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چکیده
این پژوهش با هدف تبیین و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در
شرکتهای پذیرفتهشدة بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد حسابرسی مستقل در سال 1400
انجام شده است .تحقیق حاضر از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت
موضوع ،از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و تحلیلی طبقهبندی میگردد.
جامعهی آماری پژوهش را کلیهی حسابرسان عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران تشکیل می-
دهد .حسابرسان مذکور شامل پنج گروه؛ شریک در مؤسسات حسابرسی عضو ،شاغلین انفرادی،
شاغل در سازمان حسابرسی ،شاغل در مؤسسات و غیر شاغل که در مجموع تعداد  2830نفر
هستند که در سال  1400مورد بررسی قرار گرفته است .جهت انتخاب نمونه آماری از فرمول
کوکران استفاده شده است و تعداد  338نفر انتخاب شد .برای آزمون فرضیات از (آزمونهای
آماری Tو فریدمن) استفاده شده است .نتایج تحقیق به صورت کلی حاکی از آن است که بین
عوامل موثر در اثربخشی حسابرسی داخلی بر عملکرد حسابرسی مستقل رابطه معناداری وجود
دارد.
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 -1مقدمه
کنترل داخلی بخش مهمی از ادارهی یک سازمان است که شامل طرحها ،شیوهها و
روشهای اجرایی برای دستیابی به وظیفهها ،هدفها و مقاصد و به عبارت دیگر ،پشتیبانی
از مدیریت بر مبنای عملکرد است .و نیز به عنوان اولین خط دفاعی در حفاظت از
داراییها ،پیشگیری ،کشف خطاها و تقلب به کار میرود (جفی ری .)2012،
یکی از مؤلفههای راهبری شرکتی استقرار کنترل داخلی اثر بخش در شرکت است.
کنترلهای داخلی ،واکنش مدیریت برای کاهش ریسکهای پیرامون واحد تجاری است.
طبق تعریف ارائه شده توسط کارگروه سازمانهای پشتیبان مالی کمیسیون تردوی (موسوم
به کوزو )  ،1992کنترل داخلی ،فرایندی است که از جانب هیئت مدیره ،مدیران و دیگر
کارکنان مؤسسه ،به منظور کسب اطمینان معقول از دستیابی به هدفهای سه گانه زیر
برقرار میشود:
 -1اثربخشی و کارایی عملیات
 –2قابلیت اعتماد گزارشهای مالی
 –3پذیرش و رعایت قوانین و مقررات الزم االجرا
گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی ،توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع،
نیازهای نظارتی را به وجود می آورد (حساس یگانه و آذین فر .)1389 ،از طرفی با توجه
به افزایش پیچیدگی سازمانها ،وجود حسابرسی داخلی ،به عنوان بخشی از سیستم کنترل
داخلی ضرورت یافته و بی توجهی به حسابرسی داخلی موجب افزایش تقلب درسازمان
میشود (پورحیدری و رضایی.)1391 ،
بسیاری از صاحب نظران معتقدند که اثربخشی و کارایی یک حسابرسی منوط به وجود
یک گروه حسابرسی داخلی قوی و ارتباط متقابل حسابرسان مستقل و داخلی میباشد.
بنابراین تحقیق در زمینه تأثیر سیستم کنترل داخلی بر عملکرد حسابرس حائز اهمیت است
(رحمانی و محمودخانی.)1398 ،
.2چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
.2.1چارچوب نظری
عملکرد مؤثر حسابرسی داخلی می تواند با کمک به مدیریت در راستای بهبود کنترلهای
داخلی ،نظارت کیفی شرکت را تضمین کند .مسئولیتهای اصلی حسابرسان داخلی ،بررسی،
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ارزیابی و نظارت بر کفایت و اثربخشی اهداف کنترل داخلی نسبت به فرآیندها ،گزارشها و
تطبیقهااست (چانگ و همکاران .)2019 ،بااینحال ،ارتباط بین مدیریت اجرایی و عملکرد
مؤثر حسابرسی داخلی نیز با محدودیتی همراه است .اگر رابطه بین عملکرد مؤثر حسابرسی
داخلی و مدیریت اجرائی به طور عینی مورد بررسی قرار داده نشود ،عملکرد مؤثر
حسابرسی داخلی در اجرای فعالیتها با مشکالتی روبر میشود .انتظارات مدیریت اجرایی
میتواند به طور قابل توجهی بر کار عملکرد مؤثر حسابرسی داخلی تأثیر بگذارد (اولریچ و
همکاران.)2019 ،
اثربخشی حسابرسی داخلی :معیاری برای اندازه گیری عملکرد در حوزه ی فعالیت
حسابرسی داخلی می باشد که برای رسیدن به هدفها و مقاصد فعالیتهای حسابرسی مطابق
با باالترین ویژگیهای کیفی و استانداردها است .سنجش کارایی و اثربخشی میتواند به
صورت کمی و کیفی باشد (ساسانی و اسکندری؛ .)1392
حسابرسی داخلی :وظیفهی ارزیابی که در داخل واحد موردرسیدگی و توسط کارکنان
آن ،به منظور ارائه ی خدمت به آن واحد به وجود می آید و از ارکان اصلی محیط کنترلی
محسوب می شود .ارزیابی و بررسی کفایت و اثربخشی سیستم های حسابداری و کنترل
داخلی ،از جمله وظایف اصلی واحد حسابرسی داخلی است (استاندارد های حسابرسی؛
بخش .)610
صالحیت کارکنان واحد حسابرسی داخلی :استاندارد گذاران همواره بر اهمیت وجود
حسابرسان داخلی دارای دانش ،مهارت و صالحیت الزم برای برعهده گرفتن وظایف و
مسئولیتهای حسابرسی ،تأکید می کنند (التایری ،برییرلی و جی ویلیام؛  .)2004حسابرسان
ماهر ،به دلیل ،برخورداری از توانایی بیشتر در شناسایی مشکالت ویژة سازمان ،می توانند
حسابرسی را با کیفیت بیشتری انجام دهند .احمد ،عثمان و جوزف )2009( ،پس از مطالعه
روی اهمیت حسابرسی داخلی در بخشهای عمومی مالزی دریافتند که بهره نبردن از
کارکنان باصالحیت در حوزه حسابرسی داخلی ،در نقش حسابرسی داخلی تأثیر منفی دارد.
اندازه واحد حسابرسی داخلی :احمد و همکارانش ( ،)2009بیان کردند که کم بودن
تعداد حسابرسان داخلی ،مانع اصلی موفقیت حسابرسی داخلی در بخش عمومی مالزی
است .به عقیده آنها ،پشتیبانی قوی مدیریت موجب میشود که واحدهای حسابرسی داخلی،
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کارکنان و منابع کافی داشته باشند و کارکنان بتوانند مسئولیت هایشان را با موفقیت انجام
دهند (شیروانی و گنجی.)1400 ،
پشتیبانی مدیریت برای حسابرسی داخلی :تعریف انجمن حسابرسان داخلی از
حسابرسی داخلی ،شامل موضوعاتی مانند راهبری خوب است که در این مفهوم ،مدیریت
ارشد اهمیت زیادی برای عملکرد حسابرسی داخلی قائل شده و انتظارات خود را از
حسابرسی داخلی تغییر داده است (کارلو ،لرمنسون و رگونندان؛ .)2005
.2.2پیشینه پژوهش
پیری و برزگری( :)1395به بررسی رابطه بین دوره تصدی و تغییر حسابرس باکیفیت
سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند .نتایتج پژوهش بیانگر
آن است که افزایش دورة تصدی حسابرسان بر مقدار اقالم تعهدی می افزاید و در نتیجه از
کیفیت سود کاسته می شود.
ستایش وصیادی( :)1396به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین جریان نقد آزاد
مازاد با مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند .نتایج این پژوهش نشان می
دهد که استفاده از مؤسسه حسابرسی با کیفیت زیاد و تغییر حسابرس ،تعارض مربوط به
هزینه های نمایندگی ناشی از جریانهای نقدی آزاد مازاد را کاهش داده و موجب کاهش
مدیریت سود ناشی از این جریانها می شود و درنتیجه افزایش کارایی تصمیمات سرمایه
گذاری را به دنبال دارد.
مایهرت و ییسماو (  :) 2007هدف این مطالعه ،شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی
خدمات حسابرسی داخلی است .بر اساس مطالعهی موردی از یک بخش بزرگ دولتی
مؤسسه آموزش عالی در اتیوپی ،این مقاله به بررسی چگونگی کیفیت حسابرسی ،حمایت
مدیریت ،محیط سازمانی ،ویژگیهای صاحبکار و اثرات متقابل میان این عوامل میپردازد.
یافته های مهم این مقاله به این صورت است که اثربخشی حسابرسی داخلی را به شدت
تحت تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی میداند .در حالیکه حمایت مدیریت ،محیط سازمانی و
ویژگیهای صاحبکار تأثیر بسزایی بر اثربخشی حسابرسی داخلی ندارند.
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آرِنا و آزون (  :) 2009این مطالعه برای درك گردانندگان سازمان از اثربخشی
حسابرسی داخلی ،با توجه به تغییرات اخیر در مأموریت حسابرسی داخلی و نقش محوری
آن در اداره امور شرکت انجام شده است .بررسیها بر اساس داده های  153شرکت ایتالیایی،
به ما نشان می دهد که اثربخشی حسابرسی داخلی متأثر از سه عامل است :ویژگیهای تیم
حسابرسی داخلی ،فرآیندها و فعالیتهای حسابرسی و ارتباط سازمانی.
یازوا ( :)2010نیز بنابر یافتههای پژوهش خود نشان داد شرکتهای دارای ضعف
کنترل داخلی ،بیشتر شرکتهایی کوچکتر ،پیچیدهتر ،ازنظر مالی ضعیفتر و با کاهش
رشد هستند.
ژو و همکاران ( :)2016در پژوهش خود رابطه بین کنترلهای داخلی و چرخة عمر
شرکت را با عملکرد شرکتها بررسی کردند .نتایج پژوهش بیانگر تأثیر معنادار کنترلهای
داخلی بر بهبود عملکرد شرکتها بود که این تأثیر در هریک از مراحل چرخة عمر متفاوت
است.
میترا و همکاران ( :)2017نشان داد سطح پایین مالکیت سهام مدیریت شرکت (حداکثر
تا  %5سهام شرکت) تأثیری بر رابطة مثبت بین ضعف کنترل داخلی و دستمزد حسابرسان
ندارد ،ولی وقتی این مالکیت به سطح متوسط (بیش از  %5و کمتر از  )%25برسد ،در
اینصورت تأثیر مثبتی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و دستمزد حسابرسان خواهد
داشت .با افزایش سهام مدیریت (بیشتر از  )%25این تأثیرگذاری نیز شدیدتر خواهد شد.
جی و همکاران ( :)2018در پژوهش خود نشان دادند اگر کنترلهای داخلی ،برگرفته از
سیاستگذاری کلی شرکت باشد و یا اگر مشکالت نمایندگی متعددی وجود داشته باشد،
در اینصورت کنترلهای داخلی چندان مؤثر نیستند .درمجموع این نتایج بیانگر آن است
که اثربخشی کنترلهای داخلی به عوامل متعدد درونسازمانی بستگی دارد.
اوسی و همکاران ( :)2018در تحقیق خود نشان دادند ،کیفیت کنترلهای داخلی به
شکل مثبت و معناداری در تأثیر شایستگی عملکرد حسابرسان داخلی ،سطح اعتماد
حسابرسی داخلی و میزان مشارکت کمیتة حسابرسی در ارزیابی فعالیتهای مالی شرکت
قرار دارد.
جانسن و همکاران( :)2019در پژوهشی تأثیر حسابرسی عملکر د انجام شد ه به وسیله
مؤسسا ت عالی حسابرسی برادارات دولتی واقع د ر چهار کشور شما ل غربی اروپاشامل
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دانمارك ،فنالند ،نروژ و سوئد را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که حسابرسی
عملکرد تأثیر مثبتی بر سودمندی  ،تغییرات ،بهبود و تاحدودی پاسخگویی داشته است.
همچنین  ،برخی ا ز عواملی که در پژوهشها ی پیشین در مورد تأثیر حسابرسی عملکرددر
برخی کشورها مهم بودند ،در  4کشور اشاره شده ناکارآمد بوده اما مشروعیت ،کیفیت
حسابرسی و پیامدهای ناشی از توجه رسانه ها حائز اهمیت است.
.3فرضیه های پژوهش
با توجه به ادبیات و مبانی نظری پژوهش و پژوهشهای پیشین ،فرضیه های پژوهش
شامل سه فرضیه به شرح زیر تدوین شده اند:
فرضیه اول :بین صالحیت کارکنان حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل
رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین اندازه ی حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل
رابطه معناداری وجود دارد.
.4روش تحقیق
این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکتهای
پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد حسابرسی مستقل می پردازد .تحلیل
رگرسیون یکی از روشهای پر کاربرد در مطالعات علمی است  .این روش ارتباط تنگاتنگی
با ضریب همبستگی داشته و عموما به طور همزمان در مطالعات مورد استفاده قرار می
گیرد .تحلیل رگرسیون این امکان را برای محقق فراهم می کند تا تغییرات متغیر وابسته را
از طریق متغیرهای مستقل پیش بینی و سهم هر یک از متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر
وابسته تعیین کند .
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
خطی و معنی دار بودن مدل بوسیله آزمون فیشر ) (fمیسر است(آزمون فیشر در اصل یکی
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از آزمونهای مقایسه ای محسوب می شود که برای مقایسه بیش از دو گروه استفاده می
شود)
بعد از بررسی پیش نیازهای رگسیونی حال باید دید که ایا متغیر مستقل بر متغیر وابسته
تاثیر دارد و اگر تاثیر دارد میزان این تاثیر چقدر است.برای بررسی میزان تاثیر متغیر مستقل
بر متغیر وابسته از آزمون  tکمک گرفته میشود به طوری که اگر سطح معنی داری آزمون t
کمتر از  5درصد باشد  ،یعنی متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیر دارد ولی اگر سطح معنی
داری آن بیش از  5درصد باشد این بدان معنی است که متغیر مستقل نمی تواند بر متغیر
وابسته تاثیر داشته باشد  .لذا جامعه آماری کلیه ی حسابرسان عضو جامعهی حسابداران
رسمی ایران تشکیل میدهد که قریب به  2830نفر میباشند که با استفاده از فرمول نمونه
گیری کوکران تعداد  338نفر برای حجم نمونه محاسبه شده است.ابزار گردآوری در این
تحقیق پرسشنامه بوده که از روایی الزم برخوردار است و میزان پایایی آن  0/91بوده که
نشان میدهدپایایی این پرسشنامه قابل قبول است.
.4.1روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های حاصل از این تحقیق با استفاده از نسخه  21نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل
شده و گزارش تحقیق در قالب تحلیل های فرضیه ها ارائه می شود.
.5یافته های پژوهش
.5.1فرضیه اول
بین صالحیت کارکنان حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل رابطه معناداری
وجود دارد.
 :H0بین صالحیت کارکنان حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل رابطه
معناداری وجود ندارد.
 :H1بین صالحیت کارکنان حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول شماره 1؛ نتایج رگرسیون فرضیه اول
Yt=a+b1x1
ضرایب غیر استاندارد
B

خطای معیار
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ضرایب
استاندارد
Beta

t

خطا()sig
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مقدار ثابت

1/68

0/098

صالحیت کارکنان

0/510

0/028

0/752

14/61

0/001

19/45

0/001

همبستگی 0/862:
ضریب تعیین0/770:
دوربین واتسون1/84:
)0/000( 458 :)sig(f
متغیر وابسته:عملکرد حسابرسی مستقل

برای اطمینان از نتایج رگرسیون بایستی خطاهای متغیرها مستقل از هم جدا باشند که
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
 1/84می باشد چون این مقدار بین  1/5تا  2/5قرار گرفته لذا می توان گفت که خطاهای
متغیرها مستقل از هم جدا می باشند.
برای تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته نیاز است که بین متغیر وابسته و متغیر
مستقل همبستگی وجود داشته باشد که در این فرضیه میزان همبیستگی ایجاد شده()0/862
در حد نسبتا باالیی است که قابل استناد می باشد .مقدار ضریب تعیین میزان دقت مدل را
برای پیش بینی متغیر وابسته اندازه گیری می کند لذا هر چه مقدار آن به سمت  1برود
نشان از دقت مدل در پیش بینی متغیر وابسته است که این مقدار ( )0/770نشان میدهد
متغیر مستقل توانایی پیش بینی متغیر وا بسته را دارد بنابراین می توان گفت که مدل توسط
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
ایجاد شود به عبارتی مدل باید معنی دار باشد ،که تشخیص وجود یا عدم وجود رابطه
خطی و معنی دار بودن مدل بوسیله آزمون فیشر()fمیسر است .میزان خطای آن در این
فرضیه  0/001می باشد و چون مقدار خطای محاسبه شده کمتر از  0/05است بنابراین این
بدان معنی است که بین متغیرها رابطه خطی ایجاد شده است و مدل معنی دار است .و در

344

بررسی رابطه بین عوامل موثر دراثربخشی حسابرسی داخلی بر...

این فرضیه مشاهده می شود میزان خطای آزمون ضرایب متغیر صالحیت کارکنان
حسابرسی داخلی کمتر از 0/05است( )0/001لذا این متغیر توانایی تاثیر گذاری بر متغیر
وابسته(عملکرد حسابرس مستقل) را دارد .به عبارتی هر چه صالحیت کارکنان حسابرس
داخلی بیشتر باشد عملکرد حسابرسی مستقل بهتر می شود.
.5.2فرضیه دوم
بین اندازه ی حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل رابطه معناداری وجود
دارد.
 :H0بین اندازه ی حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل رابطه معناداری وجود
ندارد.
 :H1بین اندازه ی حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل رابطه معناداری وجود
دارد.
جدول شماره 2؛ نتایج رگرسیون فرضیه دوم
Yt=a+b1x1
ضرایب
استاندارد
B

غیر
خطای

78

معیار0/095

اندازه ی حسابرسی داخلی

72 1/

0/048

همبستگی 0/807:

0/4

مقدار ثابت

ضرایب

t

استاندارد
Beta

0/782

خطا(
)sig

61

/001

05 16/

/001 0

19/

0

ضریب تعیین0/872:
دوربین واتسون1/97:
)0/000( 639 :)sig(f
متغیر وابسته:عملکرد حسابرسی مستقل

برای اطمینان از نتایج رگرسیون بایستی خطاهای متغیرها مستقل از هم جدا باشند که
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
 1/97می باشد چون این مقدار بین  1/5تا  2/5قرار گرفته لذا می توان گفت که خطاهای
متغیرها مستقل از هم جدا می باشند.
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برای تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته نیاز است که بین متغیر وابسته و متغیر
مستقل همبستگی وجود داشته باشد که در این فرضیه میزان همبیستگی ایجاد شده()0/807
در حد نسبتا باالیی است که قابل استناد می باشد .مقدار ضریب تعیین میزان دقت مدل را
برای پیش بینی متغیر وابسته اندازه گیری می کند لذا هر چه مقدار آن به سمت  1برود
نشان از دقت مدل در پیش بینی متغیر وابسته است که این مقدار ( )0/872نشان میدهد
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
(عملکرد حسابرس مستقل) را دارد.
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
خطی و معنی دار بودن مدل بوسیله آزمون فیشر()fمیسر است .میزان خطای آن در این
فرضیه  0/001می باشد و چون مقدار خطای محاسبه شده کمتر از  0/05است بنابراین این
بدان معنی است که بین متغیرها رابطه خطی ایجاد شده است و مدل معنی دار است .و در
این فرضیه مشاهده می شود میزان خطای آزمون ضرایب متغیر اندازه ی حسابرسی داخلی
کمتر از 0/05است( )0/001لذا این متغیر توانایی تاثیر گذاری بر متغیر وابسته(عملکرد
حسابرس مستقل) را دارد .به عبارتی هر چه اندازه ی حسابرس داخلی بیشتر باشد عملکرد
حسابرسی مستقل بهتر می شود.
.5.3فرضیه سوم
بین حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل رابطه معناداری
وجود دارد.
 :H0بین حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل رابطه
معناداری وجود ندارد.
 :H1بین حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل رابطه
معناداری وجود دارد.
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جدول شماره 3؛ نتایج رگرسیون فرضیه سوم
Yt=a+b1x1
ضرایب
استاندارد
B

غیر
خطای

56

معیار0/089

حمایت مدیریت

68 1/

0/054

همبستگی 0/901:

0/1

مقدار ثابت

ضرایب

t

استاندارد
Beta

0/698

خطا(
)sig

61

/001

05 17/

/001 0

20/

0

ضریب تعیین0/684:
دوربین واتسون1/61:
)0/000( 554 :)sig(f
متغیر وابسته:عملکرد حسابرسی مستقل

برای اطمینان از نتایج رگرسیون بایستی خطاهای متغیرها مستقل از هم جدا باشند که
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
 1/61می باشد چون این مقدار بین  1/5تا  2/5قرار گرفته لذا می توان گفت که خطاهای
متغیرها مستقل از هم جدا می باشند.
برای تاثیر گذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته نیاز است که بین متغیر وابسته و متغیر
مستقل همبستگی وجود داشته باشد که در این فرضیه میزان همبیستگی ایجاد شده()0/901
در حد نسبتا باالیی اس ت که قابل استناد می باشد .مقدار ضریب تعیین میزان دقت مدل را
برای پیش بینی متغیر وابسته اندازه گیری می کند لذا هر چه مقدار آن به سمت  1برود
نشان از دقت مدل در پیش بینی متغیر وابسته است که این مقدار ( )0/684نشان میدهد
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
(عملکرد حسابرس مستقل) را دارد.
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
خطی و معنی دار بودن مدل بوسیله آزمون فیشر()fمیسر است .میزان خطای آن در این
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فرضیه  0/001می باشد و چون مقدار خطای محاسبه شده کمتر از  0/05است بنابراین این
بدان معنی است که بین متغیرها رابطه خطی ایجاد شده است و مدل معنی دار است .و در
این فرضیه مشاهده می شود میزان خطای آزمون ضرایب متغیر حمایت مدیریت از
حسابرسی داخلی کمتر از 0/05است( )0/001لذا این متغیر توانایی تاثیر گذاری بر متغیر
وابسته(عملکرد حسابرس مستقل) را دارد .به عبارتی هر چه حمایت مدیریت از حسابرس
داخلی بیشتر باشد عملکرد حسابرسی مستقل بهتر می شود.
.6بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتایج فرضیات فرعی که همگی تایید شده اند در نتیجه می توان گفت که
فرضیه اصلی این تحقیق نیز تایید شده است پس می توان گفت که بین عوامل موثر
دراثربخشی حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل رابطه معناداری وجود دارد.
کنترل داخلی به عنوان یکی از شواهد مهم برای اظهار نظر حسابرسان در گزارشهای
حسابرسی است بنابراین استقرار سیستم کنترل داخلی در واحدهای اقتصادی یکی از
مهمترین عوامل تحقق اثر بخشی و کارایی عملیات ،ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی،
رعایت قوانین و مقررات و کمک به پیشگیری از سوءاستفادههای مالی به شمار میرود.هم
چنین باید توجه داشت که کنترل داخلی بخش مهمی از ادارهی یک سازمان است که شامل
طرحها ،شیوهها و روشهای اجرایی برای دستیابی به وظیفهها ،هدفها و مقاصد و به
عبارت دیگر ،پشتیبانی از مدیریت بر مبنای عملکرد است .و نیز به عنوان اولین خط دفاعی
در حفاظت از داراییها ،پیشگیری ،کشف خطاها و تقلب به کار میرود.
در فرضیه اول نیز بین دو متغیر رابطه معنی داری برقرار شده به طوری که بین
صالحیت کارکنان حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل رابطه معناداری وجود
دارد .در این فرضیه با تغییر صالحیت کارکنان حسابرسی داخلی به مقدار  0/510واحد
موجب بهبود عملکرد حسابرسی مستقل می شود (جدول .)1
در فرضیه دوم نیز بین دو متغیر رابطه معنی داری برقرار شده به طوری که بین اندازه ی
حسابرسی داخلی و عملکرد حسابرسی مستقل رابطه معناداری وجود دارد .در این فرضیه
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با تغییر در اندازه ی حسابرسی داخلی به مقدار  0/724واحد موجب بهبود عملکرد
حسابرسی مستقل می شود (جدول .)2
در فرضیه سوم نیز بین دو متغیر رابطه معنی داری برقرار شده به طوری که بین حمایت
مدیریت ازحسابرسی داخلی و عملکرد حسابرس مستقل رابطه معناداری وجود دارد .در
این فرضیه با تغییر در حمایت مدیریت از حسابرسی داخلی به مقدار  0/681واحد موجب
بهبود عملکرد حسابرسی مستقل می شود(جدول .)3
 -7منابع
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