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هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسی در جلو گیری از فساد مالی و گزارش متقلبانه در
شهردارها میباشد .در واقع مسأله اصلی این مطالعه بدین صورت است :حسابرسی در جلو گیری از
فساد مالی و گزارش متقلبانه چه تاثیری دارد ؟ پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث
جمع آوری دادهها پژوهشی توصیفی است .برای تجزیهوتحلیل از روش مدلیابی معادالت ساختاری
استفادهشد ه است .جامعة آماری این پژوهش شهرداری های بیرجند می باشد .در تحقیق حاضر از
جهتی که جامعه محدود می باشد کل نمونه به تعداد 20نفر ( حسابدار شهرداری) انتخاب شده
است .باتوجه به پیمایشی بودن پژوهش برای جمعآوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
روایی پرسشنامه در مرحله اول از طریق روایی محتوی ،سپس از طریق روایی همگرا و واگرا مورد
تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه با ضریب الفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .نتایج حاصل از
آزمون فرضیه نشان داد :در پژوهش حاضر این نتیجه حاصل شد که :بین ارزی ابی سیستم کنترل
داخلیِ واحد تحت رسیدگی ،رعایت اخالق حرفه ای توسط حسابرسان ،برنامه ریزی کاری
حسابرسان با فساد مالی و گزارش متقلب انه رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کليدي :ارزیابی سیستم کنترل داخلیِ واحد تحت رسیدگی ،رعایت اخالق حرفه
ای توسط حسابرسان ،برنامه ریزی کاری حسابرسان ،فساد مالی و گزارش متقلبانه.
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مقدمه
پیچیدگی سازمانی و گسترش معامالت تجاری در اغلب کشورها موجب شده است که مد یران سازمان ها با توجه به
مسئولیت خود و در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و به منظور کسب اطمینان از هدا یت بهینه کلیه منابع ،واحدی به نام
حسابرسی داخلی تشکیل دهند .دامنه فعالیت های حسابرسی داخلی به مراتب بیش از پیش گسترش یافته است .از مهمتر ین
ساز و کارهای ا یفای مسئولیت پاسخگو یی ،کنترلهای داخلی و به تبع آن حسابرسی داخلی است.
حسابرسی داخلی ابزاری پویا برای ارزیابی مسئولیت های مدیران در خصوص فرآیندهای کنترلی مؤثر در ارتباط با
فعالیت های مدیران است .اما به طور واقعی نمی توان حسابرس داخلی را تنها به ارزیابی سیستم های کنترلی سازمان محدود
نمود .بلکه آن بخش جدایی ناپذیر از اهداف سازمان است که اتفاقاً برای رسیدن سازمان به اهداف متنوع خود ،برنامه ها و
عملیات حسابرسی را برنامه ریزی می نما ید (میلر .) 2014 ،گزارش حسابرس داخلی در خصوص عملکرد و فعالیت های تجاری
سازمان به سهامداران نیز در خصوص بازگشت سرما یه گذاری ،رشد پایدار و رهبری قوی مد یریت اطمینان می دهد .حسابرس
داخلی جهت کمک به بهبود فرآ یندها و ارز یابی ریسک در سازمان دارای سه مؤلفه نقش ،هدف و مسئولیت است که با توجه
به رهنمودها و آ یئن رفتار حرفه ای برای حسابرس داخلی می تواند مالکی برای تعیین عوامل کیفی مؤثر بر حسابرسی داخلی
در سازمان باشد .حسابرس داخلی مطابق با نظر موسسه حسابداران خبره انگلیس(  ) 2011ارائه دهنده خدمات اطمینان بخش
به بخش های اداری ،مد یریت و کمیته حسابرسی و رهنمود ارزیابی اثربخش از حاکمیت شرکتی مطلوب و کنترل داخلی مؤثر
در سازمان و خدمات مشاوره ای برای مد یریت به منظور مد یریت ریسک و کنترل است.
بيان مساله
در دهه های اخیر ،واحد حسابرسی داخلی به عنوان بخش مهمی از ساختار سازمانی موردتوجه بسیاری قرارگرفته است.
از واحد حسابرسی داخلی انتظار ارزش افزایی برای سازمان با ارائه طیف گسترده ای از خدمات ازجمله اطمینان بخشی و
حسابرسی عملیاتی و همچنین مشاوره به مدیر یت در انواع موضوعات مربوط ،می رود (آرنا و آزن .) 2009 ،در حقیقت حسابرسی
داخلی یکی از حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در سازمان های نوین است که در چارچوب نظام راهبری شرکتی ،نقش مهمی
را در سازمان ایفا می کند.
حسابرسی داخلی فعالیت مستقل و بی طرفانه اطمینان بخش و مشاوره ای است که به منظور ایجاد ارزش افزوده و
بهبود عملکرد یک سازمان طراحی و اجرا می شود .حسابرسی داخلی ،سازمان را در دستیابی به هدف هایش از طریق برقررای
رویکردی سیستماتیک و نظام مند ،برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک ،کنترل و نظام راهبری ،یاری
می دهد .حسابرسی داخلی را می توان به شیوه های مختلف و با اهداف کنترل داخلی ،مدیریت ریسک ،سیستم های اثربخش
و مشاوره و  ...تعریف نمود .همچنین دارای ابعاد متفاوتی در حسابرسی می باشد.سازمان ها عموماً دارای اهداف استراتژیک،
عملیاتی ،گزارشگری و رعایت هستند که حسابرسی داخلی متناسب با اهداف سازمان دارای ابعاد متنوع و شرح وظایف متفاوت
و تماماً با هدف ارتقا و بهبود عملکرد سازمان و ایجاد ارزش افزوده در فعالیت ها است.
رهنمودهای حال حاضر برای حسابرسان داخلی (شامل استانداردهای بین المللی اجرای حرفه ای حسابرسی داخلی و
حسابرسی داخلی خدمات اطمینا نبخش و مشاوره و چارچوب بین المللی رویه های حرفه ای حسابرسی داخلی در ایران و یا
استانداردها و رهنمودها :چارچوب بین المللی رویه های حرفه ای منتشر شده توسط موسسه حسابرسان داخلی) تالش در
ایجاد اصول حرفه ای به منظور ارتقا سطح حرفه ای و تخصصی حسابرسان داخلی دارند .به گونه ای که بتواند اصول نظام
راهبری شرکت ،فرهنگ و کنترل داخلی مؤثر در سازمان را تغییر و ارتقا دهد که البته دسترسی به چنین اهدافی گاهی اوقات
برای حسابرسان داخلی و ارزیابی آنها از چنین مواردی بسیار مشکل و گاهی غیرممکن است اما بهرحال رهنمودها در تالش
برای ارتقا خدمات حسابرس داخلی در سازمان ها می باشند که این تالش قابل تحسین است.
استراتژی های مالی و اداری یک سازمان به سیستم حسابرسی داخلی نیاز دارد و حسابرس داخلی نقش با اهمیتی را
در افزایش سیستم کنترل داخلی ،بهبود فرآیند مدیریت ریسک و رضایت مندی افراد استفاده کننده از خدمات حسابرسی
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داخلی دارد .همچنین موجب حمایت و ارتقا سیستم مسئولیت پذیری مدیران اجرایی و کارمندان در جلوگیری در فساد مالی
می گردد.
حسابرسی داخلی در تدوین روش های کنترل داخلی اعم از مالی و غیرمالی ،استقرار سیستم کنترل داخلی ،بررسی و
ارزیابی سیستم کنترل داخلی ،ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود این سیستم و ارزیابی اثربخشی و کارایی استفاده از منابع
بنگاه ،نقش اساسی و کلیدی دارد و در این راستا ،سیستم های مالی ،مدیریتی و عملیاتی و همچنین رسیدگی های ویژه را
در دامنه کار خود دارد .در این ارتباط نیز مدیران از نتایج فعالیت های حسابرسی داخلی در جهت بهبود سازمان و اصالح
عملکردها استفاده کنند.
حسابرسی داخلی به ی ک عملکرد حیاتی در سازمان تبدیل شده است .بااین حال ،توجه ناکافی برای مطالعه در حسابرسی
داخلی در مقایسه با حسابرسی مستقل شده است .مطالعاتی هم که در حوزه اثربخشی حسابرسی داخلی انجام گردیده است،
رویکردهای مختلفی را در این زمینه اتخاذ کرده است .برخی استانداردهای بین المللی برای کار حرفه ای حسابرسی داخلی را
به عنوان ی ک راهنما برای بررسی و تعیین اثربخشی حسابرسی داخلی اتخاذ کرده اند ،درحالی که سا یر محققان مدل خود را
برای تعیین اثربخشی حسابرسی داخلی توسعه داده اند؛ بنابراین در ادبیات پیشین ،عوامل و معیارهای ارزیابی اثربخشی در
میان پژوهشگران به طور متفاوتی مورداستفاده قرارگرفته است و تاکنون ،اجماعی مشترک در میان پژوهشگران در مورد عوامل
مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی و چگونگی ارزیابی آن وجود نداشته است .اثربخشی حسابرسی داخلی به طور گسترده مورد
مطالعه قرار نگرفته است و پژوهشگران نیاز به تحقیقات بیشتر در موضوع اثربخشی حسابرسی داخلی به خصوص در کشورهای
درحال توسعه را توصیه کرده اند .بدین خاطر که حسابرسی داخلی می تواند نقش مهمی در برابر هر دو موضوع تقلب و فساد
اداری ایفا کند.
با تکیه بر مطالب فوق پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال می باشد که :حسابرسی در جلو گیری از فساد مالی
و گزارش متقلبانه چه تاثیری دارد؟

پيشينه ي پژوهش
ابراهیمی و همکاران (  ) 1393به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی و اظهارنظر حسابرسان مستقل
در شرکتهای پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .مشخص گردید که مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران
نهادی ،تاثیر مثبت معناداری بر حق الزحمه حسابرسی شرکت ها دارد و بین مالکیت مدیریت با حق الزحمه حسابرسی رابطه
معناداری مشاهده نگردید.
نیکبخت و همکاران (  ) 1395رابطه بین حقالزحمه حسابرسی و تجربه حسابرس باکیفیت حسابرسی را موردبررسی
قراردادند .نتایج آنها حاکی از این است که تغییر حقالزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری دارد و
همچنین این یافتهها با نتایج پژوهش محسن رشید یاغی (  ) 1392همسو میباشد.
عراقی (  ) 1395تأثیر مالیات متهورانه بر کیفیت حسابرسی را بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که مالیات متهورانه
شرکتهای استفادهکننده از حسابرس متخصص در صنعت و مالیات متهورانه شرکتهای در یافتکننده خدمات مالیاتی از غیر
حسابرس خود تأثیر مثبت و معناداری بر حقالزحمه حسابرسی دارند .اما مالیات متهورانه شرکتهای در یافتکننده خدمات
مالیاتی از حسابرس خود تأثیر معناداری بر حقالزحمه حسابرسی ندارد.
رحمتی ( ) 1396نتیجه گرفتند که متغیر تخصص مالی تاثیر منفی و معنادار و نسبتا زیاد بر تاخیر گزارش حسابرسی
دارد .از نتایج این آزمون میتوان نتیجه گرفت که اگر کمیته حسابرسی دارای اعضایی با تخصص مالی باشد تأخیر گزارش
حسابرسی کاهش مییابد .متغیر جنسیت نیز تاثیر مثبت و معنادار و نسبتا زیاد بر تاخیر گزارش حسابرسی دارد .که بر ا ین
اساس استفاده بانوان در کمیته حسابرسی پیشنهاد نمیشود.
داس و پاندیت (  ) 2010به بررسی ارتباط میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایهگذاری با تأکید بر چرخة عمر شرکت
پرداختند .آنها تأثیر ترکیبی ریسک وجوه نقد و نگهداری وجوه نقد را موردمطالعه قراردادند .نتایج مطالعات آنها حاکی از آن

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،24زمستان  ،1400ص 18 -30
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

است که تأثیر متعادل کیفیت حسابرسی و چرخة عمر بر سرمایهگذاری ،اهمیت بیشتری برای شرکتهای برخوردار از ریسک
باال و وجوه نقد غنی دارد که این امر ،موجب سرما یهگذاری بیشازحد میشود .در کل نتایج مطالعات آنها با این مفهوم سازگار
است که کیفیت حسابرسی ،تضاد اطالعاتی را که مانع سرمایهگذاری میشود ،کاهش میدهد.
لو و وانگ (  ) 2010به ارزیابی احتمال گزارشگری مالی متقلبانه از طریق بررسی عوامل ریسک مثلت تقلب پرداختند و
دریافتند که گزارشگری مالی متقلبانه همبستگی مثبتی با «فشارهای مالی وارده بر شرکت ،وجود درصد باالتری از معامالت
پیچیده در شرکت ،زیر سؤال بودن صالحیت و درستکاری مدیریت ،عدم وجود رابطهی مناسب و خوب بین مدیریت و حسابرس»
دارد.
پائول و همکاران (  ) 2013در پژوهشی به بررسی اثر سلسله مراتبی مدیریت سود بر افزایش ریسک حسابرسی خصوصاً
پس از تصویب قانون ساربنز آکسلی پرداختند .همچنین در این پژوهش پژوهشگران بهصورت ضمنی اثر مدیریت سود بر
چرخش حسابرسان را نیز موردبررسی قراردادند .نتایج پژوهش آنها بیانگر این امر است که حقالزحمه حسابرسی و چرخش
آنها ،رابطه مثبتی و معنیداری با مدیریت سود شرکتها دارد.
الرساس (  ) 2015نشان میدهد که سرمایهگذاری در حسابرسی داخلی و حقالزحمه حسابرسی مستقل باکیفیت سود
باالتر مرتبط است .باا ینوجود ،اندازه بزرگ کمیته حسابرسی ،تعداد جلسات زیاد کمیته حسابرسی ،داشتن شریک ارشد یا
سابق کمیته حسابرسی به عنوان رئیس کمیته حسابرسی و تمرکز مالکیت باکیفیت سود پایینتری ارتباط دارند.
لویس و همکاران (  ) 2017در پژوهشی با عنوان فشارهای مرتبط با سرما یهگذاری و ریسک حسابرسی به این نتیجه دست
یافتند که :ادبیات تحقیق بیان میکند هنگامیکه شغل مدیریت بهواسطه واکنشهای منفی بازار نسبت به ترکیب و ادغام
سرمایهگذاریهای ضعیف در معرض خطر قرار می گیرد ،مدیران بسیار راغب هستند که در دورههای پس از سرما یهگذاری،
اظهارنظرهای غلط و نادرست پیرامون صورتهای مالی ارائه دهند .و علت این امر همفشارها یی هست که آنها برای امنیت
شغلی خوددارند  .ما به این نکته پی بردیم که شرکتها یی که تحت چنین فشارهای مرتبط با سرمایهگذاری هستند ،حقالزحمه
حسابرسی بیشتری را باید پرداخت کنند و در دورههای بع د از سرما یهگذاری با وقفه حسابرسی(تأخیر در ارائه گزاش حسابرسی)
مواجه هستند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که حسابرسان فشارهای مرتبط با سرمایه گذاری که بر روی مدیریت شرکت
صاحبکار وجود دارد را به عنوان ریسک در نظر میگیرند که این موجب افزایش حقالزحمه حسابرسی میشود.

فرضيه ها
بین ارز یابی سیستم کنترل داخلیِ واحد تحت رسیدگی با فساد مالی و گزارش متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
بین رعایت اخالق حرفه ای توسط حسابرسان با فساد مالی و گزارش متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
بین برنامه ریزی کاری حسابرسان با فساد مالی و گزارش متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی است .تحقیقات همبستگی
شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن سعی میشود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین
شود .همچنین ،در تحقیقات توصیفی ،محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و میخواهد بداند پدیده ،متغیر ،شی یا مطلب
چگونه است .به عبارتی در پژوهش حاضر آنچه هست بدون هیچگونه دخل و تصرفی توسط محقق ارائه گردیده است .جامعه
آماری عبارتست از« :تعدادی از عناصر مطل وب موردنظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند در ضمن مشخصه صفتی
است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکنندۀ جامعه آماری از سایر جوامع می باشد» .معموالً در هر پژوهش،
جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پ ژوهشگر مایل است دربارۀ صفت یا صفات متغیر آن به مطالعه بپردازد .جامعه
آماری تحقیق حاضر ،اعضای شاغل در بخش مالی و حسابداری شهداری بیرجند می باشد .و باتوجه به اینکه تعداد نمونه محدود
می باشد لذا نیازی به نمونه گیری نمونه و کل اعضای حسابداری (  20نفر) به عنوان نمونه تحقیق حاضر انتخاب شده اند.
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جهت انجام این پژوهش و اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده شده است .دادههای پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه
در بازه زمانی دو ماه جمعآوری گردید و تمامی پرسشنامه ها در این بازه زمانی تکمیل و تحویل گرفته شدند .در مجموع تعداد
 20پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
● پرسشنامه تحقیق صالحی و همکاران (  ،) 1393برای اندازهگیری متغیر اخالق حرفهای
● پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از استاندارد شماره  ،300برای اندازهگیری متغیر برنامهریزی کار حسابرسی
● پرسشنامه تحقیق علیزاده فروتقه و همکاران (  ،) 1395برای اندازهگیری متغیر کیفیت ارزیابی سیستم کنترل داخلیِ
واحد تحت رسیدگی
● پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از استاندارد شماره  ،610برای اندازه گیری متغیر کیفیت ارزیابی حسابرسی داخلی
● پرسشنامه استاندارد مک کاسکر ( ،) 2006برای اندازهگیری متغیر فساد مالی و گزارشگری متقلبانه.
در این پرسشنامه از طیف لیکرت پنج سطحی برای هر یک از گویهها استفاده شده است ،بدین ترتیب که هر پاسخگو
با توجه به سؤال مطرح شده در پرسشنامه نظر خود را بر روی طیفی از «خیلی کم» تا «خیلی زیاد» ارزشگذاری میکند.
جدول : 1ارزش گذاري در طيف ليکرت

ميزان موافقت

خيلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خيلی کم

نمره

5

4

3

2

1

آمار توصيفی بخش جمعيتشناختی پاسخدهندگان
در این قسمت پس از گردآوری داده ها و اطالعات با استفاده از آمار توصیفی ،به توصیف نمونه پرداخته میشود.
الف) جنسیت :بررسی اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ،فراوانی آزمودنیها بر اساس جنسیت مطابق جدول ( ) 1-4
میباشد.
جدول( :)2توزیع جنسيت پاسخ دهندگان

جنسيت

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

زن

64

19 /0

19 /0

مرد

272

81 /0

100 /0

جمع کل

336

100 /0

مطابق جدول (  ) 2مشاهده میشود 16 ،نفر معادل (  ) 81 /0درصد از پاسخدهندگان ،مرد و  4نفر معادل (  ) 19 /0درصد
آنها زن هستند.
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نمودار( :) 1توزیع درصد فراوانی جنسيت پاسخ دهندگان

0/19%

زن
مرد

81/0%

ب) سن
بررسی اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ،فراوانی آزمودنیها بر اساس سن پاسخگویان مطابق با جدول (  ) 2 -4میباشد.
جدول( :)3توزیع سن پاسخگویان

سن

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

20-30

9

45 /8

45 /8

31 -40

8

42 /9

88 /7

باالي 40

3

11 /3

100 /0

جمع کل

20

100 /0

مطابق جدول (  ) 3مشاهده میشود ،بیشترین فراوانی مربوط به سن  20تا  30سال با  9نفر معادل (  ) 45 /8درصد و
کمترین فراوانی مربوط به سن باالی  40سال با  3نفر معادل (  ) 11 /3درصد بوده است.
نمودار( :) 2توزیع درصد فراوانی سن پاسخ دهندگان
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45/8%

42/9%

11/3%

40-31

باالي 40

160
140
120
100
80
60
40
20
0

30-20

ج) موقعیت شغلی
بررسی اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ،فراوانی آزمودنی ها بر اساس موقعیت شغلی پاسخگویان مطابق با جدول ( -4
 ) 3میباشد.
جدول ( :) 4توزیع موقعيت شغلی پاسخگویان

موقعيت شغلی

فراوانی

درصد

حسابدار ارشد

5

30

حسابدار

15

70

جمع کل

20

100 /0

مطابق جدول (  ) 4مشاهده میشود ،بیشترین فراوانی مربوط به موقعیت شغلی حسابرس ارشد با  5نفر معادل () 70
درصد و کمترین فراوانی مربوط به موقعیت شغلی حسابدار با  15نفر معادل (  ) 70درصد بوده است.
نمودار( :)3توزیع درصد فراوانی موقعيت شغلی پاسخ دهندگان

39/9%
21/4%

16/1%

13/7%

8/9%

مدیر

سرپرست
ارشد

سرپرست

حسابرس ارشد

حسابرس

140
120
100
80
60
40
20
0
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بررسی روایی و پایایی مدل اندازهگيري
برای تأیید روایی ابزار اندازهگیری روایی صوری (در فصل سوم بیان گردیده) ،روایی سازه ،روایی همگرا مورد بررسی قرار
گرفته است .همانطور که بیان شد روایی صوری به وسیله اطمینان از سازگاری بین شاخصهای اندازهگیری و ادبیات موجود
ایجاد شده است ،این روایی توسط نظرسنجی از استادان حاصل شد .روایی سازه برای بررسی دقت و اهمیت نشانگرهای
انتخاب شده است که نشان میدهد که آیا نشانگرها ساختارهای عاملی مناسبی را جهت اندازهگیری سازههای مورد مطالعه
در مدل تحقیق فراهم میآوردند .چنانچه مقدار بار عاملی بیشتر از  0 /4و مقدار مطلق آماره  tبزرگتر از  1 /96باشد ،در سطح
اطمینان  0 /95میتوان نتیجه گرفت که نشانگرها ساختار عاملی مناسبی را جهت اندازهگیری سازههای مورد مطالعه در مدل
تحقیق فراهم میکنند (چین .) 2003 ،جهت بررسی روایی سازه تحلیل عاملی تاییدی مورد استفاده قرار گرفته است (هومن،
.) 1387
نتایج تحلیل عامل تأییدی در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ( :) 5نتایج تحليل عامل تأیيدي متغيرها

سؤاالت

بار عاملی

آماره t

q1
q2

0 /63
0 /72

8 /55
10 /48

q3

0 /77

12 /42

q4
q5

0 /83
0 /72

21 /27
8 /62

q6

0 /71

8 /92

q7
q8

0 /54

4 /57

0 /71

12 /00

q9

0 /69

9 /80

q10

0 /79

16/71

q11

0 /81

17 /99

q12

0 /63

8 /31

q13

0 /84

24 /53

q14

0 /45

3 /51

q15

0 /76

11 /90

برنامهریزي کار

q16
q17

0 /67
0 /80

9 /82
15 /51

حسابرسی

q18

0 /78

14 /22

q19
q20

0 /54

4 /96

0 /69

8 /58

q21

0 /75

13 /85

حسابرسی داخلی

q22
q23

0 /78

19 /26

0 /85

27 /17

رسيدگی

q24
q25

0 /89
0 /84

39 /12
20 /46

متغيرها

ارزیابی سيستم
کنترل داخلی
واحد تحت
رسيدگی

رعایت اخالق
حرفهاي

ارزیابی کار
واحد تحت
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q26

0 /76

13 /56

q27

0 /63

7 /38

q28

0 /71
0 /59

11 /63
6/03

q30

0 /68

8 /47

q31
q32

0 /56
0 /68

5 /80
11 /86

q33

0 /84

26/38

q34
q35

0 /73
0 /80

9 /66
17 /86

q29
فساد مالی و
گزارشگري
متقلبانه

بر اساس نتایج جدول فوق مشخص شده است که تمام نشانگرهای سازههای مورد مطالعه به دلیل بیشتر بودن مقدار
آماره  tاز  1 /96و نیز بیشتر بودن مقادیر بارهای عاملی از  ،0 /4از اهمیت الزم برای اندازهگیری سازههای خود برخوردار
هستند .لذا روایی سازه که برای بررسی دقت و اهمیت نشانگرهای انتخاب شده است ،نشان میدهد که نشانگرها ،ساختارهای
عاملی مناسبی را جهت اندازهگیری ابعاد مورد مطالعه در مدل تحقیق فراهم میآوردند .برای تایید روایی ابزار اندازهگیری
عالوهبر روایی سازه از شاخص روایی همگرا استفاده شده است .روایی همگرا با شاخص میانگین وار یانس استخراج شده شناسا یی
میشود که به اختصار آن را  AVEمی نامند .این شاخص نشاندهندۀ میزان همبستگی بین بارهای عاملی یک متغیر است.
اگرچه اغلب مقدار  0 /5را برای تا یید روا یی همگرا پیشنهاد کردهاند اما فورنل و الرکر (  ) 1981معتقدند  AVEکمتر از  0 /5به
شرطی که ضریب پا یایی ترکیبی باالتر از  0 /6باشد قابل قبول است و نشاندهندۀ اعتبار پرسشنامه است .مقدار  0 /5تضمین
میکند حداقل  50درصد واریانس یک سازه توسط نشانگرهایش تعریف می شود .در ادامه نتایج حاصل از بررسی روایی همگرا
در پژوهش حاضر ارائه شده است.
جدول ( :)6نتایج اعتبار همگرایی

متغيرها

AVE>0/5

سالمت نظام اداری

0 /497

ارزیابی سیستم کنترل داخلی واحد تحت رسیدگی

0 /500

رعایت اخالق حرفهای

0 /512

برنامهریزی کار حسابرسان
ارزیابی کار حسابرسی داخلی واحد تحت رسیدگی

0 /509
0 /624

با توجه به نتایج جدول فوق میتوان نتیجه گرفت که روایی همگرایی مطلوب میباشد.

ضریب تعيين و شاخص برازش مدل
قدرت پیشبینی مدل طراحی شده ،با استفاده از مقدار واریانس توضیح داده (  ) R2برای متغیرهای وابسته تحلیل میشود.
تحلیل ضریب تعیین به درک این موضوع که چه اندازه از واریانس متغیر وابسته توسط مجموعهای از پیشبینیکنندهها قابل
تعیین است ،کمک می نماید .ضریب تعیین بین صفر و یک در نوسان است و به این صورت توجیه میشود که اگر برابر صفر
باشد یعنی خط رگرسیون هرگز نتوانسته است تغییرات متغیر تابع را به تغییرات متغیر مستقل نسبت دهد اگر ضریب تعیین
برابر یک باشد ،یعنی خط رگرسیون دقیقاً توانسته است تغییرات متغیر وابسته را به تغییرات متغیر مستقل نسبت دهد .هیر
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و همکاران (  ) 2014ا ین مقاد یر را به ترتیب  0 /33 ،0 /19و  0 /67برای دقتهای کم ،متوسط و ز یاد معرفی نمودهاند .مقدار
ضریب تعیین سالمت نظام اداری (  ) 0 /79نشان میدهد این مدل بیش از  50درصد عوامل تاثیرگذار بر سالمت نظام اداری را
شناسایی و آزمون کرده است.
جدول ( :) 7ضریب تعيين متغيرهاي پژوهش

متغيرها

ضریب تعيين

سالمت نظام اداری

0 /79

ارزیابی سیستم کنترل داخلی واحد تحت رسیدگی
رعایت اخالق حرفهای

---------------

برنامهریزی کار حسابرسان

--------

ارزیابی کار حسابرسی داخلی واحد تحت رسیدگی

--------

به منظور سنجش مدل و برازندگی آن به بررسی شاخصهای برازندگی مدل پرداخته میشود .منظور از برازش مدل این
است که تا چه حد مدل با دادههای مربوطه سازگاری و توافق دارد .در تحلیل معادالت ساختاری متعاقب انجام تخمین
پارامترها و قبل از تفسیر آنها باید از برازندگی مدل اطمینان شود .تننهاوس و همکاران (  ) 2005شاخص کلی برازش را برای
بررسی برازش مدل معرفی نمودهاند .مالک کلی برازش ( ) GOFرا میتوان با محاسبه میانگین هندسی میانگین اشتراک و
 R^2به دست آورد.
) √ GOF= Average (AVE*R
2

به باور تننهاوس و همکاران (  ) 2005شاخص  GOFدر مدل  PLSراه حلی عملی برای این مشکل بررسی برازش کلی
مدل بوده و همانند شاخصهای برازش در روشهای مبتنیبر کووار یانس عمل میکند و از آن میتوان برای بررسی اعتبار یا
کیفیت مدل  PLSبه صورت کلی استفاده کرد .مقدار این شاخص بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر
کیفیت مناسب مدل هستند.
جدول (  :)8مقادیر برازش کلی مدل

عنوان شاخص
میانگین ضریب تعیین

مقدار محاسبه شده
حد مجاز
شاخص برازش
0 /79
بزرگتر از 0/36
مجذور R

میانگین اعتبار همگرایی

AVE

حداقل 0 /5

0 /53

برازش کلی مدل

GOF

حداقل 0 /36

0 /65

با توجه به تائید برازش مدل در قسمت بعد به آزمون و بررسی فرضیههای مربوطه با استفاده از ابعاد تائید شده پرداخته
شده است.

آزمون فرضيه اول پژوهش
بین ارز یابی سیستم کنترل داخلیِ واحد تحت رسیدگی با فساد مالی و گزارش متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
همانطور که در نمودار (  ) 4 -4مالحظه میشود ،ضریب مسیر برابر با (  ) 0 /19است که مقدار مثبتی می باشد و مقدار قدر
مطلق آماره  tدر نمودار (  ) 5 -4برابر با (  ) 2 /97است که از عدد  1 /96بیشتر می باشد در نتیجه با اطمینان  95درصد میتوان
گفت که بین ارزیابی سیستم کنترل داخلیِ واحد تحت رسیدگی با فساد مالی و گزارش متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد و
در نتیجه فرضیه اول پژوهش پذیرفته میشود.
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جدول ( :)9ضریب مسير و آماره  tبراي فرضيه اول

مقدار آماره t

ضریب مسیر

نتیجه

2 /97

0 /19

پذیرش فرضیه

آزمون فرضيه دوم پژوهش
بین رعایت اخالق حرفه ای توسط حسابرسان با فساد مالی و گزارش متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
همانطور که در نمودار (  ) 4 -4مالحظه میشود ،ضریب مسیر برابر با ( ) 0 /26است که مقدار مثبتی می باشد و مقدار قدر
مطلق آماره  tدر نمودار (  ) 5 -4برابر با (  ) 2 /81است که از عدد  1 /96بیشتر می باشد در نتیجه با اطمینان  95درصد میتوان
گفت که بین رعایت اخالق حرفه ای توسط حسابرسان با فساد مالی و گزارش متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد و در نتیجه
فرضیه دوم پژوهش پذیرفته میشود.
جدول ( :)10ضریب مسير و آماره  tبراي فرضيه دوم

مقدار آماره t

ضریب مسیر

نتیجه

2 /81

0 /26

پذیرش فرضیه

آزمون فرضيه سوم پژوهش
بین برنامه ریزی کاری حسابرسان با فساد مالی و گزارش متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
همانطور که در نمودار (  ) 4 -4مالحظه میشود ،ضریب مسیر برابر با (  ) 0 /34است که مقدار مثبتی می باشد و مقدار قدر
مطلق آماره  tدر نمودار (  ) 5 -4برابر با (  ) 5 /71است که از عدد  1 /96بیشتر می باشد در نتیجه با اطمینان  95درصد میتوان
گفت که بین برنامه ریزی کاری حسابرسان با فساد مالی و گزارش متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد و در نتیجه فرضیه سوم
پژوهش پذیرفته میشود.
جدول ( :)11ضریب مسير و آماره  tبراي فرضيه سوم

مقدار آماره t

ضریب مسیر

نتیجه

5 /71

0 /34

پذیرش فرضیه

آزمون فرضيه چهارم پژوهش
بین ارز یابی کار حسابرسی داخلیِ واحد تحت رسیدگی با فساد مالی و گزارش متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد.
همانطور که در نمودار (  ) 4 -4مالحظه میشود ،ضریب مسیر برابر با ( ) 0 /26است که مقدار مثبتی می باشد و مقدار قدر
مطلق آماره  tدر نمودار (  ) 5 -4برابر با (  ) 2 /84است که از عدد  1 /96بیشتر می باشد در نتیجه با اطمینان  95درصد میتوان
گفت که بین ارزیابی کار حسابرسی داخلیِ واحد تحت رسیدگی با فساد مالی و گزارش متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد و
در نتیجه فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته میشود.
جدول ( :)12ضریب مسير و آماره  tبراي فرضيه چهارم

مقدار آماره t

ضریب مسیر

نتیجه

2 /84

0 /26

پذیرش فرضیه
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نتيجه گيري و پيشنهادات
در پژوهش حاضر این نتیجه حاصل شد که :بین ارزیابی سیستم کنترل داخلیِ واحد تحت رسیدگی ،رعایت اخالق حرفه
ای توسط حسابرسان ،برنامه ریزی کاری حسابرسان با فساد مالی و گزارش متقلبانه رابطه معناداری وجود دارد .در این راستا
عثمان و همکاران (  ) 2009به بررسی اهمیت حسابرسی داخلی در بخش دولتی مالزی پرداخت .تحقیق اخیر از نوع پرسش
نامه ای بوده و نشان می دهد که عملکرد حسابرسی داخلی در بخش عمومی مالزی به دلیل کمبود کارمندان و از طرفی عدم
پشتیبانی مناسب مدیریت ارشد با محدود مواجه است  .همچنین د یروگاالس و همکاران (  ) 2015عوامل مرتبط با اثربخشی
حسابرسی داخلی در محیط کسب و کار یونان را مورد بررسی قرار داد .شواهد تجربی با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و
تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل رگرسیون چند متغیره صورت گرفت .یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت
حسابرسی داخلی ،صالحیت و شایستگی حسابرسی داخلی ،استقالل حسابرسی داخلی و حمایت مدیریت ،عوامل موثر بر
اثربخشی حسابرسی داخلی است .آرنا و آزنا (  ) 2009به بررسی نقش جا یگاه رؤسای سازمانی در اثربخشی حسابرسی داخلی
پرداختند .تحقیق آنان نشان می دهد ویژگی های تیم حسابرسی داخلی ،فرآیندها و فعالیت های حسابرسی و ارتباطات سازمانی
عالوه بر نقش حمایتی روسا در اثربخشی حسابرسی داخلی موثر است.
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