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 چکيده
پردازد . بر این اساس، می پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی

شامل صالحیت بخش حسابرسی داخلی، اندازه بخش حسابرسی پنج عامل درون سازمانی 

ل ستقالداخلی، تعامل حسابرسان داخلی با خارجی ، حمایت مدیریت برای حسابرسی داخلی، ا

فرضیه این پژوهش شده است و به این ترتیب تأثیر پنج عامل  5تبدیل به حسابرسی داخلی 

باال )به عنوان متغیر مستقل( بر روی اثربخشی حسابرسی داخلی )متغیر وابسته( مورد آزمون 

مدیر و حسابرس 022نمونه آماری بر طبق جدول کرجسی و مورگان، به تعداد قرار گرفته است. 

باشد، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب د شده است. با توجه به جامعه آماری که اندک میبرآور

قابل استفاده به دست آمد که با بررسی آنها، به نتایج حاصل پرسشنامه  072شد و از این تعداد 

 متغیرهای صالحیت بخش حسابرسی از پژوهش دست یافتیم. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد

دازه بخش حسابرسی داخلی، تعامل حسابرسان داخلی با خارجی ، حمایت مدیریت داخلی، ان

برای حسابرسی داخلی، استقالل حسابرسی داخلی با اثر بخشی حسابرسی داخلی رابطه 

 داری داشته اند.معنی

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه ی جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات 

ی باشد. نتایج تحقیق با به کارگیری داده های ترکیبی نشان داد که بین پس رویدادی م

متغیرهای استقالل هیات مدیره، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی با اظهار نظر حسابرسان 

 رابطه معناداری داشته و اندازه هیات مدیره اظهار نظر حسابرسان رابطه معناداری نداشته است.

خش حسابرسی داخلی، اندازه بخش حسابرسی داخلی، صالحیت ب :يديکل واژگان

 .تعامل حسابرسان داخلی با خارجی ، حمایت مدیریت برای حسابرسی داخلی
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  فرشاد گنجی

 دانشجوی دکتری حسابرسی

 

 نام نویسنده مسئول:
 فرشاد گنجی

ی ساختار مالکيت شرکت داخل یحسابرس یعوامل مؤثر بر اثربخش یبررس

 در شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران بر اظهار نظر حسابرس
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 مقدمه
 ،یو سود آور یتوان مال حفظها و چشم اندازها،  تیبه اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و تحقق مامور یابیدست یبرا یاقتصاد یواحدها

ربخش اث یکنترل داخل ستمیس کیاز  دیدولت و....( با ه،یسرمادر برابر پاسخ خواهان)صاحبان  ییمنتظره و پاسخ گو ریغ یدادهایمقابله با رو

 یاه تیاست که به همه فعال ریو فراگ یاز اقدامات متوال یبلکه مجموعه ا ست،یخاص ن تیاوضعیدادیرو کی،یبرخوردار باشند. کنترل داخل

 تیریکه مد یریمسدهد. آن ها در  یم یمستمر رو یسازمان و به شکل کیاتیاقدامات در گستره عمل نیکند. ا یم دایپ یتسر وسازمان نفوذ 

 (0831 ،یاز آن وجود دارند. )شعر ریناپذ ییو جدا ریفراگ یبرد، به صورت یم شیکند و پ یم    سازمان را اداره

. یاوکسل –نزیقانون سارب بیو تصو 0220سال  یها ییبعد از رسوا مورد توجه است خصوصاً یداخل یاست که کنترل ها یطوالن یها مدت

 424پرداخته است. بخش  یاثربخش کنترل داخل ستمیس کی یو نگهدار جادیدر ا تیریمد فیو وظا یداخل یقانون به کنترل ها نیا 424بخش 

 ونیسی(. مقررات کم0835 ،یکند. )جواهر یرش ساالنه مبه همراه گزا یاز کنترل داخل یگزارش یشرکت ها را ملزم به ارائه و نگهدار تیریمد

 یگزارشگرناظر بر  یداخل یمهم در کنترل ها راتییدارد تا تغ یشرکت را ملزم م تیریمد 424( در قالب بخش SEC) کایبورس اوراق بهادار آمر

در گزارش سه ماهه و ساالنه تمام نقاط  دیبا تیریمدقانون،  نیا 820سه ماهه آخر سال رخ داده است، افشا کند و بر اساس بند  یرا که ط یمال

 یاطالع رسان یاوکسل –نزیقانون سارب 424و  820 ی(. هدف خاص قسمت هایاوکسل -نزیرا افشا کند )قانون سارب یضعف موجود در کنترل داخل

 تیریمد یابر رانیمد ییو توانا شیرا افزا یلاست که ممکن است اشتباهات ما یکنترل داخل ستمینقاط ضعف س یگزاران در مورد افشا هیبه سرما

 (. 0837سود را کاهش دهد )المبرت و همکاران، 

ل حاص نانیاطم دیهدف با نیا به دنیرس یتواند به اهدافش برسد. برا یم یدهد که واحد تجار یرا م نانیاطم نیموثر ا یداخل یکنترل ها

ها و تعهدات شرکت است  استیو مقررات و س نیکارآمد به قوان یابیشامل دست نیقابل اعتماد هستند. ا یکنترل داخل یشود که گزارش ها

 (.0835نتاج ملکشاه،  یو تق گانهی)حساس 

که  ییکشورمان را تحت الشعاع خود قرار داده است. شرکت ها یتجار یاز واحدها یاریاثربخش و کارآمد، بس یداخل یکنترل ها نبود

 یریخواهد آمد، جلوگ دیکنترل ها پد نیکه در صورت نبود ا یتوانند از معضالت یکنند م یو اجرا م یطراح ریخود را با تدب یداخل یکنترل ها

 یبر جا یمنف ریتاث زیمستقل ن یحسابرس ندیفرا تیفیبلکه بر ک ،یتجار یواحدها اتیاثربخش نه تنها بر عمل یداخل ی. نبود کنترل هاندینما

 (. 0830گذارد )مهام،  یم

ه داشته باشد تا ب یطور کل بهآن یو ضعف ها یداخل یاز کنترل ها یاطالعات کامل دیاست که حسابرس با نیاست ا تیئز اهمآنچه که حا

از نقاط ضعف  یگزارش کند. بعض یدگیها را به واحد مورد رس آنببرد و یداخل یبه ضعف ها در کنترل ها یمحض مشاهده و برخورد با آن ها، پ

 نیهستند و بنابرا یبخصوص یدگیرس یاز نقاط ضعف، خاص واحدها یوجود دارند و بعض یدگیرس موردی واحدها ترشیدر ب یداخل یکنترل ها

ی ابیارز(. 0830کشف کرد. )نعمت پژوه،  ،یداخل یکنترل ها یها ستمیس قیدق یتوان با بررس یندارند و آن ها را فقط م یچندان تیعموم

 برآورد ،یحسابرسی کل طرح نی،تدویمالی صورتهای ریپذی حسابرس صیتشخ مانندیی هدفها اساس بر مستقلی درحسابرسی داخلی کنترلها

 محتوم و یضروری امر مستقلی حسابرس دری داخلی کنترلها شناخت. شودیم انجام شدهی زیر برنامه کشف عدم خطر نییتع و خطرکنترل هیاول

 محتوای آزمونهای طراح و تیاهم بای ها فیتحر وقوع خطر بر موثر عواملی بررس بالقوه،ی فهایتحر انواعیی شناسای برا شناخت نیا. است

 (.0838 ،یحسابرسی استانداردها نیتدو تهی)کم ردیگیم قرار مورداستفاده

ی ورتهاص به نسبت نظر اظهاری برا قبول قابل نییپا سطح بهی حسابرس خطر کاهش ،یمالی صورتهای حسابرسیی هدفها گر،یدی سو از

ی ترلهاکنی ابیارز( باشدی م آنی اصلی اجزا ازی کی زین کنترل خطر که)  یحسابرس خطری اجزا نیب متقابل روابط وجود لیدل هب. استی مال

 شوارترد و نهیهز پر مستقلی حسابرس انجام نشود اجرای اثربخش نحو به ای باشد نداشته وجود موثری داخلی کنترلها اگر. استی ،الزامیداخل

 (.0830. )مهام، خواهدداشتی پ در مستقل حسابرس گزارشی برا زین ییامدهایپ و شودیم

 یقرار نم یموسسات حسابرس یابیمورد شناخت، ثبت و ارز یبه خوب یو کنترل داخل یحسابدار یها ستمیبه طور عام، س» حال نیا با

 یابیرزاز ا زین ستمیها نبوده و در صورت ثبت س تمسیس یابیبر ارز ی( مبتنیدگیرس یمحتوا )تعداد نمونه ها و روش ها ی. لذا ازمون هارندیگ

 به(. 0833 ،یحسابرس موسسات فتیک کنترل کارگروهی ابیارز جی)نتا« محتوا استفاده نشده است یازمون ها یدر طراح یداخل یکنترل ها

 .است آنها الزامات تیورعا دهااستاندار نیا اهداف برآوردنی برا حسابرسانی تالشها بودنی ناکافی ایگو موجود شواهد گر،ید عبارت

 تیریدر مورد ضعف ها و نحوه عملکرد مد یاطالعاتتواند به استفاده کنندگان  یمی داخل یحسابرس یاثربخش بر موثر عواملوجود گزارش 

 یاشاخص ه نیهم تراز م یوجود ندارد. برخیداخل یحسابرس یاثربخشگزارشعواملموثربرتحت عنوان  یبدهد اما در کشور ما در حال حاضر گزارش

 یها شرکتر دیداخل یحسابرس یاثربخشبر گذار  ریتا عوامل تاث خواهدگرفتو آزمون قرار  یبررسمورد  قیتحق نهیشیگذار بر اساس پ ریتاث یمال

مالکیت  ارد؟داری دمعنی ریتاثی داخل یحسابرس یبر اثربخش یاست که چه عوامل نیا قیتحق نیمسئله مهم در ا نیمشخص گردد.بنابرا یرانیا
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در ابتدای قرن بیست و یکم پس از فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون )بزرگترین شرکت فعال در بخش انرژی جهان( و ورلدکام  0شرکتی

 ی)بزرگترین شرکت مخابراتی جهان( دوباره به عنوان یکی از مهم ترین مباحث کسب و کار مطرح شده است. تاکید مبانی اولیه مالکیتی شرکت

بیشتر بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه های جدیدتر به سمت توجه جدی به حقوق ذینفعان 

و اجتماع گرایش پیدا کرد. در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در زمینه موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است و 

این زمینه، همچنان به تقویت نظام حاکمیتی شرکتی خود ادامه می دهند و در این راستا به مشارکت کنندگان در حاکمیت کشورهای پیشرو در 

 نشرکتی و موضوع هایی از قبیل سهامداران و روابط آن ها، مسئولیت پاسخ گویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، کمیته های هیأت مدیره، حسابرسا

(. دیگر امکان دارد سرمایه گذاران 0835کنترل داخلی، توجه ویژه ای مبذول می دارند )حساس یگانه و باغومیان، و نظام های حسابداری و 

ش حسابرسی در شکل موثر باید تال کیفیت اطالعات در مقابل سود بیش تر نیاز داشته، به همین خاطر حسابرسان جهت انجام فعالیت نهادی به

سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آن ها در شرکت ها، موضوع اغلب  عات را گواهی کنند. نقشهای خود را حداکثر و کیفیت اطال

 نجامبحث های سال های اخیر بوده است؛ در این زمینه، دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه مدت بر افزایش عایداتجاری سرمایه گذاران، در راستای ا

مداران نهادی بلند مدت به عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی بر کاهش انگیزه های مدیریت سود مدیریت سود تمرکز داشته و دیدگاه سها

 (.0208، 0چیراز و دیگرانسرمایه گذاران تاکید دارد) توسط

داشته،  تگذاران خود، تمایل به نظارت دقیق شرک تصور بر این است که سرمایه گذاران نهادی با توجه به رابطه امانتی بین آن ها و سرمایه

الی م با کیفیت توسط حسابرسان نیاز دارند. مدیران شرکت با توجه به موقعیت خود، بر تهیه اطالعات هم چنین مالکان نهادی به گواهی اطالعات

 تاثیر گذار بوده و جهت کاهش ریسک ذاتی حسابرسی جهت منافع سایر سرمایه گذاران،حسابرسان تمایل به افزایش تالش های خود در جهت

بررسی اثر ساختار مالکیت شرکت بر اظهار نظر لذا هدف اصلی این پژوهش،  . نمایندگی خواهند داشت کاهش ریسک حسابرسی و مشکالت

 .حسابرس در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد

 

 پيشينه تحقيق
مدیران و حسابرسان داخلی  028اده ها از انجام دادند. د( تحقیقی با عنوان عوامل اثربخشی بر حسابرسان داخلی 0204عبدالعزیز و دیوید )

 IAE نتایج نشان می دهد که حمایت مدیریت برای درایوهایه است. سازمان های بخش دولتی عربستان سعودی به دست آمد 78از  088

دام آموزش دیده و مجرب، ارائه منابع اثربخشی حسابرسی داخلی درک از هر دو مدیریت و دیدگاه حسابرسان داخلی حمایت از مدیریت به استخ

 .کافی، افزایش ارتباط با حسابرسان مستقل و داشتن یک بخش حسابرسی داخلی و مستقل مرتبط است 

شناسایی عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی )با تاکید بر حاکمیت ( تحقیقی با عنوان 0888فاطری و دیگران )

مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی و همچنین درک  هدف اصلی این تحقیق مشخص نمودن میزان اتکای حسابرسانم دادند. ( انجاشرکتی

استقالل حسابرس داخلی و عینیت، صالحیت،عملکرد کاری، اثربخشی حسابرسی داخلی، و سطح ریسک ذاتی مشتری(، )چگونگی تاثیر پنج عامل 

حسابرسان داخلی می باشد. نتایج آزمون من ویتنی یو نشان میدهد که میزان اتکای حسابرس  شده توسطدر تعیین اتکا بر اطالعات حسابرسی 

ج تحلیل باشد. نتای مرتبط با سطح رقابت حسابرسان مستقل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی نمی مستقل بر کار حسابرس داخلی

اخلی مهمترین عامل در تعیین میزان سطح اتکای حسابرس مستقل برکارحسابرس چندگانه نشان میدهد که عملکرد کاری حسابرس د تشخیصی

داخلی میباشد. به طور کلی نتایج این تحقیق، نشان میدهد که سازمانها میتوانند اثربخشی حاکمیت شرکتی را باتقویت واحد حسابرسی داخلی 

 کنندگییلنقش تعد( تحقیقی تحت عنوان 0880لی پور ودیگران )و .خود و حمایت از هماهنگی میان حسابرس مستقل و داخلی افزایش دهند

نتایج  انتخاب شد. 0833الی  0832شرکت در دوره زمانی  83انجام دادند. تعداد  در رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت مدیرهیئتاندازه ه

 .دارند بر ارزش شرکت دارییمثبت و معن یرتأث مدیرهیئتای همالکیت دولتی، مالکیت مدیریتی و تعداد اعض آمده حاکی از این است کهدستبه

شرکت کمتر و تأثیری بر رابطه  ، رابطه بین مالکیت دولتی و ارزشمدیرهیئتکه با افزایش تعداد اعضای ه دهدیهمچنین نتایج حاصله نشان م

 .متمرکز و مدیریتی باارزش شرکت ندارد هاییتمالک

های حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کاال )مطالعه موردی: شرکت سازوکارهایبطه بین را( به 0888یگران )ودناظمی 

حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت  سازوکارهایهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ( پرداختند. در بورس اوراق بهادار تهران شدهپذیرفته

مالکیت )مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی،  ساختار متغیرهایاز  .باشدهادار تهران میدر بورس اوراق ب شدهپذیرفتههای موجودی کاال در شرکت

( مدیرعاملهیأت مدیره و دوگانگی نقش  غیرموظف)اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای  مدیرههیئت ترکیب ومالکیت نهادی و تمرکز مالکیت( 

                                                           
1. Corporate governance 
2 - Chiraz et al 
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ی گیری کارایی مدیریت موجودمعیار اندازه عنوانبهنگین موجودی کاال به فروش گیری حاکمیت شرکتی و از نسبت میامعیارهای اندازه عنوانبه

 است. شدهاستفادهکاال 

 عراق -ان کردستهای دولتی حکومت اقلیم شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در دستگاه( تحقیقی با عنوان 0888محمد )

هدف سوال های اساسی: چه عواملی بر اثر بخشی حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی موثرند؟ و هر یک از عوامل 0در راستای این انجام داد. 

 عنوان یک ارزیابی بدین منظور، با پیروی از رویکردی که بر این باور است حسابرسی داخلی به .تأثیرگذار چگونه است؟ مورد بررسی قرارمی گیرند

 رذهنی مدیریت مدنظر قرارمی گیرد و با بکارگیری مدل و معیار اندازه گیری نظام مند و معتبر اثر بخشی حسابرسی داخلی ارزیابی می شود. د

ی، سابرسهمین راستا، تحقق و دستیابی به یک حسابرسی داخلی اثر بخش تا حد زیادی به عوامل: مهارت حرفه ای کارکنان، کیفیت کار ح

در این تحقیق به منظور شناسایی این عوامل و تأثیر  .استقالل سازمانی، فرصت های شغلی و پیشرفت و حمایت وپشتیبانی مدیریت بستگی دارد

و  عراق –هر یک از آنها بر روی اثر بخشی حسابرسی داخلی تعدادی از کارکنان واحد حسابرسی داخلی دستگاه های دولتی اقلیم کردستان 

یران انتخاب شد و از طریق توزیع دو پرسشنامه ) اولی مربوط به حسابرسان و دومی مخصوص مدیران( اطالعات الزم جمع آوری گردید. و با مد

یافته های تحقیق نشان  .و با بکارگیری آمار توصیفی و آمار استنباطی کلیه داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت Spss استفاده از نرم افزار 

درصد ضریب  88ی دهد که اثر بخشی حسابرسی داخلی به شدت تحت تأثیر حمایت و پشتیبانی مدیریت قرار می گیرد و در سطح آماری م

می باشد. سپس، عوامل مهارت حرفه ای و کیفیت کار حسابرسی به ترتیب دوم و سوم در اثر بخشی حسابرسی  % 33همبستگی آن برابر با 

درصد است. در حالی که دو عامل دیگر استقالل سازمانی و فرصت های شغلی یک رابطه  55و  53آنها معادل  اثرگذارند و ضریب همبستگی

 با اثر بخشی حسابرسی داخلی بدست آمده است. درصد منفی  71درصد و  85همبستگی منفی با ضرایب

برسی داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسا( تحقیقی با عنوان ب0880پورحیدری و رضایی )

در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تأیید شده، استفاده انجام دادند.   اوراق بهادار تهران

بوده است. برای آزمون  0833هادار تهران در سال شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ب

یافته های این تحقیق نشان داد که جایگاه سازمانی حسابرس، آموزش، محیط  .تست استفاده شده است -های این تحقیق از آزمون تی ¬فرضیه

شی حسابرسی داخلی تأثیر دارند و منجر به کار، ارزیابی ریسک، تنوع خدمات، ارزیابی عملکرد، تبلیغات و استفاده از روش های نوین بر اثربخ

ایجاد ارزش افزوده حسابرسی داخلی می شوند. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه مدیران و دیدگاه حسابرسان داخلی 

مدل مفهومی جهت ایجاد حداکثر ارزش در رابطه با عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی وجود دارد. از دیگر یافته های تحقیق، تهیه 

 .افزوده حسابرسی داخلی می باشد
 

 فرضيه هاي تحقيق
 داری وجود دارد.بین صالحیت بخش حسابرسی داخلی و  اثر بخشی حسابرسی داخلی رابطه معنی

 داری وجود دارد.بین اندازه بخش حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنی

 داری وجود دارد.رسان داخلی با خارجی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنیبین تعامل حساب

 داری وجود دارد.بین حمایت مدیریت برای حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنی

 داری وجود دارد.بین استقالل حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنی

 یأت مدیره و اظهارنظر حسابرس در مورد صورت های مالی رابطه ی معناداری وجود دارد. بین استقالل اعضای ه-1

 بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و اظهارنظر حسابرس در مورد صورت های مالی رابطه معناداری وجود دارد. -7
 

 روش شناسی تحقيق
 022برسان مستقل و حسابرسان داخلی استان تهران که به تعداد مدیران شرکت هاو مدیران مالی و حسا هیشامل کل یجامعه مورد بررس

باشد، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب  می گردد و به روش نمونه گیری سرشماری پرسشنامه نفر میباشد. با توجه به جامعه آماری که اندک می

 آوری داده ها از نوع تحقیقات تجربی است. بین آنها توزیع شده است.این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از لحاظ نوع جمع

 

 (0204، 8مدل آماری تحقیق)آلزبان و ویلیام
𝐼𝐴𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑂𝑀𝑃 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽3𝑅𝐸𝐿𝐸𝑋 + 𝛽4𝑀𝑆𝑈𝑃 + 𝛽5𝐼𝑁𝐷 + 𝜀 

 

                                                           
3- Alzeban and Gwilliam 
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 که در آن:

𝐼𝐴𝐸4 ،اثربخشی حسابرسی داخلی :𝐶𝑂𝑀𝑃5 ،صالحیت بخش حسابرسی داخلی :𝑆𝐼𝑍𝐸1 ،اندازه بخش حسابرسی داخلی :

𝑅𝐸𝐿𝐸𝑋7 ،تعامل حسابرسان داخلی با خارجی:𝑀𝑆𝑈𝑃3 ،حمایت مدیریت برای حسابرسی داخلی:𝐼𝑁𝐷8استقالل حسابرسی داخلی: 

 

 هاي کنترلیمتغير

و در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته تواند نوع نظر حسابرس را تحت تأثیر قرار دهد های کنترلی که میدر این قسمت تعدادی از متغیر

 شود.است، بیان می

 نسبت اهرمی   

 از تقسیم ارزش دفتری بدهی های پایان سال بر ارزش دفتری مجموع دارایی های پایان سال به دست می آید.

𝐿𝑒𝑣 =
𝑑𝑒𝑝

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 اندازه شرکت

نده کنت. نظر حسابرس ممکن است تحت تأثیر اندازه مشتری )درخواستدهنده اندازه شرکت مورد بررسی حسابرس اساین متغیر نشان

حسابرسی( قرار گیرد و دلیل آن وابستگی اقتصادی حسابرس به یک شرکت بزرگ است که امکان دارد احتمال صدور نظر تعدیل شده را کاهش 

 (.0220، 02دهد )نلسون و همکاران

 ارایی های پایان سال.برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش دفتری مجموع د
 

 مدل آماري پژوهش

ARit=β0 + β1Bsizeit + β2Indpit+ β3INSTit+ β4Manageit+ β5Levit+ β6Sizeit+ɛ 

 که در آن:

AR- اظهارنظر حسابرس ؛ 

Bsizeکه در این تحقیق از لگاریتم آن استفاده شده است. : اندازه ی هیات مدیره 

Indpاستقالل هیئت مدیره : 

INSTنهادی : مالکیت 

Manageمدیریتی : مالکیت 

Levاهرم مالی : 

Sizeاندازه شرکت : 

i  وtشرکت و سال : 
 

 آزمون چاو

شود. چنانچه سطح معناداری این آزمون بین اثرات مشترک و اثرات ثابت( استفاده می)های ترکیبی آزمون چاو جهت انتخاب نوع مدل داده

های اثرات ثابت درصد باشد از داده 5مشترک استفاده شود و چنانچه سطح معناداری کمتر از  های اثراتدرصد باشد باید از داده 5بیشتر از 

این است که اثرات فردی  و سطح معناداری آن برای مدل تحقیق بیانگر Fی دهد که مقدار آمارهاستفاده خواهد شد. نتیجه این آزمون نشان می

 ثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شود. های او یا گروهی وجود دارد و باید از روش داده
 

 . آزمون چاو2جدول 

 شرح آماره درجه آزادی سطح معناداری نتیجه آزمون

 چاوآزمون  0803/4 002 2/.222 پذیرفته می شود.اثرات ثابت 

 : محاسبات محققمأخذ

                                                           
4- Competence of Internal Audit Department 
5- Size of Internal Audit Department 
6- Relationship between Internal and External Auditors 
7- Management Support for Internal Audit 
8- Independence of Internal Audit 
9- Internal Audit Effectiveness 
10Nelson et al. 
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 آزمون هاسمن

شود. چنانچه سطح معناداری این و اثرات تصادفی( استفاده میبین اثرات ثابت )های ترکیبی آزمون هاسمن جهت انتخاب نوع مدل داده

های اثرات تصادفی درصد باشد از داده 5های اثرات ثابت استفاده شود و چنانچه سطح معناداری بیشتر از درصد باشد باید از داده 5آزمون کمتر از 

های این است که باید از داده بیانگر سطح معناداری آن برای مدل فوق و Fی دهد که مقدار آمارهاستفاده خواهد شد. نتیجه این آزمون نشان می

 های اثرات ثابت استفاده شود.داده

 . آزمون هاسمن3جدول 
 

 شرح آماره درجه آزادی سطح معناداری نتیجه آزمون

 آزمون هاسمن 301/05 1 /.2047 پذیرفته می شود.اثرات ثابت 

 : محاسبات محققمأخذ
 

 واریانس آزمون ناهمسانی
به منظور بررسی ناهمسانی واریانس در این تحقیق از آزمون بروش پاگان استفاده شده است. چنانچه سطح معناداری، آماره آزمون )آماره 

درصد باشد نشان دهنده همسانی واریانس بوده و نشان می دهد مدل تحقیق دارای کارایی الزم برای آزمون فرضیه ها می  5خی دو( بیشتر از 

 استفاده کرد. GLSاشد. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس نشان دهنده نا همسانی واریانس مدل می باشد در نتیجه در تخمین مدل باید از روش ب

  0H=ناهمسانی واریانس وجود ندارد 

  1H=ناهمسانی واریانس وجود دارد

 . نتایج آزمون آزمون بروش پاگان  براي کشف ناهمسانی واریانس4جدول

 

 نتیجه آزمون p-value آماره  دلم

 شودمی رد 0H /.222 30/02 آزمون بروش پاگان
 

 آزمون مدل نهایی

 11تعيين وجود چند هم خطی
 معناداری بررسی برای منظور بدین .نمود حاصل اطمینان نتایج صحت از باید آمده،دستبه نتایج بر اساس پژوهش فرضیه آزمون از قبل

 برازش رگرسیونی توان ادعا نمود که  مدل(، می20222شده )محاسبه Fآماره  داریسطح معنی با توجه به گردید. استفاده F آزمون از مدل کل

درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل توسط  41توان ادعا نمود، حدود است. با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می معنادار شده

 شود.یح داده میمتغیرهای مستقل و کنترل توض

 . خالصه نتایج آماري آزمون مدل5جدول
 

VIF متغیر ضریب تی آماره سطح معناداری 

 عرض از مبدا 022/0 041/8 /.*220 -

 مالکیت مدیریتی /.248 803/4 /.*222 280/0

 مالکیت نهادی /.270 257/8 /.*220 003/0

 اندازه هیات مدیره /.208 /.070 /.735 204/0

 استقالل هیات /.230 015/8 /.*220 214/0

 نسبت بدهی ها /.404 325/0 /.270 288/0

 اندازه شرکت /.085 018/4 /.*222 23/0

 Fآماره و سطح معناداری  /.222           814/5 آزمون دوربین واتسون 801/0

 ضریب تعیین /.5540 ضریب تعیین تعدیل شده /.4100

 درصد 5معنادار در سطح خطاي 

                                                           
11 -Multicollinearity 
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 ه هاي توصيفییافت 

 آمار توصيفی
یافته های مربوط به متغیرهای تحقیق به صورت میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمره نشان داده شده و در ( 0) در جدول

 ادامه توضیح داده شده اند.

 (. یافته هاي توصيفی1جدول )
 

 شاخص های آماری

 متغیر ها
 تعداد حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین

 072 50/4 85/0 /.411 724/8 اثربخشی حسابرسی داخلی

 072 17/4 07/0 /.555 538/8 صالحیت بخش حسابرسی داخلی

 072 17/4 00/0 /.533 112/8 اندازه بخش حسابرسی داخلی

 072 30/4 28/0 /.555 740/8 تعامل حسابرسان داخلی با خارجی

 072 5 07/0 /.108 715/8 داخلی حمایت مدیریت برای حسابرسی

 072 33/4 05/0 /.517 744/8 استقالل حسابرسی داخلی

 

 آزمون نرمال بودن دادها
با توجه به نتایج جدول فوق و مقادیر به دست  اسمیرنف استفاده شده است. -جهت آزمون نرمال بودن متغیر ها ، از آزمون کالموگوروف

اما با توجه به اینکه مقدار قدر مطلق بحرانی . نیستنددرصد نرمال  85متغیر ها با احتمال  یاسمیرنوف، همه –کلموگروف   zآمده برای آماره 

 می باشد می توان بیان داشت که داده ها از توزیع نرمال برخودار هستند. 53/0کشیدگی و چولگی کمتر از 
 

 (.  آزمون نرمال بودن متغير هاي تحقيق2جدول )
 

 متغیر
 -آماره کالموگروف 

 فاسمیرن
 سطح معناداری

قدر مطلق بحرانی 

 کشیدگی

قدر مطلق بجرانی 

 چولگی

 /.872 /.031 /.222 /.070 اثربخشی حسابرسی داخلی

 /.872 /.031 /.222 /.077 صالحیت بخش حسابرسی داخلی

 /.872 /.031 /.222 /.070 اندازه بخش حسابرسی داخلی

 /.872 /.031 /.222 /.038 تعامل حسابرسان داخلی با خارجی

 /.872 /.031 /.222 /.010 داخلی حمایت مدیریت برای حسابرسی

 /.872 /.031 /.222 /.030 استقالل حسابرسی داخلی

 

 آزمون فرضيه اول 
 داری وجود دارد.بین صالحیت بخش حسابرسی داخلی و اثر بخشی حسابرسی داخلی رابطه معنیاول : فرضیه 

ن صالحیت بخش حسابرسی داخلی و اثر بخشی حسابرسی داخلی، آزمون همبستگی پیرسون، با احتمال برای آزمون فرضیه یاد شده، بی

از  کوچک تربدست آمده،   sig بوده است. از آنجا که مقدار 222/2بدست آمده برابر با   sigصورت پذیرفت . در این آزمون مقدار  25/2خطای 

مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین  1Hگردد و فرض می رددار بین دو متغیر، ابطه معنیمبنی بر نبود ر 0Hمی باشد، در نتیجه فرض  25/2

 می گردد. تاییدصالحیت بخش حسابرسی داخلی و  اثر بخشی حسابرسی داخلی 
H0: r = 0 

H1: r ≠ 0 
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 (.  نتایج حاصله آزمون فرضيه اول3جدول )
 

  سطح معناداری tآماره  ضریب متغیر

 20222 078/8 /.048 عرض از مبدأ گیضریب همبست

 /.778 /.222 327/05 /.240 صالحیت بخش حسابرسی داخلی

سطح معناداری ضریب  F 34/048آماره  /.778 ضریب تعیین

 F 20222 (P-VALUE)  آماره  20583 ضریب تعیین تعدیل شده همبستگی

 20222 072 تعداد مشاهدات 00871 واتسون -آماره دوربین 

 تایید می گردد . 1Hفرض  یجه آمارینت

 

 آزمون فرضيه دوم 
 داری وجود دارد.بین اندازه بخش حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنیدوم : فرضیه 

رسون، با یبرای آزمون فرضیه یاد شده، بین اندازه بخش حسابرسی داخلی بدست آمده ، و اثربخشی حسابرسی داخلی ، آزمون همبستگی پ

بدست آمده،   sig بوده است. از آنجا که مقدار 222/2بدست آمده برابر با   sigصورت پذیرفت . در این آزمون مقدار  25/2احتمال خطای 

عنی مبنی بر وجود رابطه م 1Hگردد و فرض می رددار بین دو متغیر، مبنی بر نبود رابطه معنی 0Hمی باشد، در نتیجه فرض  25/2از  کوچک تر

 می گردد. تاییددار بین اندازه بخش حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی 
 

 (. نتایج حاصله آزمون فرضيه دوم4جدول )

 

  سطح معناداری tآماره  ضریب متغیر

 20222 000050 /.008 عرض از مبدأ ضریب همبستگی

 20308 20222 327/03 20285 اندازه بخش حسابرسی داخلی

سطح معناداری ضریب  F 728/858آماره  20308 تعیینضریب 

 F 20222 (P-VALUE)  آماره  20173 ضریب تعیین تعدیل شده همبستگی

 20222 072 تعداد مشاهدات 00522 واتسون -آماره دوربین 

 تایید می گردد . 1Hفرض  نتیجه آماری

 

 آزمون فرضيه سوم
 داری وجود دارد.لی با خارجی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنیبین تعامل حسابرسان داخسوم :  فرضیه

برای آزمون فرضیه یاد شده، بین تعامل حسابرسان داخلی با خارجی بدست آمده ، و اثربخشی حسابرسی داخلی ، آزمون همبستگی پیرسون، 

بدست آمده،   sig بوده است. از آنجا که مقدار 222/2با  بدست آمده برابر  sigصورت پذیرفت . در این آزمون مقدار  25/2با احتمال خطای 

مبنی بر وجود رابطه معنی  1Hگردد و فرض می رددار بین دو متغیر، مبنی بر نبود رابطه معنی 0Hمی باشد، در نتیجه فرض  25/2از  کوچک تر

 می گردد. تاییددار بین تعامل حسابرسان داخلی با خارجی و اثربخشی حسابرسی داخلی 
 

 (. نتایج حاصله آزمون فرضيه سوم5جدول )
 

  سطح معناداری tآماره  ضریب متغیر

 20222 302/7 /.003 عرض از مبدأ ضریب همبستگی

 /.355 20222 427/00 /.284 تعامل حسابرسان داخلی با خارجی

سطح معناداری ضریب  F 058/453آماره  20355 ضریب تعیین

 F 20222 (P-VALUE)  آماره  20780 دیل شدهضریب تعیین تع همبستگی

 20222 072 تعداد مشاهدات 583/0 واتسون -آماره دوربین 

 تایید می گردد . 1Hفرض  نتیجه آماری
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 آزمون فرضيه چهارم 
 داری وجود دارد.داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنی بین حمایت مدیریت برای حسابرسیچهارم : فرضیه 

داخلی بدست آمده ، و اثربخشی حسابرسی داخلی ، آزمون همبستگی  برای آزمون فرضیه یاد شده، بین حمایت مدیریت برای حسابرسی

بدست   sig بوده است. از آنجا که مقدار 222/2بدست آمده برابر با   sigصورت پذیرفت . در این آزمون مقدار  25/2پیرسون، با احتمال خطای 

مبنی بر وجود رابطه  1Hگردد و فرض می رددار بین دو متغیر، مبنی بر نبود رابطه معنی 0Hمی باشد، در نتیجه فرض  25/2 از کمترآمده، 

 می گردد. تاییدداخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی  معنی دار بین حمایت مدیریت برای حسابرسی
 

 (.  نتایج حاصله آزمون فرضيه چهارم6جدول )
 

  سطح معناداری tماره آ ضریب متغیر

 20222 488/02 /.088 عرض از مبدأ ضریب همبستگی

 20730 20222 078/01 20730 داخلی حمایت مدیریت برای حسابرسی

سطح معناداری ضریب  F 783/014آماره  20730 ضریب تعیین

 F 20222 (P-VALUE)  آماره  20100 ضریب تعیین تعدیل شده همبستگی

 20222 072 تعداد مشاهدات 00885 واتسون -آماره دوربین 

 تایید می گردد . 1Hفرض  نتیجه آماری

 

  پنجمآزمون فرضيه 
 داری وجود دارد.: بین استقالل حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی رابطه معنیپنجمفرضیه 

ثربخشی حسابرسی داخلی ، آزمون همبستگی پیرسون، با برای آزمون فرضیه یاد شده، بین استقالل حسابرسی داخلی بدست آمده ، و ا

 کمتربدست آمده،   sig بوده است. از آنجا که مقدار 222/2بدست آمده برابر با   sigصورت پذیرفت . در این آزمون مقدار  25/2احتمال خطای 

مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین  1Hگردد و فرض می رددار بین دو متغیر، مبنی بر نبود رابطه معنی 0Hمی باشد، در نتیجه فرض  25/2از 

 می گردد. تاییداستقالل حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی 
 

 (. نتایج حاصله آزمون فرضيه پنجم7جدول )

 

  سطح معناداری tآماره  ضریب متغیر

 20222 108/3 /.044 عرض از مبدأ ضریب همبستگی

 20320 20222 832/07 /.320 استقالل حسابرسی داخلی

سطح معناداری ضریب  F 252/820آماره  20320 ضریب تعیین

 F 20222 (P-VALUE)  آماره  20148 ضریب تعیین تعدیل شده همبستگی

 20222 072 تعداد مشاهدات 00581 واتسون -آماره دوربین 

 تایید می گردد . 1Hفرض  نتیجه آماری

 

 نتایج آزمون فرضيه ششم
در سطح خطای  اظهار نظر حسابرس باو معنادار  مثبتدهنده وجود رابطه نشان زیربرآوردی مالکیت سرمایه گذاران نهادی در جدول ضریب 

توان گفت آمده است. بنابراین میدستبه 2025از  کمترشده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، محاسبه p-valueاست. زیرا میزان  2025

در این خصوص می توان بیان  مایه گذاران نهادی و اظهارنظر حسابرس در مورد صورت های مالی رابطه معناداری وجود دارد.که بین مالکیت سر

داشت که سرمایه گذاران نهادی افراد حرفه ای بوده که وجود آنان در ساختار مالکیت هر شرکتی منجر به بهبود سیستم های کنترل داخلی و 

برنامه های نظارتی می شود در نتیجه منجر به بهبود تهیه صورتهای مالی و کاهش تحریف ها در صورتهای مالی اجرای صحیح خط مشی ها و 

 شده در نتیجه منجر به ایجاد و اظهار نظر مقبول حسابرسی شود.
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 نتایج آزمون فرضيه هفتم
است.  2025در سطح خطای  اظهار نظر حسابرس باو معنادار  مثبتدهنده وجود رابطه نشان زیردر جدول  ضریب برآوردی مالکیت مدیریتی

توان گفت که بین مالکیت آمده است. بنابراین میدستبه 2025از  کمترشده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، محاسبه p-valueزیرا میزان 

می توان بیان داشت که از مهمترین عوامل در این خصوص  و اظهارنظر حسابرس در مورد صورت های مالی رابطه معناداری وجود دارد. مدیریتی

 یایجاد انگیزه در مدیران به منظور کاهش تضاد منافع و هزینه های نمایندگی سهیم کردن مدیران در ساختار مالکیت بوده که این امر منجر م

بگذارد که این امر در نتیجه تهیه صورتهای  شود تا آنان در تهیه صورتهای مالی رویه هایی را به کار گرفته تا بر میزان ثروت آنان تاثیر مثبت

 مالی با کیفیت محقق می  شود که خود نیز منجر به به ایجاد و اظهار نظر مقبول حسابرسی شود.
 

 محدودیت هاي پژوهش

اشته، دقیق شرکت د گذاران خود، تمایل به نظارت تصور بر این است که سرمایه گذاران نهادی با توجه به رابطه امانتی بین آن ها و سرمایه 

الی م با کیفیت توسط حسابرسان نیاز دارند. مدیران شرکت با توجه به موقعیت خود، بر تهیه اطالعات هم چنین مالکان نهادی به گواهی اطالعات

 ود در جهتتاثیر گذار بوده و جهت کاهش ریسک ذاتی حسابرسی جهت منافع سایر سرمایه گذاران،حسابرسان تمایل به افزایش تالش های خ

لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر این موضوع است که به گونه تجربی به  . نمایندگی خواهند داشت کاهش ریسک حسابرسی و مشکالت

مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگاننشان دهد که آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت های بورسی بر نوع اظهارنظر حسابرسی 

ثیر دارد، یعنی اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف مانند مالکان نهادی ومالکیت مدیریتی تشکیل دهند، نوع اظهارنظر به چه شکل خواهد تأ

در بررسی آزمون فرضیه چهارم در سطح خطای  بود . افزون براین، وجود کدام یک از ترکیب های متفاوت مالکیت بر عوامل مزبور موثرتر است.

درصد معنادار بوده بود در نتیجه فرضیه  5درصد بوده و در سطح خطای  4مشاهده شد که ضریب برآوردی متغیر مالکیت مدیریتی  درصد 5

درصد تایید گردید. در این خصوص می توان بیان داشت که حضور مدیران در ساختار مالکیت منجر به افزایش  5چهارم تحقیق در سطح خطای 

ابرسان و همچنین تهیه صورتهای مالی خواهد شد با در نظر گرفتن نگرش مدیران در انتخاب حسابرسان به منظور قدرت آنان در انتخاب حس

ایج تتامین خواسته ها بر اساس نیاز می توان انتظار داشت که این نگرش ها بر اظهار نظر حسابرسان رابطه معناداری داشته باشد. با توجه به ن

به معیارهای ساختار مالکیت توسط بورس اوراق بهادار تهران و اتخاذ سیاست های الزم به منظور کاهش فشار پیشنهاد می شود، ضرورت توجه 

مرجع  عنوان به حسابرسی سازمان نیز و بهادار اوراق بورس سازمان تر بیش تأکیدبه حسابرسان جهت تغییر و یا اصالح اظهار نظر حسابرسان، 

 تشریح و تبیین اظهار نظر حسابرسان به منظور افزایش استقالل حسابرس، ضرورت روی بر حسابرسی حسابداریو استاندارهای کننده تدوین

 جهت از مالی های صورت کنندگان استفاده به دهی اطمینان منظور به سایر ابزارها یا و ها یادداشت طریق از اطالعات تر بیش افشای لزوم

 نقش چنین و هم کیفیت با اطالعات ارایه در نظارتی های مکانیزم و حسابرسی جایگاه و نقش اطمینان، بررسی قابل اطالعات به امکان دستیابی

عوامل موثر بر مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی در شرکت پیشنهاد می شود گزارشات،  انتشار هنگام در مالی نمایندگی نظریه و قراردادها نظریه

ین تحقیق در صنایع انجام گردد. به بررسی رابطه بین مولفه های ساختار سرمایه با اظهار نظر های بورس اوراق بهادار تهران بررسی و همچنین ا

حسابرسان شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. به بررسی رابطه بین معیارهای ساختار مالکیت و حق الزحمه حسابرسی شرکت 

 های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود.

ذاتی پرسشنامه همواره موجب می شود که پاسخ دهندگان نظر واقعی خود را ارائه ندهند و یا درک مشترکی بین آنها نسبت به  محدویت

 موضوع پژوهش اثر می گذرد، لذا این پژوهش نیز مستثنی نبوده و همچنان با این محدودیت مواجه بوده است. 

دیگری بود که محقق با آن مواجه شد هرچند برای رفع ابهام محقق قبل از توزیع پائین بودن سطح اطالعات در ارتباط با آن محدودیت 

 پرسشنامه جلسه توجیهی برای آنان برگزار نموده است. 

ها سبب شده است که افراد دیدی منفی وتوام باترس وهراس از تحقیق داشته باشند وسعی دارند از پاسخ  عدم فرهنگ تحقیق در سازمان

 سشنامه امتناع ورزند و یا اینکه پاسخهایی متفاوت ازآنچه در باطن دارند ابراز نمایند دادن به سواالت پر

 بها ندادن به پژوهش بویژه درمباحث علوم انسانی ورفتاری

 بیگانه بودن افراد مخاطب درزمینه اهمیت آنها جهت تغییرات درجامعه با پاسخگویی دقیق به سواالت پرسشنامه

 ط با تحقيقات آتیپيشنهاداتی در ارتبا

 به بررسی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی مستقل و حق الزحمه آن پرداخته شود.

 به بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و اثربخشی حسابرسی داخلی پرداخته شود.

 به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرسی مستقل و اثربخشی حسابرسی داخلی پرداخته شود.  

 ررسی عوامل موثر بر صالحیت حسابرسان داخلی پرداخته و اولویت بندی شود.به ب
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 منابع و مراجع
نظارت  تهی.انتشارات کمیبانک یدر واحدها یکنترل داخل ینظام ها یبرا ی(.  چارچوب0835، ) یتژاد، عبدالمهد ارجمند [0]

ظارت بر کل ن تیریمد ،یو اعتبار یبانک یمطالعات ،گروهیالملل نیب یحساب ها هیبال مستقر در بانک تسو یبر بانکدار

 . 0-14صص  ،یبانک ها و موسسات اعتبار

 .0-5،صص  85، .مجله حسابرس،شماره " یاوکسل نزیقانون سارب"(، 0835، ) لیاسماع ،یجواهر [0]

استفاده  یریگ میبا تصم یداخل یرابطه گزارش کنترل ها"(. 0835، ) نیملکشاه، غالمحس جینتا یو تق ییحی گانه،ی حساس [8]

 0-44،صص  04،شماره  ی، فصلنامه مطالعات حسابدار"کنندگان

 ،یگدیمورد رس یشرکت ها یداخل یحسابرسان مستقل به کنترل ها یاتکا زانیم یلیتحل ی(. بررس0833مهرداد) ،ییرضا [4]

 ارشد. ینامه کارشناس انیپا

، مجله حسابدار، شماره "هاشرکت یداخل ینقاط ضعف کنترلها یلیتحل-یفیتوص یبررس"( 0835) نیحس ،یزارع [5]

 .0-4،صص047
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