربخش برخوردار باشند یکنترل داخل ستمیس کیاز  دیبا....)  دولت و
 يتسر وسازمان نفوذ  يهاتیاست که به همه فعال ریو فراگ یاز اقدامات متوال ياهبلکه مجموع ست،یخاص ن

که  يریمسها در آن. دهدیم يمستمر رو یسازمان و به شکل کی اتیاقدامات در گستره عمل نیا. کندیم دایپ
 ،يشعر. (ود دارنداز آن وج ریناپذییو جدا ریفراگ یبرد، به صورتیم شیکند و پیسازمان را اداره م تیریمد

1386(  
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 کنترلرا مستلزم وجود چارچوب  یاوکسل نزیقانون سارب 404بند  يبورس اوراق بهادار اجرا ونیسیکم
پنج  شامل دیچهارچوب با نیاست و ا رهیمد ئتیچهارچوب بر عهده ه نیا تیداند معموال مسئولیم یداخل

 یبه خوب رانیمد رایدارند، ز یکنترل داخل يهاستمیبه س يها توجه وافرموسسات و سازمان رانیمد. جزء باشد
و به حداقل  يسودآورشرکت، حفظ  یاثربخش، تحقق رسالت اصل یکنترل داخل ستمیس کیدانند در نبود یم

شود، نسبت به یم موجبکه  ستیالهیوس یکنترل ستمیمشکل است و س اریمنتظره بس ریغ يدادهایرساندن رو
خود قرار  ماتیتصم يمبنااعداد و اطالعات مذکور را  و ابندیب يشتریب نانیاطم يارقام و اطالعات حسابدار

به  شانیدر داخل موسسه ا يو ادار یمال حیصح يهاو روش ستمیسازد که سیآنان را مطمئن م نیهمچن دهند و
 يقتصادا ينفع در واحدهاياشخاص ذ ریو سا هیصاحبان سرما) 1385ارجمندنژاد، . (شودیطور کامل اجراء م

 ،ملکشاه جیو نتا گانهیحساس . (هستند يبه اهداف واحد اقتصاد یابیابزار دست یداخل يهاکنند کنترلیتصور م
1385.(  

و  2002سال  يهاییمورد توجه است خصوصاً بعد از رسوا یداخل يهااست که کنترل یطوالن يهامدت
و  جادیدر ا تیریمد فیو وظا یداخل يهارلقانون به کنت نیا 404بخش . یاوکسل – نزیقانون سارب بیتصو

ها را ملزم به ارائه و شرکت تیریمد 404بخش . پرداخته است یاثربخش کنترل داخل ستمیس کی ينگهدار
 ونیسیمقررات کم). 1385 ،يجواهر. (کندیبه همراه گزارش ساالنه م یاز کنترل داخل یگزارش ينگهدار

مهم در  راتییدارد تا تغیشرکت را ملزم م تیریمد 404الب بخش در ق) SEC( کایبورس اوراق بهادار آمر
سه ماهه آخر سال رخ داده است، افشا کند و براساس بند  یرا که ط یمال يگزارشگرناظر بر  یداخل يهاکنترل

را افشا  یدر گزارش سه ماهه و ساالنه تمام نقاط ضعف موجود در کنترل داخل دیبا تیریقانون، مد نیا 302
به  یاطالع رسان یاوکسل –نزیقانون سارب 404و  302 يهاهدف خاص قسمت). یاوکسل -نزیقانون سارب(کند 
را  یاست که ممکن است اشتباهات مال یکنترل داخل ستمینقاط ضعف س ياران در مورد افشاذگهیسرما

  ).1987المبرت و همکاران، (سود را کاهش دهد  تیریمد يبرا رانیمد ییو توانا شیافزا
 به دنیرس يبرا. تواند به اهدافش برسدیم يدهد که واحد تجاریرا م نانیاطم نیموثر ا یداخل يهانترلک

 یابیشامل دست نیا. قابل اعتماد هستند یکنترل داخل يهاحاصل شود که گزارش نانیاطم دیهدف با نیا
  ).1385نتاج ملکشاه،  یقو ت گانهیحساس (ها و تعهدات شرکت است استیو مقررات و س نیکارآمد به قوان

کشورمان را تحت الشعاع خود  يتجار ياز واحدها ياریاثربخش و کارآمد، بس یداخل يهاکنترل نبود
توانند از یکنند میو اجرا م یطراح ریخود را با تدب یداخل يهاکه کنترل ییهاشرکت. قرار داده است
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اثربخش  یداخل يهانبود کنترل. ندینما يری، جلوگخواهد آمد دیها پدکنترل نیکه در صورت نبود ا یمعضالت
گذارد یم يبر جا یمنف ریتاث زیمستقل ن یحسابرس ندیفرا تیفیبلکه بر ک ،يتجار يواحدها اتینه تنها بر عمل

  ).1381مهام، (
به اطالعات ارائه شده در  ینسب نانیاطم ،یمال يهاصورت یحسابرس قیقابل اتکا از طر یاطالعات مال هیته

 يهاکنترل یاثربخش یابیارز ،یمال يهاصورت یخواهد داشت، اما در حسابرس یرا در پ یمال يهاورتص
 از حسابرسان یابیارز ).1387 ،یو کوچک یعیود(شود یمحسوب م یاز مراحل اساس یکیبه عنوان  یداخل

 عموماً امروز، يایدن رد. است موثر یحسابرس يهابرنامه میتنظ یچگونگ بر يتجار يواحدها یداخل يهاکنترل
. شودیم مقدور و سریم یداخل يهاکنترل به شتریب ياتکا راه از مستقل یحسابرس تیفیک و تیکم شیافزا

را  یداخل يهاسازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل کنترل راًیاست که اخ نیا جالب ).1381 م،مها(
و ارائه گزارش  یداخل يهادرباره کنترل رهیمد ئتیرش هارائه گزا کینزد ندهیو ابالغ نموده و در آ بیتصو

  ).1391سازمان بورس و اوراق بهادار، (گردد یم یحسابرس مستقل نسبت به آن الزام
 يهاو ضعف یداخل يهااز کنترل یاطالعات کامل دیاست که حسابرس با نیاست ا تیآنچه که حائز اهم

 ببرد و یداخل يهاها در کنترلبه ضعف یها، پو برخورد با آن داشته باشد تا به محض مشاهده یطور کل به آن
 مورد يواحدها شتریدر ب یداخل يهااز نقاط ضعف کنترل یبعض. گزارش کند یدگیها را به واحد مورد رسآن
 تیعموم نیهستند و بنابرا یبخصوص یدگیرس ياز نقاط ضعف، خاص واحدها یوجود دارند و بعض یدگیرس

نعمت پژوه، . (کشف کرد ،یداخل يهاکنترل يهاستمیس قیدق یتوان با بررسیها را فقط مو آنندارند  یچندان
 يریپذ یحسابرس صیتشخ مانند ییهاهدف براساس مستقل یحسابرس در یداخل يهاکنترل یابیارز). 1382

 يزیربرنامه کشف عدم خطر نییتع و کنترل خطر هیاول برآورد ،یحسابرس یکل طرح نیتدو ،یمال يهاصورت
 شناخت نیا. است محتوم و يضرور يامر مستقل یحسابرس در یداخل يهاکنترل شناخت. شودیم انجام شده

 یطراح و تیاهم با يهافیتحر وقوع خطر بر موثر عوامل یبررس بالقوه، يهافیتحر انواع ییشناسا يبرا
  ).1389 ،یحسابرس يداردهااستان نیتدو تهیکم( ردیگیم قرار استفاده مورد محتوا يهاآزمون
 قبول قابل نییپا سطح به یحسابرس خطر کاهش ،یمال يهاصورت یحسابرس ییهاهدف گر،ید يسو از

 که( یحسابرس خطر ياجزا نیب متقابل روابط وجود لیدل به. است یمال يهاصورت به نسبت اظهارنظر يبرا
 يهاکنترل اگر. است یالزام ،یداخل يهاترلکن یابیارز) باشدیم آن یاصل ياجزا از یکی زین کنترل خطر
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-یم دشوارتر و نهیپرهز مستقل یحسابرس انجام نشود اجرا یاثربخش نحو به ای باشد نداشته وجود موثر یداخل
  ).1381مهام، . (داشت خواهد یدرپ مستقل حسابرس گزارش يبرا زین ییامدهایپ و شود

 یابیمورد شناخت، ثبت و ارز یبه خوب یو کنترل داخل يحسابدار يهاستمیبه طور عام، س« حال نیا با
بر  یمبتن) یدگیرس يهاها و روشتعداد نمونه(محتوا  يهازمونآلذا . رندیگیقرار نم یموسسات حسابرس

محتوا  يهازمونآ یدر طراح یداخل يهاکنترل یابیاز ارز زین ستمیها نبوده و در صورت ثبت سستمیس یابیارز
 گر،ید عبارت به). 1388 ،یحسابرس موسسات فتیک کنترل کارگروه یابیارز جینتا(» تاستفاده نشده اس

 تیرعا و استانداردها نیا اهداف برآوردن يبرا حسابرسان يهاتالش بودن یناکاف يایگو موجود شواهد
  .است آنها الزامات

در مورد  یاطالعاتان تواند به استفاده کنندگیم یداخل یحسابرس یاثربخش بر موثر عواملوجود گزارش 
 عوامل گزارشتحت عنوان  یبدهد اما در کشور ما در حال حاضر گزارش تیریها و نحوه عملکرد مدضعف

 نهیشیگذار براساس پریتاث یمال يهاشاخص نیتراز مهم یبرخ. وجود ندارد یداخل یحسابرس یاثربخش بر موثر
- شرکتدر  یداخل یحسابرس یاثربخشبر گذار ریاثتا عوامل ت خواهدگرفتو آزمون قرار  یبررسمورد  قیتحق

 یحسابرس یبر اثربخش یاست که چه عوامل نیا قیتحق نیمسئله مهم در ا نیبنابرا .مشخص گردد یرانیا يها
  داري دارد؟ معنی ریتاث یداخل

  
 پیشینه تحقیق. 2

 203ها از ادهد. جام دادندتحقیقی با عنوان عوامل اثربخشی بر حسابرسان داخلی ان) 2014(عبدالعزیز و دیوید 
 .ه استهاي بخش دولتی عربستان سعودي به دست آمدسازمان 79از  239مدیران و حسابرسان داخلی 

اثربخشی حسابرسی داخلی درك از هر دو  IAE دهد که حمایت مدیریت براي درایوهاينتایج نشان می
آموزش دیده و مجرب، ارائه منابع کافی،  مدیریت و دیدگاه حسابرسان داخلی حمایت از مدیریت به استخدام

  .افزایش ارتباط با حسابرسان مستقل و داشتن یک بخش حسابرسی داخلی و مستقل مرتبط است
شناسایی عوامل موثر در اتکاي حسابرسان مستقل بر کار تحقیقی با عنوان ) 1393(فاطري و دیگران 

هدف اصلی این تحقیق مشخص نمودن میزان . دندانجام دا) با تاکید بر حاکمیت شرکتی(حسابرسان داخلی 
استقالل (مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی و همچنین درك چگونگی تاثیر پنج عامل  اتکاي حسابرسان

عملکرد کاري، اثربخشی حسابرسی داخلی، و سطح ریسک ذاتی  حسابرس داخلی و عینیت، صالحیت،
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نتایج آزمون من ویتنی یو . باشدحسابرسان داخلی می توسط ، در تعیین اتکا بر اطالعات حسابرسی شده)مشتري
مرتبط با سطح رقابت حسابرسان مستقل  دهد که میزان اتکاي حسابرس مستقل بر کار حسابرس داخلینشان می

دهد که چندگانه نشان می نتایج تحلیل تشخیصی. باشددر موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی نمی
حسابرس  کار خلی مهمترین عامل در تعیین میزان سطح اتکاي حسابرس مستقل برعملکرد کاري حسابرس دا

توانند اثربخشی حاکمیت شرکتی ها میدهد که سازمانبه طور کلی نتایج این تحقیق، نشان می. باشدداخلی می
  .هندتقویت واحد حسابرسی داخلی خود و حمایت از هماهنگی میان حسابرس مستقل و داخلی افزایش د را با

هاي دولتی  شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در دستگاهتحقیقی با عنوان ) 1393(محمد 
چه عواملی بر اثربخشی : هاي اساسیهدف سوال 1در راستاي این . انجام داد عراق -حکومت اقلیم کردستان 

هاي دولتی موثرند؟ و هر یک از عوامل تأثیرگذار چگونه است؟ مورد بررسی ی داخلی در دستگاهحسابرس
بدین منظور، با پیروي از رویکردي که بر این باور است حسابرسی داخلی به عنوان یک ارزیابی . گیرندقرارمی

مند و معتبر اثربخشی مگیري نظاگیرد و با بکارگیري مدل و معیار اندازهمی ذهنی مدیریت مدنظر قرار
در همین راستا، تحقق و دستیابی به یک حسابرسی داخلی اثربخش تا حد . شودحسابرسی داخلی ارزیابی می

هاي شغلی و اي کارکنان، کیفیت کار حسابرسی، استقالل سازمانی، فرصتمهارت حرفه: زیادي به عوامل
ن تحقیق به منظور شناسایی این عوامل و تأثیر هر یک در ای. پشتیبانی مدیریت بستگی دارد پیشرفت و حمایت و

هاي دولتی اقلیم از آنها بر روي اثربخشی حسابرسی داخلی تعدادي از کارکنان واحد حسابرسی داخلی دستگاه
اولی مربوط به حسابرسان و دومی (عراق و مدیران انتخاب شد و از طریق توزیع دو پرسشنامه  –کردستان 

و با بکارگیري آمار  Spssافزار و با استفاده از نرم. آوري گردیدعات الزم جمعاطال) مخصوص مدیران
دهد که هاي تحقیق نشان مییافته. ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتتوصیفی و آمار استنباطی کلیه داده

 99آماري  گیرد و در سطحاثربخشی حسابرسی داخلی به شدت تحت تأثیر حمایت و پشتیبانی مدیریت قرار می
اي و کیفیت کار حسابرسی به سپس، عوامل مهارت حرفه. باشدمی%  88درصد ضریب همبستگی آن برابر با 

در . درصد است 55و  58ترتیب دوم و سوم در اثر بخشی حسابرسی اثرگذارند و ضریب همبستگی آنها معادل 
درصد  35 همبستگی منفی با ضرایب هاي شغلی یک رابطهکه دو عامل دیگر استقالل سازمانی و فرصتحالی

   .با اثربخشی حسابرسی داخلی بدست آمده استدرصد منفی  76و 
ررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی در تحقیقی با عنوان ب) 1391(پورحیدري و رضایی 

ها از آوري دادهجمع در این مطالعه براي. انجام دادند  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت
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جامعه آماري مورد مطالعه این . پرسشنامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأیید شده، استفاده شده است
-براي آزمون فرضیه. بوده است 1388هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال پژوهش، شرکت

هاي این تحقیق نشان داد که جایگاه سازمانی یافته. ه استتست استفاده شد - هاي این تحقیق از آزمون تی 
-حسابرس، آموزش، محیط کار، ارزیابی ریسک، تنوع خدمات، ارزیابی عملکرد، تبلیغات و استفاده از روش

. شوندهاي نوین بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر دارند و منجر به ایجاد ارزش افزوده حسابرسی داخلی می
داري بین دیدگاه مدیران و دیدگاه حسابرسان داخلی در رابطه با عوامل نشان داد که تفاوت معنیهمچنین نتایج 

هاي تحقیق، تهیه مدل مفهومی جهت ایجاد از دیگر یافته. مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی وجود دارد
  .باشدحداکثر ارزش افزوده حسابرسی داخلی می

  
  هاي تحقیقفرضیه. 3

  .داري وجود دارد حیت بخش حسابرسی داخلی و  اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنیبین صال -1
  .داري وجود دارد بین اندازه بخش حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنی -2
  .داري وجود دارد بین تعامل حسابرسان داخلی با خارجی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنی -3
  .داري وجود دارد داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنی ت مدیریت براي حسابرسیبین حمای -4
  .داري وجود دارد بین استقالل حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنی -5
  

  شناسی تحقیقروش. 4
ابرسان داخلی استان و مدیران مالی و حسابرسان مستقل و حس هامدیران شرکت هیشامل کل یجامعه مورد بررس

باشد، کل جامعه به عنوان نمونه  با توجه به جامعه آماري که اندك می. باشدنفر می 200تهران که به تعداد 
این تحقیق از نوع  .گیري سرشماري پرسشنامه بین آنها توزیع شده استگردد و به روش نمونهانتخاب می

  .ز نوع تحقیقات تجربی استها اآوري دادهکاربردي بوده و از لحاظ نوع جمع
 
  )2014، 1آلزبان و ویلیام( مدل آماري تحقیق. 5

 

                                                             
1- Alzeban and Gwilliam 
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  :که در آن
اندازه بخش : صالحیت بخش حسابرسی داخلی، : اثربخشی حسابرسی داخلی، : 

حمایت مدیریت براي حسابرسی :تعامل حسابرسان داخلی با خارجی، :حسابرسی داخلی، 
  استقالل حسابرسی داخلی :داخلی، 

  
  هاي توصیفییافته. 6
  آمار توصیفی. 6-1

هاي مربوط به متغیرهاي تحقیق به صورت میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر یافته) 1( در جدول
  .داننمره نشان داده شده و در ادامه توضیح داده شده

  
  هاي توصیفییافته). 1(جدول 

 تعداد حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین  متغیرها هاي آماريشاخص

 170 52/4 35/1  /.466 704/3  اثربخشی حسابرسی داخلی

 170 67/4 17/1 /.555 583/3  صالحیت بخش حسابرسی داخلی

 170 67/4 11/1 /.588 660/3  اندازه بخش حسابرسی داخلی 

 170 82/4 09/1 /.555 742/3 حسابرسان داخلی با خارجیتعامل 

 170 5 17/1 /.613 765/3 داخلی حمایت مدیریت براي حسابرسی

 170 88/4 25/1 /.567 744/3  استقالل حسابرسی داخلی

  
  هاهآزمون نرمال بودن داد. 6-2

با توجه به نتایج  .ه استاسمیرنف استفاده شد -جهت آزمون نرمال بودن متغیرها، از آزمون کالموگوروف
 95ي متغیرها با احتمال اسمیرنوف، همه –کلموگروف  zجدول فوق و مقادیر به دست آمده براي آماره 

باشد می 58/2اما با توجه به اینکه مقدار قدرمطلق بحرانی کشیدگی و چولگی کمتر از . نیستنددرصد نرمال 
 .برخودار هستندها از توزیع نرمال توان بیان داشت که دادهمی
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 آزمون نرمال بودن متغیرهاي تحقیق). 2(جدول 

  متغیر
آماره کالموگروف 

  اسمیرنف - 
  سطح

  معناداري
قدرمطلق بحرانی 

  کشیدگی
رانی مطلق بحقدر

  چولگی
  /.370  /.186  /.000  /.172  اثربخشی حسابرسی داخلی

  /.370  /.186  /.000  /.177  صالحیت بخش حسابرسی داخلی
  /.370  /.186  /.000  /.171  سابرسی داخلیاندازه بخش ح

  /.370  /.186  /.000  /.189 تعامل حسابرسان داخلی با خارجی
  /.370  /.186  /.000  /.162 داخلی حمایت مدیریت براي حسابرسی
  /.370  /.186  /.000  /.181  استقالل حسابرسی داخلی

 

  آزمون فرضیه اول. 6-3
  .داري وجود دارد خلی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنیبین صالحیت بخش حسابرسی دا: اولفرضیه 

براي آزمون فرضیه یاد شده، بین صالحیت بخش حسابرسی داخلی و اثر بخشی حسابرسی داخلی، آزمون 
بدست آمده برابر با  sigدر این آزمون مقدار . صورت پذیرفت 05/0همبستگی پیرسون، با احتمال خطاي 

مبنی بر  H0باشد، در نتیجه فرض می 05/0از  ترکوچکبدست آمده،  sig که مقدار از آنجا. بوده است 000/0
دار بین صالحیت بخش مبنی بر وجود رابطه معنی H1گردد و فرض می رددار بین دو متغیر، نبود رابطه معنی

  .گرددمی تاییدحسابرسی داخلی و  اثربخشی حسابرسی داخلی 
H0: r = 0 
H1: r ≠ 0 
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  نتایج حاصله آزمون فرضیه اول  ).3(جدول 

  سطح معناداري tآماره   ضریب  متغیر
  0.000 273/9  /.149  عرض از مبدأ  ضریب همبستگی

صالحیت بخش 
  /.773  /.000 807/15  /.041  حسابرسی داخلی

 سطح معناداري ضریب  F 84/249آماره   /.773  ضریب تعیین
  F  0.000 (P-VALUE)  آماره  0.598  ضریب تعیین تعدیل شده  همبستگی

 0.000  170  تعداد مشاهدات  1.976  واتسون -آماره دوربین 

  .گردد تایید می H1فرض   نتیجه آماري

  
  آزمون فرضیه دوم . 6-4

  .داري وجود دارد بین اندازه بخش حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنی: دومفرضیه 
بخش حسابرسی داخلی بدست آمده، و اثربخشی حسابرسی براي آزمون فرضیه یاد شده، بین اندازه 

بدست  sigدر این آزمون مقدار . صورت پذیرفت 05/0داخلی، آزمون همبستگی پیرسون، با احتمال خطاي 
باشد، در نتیجه می 05/0از  ترکوچکبدست آمده،  sig از آنجا که مقدار. بوده است 000/0آمده برابر با 

دار بین مبنی بر وجود رابطه معنی H1گردد و فرض می رددار بین دو متغیر، طه معنیمبنی بر نبود راب H0فرض 
  .گرددمی تاییداندازه بخش حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی 

  نتایج حاصله آزمون فرضیه دوم ).4(جدول 
  سطح معناداري tآماره   ضریب  متغیر

  0.000  12.251  /.129  عرض از مبدأ  ضریب همبستگی
  0.823  0.000  807/18  0.035  اندازه بخش حسابرسی داخلی

سطح معناداري ضریب   F 703/353آماره   0.823  ضریب تعیین
  F  0.000 (P-VALUE)  آماره  0.678  ضریب تعیین تعدیل شده  همبستگی

 0.000  170  تعداد مشاهدات  1.500  واتسون -آماره دوربین 

  .گردد تایید می H1فرض   نتیجه آماري
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  آزمون فرضیه سوم . 6-5
  .داري وجود دارد بین تعامل حسابرسان داخلی با خارجی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنی: سوم فرضیه

براي آزمون فرضیه یاد شده، بین تعامل حسابرسان داخلی با خارجی بدست آمده، و اثربخشی حسابرسی 
بدست  sigدر این آزمون مقدار . صورت پذیرفت 05/0داخلی، آزمون همبستگی پیرسون، با احتمال خطاي 

باشد، در نتیجه می 05/0از  ترکوچکبدست آمده،  sig از آنجا که مقدار. بوده است 000/0آمده برابر با 
دار بین مبنی بر وجود رابطه معنی H1گردد و فرض می رددار بین دو متغیر، مبنی بر نبود رابطه معنی H0فرض 

  .گرددمی تاییدداخلی با خارجی و اثربخشی حسابرسی داخلی تعامل حسابرسان 
  

  نتایج حاصله آزمون فرضیه سوم). 5(جدول 
  سطح معناداري tآماره   ضریب  متغیر

  0.000  820/7  /.128  عرض از مبدأ  ضریب همبستگی
  /.855  0.000  407/21  /.034  تعامل حسابرسان داخلی با خارجی

سطح معناداري ضریب   F 253/458آماره   0.855  ضریب تعیین
  F  0.000 (P-VALUE)  آماره  0.732  ضریب تعیین تعدیل شده  همبستگی

  0.000  170  تعداد مشاهدات  538/1  واتسون -آماره دوربین 
  .گردد تایید می H1فرض   نتیجه آماري

  
  آزمون فرضیه چهارم . 6-6

داري  ی حسابرسی داخلی رابطه معنیداخلی و اثربخش بین حمایت مدیریت براي حسابرسی: چهارمفرضیه 
  .وجود دارد

داخلی بدست آمده، و اثربخشی  براي آزمون فرضیه یاد شده، بین حمایت مدیریت براي حسابرسی
 sigدر این آزمون مقدار . صورت پذیرفت 05/0حسابرسی داخلی، آزمون همبستگی پیرسون، با احتمال خطاي 

باشد، در نتیجه می 05/0از  کمتربدست آمده،   sig ز آنجا که مقدارا. بوده است 000/0بدست آمده برابر با  
دار بین مبنی بر وجود رابطه معنی H1گردد و فرض می رددار بین دو متغیر، مبنی بر نبود رابطه معنی H0فرض 

  .گرددمی تاییدداخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی  حمایت مدیریت براي حسابرسی
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  ه آزمون فرضیه چهارمنتایج حاصل ).6(جدول 
  سطح معناداري tآماره   ضریب  متغیر

  0.000  493/10  /.139  عرض از مبدأ  ضریب همبستگی
  0.782  0.000  273/16  0.782  داخلی حمایت مدیریت براي حسابرسی

سطح معناداري ضریب   F 798/264آماره   0.782  ضریب تعیین
  F  0.000 (P-VALUE)  آماره  0.612  ضریب تعیین تعدیل شده  همبستگی

  0.000  170  تعداد مشاهدات  1.935  واتسون -آماره دوربین 
  .گردد تایید می H1فرض   نتیجه آماري

  
  پنجمآزمون فرضیه . 6-7

  .داري وجود دارد بین استقالل حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنی: پنجمفرضیه 
اثربخشی حسابرسی داخلی،  ابرسی داخلی بدست آمده، وبراي آزمون فرضیه یاد شده، بین استقالل حس

بدست آمده برابر  sigدر این آزمون مقدار . صورت پذیرفت 05/0آزمون همبستگی پیرسون، با احتمال خطاي 
مبنی بر  H0باشد، در نتیجه فرض می 05/0از  کمتربدست آمده،   sig از آنجا که مقدار. بوده است 000/0با 

دار بین استقالل حسابرسی مبنی بر وجود رابطه معنی H1گردد و فرض می رددار بین دو متغیر، نبود رابطه معنی
  .گرددمی تاییدداخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی 

  
  نتایج حاصله آزمون فرضیه پنجم ).7(جدول 

  سطح معناداري tآماره   ضریب  متغیر
  0.000  623/8  /.144  عرض از مبدأ  ضریب همبستگی

  0.802  0.000  380/17  /.802  حسابرسی داخلی استقالل
سطح معناداري ضریب   F 050/302آماره   0.802  ضریب تعیین

  F  0.000 (P-VALUE)  آماره  0.643  ضریب تعیین تعدیل شده  همبستگی
  0.000  170  تعداد مشاهدات  1.536  واتسون -آماره دوربین 

  .گردد تایید می H1فرض   نتیجه آماري
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  هاي پژوهشتمحدودی. 7
 دهندگان نظر واقعی خود را ارائه ندهند و شود که پاسخیت ذاتی پرسشنامه همواره موجب میدمحدو

گذرد، لذا این پژوهش نیز مستثنی نبوده و یا درك مشترکی بین آنها نسبت به موضوع پژوهش اثر می
  . همچنان با این محدودیت مواجه بوده است

 تباط با آن محدودیت دیگري بود که محقق با آن مواجه شد هرچند پائین بودن سطح اطالعات در ار
  . براي رفع ابهام محقق قبل از توزیع پرسشنامه جلسه توجیهی براي آنان برگزار نموده است

 هراس از  توام باترس و ها سبب شده است که افراد دیدي منفی وعدم فرهنگ تحقیق در سازمان
- پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه امتناع ورزند و یا اینکه پاسخ سعی دارند از تحقیق داشته باشند و

   .هایی متفاوت ازآنچه در باطن دارند ابراز نمایند
 رفتاري بها ندادن به پژوهش بویژه درمباحث علوم انسانی و  
 جامعه با پاسخگویی دقیق به  زمینه اهمیت آنها جهت تغییرات در بیگانه بودن افراد مخاطب در

 شنامهسواالت پرس

  
 پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیقات آتی. 8

  .الزحمه آن پرداخته شودبه بررسی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی مستقل و حق -1
  .هاي کمیته حسابرسی و اثربخشی حسابرسی داخلی پرداخته شودبه بررسی رابطه بین ویژگی -2
  .  بخشی حسابرسی داخلی پرداخته شودبه بررسی رابطه بین دوره تصدي حسابرسی مستقل و اثر -3
 .بندي شودبه بررسی عوامل موثر بر صالحیت حسابرسان داخلی پرداخته و اولویت -4

  
  منابع .9

 .یبانک يدر واحدها یکنترل داخل يهانظام يبرا یچارچوب). 1385(، يژاد، عبدالمهدنارجمند .1
 گروه ،یالمللنیب يهاحساب هیبال مستقر در بانک تسو ينظارت بر بانکدار تهیانتشارات کم

  . 1-64صص  ،يها و موسسات اعتبارکل نظارت بر بانک تیریمد ،يو اعتبار یبانک یمطالعات
  .1-5صص  ،35شماره  ، مجله حسابرس،"یاوکسل نزیقانون سارب"، )1385(، لیاسماع ،يجواهر .2
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