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دراثربخشی حسابرسی داخلی بر بررسی رابطه بین عوامل موثر 

عملکرد حسابرسی مستقل )مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در 

 بورس اوراق بهادار تهران(

 2کاظمی کریم ،1*موسوی مجتبی سید

 30/10/1400تاریخ پذیرش                        04/09/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

در  یداخل حسابرسی یعوامل مؤثر بر اثربخش یتاهم یینو تع یینپژوهش با هدف تب ینا

 1400سال مستقل در  یبر عملکرد حسابرس بورس اوراق بهادار تهران شدة یرفتهپذ یها شرکت

 یتبوده و با توجه به ماه یکاربرد یقاتاز نظر هدف، از نوع تحق ضرحایق انجام شده است. تحق

. گردد یم یبند طبقه یلیو تحل یفیتوص یقاتدر زمره تحق یقتحق موضوع، از لحاظ روش انجام

-یم یلتشک یرانا یحسابداران رسم یحسابرسان عضو جامعه ییهپژوهش را کل یآمار ی جامعه

 ی،انفراد ینعضو، شاغل یدر مؤسسات حسابرس یکپنج گروه؛ شر مل. حسابرسان مذکور شادهد

نفر  2830شاغل که در مجموع تعداد  یرشاغل در مؤسسات و غ ی،شاغل در سازمان حسابرس

از فرمول  یقرار گرفته است. جهت انتخاب نمونه آمار یمورد بررس 1400 الهستند که در س

 یها از )آزمون یاتآزمون فرض یشد. برا خابنفر انت 338کوکران استفاده شده است و تعداد 

 ینب از آن است که یحاک یق به صورت کلیتحق یج( استفاده شده است. نتایدمنو فرT یآمار

وجود  یمستقل رابطه معنادار یبر عملکرد حسابرس یداخل یحسابرس یعوامل موثر در اثربخش

 .دارد

سابداران ی، عملکرد حسابرسی مستقل، جامعه حاثربخشی حسابرسی داخل: کلمات کلیدی

  رسمی

                                                           
1
 ایران مهران، کاربردی علمی دانشگاه حسابداری، گروه دانشگاه، مدرس 

2
 ایران ایالم، نفت شرکت در شاغل حسابداری، ارشد کارشناس 
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  مقدمه -1

و  ها یوهها، ش سازمان است که شامل طرح یک ی از اداره یبخش مهم یکنترل داخل

 یبانیپشت یگر،ها و مقاصد و به عبارت د هدف ها، یفهبه وظ یابیدست یبرا ییاجرا یها روش

در حفاظت از  یخط دفاع ینبه عنوان اول یزعملکرد است. و ن یبر مبنا یریتاز مد

 (.2012، یر ی)جف رود یکشف خطاها و تقلب به کار م یشگیری،پ ها، ییدارا

بخش در شرکت است.  اثر یاستقرار کنترل داخل یشرکت یراهبر یها از مؤلفه یکی

است.  یواحد تجار یرامونپ های یسککاهش ر یبرا یریتواکنش مد ی،داخل یها کنترل

)موسوم  یتردو یسیونکم یمال یبانپشت یها ارائه شده توسط کارگروه سازمان یفطبق تعر

 یگرو د یرانمد یره،مد یئتاست که از جانب ه یدینفرا ی،، کنترل داخل1992به کوزو ( 

 یرسه گانه ز یها به هدف یابیمعقول از دست ینانکارکنان مؤسسه، به منظور کسب اطم

 :شود یبرقرار م

 یاتعمل ییو کارا یاثربخش -1

 یمال یها اعتماد گزارش قابلیت –2

 و مقررات الزم االجرا ینقوان یتو رعا پذیرش –3

تضاد منافع،  ی اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجودواحدها روزافزون گسترش

ی با توجه طرف از (.1389یگانه و آذین فر،  )حساسنیازهای نظارتی را به وجود می آورد 

به افزایش پیچیدگی سازمانها، وجود حسابرسی داخلی، به عنوان بخشی از سیستم کنترل 

یش تقلب درسازمان افزا موجبیافته و بی توجهی به حسابرسی داخلی  ضرورتداخلی 

 . (1391ری و رضایی، ید)پورحشود می

منوط به وجود  یحسابرس یک ییو کارا یاز صاحب نظران معتقدند که اثربخش یاریبس

. باشد یم یو ارتباط متقابل حسابرسان مستقل و داخل یقو یداخل یگروه حسابرس یک

 است یتبر عملکرد حسابرس حائز اهم یکنترل داخل یستمس یرتأث ینهدر زم یقتحق ینبنابرا

 (.1398)رحمانی و محمودخانی، 

 .چارچوب نظری و پیشینه پژوهش2

 .چارچوب نظری2.1

 کنترلهای بهبود راستای در مدیریت به کمک با می تواند داخلی حسابرسی مؤثر عملکرد

 بررسی، داخلی، حسابرسان اصلی کند. مسئولیتهای تضمین را شرکت کیفی نظارت داخلی،
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 گزارشها و فرآیندها، نسبت به داخلی کنترل اهداف اثربخشی و کفایت بر نظارت و ارزیابی

 عملکرد و اجرایی مدیریت بین ارتباط (. بااینحال،2019هااست )چانگ و همکاران، تطبیق

 حسابرسی مؤثر عملکرد بین رابطه اگر .است همراه محدودیتی با نیز داخلی مؤثر حسابرسی

 مؤثر عملکرد نشود، داده قرار بررسیعینی مورد  به طور اجرائی مدیریت و داخلی

 مدیریت اجرایی شود. انتظاراتمی روبر مشکالتی با فعالیتها اجرای در داخلی حسابرسی

بگذارد )اولریچ و  تأثیر داخلی حسابرسی مؤثر عملکرد کار بر توجهی قابل به طور میتواند

 (.2019همکاران، 

 یتی فعال حوزه در عملکرد یریگ برای اندازه یاری: معیداخل یحسابرس یاثربخش

مطابق  یحسابرس یتهایمقاصد فعال به هدفها و یدنکه برای رس ی باشدم یداخل یحسابرس

به  یتواندم یو اثربخش ییاست. سنجش کارا و استانداردها یفیک یژگیهایو ینبا باالتر

 (.1392)ساسانی و اسکندری؛  باشد یفیو ک میصورت ک

و توسط کارکنان  یدگیکه در داخل واحد موردرس ابییارز یفهی: وظیداخل یحسابرس

 یکنترل یطمح یو از ارکان اصل یدآ یآن، به منظور ارائه ی خدمت به آن واحد به وجود م

های حسابداری و کنترل  یستمس یو اثربخش یتکفا یو بررس یابیشود. ارز یمحسوب م

 ی؛حسابرس یاست )استاندارد ها یداخل حسابرسیواحد  یاصل یفاز جمله وظا ی،داخل

 (.610بخش 

وجود  یتهمواره بر اهم ی: استاندارد گذارانداخل یکارکنان واحد حسابرس یتصالح

و  یفبرعهده گرفتن وظا یالزم برا یتدانش، مهارت و صالح یدارا یحسابرسان داخل

حسابرسان  (.2004ی ویلیام؛ و ج ییرلیبر یری،التای کنند )م یدتأک ی،حسابرس یتهایمسئول

 ی توانندسازمان، م یژةمشکالت و ییدر شناسا یشترب ییاز توانا برخورداری، یلدل ماهر، به

پس از مطالعه ( 2009، )احمد، عثمان و جوزف .انجام دهند یشتریب یفیترا با ک یحسابرس

نبردن از  که بهره یافتنددر یمالز عمومی یدر بخشها یداخل یحسابرس یتاهم یرو

 دارد. یر منفیتأث یداخل یدر نقش حسابرس ی،داخل یدر حوزه حسابرس یتباصالحکارکنان 

کردند که کم بودن  یانب(، 2009)و همکارانش  ی: احمدداخل یاندازه واحد حسابرس

 یمالز عمومی در بخش یداخل یحسابرس یتموفق یمانع اصل ی،تعداد حسابرسان داخل

 ی،داخل یحسابرس یکه واحدها یشودوجب مم یریتمد یقو یبانیآنها، پشت یدهاست. به عق
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انجام  یترا با موفق یت هایشانداشته باشند و کارکنان بتوانند مسئول یکاف کارکنان و منابع

 (.1400)شیروانی و گنجی،  دهند

از  یانجمن حسابرسان داخل ی: تعریفداخل یحسابرس یبرا یریتمد یبانیپشت

یریت مفهوم، مد ینخوب است که در ا یمانند راهبر یشامل موضوعات ی،داخل یحسابرس

قائل شده و انتظارات خود را از  یداخل یحسابرس عملکرد یبرا یادیز یتاهم ارشد

 (.2005؛ لرمنسون و رگونندان کارلو،)داده است  ییرتغ یداخل یحسابرس

 .پیشینه پژوهش2.2

 یفیتحسابرس باک ییرو تغ یدوره تصد ینرابطه ب ی(: به بررس1395)یو برزگر یریپ

 یانگرپژوهش ب یتجشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. نتا یرفتهپذ یسود شرکتها

از  یجهو در نت یدافزا یم یحسابرسان بر مقدار اقالم تعهد یدورة تصد یشآن است که افزا

 شود. یسود کاسته م یفیتک

نقد آزاد  یانجر ینبر رابطه ب یحسابرس یفیتک یرتأث ی(: به بررس1396)یادیوص یشستا

 یپژوهش نشان م ینا یجسود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. نتا یریتمازاد با مد

حسابرس، تعارض مربوط به  ییرو تغ یادز یفیتبا ک یدهد که استفاده از مؤسسه حسابرس

آزاد مازاد را کاهش داده و موجب کاهش  ینقد یانهایاز جر یناش یندگینما یها ینههز

 یهسرما یماتتصم ییکارا یشافزا یجهشود و درنت یم یانهاجر یناز ا یسود ناش یریتمد

 را به دنبال دارد. یگذار

 اثربخشی عوامل مؤثر بر ییمطالعه، شناسا ین(: هدف ا 2007)  ییسماوو  یهرتما

 یبزرگ دولت یک بخشاست. بر اساس مطالعهی موردی از  یداخل یخدمات حسابرس

 یتحما ی،حسابرس یفیتک ی چگونگیمقاله به بررس ینا یوپی،در ات یمؤسسه آموزش عال

. یپردازدعوامل م ینا یانو اثرات متقابل م یژگیهای صاحبکارو ی،سازمان یطمح یریت،مد

را به شدت  یداخل یحسابرس یصورت است که اثربخش این مقاله به ینمهم ا یافته های

 و یسازمان یطمح یریت،مد یتحما یکهل. در حایداندم یداخل یفیت حسابرسیک یرتحت تأث

  .ندارند یداخل یحسابرس یبر اثربخش ییبسزا یرصاحبکار تأث یژگیهایو
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 اثربخشی مطالعه برای درك گردانندگان سازمان از ین(: ا 2009و آزون )  آرِنا

و نقش محوری  ی داخلیحسابرس یتدر مأمور یراخ ییراتبا توجه به تغ ی،داخل یحسابرس

 یتالیایی،شرکت ا 153های  داده اساس بر یهاآن در اداره امور شرکت انجام شده است. بررس

 یمت یژگیهایمتأثر از سه عامل است: و ی داخلیحسابرس یکه اثربخش ی دهدبه ما نشان م

 ی.و ارتباط سازمان یحسابرس یتهایفعال و یندهافرآ ی،داخل یحسابرس

  ضعف یدارا یها پژوهش خود نشان داد شرکت های یافتهابر بن یز(:  ن2010) یازوا

و با کاهش  تر یفضع یازنظر مال تر، یچیدهتر، پ کوچک ییها شرکت یشترب ی،کنترل داخل

 رشد هستند.

و چرخة عمر  یداخل یها کنترل ین(: در پژوهش خود رابطه ب2016ژو و همکاران )

 یها معنادار کنترل یرتأث یانگرپژوهش ب یجکردند. نتا یها بررس شرکت را با عملکرد شرکت

از مراحل چرخة عمر متفاوت  یکدر هر یرتأث ینها بود که ا بر بهبود عملکرد شرکت یداخل

 است.

شرکت )حداکثر  یریتسهام مد یتمالک یین(:  نشان داد سطح پا2017و همکاران ) میترا

و دستمزد حسابرسان  یلضعف کنترل داخ ینبر رابطة مثبت ب یری% سهام شرکت( تأث5تا 

%( برسد، در 25% و کمتر از 5از  یشبه سطح متوسط )ب یتمالک ینا یوقت یندارد، ول

و دستمزد حسابرسان خواهد  یضعف کنترل داخل ینبر رابطه ب یمثبت یرتأث صورت ینا

 خواهد شد. یدترشد یزن یرگذاریتأث ین%( ا25از  یشتر)ب یریتسهام مد یشداشت. با افزا

برگرفته از  ی،داخل یها در پژوهش خود نشان دادند اگر کنترل(: 2018)و همکاران  یج

وجود داشته باشد،  یمتعدد یندگیاگر مشکالت نما یاشرکت باشد و  یکل گذاری یاستس

آن است  یانگرب یجنتا ین. درمجموع ایستندچندان مؤثر ن یداخل یها کنترل صورت یندر ا

 دارد.  یبستگ یسازمان عوامل متعدد درون هب یداخل یها کنترل یکه اثربخش

به  یداخل یها کنترل یفیتخود نشان دادند، ک یق(: در تحق2018و همکاران ) یاوس

سطح اعتماد  ی،عملکرد حسابرسان داخل یستگیشا یردر تأث یشکل مثبت و معنادار

رکت ش یمال های یتفعال یابیدر ارز یحسابرس یتةمشارکت کم یزانو م یداخل یحسابرس

 قرار دارد.

 وسیله به ه شد انجام د عملکر حسابرسی تأثیر پژوهشی در (:2019همکاران) و جانسن

 اروپاشامل غربی ل شما کشور چهار ر د واقع دولتی برادارات حسابرسی عالی ت مؤسسا
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 حسابرسی که داد نشان آنان پژوهش نتایج کردند. بررسی را سوئد و نروژ فنالند، دانمارك،

 .است داشته پاسخگویی تاحدودی و بهبود تغییرات، ، سودمندی بر مثبتی تأثیر عملکرد

 عملکرددر حسابرسی تأثیر مورد در پیشین ی پژوهشها که در عواملی ز ا برخی ، همچنین

 کیفیت مشروعیت، اما بوده شده ناکارآمد اشاره کشور 4 در بودند، مهم کشورها برخی

 است. اهمیت حائز رسانه ها توجه از ناشی و پیامدهای حسابرسی

 های پژوهش یهفرض.3

های پژوهش  یهفرض یشین،نظری پژوهش و پژوهشهای پ یو مبان یاتتوجه به ادب با

 شده اند: ینتدو یربه شرح ز یهفرض ل سهشام

مستقل  یو عملکرد حسابرس یداخل یکارکنان حسابرس یتصالح یناول: ب فرضیه

 وجود دارد. یرابطه معنادار

مستقل رابطه  یو عملکرد حسابرسی داخل یی حسابرس اندازه بیندوم:  فرضیه

 وجود دارد. یمعنادار

مستقل  یو عملکرد حسابرس یداخل یاز حسابرس یریتمد یتحما ینسوم: ب یهفرض

 وجود دارد. یرابطه معنادار

 .روش تحقیق4

 یها در شرکت یداخل حسابرسی یعوامل مؤثر بر اثربخش یبه بررس یقتحق ینا

 یلتحل .پردازد یمستقل م یبر عملکرد حسابرس بورس اوراق بهادار تهران شده یرفتهذپ

 یروش ارتباط تنگاتنگ یناست . ا یپر کاربرد در مطالعات علم یاز روشها یکی یونرگرس

 یداشته و عموما به طور همزمان در مطالعات مورد استفاده قرار م یهمبستگ یببا ضر

وابسته را  یرمتغ ییراتکند تا تغ یمحقق فراهم م یامکان را برا ینا یونرگرس یل.تحل یردگ

 یرمتغ یینمستقل را در تب یرهایاز متغ یکو سهم هر  ینیب یشمستقل پ یهایرمتغ یقاز طر

 کند . یینوابسته تع

مستقل و وابسته  یردو متغ ینب یرابطه خط یستیبا یونآزمون رگرس یجنتا یانب برای

عدم وجود رابطه  یاوجود  یصدار باشد ،که تشخ یمعن یدمدل با یشود به عبارت یجادا

 یکیدر اصل  یشراست)آزمون ف یسرم  (f)یشرآزمون ف یلهدار بودن مدل بوس یو معن یخط
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 یاز دو گروه استفاده م یشب یسهمقا یشود که برا یمحسوب م یا یسهمقا یاز آزمونها

 شود( 

وابسته  یرمستقل بر متغ یرمتغ یاکه ا یدد دیحال با یونیرگس یازهاین یشپ یاز بررس بعد

مستقل  یرمتغ یرتاث یزانم یبررس یچقدر است.برا یرتاث ینا یزاندارد م یردارد و اگر تاث یرتاث

 tآزمون  یدار یکه اگر سطح معن یبه طور شود یکمک گرفته م tوابسته از آزمون  یربر متغ

 یاگر سطح معن یدارد ول یروابسته تاث یرمستقل بر متغ یرمتغ یعنیدرصد باشد ،  5 زکمتر ا

 یرتواند بر متغ یمستقل نم یراست که متغ یبدان معن یندرصد باشد ا 5از  یشآن ب یدار

حسابداران  یحسابرسان عضو جامعه یه یکل یداشته باشد . لذا جامعه آمار یروابسته تاث

نمونه استفاده از فرمول با  باشند کهنفر می 2830دهد که قریب به یم یلتشک یرانا یرسم

 یندر ا یحجم نمونه محاسبه شده است.ابزار گردآور ینفر برا 338کوکران تعداد گیری 

بوده که  91/0ن آ یاییپا یزانالزم برخوردار است و م ییپرسشنامه بوده که از روا یقتحق

 پرسشنامه قابل قبول است. ینا دهدپایاییینشان م

 ها داده یلو تحل یهروش تجز.4.1

 تحلیلو  یهتجز SPSS  افزار نرم 21با استفاده از نسخه  یقتحق ینهای حاصل از ا داده

 .ی شودارائه م فرضیه ها های یلدر قالب تحل یقشده و گزارش تحق

 .یافته های پژوهش5

 .فرضیه اول5.1

 یمستقل رابطه معنادار یو عملکرد حسابرس یداخل یکارکنان حسابرس یتصالح ینب

 وجود دارد.

H0 :مستقل رابطه  یو عملکرد حسابرس یداخل یکارکنان حسابرس یتصالح ینب

 دارد.نوجود  یمعنادار

H1: مستقل رابطه  یو عملکرد حسابرس یداخل یکارکنان حسابرس یتصالح ینب

 وجود دارد. یمعنادار
 فرضیه اول ؛ نتایج رگرسیون1جدول شماره 

Yt=a+b1x1 
 

 
ضرایب  ضرایب غیر استاندارد

 (sigخطا) t استاندارد
B خطای معیار Beta 
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 001/0 61/14  098/0 68/1 مقدار ثابت

 001/0 45/19 752/0 028/0 510/0 کارکنان یتصالح

  862/0همبستگی :

  770/0ضریب تعیین:

  84/1دوربین واتسون:

f(sig :)458 (000/0)  

 متغیر وابسته:عملکرد حسابرسی مستقل

 

از نتایج رگرسیون بایستی خطاهای متغیرها مستقل از هم جدا باشند که برای اطمینان 

برای تشخیص مستقل بودن یا نبودن خطاهای متغیرها از آزمون دوربین واتسون استفاده 

شده است در جدول فوق مشاهده می شود که مقدار دوربین واتسون به دست آمده برابر با 

قرار گرفته لذا می توان گفت که خطاهای   5/2 تا 5/1می باشد چون این مقدار بین  84/1

 متغیرها مستقل از هم جدا می باشند.

برای تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته نیاز است که بین متغیر وابسته و متغیر 

( 862/0مستقل همبستگی وجود داشته باشد که در این فرضیه میزان همبیستگی ایجاد شده)

است که قابل استناد می باشد. مقدار ضریب تعیین میزان دقت مدل را در حد نسبتا باالیی 

برود  1برای پیش بینی متغیر وابسته اندازه گیری می کند لذا هر چه مقدار آن به سمت 

دهد  ( نشان می770/0نشان از دقت مدل در پیش بینی متغیر وابسته است که این مقدار )

بسته را دارد بنابراین می توان گفت که مدل توسط متغیر مستقل توانایی پیش بینی متغیر وا

متغیر مستقل تبیین شده است به عبارتی متغیرمستقل توانایی پیش بینی متغیر وابسته 

 )عملکرد حسابرس مستقل( را دارد.

برای بیان نتایج آزمون رگرسیون بایستی رابطه خطی بین دو متغیر مستقل و وابسته 

د معنی دار باشد ،که تشخیص وجود یا عدم وجود رابطه ایجاد شود به عبارتی مدل بای

(میسر است. میزان خطای آن در این fخطی و معنی دار بودن مدل بوسیله آزمون فیشر)

است بنابراین این  05/0می باشد و چون مقدار خطای محاسبه شده کمتر  از  001/0فرضیه 

و مدل معنی دار است. و در بدان معنی است که بین متغیرها رابطه خطی ایجاد شده است 
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کارکنان  یتصالحاین فرضیه مشاهده می شود میزان خطای آزمون ضرایب متغیر 

( لذا این متغیر توانایی تاثیر گذاری بر متغیر 001/0است) 05/0ی کمتر ازداخل یحسابرس

حسابرس کارکنان  یتصالحوابسته)عملکرد حسابرس مستقل( را دارد. به عبارتی هر چه 

 شتر باشد عملکرد حسابرسی مستقل بهتر می شود.داخلی بی

 .فرضیه دوم5.2

وجود  یمستقل رابطه معنادار یو عملکرد حسابرسی داخل یی حسابرس اندازه بین

 دارد.

H0: وجود  یمستقل رابطه معنادار یو عملکرد حسابرسی داخل یی حسابرس اندازه بین

 دارد.ن

H1: وجود  یمستقل رابطه معنادار یحسابرسو عملکرد ی داخل یی حسابرس اندازه بین

 دارد.
 ؛ نتایج رگرسیون فرضیه دوم2جدول شماره 

Yt=a+b1x1 
 

 
ضرایب غیر 

 استاندارد

ضرایب 

 t استاندارد
خطا)

sig) B  خطای

 معیار

Beta 
 

78 مقدار ثابت

/1 

095/0  61

/16 

001/

72 اندازه ی حسابرسی داخلی 0

4/0 

048/0 782/0 05

/19 

001/

  807/0همبستگی : 0

  872/0ضریب تعیین:

  97/1دوربین واتسون:

f(sig :)639 (000/0)  

 متغیر وابسته:عملکرد حسابرسی مستقل

 

برای اطمینان از نتایج رگرسیون بایستی خطاهای متغیرها مستقل از هم جدا باشند که 

واتسون استفاده برای تشخیص مستقل بودن یا نبودن خطاهای متغیرها از آزمون دوربین 

شده است در جدول فوق مشاهده می شود که مقدار دوربین واتسون به دست آمده برابر با 

قرار گرفته لذا می توان گفت که خطاهای   5/2تا  5/1می باشد چون این مقدار بین  97/1

 متغیرها مستقل از هم جدا می باشند.
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است که بین متغیر وابسته و متغیر  برای تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته نیاز

( 807/0مستقل همبستگی وجود داشته باشد که در این فرضیه میزان همبیستگی ایجاد شده)

در حد نسبتا باالیی است که قابل استناد می باشد. مقدار ضریب تعیین میزان دقت مدل را 

برود  1به سمت  برای پیش بینی متغیر وابسته اندازه گیری می کند لذا هر چه مقدار آن

دهد  ( نشان می872/0نشان از دقت مدل در پیش بینی متغیر وابسته است که این مقدار )

متغیر مستقل توانایی پیش بینی متغیر وابسته را دارد بنابراین می توان گفت که مدل توسط 

متغیر مستقل تبیین شده است به عبارتی متغیرمستقل توانایی پیش بینی متغیر وابسته 

 لکرد حسابرس مستقل( را دارد.)عم

برای بیان نتایج آزمون رگرسیون بایستی رابطه خطی بین دو متغیر مستقل و وابسته 

ایجاد شود به عبارتی مدل باید معنی دار باشد ،که تشخیص وجود یا عدم وجود رابطه 

(میسر است. میزان خطای آن در این fخطی و معنی دار بودن مدل بوسیله آزمون فیشر)

است بنابراین این  05/0می باشد و چون مقدار خطای محاسبه شده کمتر  از  001/0فرضیه 

بدان معنی است که بین متغیرها رابطه خطی ایجاد شده است و مدل معنی دار است. و در 

ی داخل یحسابرس این فرضیه مشاهده می شود میزان خطای آزمون ضرایب متغیر اندازه ی

لذا این متغیر توانایی تاثیر گذاری بر متغیر وابسته)عملکرد ( 001/0است) 05/0کمتر از

حسابرس داخلی بیشتر باشد عملکرد  حسابرس مستقل( را دارد. به عبارتی هر چه اندازه ی

 حسابرسی مستقل بهتر می شود.

 .فرضیه سوم5.3

 یمستقل رابطه معنادار یو عملکرد حسابرس یداخل یاز حسابرس یریتمد یتحما ینب

 رد.وجود دا

H0 :مستقل رابطه  یو عملکرد حسابرس یداخل یاز حسابرس یریتمد یتحما ینب

 دارد.نوجود  یمعنادار

H1 :مستقل رابطه  یو عملکرد حسابرس یداخل یاز حسابرس یریتمد یتحما ینب

 وجود دارد. یمعنادار
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 ؛ نتایج رگرسیون فرضیه سوم3جدول شماره 
Yt=a+b1x1 

 

 
ضرایب غیر 

 استاندارد

 ضرایب

 t استاندارد
خطا)

sig) B  خطای

 معیار

Beta 
 

56 مقدار ثابت

/1 

089/0  61

/17 

001/

68 یریتمد یتحما 0

1/0 

054/0 698/0 05

/20 

001/

  901/0همبستگی : 0

  684/0ضریب تعیین:

  61/1دوربین واتسون:

f(sig :)554 (000/0)  

 متغیر وابسته:عملکرد حسابرسی مستقل

 

نتایج رگرسیون بایستی خطاهای متغیرها مستقل از هم جدا باشند که  برای اطمینان از

برای تشخیص مستقل بودن یا نبودن خطاهای متغیرها از آزمون دوربین واتسون استفاده 

شده است در جدول فوق مشاهده می شود که مقدار دوربین واتسون به دست آمده برابر با 

قرار گرفته لذا می توان گفت که خطاهای   5/2تا  5/1می باشد چون این مقدار بین  61/1

 متغیرها مستقل از هم جدا می باشند.

برای تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته نیاز است که بین متغیر وابسته و متغیر 

( 901/0مستقل همبستگی وجود داشته باشد که در این فرضیه میزان همبیستگی ایجاد شده)

ت که قابل استناد می باشد. مقدار ضریب تعیین میزان دقت مدل را در حد نسبتا باالیی اس

برود  1برای پیش بینی متغیر وابسته اندازه گیری می کند لذا هر چه مقدار آن به سمت 

دهد  ( نشان می684/0نشان از دقت مدل در پیش بینی متغیر وابسته است که این مقدار )

ته را دارد بنابراین می توان گفت که مدل توسط متغیر مستقل توانایی پیش بینی متغیر وابس

متغیر مستقل تبیین شده است به عبارتی متغیرمستقل توانایی پیش بینی متغیر وابسته 

 )عملکرد حسابرس مستقل( را دارد.

برای بیان نتایج آزمون رگرسیون بایستی رابطه خطی بین دو متغیر مستقل و وابسته 

معنی دار باشد ،که تشخیص وجود یا عدم وجود رابطه ایجاد شود به عبارتی مدل باید 

(میسر است. میزان خطای آن در این fخطی و معنی دار بودن مدل بوسیله آزمون فیشر)
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است بنابراین این  05/0می باشد و چون مقدار خطای محاسبه شده کمتر  از  001/0فرضیه 

مدل معنی دار است. و در بدان معنی است که بین متغیرها رابطه خطی ایجاد شده است و 

 این فرضیه مشاهده می شود میزان خطای آزمون ضرایب متغیر حمایت مدیریت از

( لذا این متغیر توانایی تاثیر گذاری بر متغیر 001/0است) 05/0ی کمتر ازداخل یحسابرس

وابسته)عملکرد حسابرس مستقل( را دارد. به عبارتی هر چه حمایت مدیریت از حسابرس 

 شتر باشد عملکرد حسابرسی مستقل بهتر می شود.داخلی بی

 .بحث و نتیجه گیری6

با توجه به نتایج فرضیات فرعی که همگی تایید شده اند در نتیجه می توان گفت که 

عوامل موثر  ینبفرضیه اصلی این تحقیق نیز تایید شده است پس می توان گفت که 

. وجود دارد یرابطه معنادارمستقل  یو عملکرد حسابرس یداخل یحسابرس دراثربخشی

 یها اظهار نظر حسابرسان در گزارش یاز شواهد مهم برا یکیبه عنوان  یکنترل داخل

از  یکی یاقتصاد یدر واحدها یکنترل داخل یستماستقرار س یناست بنابرا یحسابرس

 ی،مال یتو شفاف ییپاسخگو یارتقا یات،عمل ییو کارا یعوامل تحقق اثر بخش ینتر مهم

.هم رود یبه شمار م یمال یها از سوءاستفاده پیشگیریو مقررات و کمک به  ینقوان یترعا

سازمان است که شامل  یک ی از اداره یبخش مهم یتوجه داشت که کنترل داخل یدبا ینچن

ها و مقاصد و به  هدف ها، یفهبه وظ یابیدست یبرا ییاجرا یها و روش ها یوهها، ش طرح

 یخط دفاع ینبه عنوان اول یزعملکرد است. و ن یبر مبنا یریتداز م یبانیپشت یگر،عبارت د

 .رود یکشف خطاها و تقلب به کار م یشگیری،پ ها، ییدر حفاظت از دارا

 ینکه ب یبرقرار شده به طور یدار یرابطه معن یردو متغ ینب یزن اول یهدر فرض

وجود  یارمستقل رابطه معناد یو عملکرد حسابرس یداخل یکارکنان حسابرس یتصالح

واحد  510/0به مقدار  یداخل یکارکنان حسابرس یتصالح ییربا تغ یهفرض یندارد. در ا

 (.1)جدول شود  یمستقل م یموجب بهبود عملکرد حسابرس

ی  اندازه ینکه ب یبرقرار شده به طور یدار یرابطه معن یردو متغ ینب یزن دوم یهفرض در

 یهفرض ینوجود دارد. در ا یمستقل رابطه معنادار یو عملکرد حسابرس یداخل یحسابرس
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واحد موجب بهبود عملکرد  724/0به مقدار  یداخل یی حسابرس در اندازه ییربا تغ

 (.2)جدول  شود یم تقلمس یحسابرس

 یتحما ینکه ب یبرقرار شده به طور یدار یرابطه معن یردو متغ ینب یزن سوم یهفرض در

وجود دارد. در  یو عملکرد حسابرس مستقل رابطه معنادار یداخل یحسابرساز  یریتمد

واحد موجب  681/0به مقدار   یداخل یحسابرساز  یریتمد یتدر حما ییربا تغ یهفرض ینا

 (.3)جدول شود یمستقل م یبهبود عملکرد حسابرس

 منابع  -7
 .(1392قربان اسکندری) ی،ساسان یرضاترجمه: عل ی،داخل یواحد حسابرس یو اثربخش ییکارا یابیرزا

 5، بند  610بخش  ی،ستانداردهای حسابرسا

ی رابطه بین دورة تصدی و تغییر حسابرس با کیفیت بررس .(1395)ی صدقیانی،سمانهبرزگر و یری،پرویزپ
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 .یو حسابرس یحسابدار یقاتفصلنامه تحق شده دربورس اوراق بهادار تهران. یرفتهپذ
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. یراندر ا یداخل یحسابرس یاثربخش یابیدر ارز ینفعانذ یرتأث (؛1398)مهناز. یمحمودخان ی،عل یرحمان
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