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 چکیده

استقرار  بهبود راستای در هامدیریت شرکت به کمک با تواندمی داخلی، حسابرسی های مناسبویژگی
 استقرار یک نظام کنترل راستا همین نماید. در تضمین شرکت را کیفی نظارت داخلی، هایسیستم کنترل

 و انطباق با قوانین و گزارشگری اطمینان قابلیت عملیات، کارآمدی و اثربخشی اساس بر داخلی مفید
رساند. هدف از  یاری سازمانی اهداف به یابیدست راستای در مدیریت به تواندمی کاربردی، مقررات
 بر داخلی کنترل اثربخشی با داخلی حسابرسی هایویژگی حاضر بررسی تبیین وجود رابطه بین پژوهش

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت با قوانین و مقررات انطباق و عملیات روی
 تا 1392 هایسال بین زمانی دورۀ شرکت برای 128یابی به هدف پژوهش، به منظور دست .باشدمی

لجستیک  رگرسیوناز  های پژوهشو برای تجزیه و تحلیل فرضیه انتخاب گردیده به عنوان نمونه  ،1398
دار و منفی ی معنیهای پژوهش نشان دهنده وجود رابطهاست. نتایج حاصل از آزمون فرضیهاستفاده شده 

داخلی در موارد نقص در عملیات و انطباق)عدم  کنترل هایضعف  حسابرس داخلی با هایویژگی بین
دار و مستقیم)مثبت( با اثربخشی هنده وجود رابطه معنیرعایت قوانین و مقررات( بوده و در نهایت نشان د

 باشد. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میهای داخلی در شرکتسیستم کنترل

 عملیات و نقص کنترل در داخلی نقص کنترل  داخلی، کنترل حسابرس داخلی، اثر بخشی :هاواژهکلید

 انطباق در داخلی

JEL:M41,M42,M49 
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 مقدمه و بیان مساله -1
 است. یافته گسترش پیش از مراتب بیش به داخلی حسابرسی هایفعالیت دامنه امروز در دنیای

 بررسی بلکه به کنندمی شرکت آنان رعایت بر نظارت و داخلی هایکنترل استقرار در تنها نه هاآن

 و داخل تجاری معامالت کارآیی و اطالعات، اثربخشی فناوری اتکای قابلیت عملیات، کارآیی
 یک در مشتریان رضایت بر نظارت و شرکت عملیات و فرآیندها بهبود به کمک از کشور، خارج

 حسابرسی(. همچنین 1393 همکاران، و فتاحی) کنندمی شرکت کمک در ارزش خلق به کالم

 با کامالا  دو این و شوند.می محسوب نظارت زنجیره از بخشی دو هر مستقل حسابرسی داخلی و

 و است جدی خالء یک داخلی حسابرسی نبودن کارا یا یکدیگر مرتبط هستند. چون که فقدان
 حسابرسی باشد، نداشته وجود بزرگ تجاری واحدهای در ویژه به حسابرسی داخلی که هنگامی

 ملزوم و الزم داخلی و مستقل حسابرسی اینجانب؛ اعتقاد پذیرد. بهبه درستی انجام نمی هم مستقل

 یعنی داخلی حسابرسی به توجهیبی ایم،کرده الزامی را مستقل حسابرسی هنگامی که و یکدیگرند.

 داشت توجه نکته این به باید دیگر سوی باشد. ازمستقل می حسابرسی اثر بخشی دادن کاهش

 بدون دارد. و وجود داخلی حسابرسی که است فرض استوار این بر حسابرس مستقل کار و ساز که

 نامهآیین در که است ضرورت همین دلیل بود. و به خواهد مستقل ناقص حسابرسی آن، وجود

،  یگانه است )حساس پذیرفته صورت داخلی حسابرس بر تأکیدی جدی نیز شرکتی حاکمیت
نقش اساسی در تضمین  1(IAFهمچنین کمیته حسابرسی و عملکرد حسابرسی داخلی )(. 1389

کوهن ؛ 2009 ،3؛ باکستر و کاتِر2012، 2)گارسیا و همکاران دهی داردقابلیت اطمینان فرآیند گزارش
 در مدیریت به کمک با تواندمی داخلی، حسابرسی مؤثر (. و از طرفی عملکرد2004، 4و همکاران

 ،5داخلی حسابرسان )منشور کند تضمین را شرکت کیفی نظارت داخلی، هایکنترل بهبود راستای
 و اثربخشی کفایت بر نظارت و ارزیابی بررسی، داخلی، حسابرسان اصلی مسئولیت (. پس،2015

 رسمی حسابداران )مؤسسه هاستتطبیق و گزارشات فرآیندها، به نسبت داخلی کنترل اهداف

سازوکارهای کنترل داخلی بر (. و در این راستا 2013 ،7مؤسسه حسابرسان داخلی؛ 2008 ، 6آمریکا
هیأت و از طرفی (. 2014 ،8تواند مرتبط باشد )کایوب و جاربوبرابطه تئوری نمایندگی مؤثر و می

بنگاه این است که از و برای اطمینان  بودهمدیره مسئول تعیین راهبرد و رهبری یک شرکت 
توان بیان و می (.7201، 9یستم خوب کنترل داخلی است )جیمز و همکاراندارای یک س تجاری

کنترل داخلی فرآیند پویا و تکراری است که به مدیریت برای  تمرکز بر اهداف عملیاتی نمود که 
اثربخشی  :اجرای یک سیستم کنترل داخلی، دستیابی به سه هدف ند.کو مالی سازمان کمک می

                                                           
1 Internal audit function. 
2 García, L.S., Barbadillo, E.R. and Pérez, M.O. (2012). 
3 Baxter, P. and Cotter, J. (2009). 

4 Cohen, J.R., Krishnamoorthy, G. and Wright, A. (2004). 
5 Chartered Institute of Internal Auditors (CIIA), (2015). 

6 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 2008. 

7 Institute of Internal Auditors (IIA), 2013. 
8 Kouaib, Amel; Jarbouib, Anis, (2014). 

9 James E. McNulty, Aigbe Akhigbe, (2017). 
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اطمینان از گزارشگری و انطباق با قوانین و مقررات قابل اجرا را تضمین  و کارایی عملیات، قابلیت
 بسیاری از پژوهشگران های انجام شده،در برخی از پژوهش که حالی در (.2013، 1کند )کوزومی

و لین و  2015 ،3؛ اگ2016 ،2وهمکاران )آبوت دانندمی مالی گزارش از باالتر را داخلی کنترل
 تجربی هایپژوهش تاکنون که شده باعث اطالعاتی هایمحدودیت لیکن (.2011 ،4همکاران

 شود انجام عملیات انطباق و عملیاتی اهداف به نسبت داخلی کنترل ارزیابی مورد در کمی نسبتاا

 و داخلی حسابرسی عملکرد هایپژوهش یپیشینه بررسی(. همچنین 2019 ،5همکاران و )چانگ
 اثربخشی پیامدهای و یا هاها شاخصپژوهش اکثریت که دهدمی نشان داخلی کنترل اثربخشی

 منجر دهی،گزارش هدف بر تمرکز کنند. ومی بررسی را 6(ICFR) گزارشگری مالی کنترل داخلی
 هایفعالیت زیرا شود،می داخلی کنترل اثربخشی ( وIAFداخلی ) حسابرسی عملکرد ناقص درک به

باشند )موچیری و  داشته هم پوشانی و کرده حمایت را یکدیگر باید هدف سه به مربوط کنترلی
شود و ممکن اهداف عملیاتی به دستیابی مأموریت اصلی شرکت مربوط میزیرا (. 2017، 7ژاگنگو

اهداف گزارشگری،  ها و زمان تولید مرتبط باشد.است به بهبود کیفیت و نوآوری و کاهش هزینه
این هدف  مالی یا غیر مالی داخلی و خارجی است.تهیه گزارش قابل اعتماد از جمله گزارش 

باشد و در برگیرنده ســازمانی و گزارشگری غیرمالی میدربرگیرنده گزارشگری مالی برون
هایی است که توسط نظیر قابلیت اعتماد، به موقع بودن، شفافیت یا سایر ویژگیهای بیویژگی
هدف انطباق، شود. گذاران واحد تعیین میاستگذاران و استانداردگذاران مشخص یا توسط سیقانون

این گونه  های تجاری است.مربوط به تبعیت شرکت از قوانین و مقررات در طول اجرای عملیات
های اهداف دربرگیرنده حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات عمومی و مقررات و دستورالعمل

های بسته به یکدیگر باشند، و به عنوان فعالیتسه هدف باید واو باشد. داخلی حاکم بر واحد می
 رئیس 9یوید لندسیتلدهمچنین  (.2011، 8توانند یکدیگر را پوشش دهد )کوزوکنترلی مربوطه می

در ارتباط با مزایای بازبینی چارچوب  10(COSOهای حامی کمیسیون تردوی)کارگروه سازمان
برای استفاده از این چارچوب است تا نه تنها  این کار فرصتی "کنترل داخلی، بیان کرده است: 

دهی مالی بلکه اهداف مربوط به عملیات کسب و کار و انطباق با قوانین و مقررات اهداف گزارش
مدیران ارشد مسئول نظارت بر استراتژی و عملکرد یک شرکت، برای به  "را هم محقق نماید.

ه بازدهی معقول یمناسب کنترل و ارا حداقل رساندن ریسک مرتبط با عملکرد، تضمین چارچوب
به سهامداران هستند. بنابراین، کار تضمین شده توسط عملکرد حسابرسی داخلی به نظارت مؤثر و 

کند به نحو قابل توجهی در چارچوب ند و به مدیریت ارشد کمک میککنترل داخلی کمک می
تواند به بهبود مدیریتی می حاکمیت شرکتی، به بهبود عملکرد، کمک نمایند. بنابراین حمایت

                                                           
1 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), (2013). 

2 Abbott, L.J., Daugherty, B., Parker, S., Peters, G.F., (2016). 
3 Ege, M.S., (2015). 

4 Lin S., pizzini, M. vargus, i. M.bardhan, I.R., (2011). 

5 Chang, Yu-Tzu, Hanchung Chen, Rainbow. Chengc, Wuchun Chia. (2019). 
6 Internal control over financial reporting (ICFR). 

7 Muchiri, N.W. and Jagongo (2017). 
8 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), (2011). 
9 David Landsittel. 
10 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 
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ه شده توسط یاستفاده از اطالعات اراباشد که و قابل توجه میمنجر شود.  حسابرسی داخلی عملکرد
متفاوت است. به عنوان مثال، مدیریت ارشد   آنبرای  یهایو درخواستعملکرد حسابرسی داخلی 

کردن خطرات شرکت و بهبود برای کم  (IAF) داخلی حسابرسی عملکرد به احتمال زیاد به کار
دهد. از سوی دیگر، منافع عملیات شرکت نیاز دارد، که همان عوامل تمرکز مدیریتی را شکل می

ها به دنبال کنترل به نظارت بیشتر منجر می شوند؛ به این ترتیب، آن کمیته حسابرسی احتماالا
در حالی که . پس (2019، 1ارانتر، انطباق قانونی با کیفیت هستند )اولریچ و همکهای داخلی قوی

توانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند و برای عملکرد سازمان مهم باشند، سه هدف کنترل داخلی می
در مورد کنترل داخلی  های انجام شدهپژوهشدهد که بیشتر نشان می این پژوهش بررسی ادبیات

به عنوان مثال، مقاالت و  ( متمرکز شده است.ICFRبر روی کنترل داخلی گزارشگری مالی )
با تمرکز بر افشای  2(ICDمتعددی به بررسی عوامل تعیین و پیامدهای افشای نقص کنترل داخلی )

مربوط به بررسی عوامل تعیین  هایپژوهش و اند.پرداخته SOX 404و / یا  SOX 302اجباری 
 های تجاریبنگاههای و ویژگی IAF داخلی حسابرسی عملکرد ها چند ویژگی کیفی ICDکننده 

؛ دالی و 2006، 4؛  برونسون و همکاران2009، 3و همکاران قرا مورد بررسی قرار می دهند )آشبو
یکر ا؛ ن2011؛ لین و همکاران، 2005، 7؛ گی و مک وی2007، 6؛ دویل و همکاران2016، 5عمری

های مهم ساییدهد که بسیاری از نارنشان می های انجام شدههمچنین پژوهش (.2009، 8و شارما
تا زمان تجدید ارایه  شود،میهای داخلی که منجر به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی کنترل
ماند گردد و از آنان توسط شرکت و حسابرس پنهان میهای مالی به ذینفعان گزارش نمیصورت

راهبرد تجاری های داخلی نوع (. یکی از عوامل بالقوه مؤثر بر کیفیت کنترل2012 ،9)رایس و وبر
است که شرکت برای مقابله با رقبا برگزیده است. چرا که انتخاب و طراحی سازمانی راهبرد تجاری 

گرچه تحقیقاتی در زمینه حسابداری  .باید مرتبط به طراحی و نقاط قوت محیط کنترلی شرکت باشد
حسابداری مالی و  مرتبط با محیط کنترل داخلی مدیریت انجام شده است ، اما در زمینه ،مدیریت

حسابرسی ، دانشی محدود در زمینه راهبرد تجاری و طراحی سازمانی ، فرآیندهای مدیریتی و 
کننده بسیار مهم (. شناسایی عوامل تعیین2015، 10مدیریت ریسک وجود دارد )بنتلی و همکاران

را نشان ( ICD) است، زیرا بسیاری از مطالعات تجربی پیامدهای اقتصادی نقص کنترل داخلی
های مهم در کنترل داخلی گزارشگری مالی بر روی کنند که ضعفاند. محققان پیشنهاد میداده

، 11و همکاران لیسهمر؛ 2009و همکاران، اسکایف  -آشبوق)سود  هایهای بازار به اعالمیهواکنش

                                                           
1 Eulerich, Marc, Joleen Kremin, David A. Wood. (2019). 
2 Internal control deficiencies. 

3 Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D.W., Kinney, W.R., LaFond, R., (2009). 
4 Bronson, S.N., Carcello, J.V., Raghunandan, K., (2006). 

5 Dellai, H., Omri, M.A.B., (2016). 

6 Doyle, J., Ge, W., McVay, S., (2007). 
7 Ge, W., McVay, S., (2005). 

8 Naiker, V., Sharma, D.S., (2009). 
9 Rice, S. C., & Weber, D. P. (2012). 
10 Bentley, K.A., Newton, N.J. & A.M. Thompson, (2015). 

11 Hammersley, J.S., Myers, L.A., Shakespeare, C., (2008). 
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 گزارشگریکیفیت (، 2007، 2و همکاران اگنوا ؛2008، 1و همکاران بنیش) هیسرما نهی(، هز2008
(، دقت 2012 و وبر، سی؛ را2008، 4و همکاران هویتاش؛ 7200، 3همکاران و اسکایف -آشبوق)
مونسیف و ) یحسابرس یگزارش هاتأخیر در ( و 2009، 5و همکاران فنگ) گرانلیتحل ینیب شیپ

حسابرسی با این حال، ارتباط بین مدیریت ارشد و عملکرد اند. ، تأثیر منفی داشته(2012، 6همکاران
و مدیریت  IAF داخلی حسابرسی عملکرد هایی همراه است. اگر رابطه بین داخلی نیز با محدویت

شود، ها با مشکالتی روبر میدر اجرای فعالیت IAFارشد به طور عینی مورد بررسی قرار داده نشود، 
بگذارد )اولریچ و تأثیر  IAFتواند به طور قابل توجهی بر کارایی انتظارات مدیریت ارشد می

های دولتی و نقش حسابرسان برای بهبود عملکرد مدیریت مالی، از نظر شرکت .(2019همکاران، 
ها در ها، پیدا کردن و افشای قانون شکنیخصوصی، اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که وظیفه آن

کارگرفته ههای مالی است. در صورت مشاهده هرگونه قانون شکنی، باید پیشنهادات خاصی بصورت
صالح باید اقدامات خاصی را در این خصوص انجام بدهند، با توجه به نقش مهم شود و مقامات ذی

توان بیان کرد اهمیت و تأثیرگذاری حسابرسان در کشورهای توسعه یافته حسابرسان داخلی می
د بررسی اما نقش حسابرسان در کشورهای در حال توسعه کمتر مور .است بسیار مورد توجه بوده

 هاییپژوهش گسترش موجب بنابراین این پژوهش (.2017، 7یربولود و جای)ا استقرار داده شده

انطباق با  و عملیات در داخلی کنترل نقص بر موارد داخلی های حسابرستأثیر ویژگی مورد در
 برای هم را اطالعات مناسبی تواندمی این پژوهش این، نتایج بر عالوه شود.قوانین و مقررات می

 فراهم مالی هایصورت کنندگانتنظیم های تجاری وبنگاههم مدیریت  نفعان ووذی سهامداران
 اهای حسابرسی داخلی بویژگیای بین رابطهآیا  که در صدد پاسخ به این پرسش است کند. و

این پس،  دارد؟ وجود( قوانین و مقررات اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق )رعایت
های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق تأثیر ویژگی پژوهش
شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی پذیرفته هایشرکت در( قوانین و مقررات )رعایت

 دهد.میقرار 
 پژوهش همبانی نظری و پیشین -2

 های حـاکمیت شـرکتی جهت افزایش کیفیت اطالعات مالیمکانیزمکمیتۀ حسابرسی یکی از    
کمک  گذاریگذاران در اخذ تصمیمات سرمایهها است که به سرمایهارائه شده توسط شرکت

نظارت بر اجرای وظایف حسابرسان داخلی را دارند. عالوه بـر  وظیفۀ های حسابرسیکند.کمیتهمی
دهد که ( نشان می2008، 9؛ حبیب و عظیم2015، 8)احمد حاجی هانجام شد اخـیر هایپژوهشایـن 

اطالعاتی و ایـجاد اطمینان  تواند نقش مؤثری در بهبود سیستموجود کمیتۀ حسابرسی اثربخش می

                                                           
1 Beneish, M.D., Billings, M.B., Hodder, L.D., (2008). 
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کنندگان از اطـالعات های مالی شرکت داشته باشد. افزایش شمار اسـتفادهاز معتبر بودن گزارش
تر شدن نقش نظارتی کمیتۀ این کاالی عمومی، موجب برجسته عنوان مشتریانحـسابداری به

گیری بهینۀ اطـالعات مربوط به تصمیم مالی و محتوای ارزشـی  گزارشگری حسابرسی در فرآیند
( نیز دریافتند کـه اطـالعات 2008حبیب و عظیم ) همچنین (.2011، 1اقتصادی شده است )رانی

و کوهن . هستند ابرسی اثربخش، دارای ارزش بیشتریحـسابداری در صورت وجود کمیتۀ حس
یک چارچوب نظری برای حاکمیت شرکتی و تأثیر آن را ارایه کردند و دریافتند که  (2004همکاران )

 .کنندرسد نقش مهمی در نظارت بر کیفیت گزارشگری مالی ایفا میکمیته حسابرسی به نظر می
عملکرد حسابرسی به تضعیف عدم تقارن اطالعات و تضاد ( بیان کردند که 2018، 2)سلیم و الزوبی

حسابرسان داخلی باید  همچنینکند. منافع که در میان سهامداران و مدیران وجود دارد، کمک می
های های کنترل داخلی، درک دقیقی از عملیات، فرآیندها و رویهنظمیبرای جلوگیری و کشف بی

کنند که ها همانطوری کار میکه آیا فرآیندها و روش اینشرکت داشته باشند و به منظور تعیین 
ه اطالعات مربوط به کفایت و یارا .ها باشندمدنظر بوده است، باید قادر به طراحی و اجرای آزمون

و مدیران اجرائی  ارکان راهبرییی نظام کنترل های داخلی و کیفیت عملکرد واحد تجاری به اکار
هایی که بهترین دستورالعمل شرکت لذا، حسابرسان داخلی است.های واحد تجاری، از مسئولیت
گیرند و با انتظارات و اهداف کار میهای پیشرو را بههایی که رویهآن ،حسابرسی داخلی را دارند

های بهتری خواهند داشت عموماا کنترل ،گامندت مدیره همأراهبردی مقرر توسط مدیریت و هی
ه اطمینان یسیستم کنترل داخلی سازمان، ارا از استقرار نخستین هدفو از طرفی،  (.2008، 3)هیرث

معقول به مدیریت ارشد از این موارد است: اطالعات مالی صحیح و قابل اعتمادند، سازمان در انطباق 
ها در برابر خسارت و سرقت ها، قوانین و مقررات و قراردادها است، داراییها، رویهها، نقشهبا سیاست
اند و اهداف مشخص کار گرفته شدهبخش و مقرون به صرفه بهاند، منابع به نحوی اثرشدهمحافظت 

حسابرسی داخلی روی ارزیابی این سیستم یا که اندشده برای عملیات و برنامه ها، قابل دستیابی
چارچوب کنترل داخلی متمرکز است. گونه دوم کار حسابرسی که حسابرسان به اجرای آن راهنمایی 

اند، بررسی صحت و قابلیت اعتماد اطالعات مالی و عملیاتی و ابزار مورد استفاده برای شناسایی، شده
های اطالعاتی بندی و گزارش این اطالعات است. حسابرسان داخلی باید سیستمگیری، طبقهاندازه

ت صحیح، های مالی و عملیاتی شامل اطالعاو تعیین کنند که آیا سوابق و گزارش آزمون نمودهرا 
های نگهداری سوابق و گزارشگری که آیا کنترلباشند و اینقابل اعتماد، به موقع، کامل و مفید می

-های مقرر، به منظور کسب اطمینان از مطابقت با سیاستثر هستند یا خیر. بررسی سیستمؤکافی و م

حسابرسی است که توسط های ها، قوانین و مقررات، نشانگر رکن سوم فعالیتها، رویهها، طرح
هایی به مدیریت ارشد مسئول برقراری سیستمکه در این راستا، است.  -استانداردها تشریح شده

منظور حصول اطمینان از تطابق با این الزامات است و نقش حسابرسان داخلی تعیین این است که 
های حسابرسی شده با تهای طراحی شده توسط مدیریت، کافی و مؤثر هستند و آیا فعالیآیا سیستم
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شناخت حسابرسان همچنین (. 2005، 1باشند یا خیر؟ )فادزیل و همکارانالزامات مقتضی منطبق می
ریزی حسابرسی و هم برای برآورد احتمال از سیستم کنترل داخلی صاحبکار مبنایی را هم برای برنامه

سیستم  یاخت کافی از محیط کنترلریزی حسابرسی شندر برنامه و آورد.خطر کنترل داخلی فراهم می
ها های کنترل برای حسابرسان ضروری است این شناخت هم شامل طراحی رویهحسابداری و روش

هاست. حسابرسان با داشتن این شناخت ها و مدارک و هم آگاهی از اعمال شدن یا نشدن آن، روش
های آزمون در ادامه،سایی کنند و های مالی را شناهای صورتانواع بالقوه تحریف نخست:توانند می

 (.2008، و همکاران های مالی طراحی کنند)بنیشمحتوای مؤثرتری را برای رسیدگی به اقالم صورت
بررسی مشکالت کنترل داخلی و تمایالت حاکم برآن سبب افزایش توان بیان نمود که و می

اثر در گزارشگری های بیکنترله و در این رابط است. انتخابهای منفی و مخاطرات اخالقی گردیده
سبب تسهیل  این مهم گردد وها میه یک تصویر گمراه کننده از وضعیت مالی شرکتیمالی سبب ارا

های بزرگی در های اخالقی و اختالسهای شرکتی و سلب مالکیت و رسواییهای فعالیترانت
ها، سـازمان در حسابرسی داخـلی وجودبنابراین،  (.8201 ،2)هانگ و همکاران استها گردیدهشرکت

ای داخلی حـسابرسی و مدیریتی باشد، بـلکه سازمانی کامل اهداف تحقق تواند متضمنبه تنهایی نمی
 بـرون افـراد اثربخش و کارآمد است که بـه طور خاص به افـراد درون سـازمانی و به طور عام به

، گذشته هایپژوهش دراز سوی دیگر، (. 5200، 3جکسونسازمانی ، خدمات سودمندی ارائه دهد )
 پژوهشگرانبـرخی که است؛ ه شدهیگـیری مـتنوعی برای اثربخشی اراو شیوه های اندازه رویکرد

بر رعـایت  5(1997) و ژیانگ دونگ 4(1997) (، اسـپراکمن2005) جـانتانودزیل، هارنامـانند ف
اند و برخی دیگر، تأکید کرده« ای حسابرسی داخلیبرای فعالیت حرفه اسـتانداردهای بین المللی»

برآورده شـدن نـیازهای واحد تحت حسابرسی را عامل مؤثری بـر اثـربخشی حسابرسی داخـلی 
ز کار حسابرسی میزان رضایت صاحبکار ا پژوهش این در که (2010، 6انـد )کوهن و سایاگدانـسته

هـای غـیرمستقیم دیگری نیز از مقیاس هایپژوهشدر . همچنین گیری شده استداخلی اندازه
 شـده انـدازه پیشـنهادهای حسابرسی داخلی پذیرفـته چـه است، به خصوص اینـکه تـا استفاده شده

( در ایتالیا 2009نا و آزون )(. بر اساس نتیجه تحقیقی که آر2009، 7شود )آرنا و آزونو به آن عمل می
 حسابرسی و ارتباطات سازمانی، بر هایهای تیم حـسابرسی، فـرآیندها و فـعالیتانجام دادند، ویژگی

کیفیت حسابرسی به  8(2007از دیدگـاه مـیهرت و ییسـما ) و حـسابرسی داخـلی مـؤثرند. اثربخشی
های حسابرسی ساختار سازمانی و ویژگی برگذارد و شدت بر اثربخشی حسابرسی داخلی اثر می

بر اثربخشی حسابرسی داخلی کـه در  مؤثر از جمله سایر عواملبنابراین تری دارند. تأثیرات ضعیف
توان به بکارگیری پیشنهادهای حسابرسی داخلی اشاره کرد های پیشین بررسی شده ، میپژوهش
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ریزی در نیز، برنامه 2(1994) یدگاه لمپ و ساتناز دو (. 2005، 1پورسمو ون  2009)آرنا و آزون ، 
 های حسابرسجهت بهبود تولید سازمان، تطبیق نتایج با اهداف خـاص و عـام ، به کارگیری توصیه

 بر که داخلی، ارزیابی و بهبود مدیریت ریسک و ارزیابی سیستم کنترل داخلی، عواملی هستند
عملکرد حسابرسی داخلی مؤثر و  (.2019لریچ و همکاران، )اواثربخشی حسابرسی داخلی نقش دارند 

است با کیفیت باال همراه با کمیته حسابرسی،  را که به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی
، ایجاد ارزش برای  IAFیک از  هدف و شود.مدیریت ارشد و حسابرسان خارجی در نظر گرفته می

در نتیجه،  های مرتبط با کسب و کار است.کاهش ریسکیندهای تجاری و آسازمان از طریق فر
هایی است که نقاط ضعف را شناسایی کرده و عملکرد، مدیریت تمرکز کار حسابرسی داخلی در حوزه

یک  (IAF) عملکرد حسابرسی داخلی بخشند.ها، و فرآیندهای نظارتی را بهبود میریسک، کنترل
دیریت ارشد و کمیته حسابرسی. حسابرسی داخلی هر دو عامل با دو سهامدار عمده یا مدیر است: م

کند و ممکن است با شرایطی مواجه های اطمینان و مشاوره را برای این سهامداران فراهم میفعالیت
ای را برای یکی از طرفین فراهم کند. یا هر دو سهامداران ممکن شود که در آن باید اطالعات ویژه

به مقادیر مختلف باشند. مدیریت ارشد مسئول نظارت بر استراتژی  ایاست خواهان اطالعات مشاوره
و عملکرد یک شرکت، به حداقل رساندن ریسک عملکرد، حصول اطمینان از چارچوب کنترل مناسب 

از نظارت  IAFشده توسط و کسب بازده مناسب برای سهامداران است. بنابراین، کار تضمین ارایه
کند، و به مدیریت ارشد به یک روش مهم برای بهبود انی میهای داخلی پشتیبمؤثر و کنترل

 حسابرسی کیفیت عواملهمچنین  (.همان منبعکند )ها و چارچوب کلی حکمرانی کمک میعملیات

 حسابرسی کیفیت مدل الینفک جز را حسابرسی هایورودی نیز هیأت مزبور، 2015 سالدر 

را  IAFای و تضمینی های مشاورهیی فعالیتاتواند کارمی IAFاختصاص منابع بیشتر به  . ودانندمی
و  IAFدهند که ارتباط مثبتی بین منابع نشان می های انجام شدهپژوهش و در نتیجه، بهبود بخشد

 (.2019وجود دارد )چانگ و همکاران،  با قوانین و مقررات اثربخشی کنترل داخلی بر عملیات و انطباق
 ها ابداع شدهی سازمانیو کارهایی که در زمینه هدایت اثربخش و کارا ترین سازاز مهمو از طرفی، 

توان مولود توسعه تفکر سازمانی و پیچیدگی این مفهوم را می که های داخلی استاست، مفهوم کنترل
ها دانست که خود، محصول تکامل جوامع بشری و تعمیق مفاهیم و مناسبات تجاری ساختار سازمان

ها است. بستری که در ابتدا، با تفکیک دو مقوله مالکیت و مدیریت از یکدیگر و و صنعتی در آن
تأکید بر ضرورت کنترل عملکرد مدیران توسط مالکان، زمینه ایجاد حرفه حسابرسی را پدید آورد، در 

ه های داخلی انجامیدادامه روند تکاملی خود، به گسترش و تعمیق مفهوم دیگری تحت عنوان کنترل
ها، کنترل داخلی، بخش مهمی از مدیریت یک سازمان است. بخشی که شامل برنامهلیکن، . است
رد و کالن خود های مورد استفاده سازمان در دستیابی به رسالت وجودی و اهداف خُها و رویهروش

است. هدف نظام کنترل داخلی و حسابرسی، بهبود توان مدیریت مالی و اداری از طریق تحدید آن 
لذا  انجامند.ز رفتارهای مالی است که به اتالف و تخصیص نامناسب منابع و بروز فساد میگروه ا

ثر سازمان را ؤاستقرار و استمرار یک نظام کنترل داخلی توانمند در سازمان، امکان مدیریت کارا و م
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ی دانند در نبود یک سیستم کنترل داخلمدیران به خوبی میو  آوردبرای مدیریت آن فراهم می
اثربخش، تحقق رسالت اصلی شرکت، حفظ سودآوری و به حداقل رساندن رویدادهای غیرمنتظره 

( به بررسی 2019چانگ و همکاران )های خارجی انجام شده، در پیشینه پژوهش بسیار مشکل است.
قوانین  های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق )رعایتتأثیر ویژگی

( به مدیریت در بهبود کنترل داخلی در مورد IAF( پرداختند. عملکرد حسابرسی داخلی )و مقررات
کند. در حالی که مطالعات بسیاری کمک می با قوانین و مقررات عملیات، گزارش دهی و تطابق

اند، در مورد ( را مورد بررسی قرار دادهICFRو کنترل داخلی گزارشگری مالی ) IAFارتباط بین 
دهد که مطالعات کمی وجود دارد. نتایج نشان می با قوانین و مقررات کنترل داخلی عملیات و انطباق

یک گروه حسابرسی داخلی بزرگتر می تواند موجب بهبود عملکرد حسابرسی داخلی در مورد عملیات 
لی بر ی مثبتی با اثربخشی کنترل داخو انطباق شود. در حالی که مهارت حسابرسان داخلی رابطه

کننده دستیابی به اهداف ای ندارد. این مطالعه با تبیین عوامل تعیینانطباق دارد اما با عملیات رابطه
کند. این امر مفاهیم مهمی برای ذینفعان و کارشناسان عملیات و انطباق ، به ادبیات تحقیق کمک می

به طور متقابل بر روی کنترل تواند نیز ارائه می دهد، زیرا کنترل شرکت بر عملیات و انطباق می
به  1(2018لیا و همکاران ) و در نهایت موفقیت کسب و کار تأثیر بگذارد.  داخلی گزارشگری مالی

بررسی درک استفاده و ارزش تحلیل حسابرسی برای حسابرسان داخلی: رویکرد سازمانی پرداختند. 
ای آگاه هستند، تحقیقات اگرچه حسابرسان داخلی از اهمیت و ارزش تحلیل حسابرسی به طور فزاینده

دهد که قبلی نشان می دهد که استفاده از تحلیل حسابرسی کمتر از انتظار است. نتایج نشان می
استفاده در سطح کاربردی  تحت تأثیر پشتیبانی مدیریت، شایستگی فنی و استانداردها قرار دارد. در 

ای، شایستگی فنی و استفاده در سطح کاربردی، استفاده در سطح ویژگی حالی که کمک رسانی حرفه
بردی و سطح ویژگی برد. در نهایت، استفاده از تحلیل حسابرسی در سطح کاررا رو به جلو پیش می

( به بررسی تأثیر پیچیدگی 2018نگ و چنگ )اه بخشد.، عملکرد فرآیند حسابرسی داخلی را بهبود می
های شرکت پرداختند.  داده ها در این تحقیق طبق اطالعات بر شکست حسابرسیِ ناشی از تقلب

آوری ، جمع2010تا  1992قانون اوراق بهادار و قانون حسابداران رسمی در تایوان بین سالهای 
دهد که افزایش پیچیدگی اطالعات شرکت ها با افزایش ارزش پول اند. نتایج تجربی نشان میشده
با اشخاص وابسته ، احتمال  2(RPT) معامالت با اشخاص وابسته، بویژه معامالت مبتنی بر درآمد کلیِ

تر باعث افزایش تنوع محصول پیچیدهدهد. افزون بر این، های حسابرسی را افزایش میافزایش تحریم
کند یعنی احتمال تحریم حسابرسان می شود. این نتایج از فرضیه عدم تقارن اطالعات پشتیبانی می

، 3(2018تاکاک ) و اوسی .دهدها، شفافیت اطالعات را کاهش میافزایش پیچیدگی اطالعات شرکت
 به این "داخلی کنترل کیفیت بر داخلی یحسابرس عملکرد هایویژگی تأثیر " عنوان با پژوهشی در

 سطح داخلی، حسابرسان هایمهارت با قابل توجهی به طور داخلی کنترل کیفیت که رسیدند نتیجه

 حسابرسی کمیته مشارکت و پیگیری فرآیند همچنین و داخلی حسابرسی کیفیتکنترل از اطمینان

                                                           
1 Lia, He, Jun Daia, Tatiana Gershberg, Miklos A. Vasarhelyi. (2018). 
2 Revenue-based related-party transactions. 
3 Oussii, A. A., & Boulila Taktak, N. (2018). 
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در بررسی  1(2017لی و همکاران )عیاسما .دارد داخلی ارتباط حسابرسی نتایج و برنامه بررسی در
های های مالی شرکتنقش حسابرسی داخلی به عنوان نقطه شروع برای کشف تخلفات در گزارش

تواند به عنوان نقطه شروع در پیدا کردن تقلب و اشتباه دولتی نشان دادند که حسابرسی داخلی می
  "عنوان با خود پژوهش در ،2(2015)همکاران  و دیروگاالس های مالی مؤثر باشد.در گزارش

 قرار دادند. مورد بررسی را "کسب وکار یونان محیط در داخلی حسابرسی اثربخشی با مرتبط عوامل

 مدل رگرسیون اساس بر هاداده تجزیه وتحلیل و آوریجمع پرسشنامه از استفاده با تجربی شواهد

 صالحیت داخلی، حسابرسی کیفیت که دهدمی نشان پژوهش هاییافته گرفت.صورت متغیره چند

 بر مؤثر عوامل مدیریت، حمایت و داخلی حسابرسی استقالل داخلی، شایستگی حسابرسی و

 مؤثر عوامل  "عنوان با پژوهشی ، در3(2015) همکاران و الزبان .است داخلی حسابرسی اثربخشی

 عمومی بخش در که دادند نشان نوع پیمایشی از پژوهشی در "داخلی حسابرسی اثربخشی بر

 داخلی، ازحسابرسی ارشد مدیریت حمایت داخلی، حسابرس استقالل عوامل سعودی، عربستان

 و داخلی حسابرسان ارتباط و داخلی حسابرسی واحد اندازه داخلی، حسابرس ایحرفه صالحیت
 تحلیل از پژوهش این در باشند کهمی مؤثر داخلی حسابرسی اثربخشی بر حسابرسان مستقل

در پژوهشی  4(3201) ساوانالزبان و  .است ها استفاده شدهداده تحلیل برای متغیره چند رگرسیون
حسابرسی داخلی در بخش عمومی عـربستان سـعودی را بررسی کردند.  اثربخشی عوامل مؤثر بر

حسابرسی داخلی دارد و بعد از  اثربخشی بر نتایج نـشان داد کـه پشتیبانی مدیریت بیشترین تأثیر را
حسابرسی داخلی و ارتباط حسابرسی داخلی، صالحیت کارکنان ، استقالل  آن به ترتیب ، اندازه واحد

لین و . گذاردمی حسابرسان داخلی با حسابرسان مستقل بر اثربخشی حسابرسی داخـلی تـأثیر
نقش حسابرسی داخلی در افشای نقاط ضعف موارد پرداختند، در خصوص به بررسی ( 2011همکاران )

در اعمال کنترلهای قوی  تأثیر کارکنان بر کنترلهای داخلی نشان داد که کارکنان صادق و شایسته
دهی مالی به مدیریت کمک کرده و باعث کاهش مشکالت در اعمال کنترل داخلی در بر گزارش

(، 1399) زهرا ابراهیمی، فروغ؛ حیرانی،  های داخلی انجام شده،در پیشینه پژوهش .شوندسازمان می
 روی بر داخلی کنترل اثربخشی بر حسابرسی کمیته هایویژگی طی پژوهشی به بررسی تأثیر

 اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت این پژوهش، در آماری جامعه است. بوده انطباق و عملیات
 سال-شرکت 495شامل  شرکت، 33 راستا همین در باشد.می 1396 تا 1392 از تهران بهادار

 نشان نتایج گردید. برآورد لجستیک رگرسیون اساس بر پژوهش الگوهای همچنین گردید. انتخاب
 حسابرسی، کمیته اعضای تخصص افزایش و حسابرسی کمیته اعضای تعداد با افزایش که داد

 استقالل که دهدمی نشان نتایج اساس بر اما شد. کمترخواهد هاشرکت در داخلی کنترل ضعف
 اما داخلی کنترل ضعف بر تأثیر منفی علیرغم حسابرسی، کمیته جلسات تعداد و حسابرسی کمیته

های ( در بررسی تأثیر ویژگی1399بندانی پور و همکاران ) .نیست معنادار آماری از سطوح یک هیچ در

شرکتهای وابسته به آستان  حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی در خالل عملیات و انطباق
                                                           

1 Ismajli Hysen & Muhamet Aliu & Arben Sahiti & Lumbardha Lutolli, (2017). 

2 Drogalas, G., Karagiorgos T. & Arampatzis K. (2015). 
3 Alzeban, A. and Sawan, N. (2015). 

4 Alzeban, A., & Sawan, N. (2013). 
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بیشتر نشان دادند یک تیم حسابرسی داخلی با تعداد نفرات  PLSقدس رضوی بر اساس نرم افزار 
گیری افزایش تواند عملکرد حسابرسی داخلی را هم برای انجام عملیات و هم برای انطباق گزارشمی

دهد، در حالی که صالحیت حسابرس داخلی با اثربخشی کنترل داخلی بر معناداری رابطه مثبت است 
داف انطباق ، به اما نه عملکرد. این مطالعه با روشن کردن عوامل مؤثر در دستیابی به عملیات و اه

 ویژگی تأثیر عنوان با (، در پژوهشی که 1398) همکاران و سیار ادبیات این حوزه احترام می گذارد.

 داخلی، حسابرسی دادند. دریافتند که عملکرد انجام داخلی کنترل اثربخشی بر داخلی حسابرسی های

 ترتیب موجب بدین کند.می یاری سازمانی فرآیندهای تمامی در داخلی کنترل بهبود در را مدیریت

 مدتی دراز منافع به یابیدست و منافع کردن حداکثر ها،هزینه کاهش ها،دارایی بهتر مدیریت

 با و چندمتغیره رگرسیون کمک به پژوهش این در  .دارد را انتظارش هر سازمانی که شودمی

 طی را بورس در شده پذیرفته شرکت 102 تعداد اطالعات مالی Eviews افزار نرم از استفاده

 کنترل اثربخشی بر داخلی های حسابرسیویژگی آیا که کردیم بررسی ، 1396 تا 1392 هایسال

 میان از داد که نشان پژوهش اول فرضیه آزمون از حاصل نتایج خیر. یا است تأثیرگذار داخلی

 کاهش با حسابرس تحصیالت و تجربه متغیرهای حسابرس، ایحرفه صالحیت با مرتبط متغیرهای

 دوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج همچنین دارند. رابطه کنترل داخلی اهمیت با نقاط ضعف در

 اهمیت با ضعف نقاط در کاهش با نیز داخلی حسابرسی تیم تعداد اعضای که داد نشان پژوهش

اهمیت کنترل های  ( در بررسی  راهبرد تجاری، ضعف با1398حاجیها )دارند.  رابطه داخلی کنترل
نشان  1391 – 1394شرکت در بازه زمانی  127داخلی و تأخیر انتشار گزارش حسابرسی در بررسی 

های داخلی در گزارش اهمیت کنترل های دارای راهبرد تجاری اکتشافی ضعف بادادند شرکت
 خلی دارند. باهای دااهمیت کنترل های با راهبرد تدافعی کمتر ضعف باحسابرسی دارند، اما شرکت

 های تدافعی است.های اکتشافی تأخیر در گزارش حسابرسی کمتر از شرکتاین حال در شرکت
( به بررسی تأثیر کمیته حسابرسی بر کارایی و اثر بخشی واحد حسابرسی 1397خراسانی پاریزی )

حسابرسی های واحد حسابرسی، حسابرس مستقل باید فعالیت 610داخلی پرداختند. طبق استاندارد 
های حسابرسی مستقل، ارزیابی کند. هدف این پژوهش، درک چگونگی داخلی و اثر آن را بر روش

تأثیر کمیته حسابرسی و در نهایت تعیین ضرورت حسابرسی داخلی است. نتایج پژوهش نشان داد 
و اثر های داخلی، بهبود عملکرد و کارایی که وجود کمیته حسابرسی، منجر به بهبود کیفیت کنترل

 .شودداخلی می یبخشی حسابرس

 ها و الگوی مفهومیتوسعه فرضیه -3 
 ، بهآن کارکنان و توسط واحد مورد رسیدگی در داخل که ارزیابی وظیفه یعنی داخلی حسابرسی  

د. شومی محسوب کنترلی محیط اصلی آید و از ارکانوجود می واحد به آن به خدمت هیمنظور ارا
 اصلی وظایف ، از جملهداخلی و کنترل حسابداری هایسیستم و اثربخشی کفایت و بررسی ارزیابی

 پیشین، هایپژوهش در قرارگرفته مدنظر موارد کلیه است ذکر شایاناست  داخلی واحد حسابرسی

 حسابرسی کیفیتارزشیابی و  مدل عناصر عنوان به نیز پژوهش این در کنندگانتوسط مشارکت

 مستقل حسابرسان باید توسط شرکتی راهبری کیفیت که کنندمی ادعا اند.شده داخلی برشمرده
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 یک خاص، طور به دارد. حسابرسی داخلی کیفیت بر توجهی قابل تأثیر زیرا شود گرفته نظر در

 که زمانی یا و نمایدمی پایین ارزیابی را شرکتی راهبری کیفیت که زمانی مستقل حسابرس

 حسابرسی کیفیت از مثبتی ارزیابی تواندنماید، نمی ارزیابی تواندنمی را شرکتی راهبری کیفیت

 خبرگی، و صالحیت مورد در مثبتی مستقل ارزیابی حسابرس اگر حتی باشد، داشته داخلی

به با توجه   (.2017 ،1همکاران و دسای) باشد داخلی داشته حسابرسی عملیات اجرای و طرفیبی
 های این پژوهش عبارتند از:ادبیات نظری و اهداف پژوهش فرضیه

ی دارمعنی یرابطه داخلی کنترل حسابرس داخلی با اثربخشی هایبین ویژگی» اول: فرضیه
 «.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارددرشرکت

انطباق با قوانین و  در داخلی کنترلحسابرس داخلی با اثربخشی  هایبین ویژگی» دوم: فرضیه
 «.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود داردداری درشرکتی معنیرابطه مقررات
 یرابطه در عملیات داخلی کنترل حسابرس داخلی با اثربخشی هایبین ویژگی»سوم:  فرضیه
 «.تهران وجود داردهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ی درشرکتدارمعنی

 پژوهش شناسیروش -4
؛ که در این رابطه تعداد استاستفاده شده  شده از تحلیل رگرسیون لجستیکدر پژوهش انجام   

اند. از این ها به عنوان نمونه انتخاب شدهباشد.که همه آنشرکت، به عنوان جامعه هدف می 128
شرکت(  128×سال 7سال شرکت ) 896به  1398لغایت  1392ما طی بازده زمانی  رو مشاهده

و انجام آزمون نرمال بودن باشد رسد. بنابراین با توجه به تعداد نمونه که بیش از سی شرکت میمی
است. و در های آماری پارامتریک استفاده شده جامعه آماری پژوهش، در این پژوهش از روش

های مالی هر یک از رو نیز اطالعات گذشته مربوط به جامعه مورد پژوهش از صورتپژوهش پیش
زیه و تحلیل قرارگرفت. آوری و مورد تجهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمعشرکت

و   Excelو برای خالصه کردن دادها و اطالعات و برای محاسبه متغیرهای پژوهش، ازنرم افزار
 .است استفاده شده Eviewsو  Spssافزار ها از نرمفرضیه آزمون برای

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه شرکت جامعه آماری:
 شرکت 128های مالی است. بدین منظور، اطالعات مالی استخراج شده از گزارشتهران بوده 

 باشد.می 1398لغایت  1392های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال

ها و بندی و گردآوری دادهن پژوهش از روش توصیفی برای طبقهدرای مدل و متغیرهای پژوهش:
اطالعات استفاده شده است. و از تحلیل همبستگی برای بررسی تغییرات یک متغیر بر سایر متغیرها 

شود، و از ضریب همبستگی پیرسون برای وجود همبستگی بین متغیرها استفاده شده استفاده می
 های این پژوهش عبارتند از:ری و اهداف پژوهش، مدل فرضیهباتوجه به ادبیات نظاست، که 

 داخلی کنترل نقض هایحسابرس داخلی با گزارش هایبین ویژگی» پژوهش: مدل فرضیه 

با که «. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود داردداری درشرکتمعنی یرابطه

                                                           
1 Desai, R. Desai, V. Libby, T. and Srivastava, R.P. (2017). 



 ـیل مالتحلی نشرهی 
  .30-1 ،..1400(، 1شماره )(، 5دوره )

 
  

 
 

www.ijfa.ir 

رابطه  بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است.( به 2019استفاده از مدل چانگ و همکاران )
 اول:

𝑃𝑟(ICD|x)=Φ (𝛽0 + 𝛽1LnIASIZE + 𝛽2CERTIFICATIONS 

+𝛽3EXPERIENCE+ 𝛽4EDUCATION + 𝛽5BOARDSIZE + 𝛽6DUAL + 

𝛽7BIGN + 𝛽8AGE + 𝛽9SIZE + 𝛽10ARINVENTORY + 𝛽11LEV + 𝛽12ROA 

+ 𝛽13LOSS + 𝛽14CFO + 𝛽15SALESGROWTH + ξ 

 ارزشی دویا  نشان دهنده سه متغیر باینریپژوهش انجام شده  متغیر وابستهمتغیر وابسته پژوهش: 
 توصیف را استاندارد نرمال توزیع که است تجمعی داده تابع یک Φ پژوهش این است که در

ته گرف قرارمورد آزمایش  و استفاده پروبیت رگرسیون مدل کند. همچنین در این پژوهش ازمی
که وجود افشای  ،ICD ،ICD-OP،ICD- LAWاست. که متغیرهای وابسته پژوهش عبارتند از: 

ها و طبق ماهیت فعالیتو  کند.کنترل داخلی را در گزارش شرکت بیان می در نقصضعف یا 
 کنیم: عملیات و انطباقبه دو گروه تقسیم می را ی شرکتهاالزامات قانونی مربوطه، ما فعالیت

از  در پژوهش، با توجه به استفاده از متغیرهای وابسته باینری،بنابراین  .)رعایت قوانین و مقررات(
عدد  کنترل داخلیدر صورت وجود ضعف و یا نقص . وگرددیک مدل رگرسیون پروبیت استفاده می

 شود. و در غیر این صورت عدد صفر درنظرگرفته مییک 

ICD LAW: یک ضعف کنترل داخلی شناسایی شده مرتبط حداقل اگر  ای کهمتغیرهای وابسته
این ضعف  ،باشدبا یک فعالیت باشد که توسط یک مجموعه خاص از قوانین اعمال و تحمیل شده 

. و در غیر شودطبقه بندی می )عدم رعایت قوانین و مقررات( به عنوان یک نقص در گروه انطباق
  این صورت؛

ICD OP :در گروه انطباق نقصعنوان یک اگر ضعف شناسایی شده به ، ای کهمتغیرهای وابسته 
بندی در گروه عملیات دسته ضعفبه عنوان نمود،  طبقه بندینتوان  )عدم رعایت قوانین و مقررات(

 و به هر حال؛ شود.می
ICD: چه درکنترل داخلی  ضعفیک زمانی یک شرکت حداقل یک  ای که اگرمتغیرهای وابسته 

به عنوان وجود  ،کند شناسایی )عدم رعایت قوانین و مقررات( مشاهده و انطباق چه در یا و عملیات
 گردد.یک نقص در کنترل داخلی شناسایی می

های ویژگی چهار جانشین برای پژوهش انجام شده متغیرهای مستقلپژوهش:  متغیرهای مستقل
، LnIASIZE ترتیب: های اختصاری بهبا عالمت و ،هستند IAFکیفیت  حسابرس داخلی یا

CERTIFICATION ،EXPERIENCE  وEDUCATION هر کدام  شوند ونشان داده می
   عبارتند از:

LNIASIZE: یک جانشین برای تعهد منابع باشد که متغیر مستقلی می( حسابرسان داخلیIA )
تحلیل در تجزیه و باشد که شرکت می یک در داخلی حسابرسان تعداد طبیعی بوده و لگاریتم

 گیرد.قرار می در یک شرکت مورد استفاده رگرسیون
 جانشین مهارت مستقل یه شرح زیر،سه متغیر  متغیرهای مستقل جانشین مهارت حسابرس داخلی:

 :هستند (IA)حسابرسان داخلی 
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CERTIFICATIONS: به عنوان تعدادی از حسابرسان داخلی که باشد که متغیر مستقلی می
اگر  و .باشدمی)گواهی حسابرسی داخلی(  CIA)گواهی حسابدار عمومی( یا  CPAدارای گواهی 

یک و در غیر این صورت برابر صفر  عددداشته باشند،  یا حسابرس داخلی گواهی حسابدار عمومی
 است.درنظرگرفته شده 

EXPERIENCEتعداد حسابرسان داخلی است که  ینشان دهندهباشد که : متغیر مستقلی می

صورت متغير به این متغیر دارند. و یا حسابرسی داخلی در شرکت سال تجربه حسابرسی حداقل دو

باينري بوده كه تجربه دو سال و بيشتر از آن در حسابرسي عدد يک و كمتر از آن عدد 

 (.2019است)چانگ و همكاران، صفر لحاظ و در مدل وارد گرديده
EDUCATION :ی سطح متوسط تحصیالت حسابرسان نشان دهنده باشد کهمتغیر مستقلی می
حسابرسی داشته باشند، این متغیر برابر یک حسابداری و شود. اگر تحصیالت داخلی سنجیده می

 و در غیر این صورت برابر صفر است.
همراه با باشد که میهای شرکت ویژگیمتغیرهای کنترلی پژوهش: این متغیرها نشان دهنده 

 و عبارتند از: گیرندمربوط به کنترل داخلی مورد توجه قرار می چندین عامل دیگر که در ادبیات
 BOARDSIZE: های نمایندگی بیشتری یا عملیات اندازه بزرگتر هیأت مدیره اغلب هزینه

وجود ضعف (. که هر دو ممکن است احتمال 2007، 1دهد )بون و همکارانتری را نشان میپیچیده
به عنوان تعداد اعضای هیأت باشد که متغیر کنترلی می را افزایش دهند. بنابراین در کنترل داخلی

 مدیره، برای کنترل اثرات این چنینی در مدل اضافه شده است.
 DUALت مدیره به طور همزمان به عنوان مدیر أهنگامی که عضو هیباشد، : متغیر کنترلی می

هیأت مدیره ممکن است ضعیف شود، که احتماالا ، قدرت نظارت باشداجرایی شرکت مشغول به کار 
(. بنابراین، 2015، 2ردهان و همکاراناشود )بو ضعف بیشتر کنترل داخلی می IAFمنجر به ضعف 
وقتی که عضو هیأت مدیره همزمان  شود،در نظر گرفته میبرابر با یک  DUALمتغیر شاخص

 شود.باشد و در غیر این صورت صفر منظور میمی مدیرعامل
BIGN : است که شرکتهای قبلی انجام شده، مشخص شده باشدکه در پژوهشمتغیرکنترلی می-

های نقاط ضعف کنترلگیرند شرکت بزرگ حسابرسی مورد بررسی قرار می توسط چهار هایی که
توان انتظار می بنابراین (.2012)رایس و وبر،  دهنده مییهای مالی اراکمتری را در گزارش داخلی
در عملیات  های داخلینقاط ضعف و نقص کنترل هایی باکیفیت باالی حسابرسی،مؤسسهداشت 

به  BIGNاثر یکسانی داشته باشد، بدین ترتیب متغیر شاخص  )رعایت قوانین و مقررات( و انطباق
مؤسسه حسابرسی درجه عنوان یک متغیر مجازی در نظر گرفته شده است. وقتی که شرکت توسط 

سازمان حسابرسی و یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و معتمد بورس با درجه یک مانند 
شود در غیر این یک تخصیص داده می عدد گیرند،قرار می حسابرسی کیفیت حسابرسی یک مورد

 شود.عدد صفر لحاظ میصورت 

                                                           
1. Boone, A.L., Field, L.C., Karpoff, J.M., Raheja, C.G., (2007). 

2. Bardhan, I., Lin, S., Wu, S.L., (2015). 
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ی داشته های کمتری در کنترل داخلتمایل دارند ضعف تر،های بزرگتر و قدیمیشرکتهمچنین،  
 بنابراین، دو متغیر برای کنترل چنین اثراتی در نظر گرفته می شود: (.2011باشند )لین و همکاران، 

 AGEرا نشان  است شده اوراق بهادار تهران هایی که یک شرکت وارد بورستعداد سالکه  : متغیر کنترلی
 دهد؛ ومی

SIZE: آید.های یک شرکت بدست میکل دارایی طبیعی جمع لگاریتمباشد که از می متغیر کنترلی 
هایی که در حال رشد سریع در فروش هستند یا سطح باالیی از حساب های شرکتهمچنین، 

از متغیرهای  (2011تر باشند )لین و همکاران، دریافتنی و یا موجودی دارند، تمایل دارند پیچیده
  کنیم:کنترلی زیر استفاده می
ARINVENTORYمورد برای کنترل تأثیر پیچیدگی کسب و کارباشد که ی می: متغیر کنترل 

جمع کل ها به دریافتنی و موجودیهای، که به عنوان نسبت حسابشوددر نظر گرفته میبررسی 
 است.در پژوهش لحاظ شده های دارایی

SALESGROWTH ایجاد شده  تغییررشد شرکت و عبارت از؛  که به عنوان: متغیر کنترلی است
 باشد.تقسیم بر فروش سال گذشته می سال جاری نسبت به سال گذشتهفروش 

های های دارای درآمد بیشتر یا جریان نقدی عملیاتی، ضعفجا که شرکتعالوه بر این، از آن
 :( برای کنترل این موضوع2011دهند )لین و همکاران، کمتری را در کنترل داخلی نشان می

ROAمحاسبه  هاداراییجمع کل تقسیم بر  سود خاصصورت به  باشدکه: متغیر کنترلی می
 .شودمی

CFOدارایی محاسبه جمع کل به صورت جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر  باشدکه: متغیر کنترلی می
 . است گردیدهرا وارد مدل  شده

توان میمیزان باالی بدهی، نقاط ضعف بیشتری را با ده و یا هایی زیاندر نهایت، چون شرکتو 
 :(. برای کنترل اثر این موضوع2011)لین و همکاران، داشته باشند 

LOSSمنفی شرکت یک برای مالیات از قبل درآمد اگر باشد کهمی ارزشیدو : متغیر کنترلی و 

وقتی شرکت در آن متحمل زیان  و .شودصفر می صورتاین غیر و در بود خواهد یک برابر باشد
 است. شود ، وارد مدل شدهمی

LEVهادارایی کل جمع بر تقسیم هابدهی کل باشد به عنوان اهر مالی از جمع: متغیر کنترلی می. 
 است.شده محاسبه 

ξباشد.: خطای معادله رگرسیون می 

ها و قوانین و مقررات نقص شده های انجام شده شرکتهای داخلی در فعالیتنقاط ضعف کنترل
بندی و نوع نقص موجود در عدم انطباق )عدم رعایت قوانین و در این رابطه به همراه دسته 

( 1مقررات( و یا نقص عملیاتی بدست آمده از پژوهش حاضر به صورت خالصه در جدول شماره )
 است.بیان شده
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 مربوطه پژوهش مقررات و کنترل های(، فعالیت1جدول شماره)

 بندیدسته و مقررات قوانین حسابرسی موارد
 با مقرراتتطابق  چک لیست کنترل داخلی کوزو های کنترل داخلیسیستمارزیابی 

 با مقرراتتطابق  قانون مبارزه با پولشویی موارد اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و غیر تجاری
 با مقرراتتطابق  قانون مبارزه با فساد ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد

 با مقررات تطابق قانون تجارت 1347اصالحیه مفاد قانون تجارت مصوب سال رعایت 
 با مقرراتتطابق  قانون کار و تأمین اجتماعی رعایت مقررات کار و تأمین اجتماعی

 با مقرراتتطابق  قانون مالیاتها رعایت مقررات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
 با مقرراتتطابق  سازمان حسابرسی 129چک لیست افشاء و معامالت ماده  تصویب معامالت با اشخاص وابستهرعایت الزامات افشای اطالعات و 

 با مقرراتتطابق  بورسی و فرا بورسیداخلی برای ناشراندستورالعمل کنترل رعایت الزامات کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
 با مقرراتتطابق  مقررات بانک مرکزیقوانین و  هارعایت قوانین و مقررات بانک

 با مقرراتتطابق  آیین نامه نگهداری دفاتر قانونی روش های نگهداری دفاتر قانونی و ثبت اسناد و مدارک در دفاتر
 مقررات با تطابق قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معامالت دولتی رعایت مفاد قانون محاسبات عمومی و معامالت مزایده و مناقصات

 با مقرراتتطابق  چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار ارزیابی سیستم کنترل داخلی سیستم های کامپیوتری
 عملیات های حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار چک لیست هاچرخۀ فروش ، درآمد و دریافت

 عملیات سازمان بورس و اوراق بهادارهای حسابرسی و چک لیست ها چرخۀ خرید، هزینه ها و پرداخت
 عملیات های حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادارچک لیست چرخۀ حقوق و دستمزد 

 عملیات های حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادارچک لیست چرخۀ موجودی مواد و کاال
 عملیات ارهای حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادچک لیست چرخۀ دارایی ثابت

 های پژوهشها و یافتهتحلیل داده -5
ها ابتدا با محاسبه آمار توصیفی به در این پژوهش، جهت تحلیل داده ها:روش تجزیه و تحلیل داده
های پراکندگی، انحراف های مرکزی از جمله میانگین، میانه، شاخصبررسی و تحلیل شاخص

معیار، چولگی و کشیدگی پرداخته و در ادامه نیز، جهت سنجش نرمال بودن جامعه آماری مورد 
ها از روش تحلیل پانلی و برای تجزیه و تحلیل فرضیه میرنوفاس - فروکولموگبررسی، از آزمون 

است. که در این مدل وجود یا عدم وجود اثرات و همچنین ثابت یا تصادفی بودن  استفاده شده
است؛ و در ادامه  ترین مدل انتخاب و برآورد شدهها بررسی و در نهایت مناسباثرات در مدل

های ون، مانند؛ آزمون نرمال بودن جزء اخالل باقی ماندهفرض برازش رگرسیهای پیش آزمون
رگرسیون، مانا بودن متغیرها، نداشتن خود همبستگی، عدم وجود ناهمسانی واریانس و نداشتن 

است؛ که در صورت نقض  های مناسب بررسی شدهخطی بین متغیرهای مستقل با انجام آزمونهم
است. همچنین مبنای  هت رفع مشکل لحاظ شدهکار مناسبی جها راهفرضهر کدام از پیش 

داری یا مقدار احتمال بدست آمده از نتایج تحلیل آماری استنباط در این پژوهش از روی سطح معنی
باشد 05/0داری آزمون کمتر از  گونه که هرگاه مقدار احتمال یا سطح معنی باشد. بدینپژوهش می

 شود.ض یک مورد قبول واقع میاطمینان رد شده و فر  %95فرض صفر در سطح 

هدف از این بخش محاسبه پارامترهای جامعه  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش:-های پژوهشیافته
های اولین گام در تحلیل آماری تعیین مشخصات خالصه شده داده ها و محاسبه شاخصباشد. و می

ها نشان دادن رفتار آزمودنی باشد. هدف از این تحلیل شناخت روابط درونی متغیرها وتوصیفی می
باشد تا مقدمات تحلیل آماری فراهم شده و خصوصیات توصیفی برای تحلیل بیشتر آشکار می
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های مرکزی از جمله میانگین و میانه و ها در این بخش با محاسبه شاخصگردد. تحلیل داده
  ا انجام شده است.های پراکندگی از قبیل انحراف معیار، حدکثر و حداقل مقدار متغیرهشاخص

(، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول شماره)  
های مرکزیشاخص  کشیدگیهایشاخص   

 بیشینه کمینه کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین تعداد نماد متغیر

ICD 896 7290/0  0000/1  4447/0  0304/1-  0618/2  0000/0  0000/1  

ICD LAW 896 6461/0  0000/1  4784/0  6112/0-  3736/1  0000/0  0000/1  

ICD OP 896 7335/0  0000/1  4424/0  0562/1-  1155/2  0000/0  0000/1  

lNIASIZE 896 6069/0  6990/0  2641/0  7873/1-  3823/4  0000/0  9031/0  

CERTIFICA

TIONS 
896 6562/0  0000/1  4775/0  6578/0-  4327/1  0000/0  0000/1  

EXPERIENC

E 
896 3012/0  000/0  4591/0  8665/0  7501/1  0000/0  0000/1  

EDUCATIO

N 
896 4770/0  0000/0  4998/0  0919/0  0086/1  0000/0  0000/1  

BOARDSIZE 896 4614/4  0000/5  9460/1  6148/1-  1595/4  0000/0  0000/8  

DUAL 896 6618/0  0000/1  4734/0  6841/0-  4680/1  0000/0  0000/1  

BIGN 896 2150/0  0000/5  4111/0  3874/1  9249/2  0000/0  0000/1  

AGE 896 4609/1  3010/1  5147/0  7751/1  2238/5  8451/0  2189/3  

SIZE 896 0209/14  9098/13  8754/1  3369/2-  7354/22  0000/0  1330/19  

ARINVENT

ORY 
896 2410/0  2005/0  1785/0  0814/1  8820/3  0000/0  0001/1  

SALESGRO

WTH 
896 1947/0  1534/0  4698/0  4509/6  2408/91  0000/1-  8155/7  

ROA 896 1240/0  1074/0  1408/0  6346/0-  3692/12  0382/1-  6313/0  

CFO 896 3/606094  74074 2246522 4754/6  3734/53  3311315-  24765735 

LOSS 896 0761/0  000/0  2654/0  1961/3  2148/11  0000/0  0000/1  

LEV 896 5667/0  5854/0  2140/0  9697/0  8153/12  0000/0  4220/2  
 

شود، جریان وجه نقد عملیاتی بابیشترین مقدار دارای ( مشاهده می2گونه که از جدول شماره )همان
( بوده و سایز شرکت دارای بیشترین چولگی منفی و به 4754/6چولگی مثبت و به راست)

برای وارد کردن های پراکندگی که شرط مطلوب ترین شاخصباشد. از مهم( می-3369/2چپ)
باشد، انحراف معیار است؛ که با توجه به این که هیچ یک از متغیرها متغییرها به مدل رگرسیونی می

باشد. پس نشان دهنده این مطلب است، که متغیرهای پژوهش دارای دارای انحراف معیار صفر نمی
دهد فته نشان میشرایط مطلوب برای وارد کردن به مدل رگرسیونی هستند. تحلیل صورت پذیر

( 1408/0( و متغیر بازده داخلی)2246522که جریان وجه نقد عملیاتی دارای بیشترین انحراف معیار)
باشد. همچنین دارای کمترین انحراف معیار بوده که دارای بیشترین و کمترین پراکندگی می

ین مربوط به ( و کمترین میانگ3/606094باالترین میانگین متغیر جریان وجه نقد عملیاتی)
 باشد.( می0761/0متغیرزیان شرکت)

به منظوربررسی جهت وشدت همبستگی خطی بین  پیرسون متغیرهای پژوهش: همبستگی تحلیل
متغیرهای پژوهش به ویژه متغیر وابسته با هر یک از متغیرهای مستقل و کنترلی مورد استفاده در 

( و 4(، )3) نتایج آن در جداول شماره و آزمون پژوهش، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده
ی یک متغیر درجه رابطه است. ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و( ارایه شده 5)
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کمی با متغیر کمی دیگر است. و برای تعیین شدت همبستگی خطی بین متغیرهای پژوهش، از 
 استفاده شده است.  آزمون همبستگی پیرسون

 
 تحلیل همبستگی متغیرهای پژوهش (3جدول شماره)

 
گیری کرد که بین متغیر وابسته توان نتیجه(، می3با توجه به نتایج بدست آمده از جدول شماره)

های داخلی با متغیرهای مستقل تعداد حسابرسان داخلی، مدرک معتبر حرفه ضعف کنترل
داخلی به ترتیب با حسابرسی، سوابق حسابرسی حسابرس داخلی و سطح تحصیالت حسابرس 

(، -238/0(، )-521/0( و با ضریب آن به ترتیب)000/0( و )000/0(، )000/0(، )021/0احتمال)
 باشد. دار معکوس)منفی( میی معنیو دارای رابطه 05/0( کوچکتر از احتمال -262/0( و )-352/0)

 

12345668910111213141516شمارهنماد متغیرنام متغیر

1

-

-0/5211

0/021-

-0/2380/0611

0/0000/070-

-0/3520/002-0/1271

0/0000/9430/000-

-0/2620/016-0/0100/0721

0/0000/6400/7730/032-

-0/0290/9920/0600/0050/0101

0/3890/0000/0720/8920/769-

-0/0310/457-0/004-0/0430/0730/4331

0/3600/0000/9010/1970/0280/000-

-0/0470/0530/0580/0070/0440/054-0/0391

0/1590/1100/0800/8400/1890/1040/239-

-0/0080/003-0/095-0/059-0/1200/0030/0440/0861

0/8080/9370/0040/0790/0000/9340/1890/010-

0/0900/069-0/073-0/081-0/0510/0640/0040/0430/0321

0/0070/0390/0290/0150/1270/0540/9130/1960/341-

-0/0860/0350/036-0/0160/0330/040-0/0160/073-0/0030/0831

0/0100/2890/2840/6390/3240/2290/6250/0290/9190/013-

0/215-0/0480/028-0/0570/048-0/045-0/066-0/035-0/0060/1500/0251

0/0000/1530/3970/0880/1510/1830/0480/3020/8590/0000/446-

-0/0440/0390/028--0/077-0/1000/0320/0480/033-0/0780/130-0/043-0/6231

0/1840/2470/4000/0220/0030/3320/1520/3200/0190/0000/1960/000-

-0/030-0/0060/0770/1020/100-0/003-0/032-0/0180/024-0/2830/0100/182-0/4971

0/3670/8610/0200/0020/0030/9350/3430/5860/4700/0000/7640/0000/000-

0/0410/038-0/106-0/004-0/0190/0320/038-0/0230/0480/4300/114-0/1030/180-0/0351

0/2210/2620/0020/9130/5700/3450/2540/4950/1540/0000/0010/0020/0000/299-

-0/015-0/0100/0080/001-0/022-0/007-0/0350/0050/0300/023-0/001-0/0410/001-0/0130/0081

0/6470/7640/8120/9700/5050/8270/2980/8730/3670/4980/9700/2190/9660/7010/818-

14

15

16

بازده داخلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

LnIASIZE

جریان وجه نقد عملیاتی

رشد شرکت

اندازه هیأت مدیره

مدیرعامل ، هیأت مدیره

کیفیت حسابرسی

سن شرکت در بورس

EXPERIENCE

EDUCATION

اندزه شرکت

پیچیدگی کسب و کار 

LEV

ROA

LOSS

اهرم مالی

CERTIFICATIONS

زیان شرکت

CFO

SALESGROWTH

ضعف کنترل داخلی

تعداد حسابرسان داخلی 

مدرک معتبر حرفه حسابرسی

سوابق حسابرسی حسابرس 

تحصیالت حسابرس داخلی

BOARDSIZE

DUAL

BIGN

Age

SIZE

ARINVENTORY

ICD
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 ( تحلیل همبستگی متغیرهای پژوهش4جدول شماره)

 
گیری کرد که بین متغیر وابسته توان نتیجه(، می4نتایج بدست آمده از جدول شماره)با توجه به   

های داخلی در انطباق با قوانین و مقررات با متغیرهای مستقل مدرک معتبر حرفه ضعف کنترل
حسابرسی، سوابق حسابرسی حسابرس داخلی و سطح تحصیالت حسابرس داخلی به ترتیب با 

( -272/0( و)-236/0(، )-296/0( و با ضریب آن به ترتیب)000/0( و )000/0(، )000/0احتمال)
باشد. همچنین بین متغیر دار معکوس)منفی(  میی معنیو دارای رابطه 05/0کوچکتر از احتمال 

12345668910111213141516شمارهنماد متغیرنام متغیر

1

-

-0/0051

0/870-

-0/2960/0611

0/0000/070-

-0/2360/002-0/1271

0/0000/9430/000-

-0/2720/016-0/0100/0721

0/0000/6400/7730/032-

-0/0020/9920/0600/0050/0101

0/9610/0000/0720/8920/769-

-0/0220/457-0/004-0/0430/0730/4331

0/5020/0000/9010/1970/0280/000-

-0/0970/0530/0580/0070/0440/054-0/0391

0/0040/1100/0800/8400/1890/1040/239-

-0/1660/003-0/095-0/059-0/1200/0030/0440/0861

0/0000/9370/0040/0790/0000/9340/1890/010-

0/1260/069-0/073-0/081-0/0510/0640/0040/0430/0321

0/0000/0390/0290/0150/1270/0540/9130/1960/341-

0/0990/0350/036-0/0160/0330/040-0/0160/073-0/0030/0831

0/0030/2890/2840/6390/3240/2290/6250/0290/9190/013-

-0/072-0/0480/028-0/0570/048-0/045-0/066-0/035-0/0060/1500/0251

0/0320/1530/3970/0880/1510/1830/0480/3020/8590/0000/446-

0/0760/0390/028--0/077-0/1000/0320/0480/033-0/0780/130-0/043-0/6231

0/0220/2470/4000/0220/0030/3320/1520/3200/0190/0000/1960/000-

-0/145-0/0060/0770/1020/100-0/003-0/032-0/0180/024-0/2830/0100/182-0/4971

0/0000/8610/0200/0020/0030/9350/3430/5860/4700/0000/7640/0000/000-

0/0210/038-0/106-0/004-0/0190/0320/038-0/0230/0480/4300/114-0/1030/180-0/0351

0/5340/2620/0020/9130/5700/3450/2540/4950/1540/0000/0010/0020/0000/299-

0/007-0/0100/0080/001-0/022-0/007-0/0350/0050/0300/023-0/001-0/0410/001-0/0130/0081

0/8370/7640/8120/9700/5050/8270/2980/8730/3670/4980/9700/2190/9660/7010/818-

15

16

LOSS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BOARDSIZE

CFO

DUAL

SALESGROWTHرشد شرکت

Age

SIZEاندزه شرکت

ARINVENTORYپیچیدگی کسب و کار 

LEVاهرم مالی

سن شرکت در بورس

ROAبازده داخلی

زیان شرکت

مدیرعامل ، هیأت مدیره

جریان وجه نقد عملیاتی

BIGNکیفیت حسابرسی

ICD_LAW

LnIASIZEتعداد حسابرسان داخلی 

CERTIFICATIONSمدرک معتبر حرفه حسابرسی

EXPERIENCEسوابق حسابرسی حسابرس 

طباق( ضعف کنترل داخلی)ان

EDUCATIONتحصیالت حسابرس داخلی

اندازه هیأت مدیره



 ـیل مالتحلی نشرهی 
  .30-1 ،..1400(، 1شماره )(، 5دوره )

 
  

 
 

www.ijfa.ir 

های داخلی در انطباق با قوانین و مقررات با متغیر مستقل تعداد حسابرس وابسته ضعف کنترل
و  05/0( بزرگتر از احتمال -005/0( و با ضریب آن به ترتیب)870/0ل)داخلی به ترتیب با احتما

 باشد. میمعنی ی بیدارای رابطه
 ( تحلیل همبستگی متغیرهای پژوهش5جدول شماره)

 
گیری کرد که بین متغیر وابسته توان نتیجه(، می5با توجه به نتایج بدست آمده از جدول شماره )

ایت با متغیرهای مستقل تعداد حسابرسان داخلی، مدرک معتبر حرفه های داخلی در رعضعف کنترل
حسابرسی، سوابق حسابرسی حسابرس داخلی و سطح تحصیالت حسابرس داخلی به ترتیب با 

(، -167/0(، )-016/0( و با ضریب آن به ترتیب)000/0( و )000/0(، )000/0(، )046/0احتمال)
باشد. دار معکوس)منفی(  میی معنیو دارای رابطه 05/0( کوچکتر از احتمال -356/0( و )-280/0)

پیش از  :نکویی برازش مدل-های پژوهشها و بررسی نکویی برازش مدل فرضیهتحلیل یافته
بررسی مدل، الزم است نیکویی مدل برازش شده ارزیابی گردد. در رگرسیون الجیت چند معیار 

است. این معیار مانند   LRها آماره  مهمترین آنبرای بررسی نیکویی برازش استفاده می شود که 
کند. اگر مقدار معناداری مربوط به این آماره کوچکتر از مقدار رگرسیون معمولی عمل می Fآماره

12345668910111213141516شمارهنماد متغیرنام متغیر

1

-

-0/0161

0/0460-

-0/1670/0611

0/0000/070-

-0/2800/002-0/1271

0/0000/9430/000-

-0/3560/016-0/0100/0721

0/0000/6400/7730/032-

-0/0090/9920/0600/0050/0101

0/7960/0000/0720/8920/769-

-0/0220/457-0/004-0/0430/0730/4331

0/5150/0000/9010/1970/0280/000-

-0/0420/0530/0580/0070/0440/054-0/0391

0/2120/1100/0800/8400/1890/1040/239-

-0/0370/003-0/095-0/059-0/1200/0030/0440/0861

0/2740/9370/0040/0790/0000/9340/1890/010-

0/0750/069-0/073-0/081-0/0510/0640/0040/0430/0321

0/0250/0390/0290/0150/1270/0540/9130/1960/341-

0/0300/0350/036-0/0160/0330/040-0/0160/073-0/0030/0831

0/3690/2890/2840/6390/3240/2290/6250/0290/9190/013-

-0/025-0/0480/028-0/0570/048-0/045-0/066-0/035-0/0060/1500/0251

0/4500/1530/3970/0880/1510/1830/0480/3020/8590/0000/446-

0/3010/0390/028--0/077-0/1000/0320/0480/033-0/0780/130-0/043-0/6231

0/0000/2470/4000/0220/0030/3320/1520/3200/0190/0000/1960/000-

-0/242-0/0060/0770/1020/100-0/003-0/032-0/0180/024-0/2830/0100/182-0/4971

0/0000/8610/0200/0020/0030/9350/3430/5860/4700/0000/7640/0000/000-

0/0020/038-0/106-0/004-0/0190/0320/038-0/0230/0480/4300/114-0/1030/180-0/0351

0/9550/2620/0020/9130/5700/3450/2540/4950/1540/0000/0010/0020/0000/299-

-0/026-0/0100/0080/001-0/022-0/007-0/0350/0050/0300/023-0/001-0/0410/001-0/0130/0081

0/4410/7640/8120/9700/5050/8270/2980/8730/3670/4980/9700/2190/9660/7010/818-

15

16

LOSS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BOARDSIZE

CFO

DUAL

SALESGROWTHرشد شرکت

Age

SIZEاندزه شرکت

ARINVENTORYپیچیدگی کسب و کار 

LEVاهرم مالی

سن شرکت در بورس

ROAبازده داخلی

زیان شرکت

مدیرعامل ، هیأت مدیره

جریان وجه نقد عملیاتی

BIGNکیفیت حسابرسی

ICD_OP

LnIASIZEتعداد حسابرسان داخلی 

CERTIFICATIONSمدرک معتبر حرفه حسابرسی

EXPERIENCEسوابق حسابرسی حسابرس 

ضعف کنترل داخلی)رعایت(

EDUCATIONتحصیالت حسابرس داخلی

اندازه هیأت مدیره
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شود و مدل معنادار و قابل تکیه است. معیار دیگری باشد فرض عدم معناداری مدل رد می 05/0
کند و باشد که همانند ضریب تعیین عمل میمی 1دنمک فا 2Rرود که برای ارزیابی به کار می

است. مقدار این آماره  2دهد. معیار دیگر نسبت راستنماییدرصد تبیین متغیر وابسته را نشان می
(، حاکی از مناسب بودن مدل -5منفی است و هر چه قدرمطلق آن بزرگتر باشد )مقدار بیش از 

پژوهش و رابطه بین  هایفرضیه گرسیونی الجیتمدل رآزمون نتایج حاصل از بنابراین   است.
داری هریک به شرح جدول متغیرهای مستقل و کنترلی بر متغیرهای وابسته پژوهش و سطح معنی

 بیان شده است:به شرح زیر  (6شماره )
 

 های پژوهش( نتایج آزمون  فرضیه6جدول شماره )                  
 نتایج آزمون فرضیه سوم آزمون فرضیه دومنتایج  نتایج آزمون فرضیه اول شرح

 نماد متغیر نام متغیر
Y= ICD Y= ICD LAW Y= ICD OP 

 معناداری Zآماره  ضریب معناداری Zآماره  ضریب معناداری Zآماره  ضریب

 LNIASIZE 9958/6- 3524/2- 0187/0 7509/1- 6101/0- 5418/0 2043/6- 8576/1- 0432/0 تعداد حسابرسان داخلی

 CERTIFICATIONS 4339/2- 0924/9- 0000/0 4992/2- 4237/10- 0000/0 5719/1- 5599/6- 0000/0 مدرک معتبر حرفه
 EXPERIENCE 4968/2- 9168/10- 0000/0 9012/1- 9310/8- 0000/0 7379/1- 9852/7- 0000/0 سوابق حسابرسی

 EDUCATION 7487/1- 2988/8- 0000/0 7644/1- 1038/9- 0000/0 0980/2- 6710/9- 0000/0 داخلی رستحصیالت حساب
 BOARDSIZE 8988/0- 2445/2- 0248/0 2692/0 6957/0 4866/0 8493/0 8913/1 0586/0 اندازه هیات مدیره

 DUAL 1842/0- 8071/0- 4196/0 0781/0- 3666/0- 7139/0 1068/0 4504/0 6524/0 مدیره مدیرعامل  هیات

 BIGN 0024/0 0109/0 9913/0 3667/0- 7516/1- 0799/0 1570/0- 6797/0- 4967/0 کیفیت حسابرسی

 AGE 5306/0- 7634/2- 0057/0 5307/1- 0580/8- 0000/0 4039/0- 0424/2- 0411/0 سن شرکت

 SIZE 0526/0- 7786/0- 4362/0 2530/0 4568/3 0005/0 1123/0- 6063/1- 1082/0 اندزه شرکت

 ARINVENTORY 5813/1- 1875/3- 0014/0 0492/2 0446/4 0001/0 9072/0 7535/1 0795/0 پیچیدگی کسب و کار

 SALESGROWTH 0074/0- 0424/0- 9662/0 0339/0- 1897/0- 8495/0 0256/0 1382/0 8901/0 رشد شرکت

 ROA 7115/0 7087/0 4785/0 0662/3- 2480/3- 0012/0 0857/11 0626/8 0000/0 بازده داخلی

 CFO 0607/1 6736/1 0942/0 0307/1- 0019/2- 0453/0 3608/8- 5304/1- 1259/0 وجه نقد عملیاتیجریان 

 LOSS 4120/0 9230/0 3560/0 7299/0- 7955/1- 0726/0 1869/0 4338/0 6644/0 زیان شرکت

 LEV 9065/3 0283/6 0000/0 3928/2- 9705/3- 0001/0 7061/3 7860/5 0000/0 اهرم مالی

 C 1500/4 7542/3 0002/0 9998/3 4347/3 0006/0 6037/2 3131/2 0207/0 مبداعرض از 

 برازش کلی مدل

McFadden R2 = 3347/0  McFadden R2 = 3064/0  McFadden R2 = 3451/0  

LR statistic = 2368/349  LR statistic = 5988/355  LR statistic = 3317/357  

Prob (LR statistic) = 0000/0  Prob (LR statistic) = 0000/0  Prob (LR statistic) = 0000/0  

Log likelihood = -  1147/347  Log likelihood = - 4769/402  Log likelihood = - 0635/339  
 

 هایبین ویژگی» بررسی نیکویی برازش مدل رگرسیونی و نتایج ناشی از آزمون  فرضیه اول:

های پذیرفته شده در داری در شرکتمعنی یرابطه داخلی کنترل حسابرس داخلی با اثربخشی
جایی که سطح (، از آن6براساس نتایج ارایه شده درجدول)«. بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد

دارابودن مدرک "حسابرس داخلی  مربوط به متغیر مستقل ویژگی  Z( آماره P-VALUEمعناداری)
 05/0کوچکتر از احتمال  "(CERTIFICATIONSای حسابداری و  حسابرسی)معتبر حرفه

( است؛ -0924/9برای آن) Z( و مقدار آماره -4339/2باشد)( و ضریب آن منفی می0000/0بوده)
سطح تحصیالت حسابرس "و برای متغیر مستقل دیگر ویژگی حسابرس داخلی

ی ( و ضریب آن منف0000/0بوده ) 05/0این مقادیر کوچکتر از احتمال  "(EDUCATIONداخلی)
باشد؛ و برای متغیر مستقل دیگر ( می-2988/8برای آن ) Z( و مقدار آماره -7487/1باشد)می

این مقادیر  "(EXPERIENCEسوابق و تجربیان کاری حسابرس داخلی)"ویژگی حسابرس داخلی

                                                           
1squared-McFadden R  
2Log likelihood  
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 Z( و مقدار آماره -4968/2باشد)( و ضریب آن منفی می0000/0بوده ) 05/0کوچکتر از احتمال 

اندازه "باشد؛ و در نهایت برای متغیر مستقل دیگر ویژگی حسابرس داخلی( می-9168/10)برای آن 
( و ضریب 0187/0بوده ) 05/0این مقادیر کوچکتر از احتمال  "(LNIASIZEحسابرس داخلی )

 0Hباشد؛  بنابراین فرضیه ( می-3524/2برای آن ) Z( و مقدار آماره -9958/6باشد)آن منفی می
های حسابرس توان گفت بین متغیرهای مستقل ویژگیدرصد می 95رد شده و در سطح اطمینان 

؛ "(CERTIFICATIONSای حسابداری و  حسابرسی)دارابودن مدرک معتبر حرفه"داخلی 
سوابق و تجربیان کاری حسابرس "؛ "(EDUCATIONسطح تحصیالت حسابرس داخلی)"

 با نقاط ضعف یا نقص "(LNIASIZEاندازه حسابرسی داخلی )"و "(EXPERIENCEداخلی)

دار و معکوس)منفی( وجود دارد. بطوری که با افزایش و بهبود سطح ی معنیداخلی رابطه کنترل
های داخلی کاسته و سبب افزایش های حسابرس داخلی، میزان نقاط ضعف و نقص کنترلویژگی

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ر شرکتهای داخلی داثر بخشی بیشتر سیستم کنترل
گون که شود. و هماندرصد تأیید می 95بنابراین فرضیه اول  پژوهش با اطمینان  شود. تهران می

ی شود، در جدول باال مدل پژوهش با رگرسیون لجستیک برآورد شده است که آمارهمالحظه می
-به دست آمده است. و از آن 000/0داری یو در سطح معن 2368/349نسبت درستنمایی برابر 

 95رد شده و در سطح اطمینان  0Hباشد، بنابراین فرضیه می 05/0که مقدار آن کمتر از جایی
که مقدار آماره مک فادن داری وجود دارد.  و همچنین ازآنجاییتوان گفت مدل معنیدرصد می

 درصد از 34توان نتیجه گرفت که در حدود باشد، میمی3347/0برابربرای مدل برازش شده 

 گردد.تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی بیان می
 هایبین ویژگی» بررسی نیکویی برازش مدل رگرسیونی و نتایج ناشی از آزمون  فرضیه دوم:

داری معنی یرابطه وانین و مقرراتانطباق با ق در داخلی کنترل حسابرس داخلی با اثربخشی
براساس نتایج ارایه شده «. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارددرشرکت
 مربوط به متغیر مستقل ویژگی  Z( آماره P-VALUEجایی که سطح معناداری)(، از آن6درجدول )

 ای حسابداری و دارابودن مدرک معتبر حرفه"حسابرس داخلی 
( و ضریب آن منفی 0000/0بوده) 05/0کوچکتر از احتمال  "(CERTIFICATIONSحسابرسی)

( است؛ و برای متغیر مستقل دیگر ویژگی -4237/10برای آن) Z( و مقدار آماره -4992/2باشد)می
این مقادیر کوچکتر از  "(EDUCATIONسطح تحصیالت حسابرس داخلی)"حسابرس داخلی

برای آن  Z( و مقدار آماره -7644/1باشد)( و ضریب آن منفی می0000/0بوده ) 05/0احتمال 
سوابق و تجربیان کاری "باشد؛ و برای متغیر مستقل دیگر ویژگی حسابرس داخلی( می-1038/9)

( و 0000/0بوده ) 05/0این مقادیر کوچکتر از احتمال  "(EXPERIENCEحسابرس داخلی)
باشد؛ و در نهایت ( می-9310/8برای آن ) Zماره ( و مقدار آ-9012/1باشد)ضریب آن منفی می

این  "(LNIASIZEاندازه حسابرسی داخلی )"برای متغیر مستقل دیگر ویژگی حسابرس داخلی
( و مقدار -75098/1باشد)( و ضریب آن منفی می5418/0بوده ) 05/0مقادیر بزرگتر از احتمال 

درصد  95رد شده و در سطح اطمینان  0Hباشد؛  بنابراین فرضیه ( می-6101/0برای آن ) Zآماره 
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ای دارابودن مدرک معتبر حرفه"های حسابرس داخلی توان گفت بین متغیرهای مستقل ویژگیمی
سطح تحصیالت حسابرس "؛ "(CERTIFICATIONSحسابداری و  حسابرسی)

با  "(EXPERIENCEاری حسابرس داخلی)سوابق و تجربیات ک"و  "(EDUCATIONداخلی)
دار و ی معنیرابطهداخلی انطباق)رعایت قوانین و مقررات(  کنترل نقاط ضعف یا نقص

های حسابرس داخلی، میزان معکوس)منفی( وجود دارد. بطوری که با افزایش و بهبود سطح ویژگی
کاسته و سبب انطباق) عدم رعایت قوانین و مقررات( های داخلی در نقاط ضعف و نقص کنترل

های های داخلی انطباق)رعایت قوانین و مقررات( در شرکتافزایش اثر بخشی بیشتر سیستم کنترل
شود. و از نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می

 با نقاط ضعف یا نقص  "(LNIASIZEابرسی داخلی )اندازه حس"توان بیان نمود که بین می

بنابراین فرضیه دوم    وجود دارد. معنیی بیداخلی در انطباق)رعایت قوانین و مقررات( رابطه کنترل
است. زیرا در جدول باال در مدل رگرسیون لجستیک برآورد درصد تأیید شده 95پژوهش با اطمینان 

به دست آمد. و  000/0داری و در سطح معنی 5988/355برابر ی نسبت درستنمایی شده، که آماره
رد شده و در سطح اطمینان  0Hباشد، بنابراین فرضیه می 05/0که مقدار آن کمتر از جاییاز آن

که مقدار آماره مک فادن داری وجود دارد.  و همچنین ازآنجاییتوان گفت مدل معنیدرصد می 95
تغییرات  درصد از 30توان نتیجه گرفت در حدود باشد، میمی 3064/0برازش شده برابر برای مدل

گردد. بررسی نیکویی برازش مدل متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی بیان می
حسابرس داخلی با اثربخشی  هایبین ویژگی» رگرسیونی و نتایج ناشی از آزمون  فرضیه سوم:

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار داری درشرکتمعنی یلیات رابطهعم در داخلی کنترل
-Pجایی که سطح معناداری)(، از آن6براساس نتایج ارایه شده درجدول )«. تهران وجود دارد

VALUE آماره )Z  دارابودن مدرک معتبر "حسابرس داخلی  مربوط به متغیر مستقل ویژگی
بوده  05/0کوچکتر از احتمال  "(CERTIFICATIONSای حسابداری و  حسابرسی)حرفه

( است؛ و -5599/6برای آن) Z( و مقدار آماره -5719/1باشد)( و ضریب آن منفی می0000/0)
سطح تحصیالت حسابرس "برای متغیر مستقل دیگر ویژگی حسابرس داخلی

آن منفی  ( و ضریب0000/0بوده ) 05/0این مقادیر کوچکتر از احتمال  "(EDUCATIONداخلی)
باشد؛ و برای متغیر مستقل دیگر ( می-6710/9برای آن ) Z( و مقدار آماره -0980/2باشد)می

این مقادیر  "(EXPERIENCEسوابق و تجربیان کاری حسابرس داخلی)"ویژگی حسابرس داخلی
 Z( و مقدار آماره -7379/1باشد)( و ضریب آن منفی می0000/0بوده ) 05/0کوچکتر از احتمال 

اندازه "باشد؛ و در نهایت برای متغیر مستقل دیگر ویژگی حسابرس داخلی( می-9852/7ای آن )بر
( و ضریب 0432/0بوده ) 05/0این مقادیر کوچکتر از احتمال  "(LNIASIZEحسابرسی داخلی )

 0Hباشد بنابراین فرضیه ( می-8576/1برای آن ) Z( و مقدار آماره -2043/6باشد)آن منفی می
های حسابرس توان گفت بین متغیرهای مستقل ویژگیدرصد می 95رد شده و در سطح اطمینان 

؛ "(CERTIFICATIONSحسابرسی) ای حسابداری ودارابودن مدرک معتبر حرفه"داخلی 
سوابق و تجربیات کاری حسابرس "؛ "(EDUCATIONسطح تحصیالت حسابرس داخلی)"
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 با نقاط ضعف یا نقص  "(LNIASIZEاندازه حسابرسی داخلی )"و "(EXPERIENCEداخلی)

دار و معکوس)منفی( وجود دارد. بطوری که با افزایش و ی معنیداخلی در عملیات رابطه کنترل
های داخلی ناشی از های حسابرس داخلی، میزان نقاط ضعف و نقص کنترلبهبود سطح ویژگی

های های داخلی در شرکتشی بیشتر سیستم کنترلانجام عملیات کاسته و سبب افزایش اثر بخ
 95بنابراین فرضیه سوم  پژوهش با اطمینان  شود. پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می

ی نسبت است. زیرا در جدول باال در مدل رگرسیون لجستیک برآورد شده، آمارهدرصد تأیید شده
که مقدار جاییبه دست آمد. . و از آن 000/0اری دو در سطح معنی 3317/357درستنمایی برابر 

توان درصد می 95رد شده و در سطح اطمینان  0Hباشد، بنابراین فرضیه می 05/0آن کمتر از 
که مقدار آماره مک فادن برای مدل برازش داری وجود دارد.  و همچنین ازآنجاییگفت مدل معنی

تغییرات متغیر وابسته توسط  درصد از 35توان نتیجه گرفت در حدود باشد، میمی 3451/0شده برابر
هدف از  ها:خالصه و اهم نتایج مدل و آزمون فرضیهگردد. متغیرهای مستقل و کنترلی بیان می

 بر داخلی کنترل اثربخشی با داخلی حسابرسی هایویژگی بررسی تبیین وجود رابطه بین پژوهش

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه  .است بوده انطباق با قوانین و مقررات و عملیات روی
یابی به هدف های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که به منظور دستشرکت

انتخاب  به عنوان نمونه  ،1398 تا 1392 هایسال بین زمانی دورۀ شرکت برای 128پژوهش، 
های کاربردی بوده و روش شده از نظر نوع هدف، جزء پژوهشپژوهش انجام   .است گردیده

های باشد. و انجام پژوهش درچارچوب استداللپژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می
است.  از تحلیل لجستیک استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل فرضیهاستقرایی صورت گرفته 

 باشد:های پژوهش به شرح زیر مییهخالصه نتایج بدست آمده از آزمون فرض
های پژوهش( چکیده نتایج فرضیه7جدول شماره)   

های پژوهشفرضیه های پژوهششرح فرضیه   جهت قبول  یا رد 

 فرعی اول
داری در معنی یرابطه داخلی کنترل حسابرس داخلی با اثربخشی هایبین ویژگی»

 «.تهران وجود داردهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت
 معکوس قبول

 فرعی دوم
انطباق با قوانین و  در داخلی حسابرس داخلی با اثربخشی کنترل هایبین ویژگی»

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار داری در شرکتمعنی یمقررات رابطه
 «.تهران وجود دارد

 معکوس قبول

 فرعی سوم
 یرابطه عملیات در داخلی کنترل اثربخشیحسابرس داخلی با  هایبین ویژگی»

 «.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارددر شرکت داریمعنی
 معکوس قبول

 گیریبحث و نتیجه -6

( نقش IAFهمانگونه که قبالا نیز بیان گردید، کمیته حسابرسی و عملکرد حسابرسی داخلی )  
و باکستر و  2012دهی دارد )گاریسا و همکاران، فرآیندگزارش اساسی در تضمین قابلیت اطمینان

 راستای در مدیریت به کمک با تواندمی داخلی، حسابرسی مؤثر (. و از طرفی عملکرد2009کوتر، 

(. 2015داخلی،  حسابرسان )منشور کند تضمین را شرکت کیفی نظارت داخلی، هایکنترل بهبود
 گزارشگری اطمینان قابلیت عملیات، کارآمدی و اثربخشی اساس بر داخلی کنترل راستا همین و در

 سازمانی اهداف به یابیدست راستای در مدیریت به تواندمی کاربردی مقررات و قوانین با انطباق و
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 به های متعددیپژوهش باشدکهو در اهمیت انجام پژوهش حاضر، قابل توجه می .کند کمک

خارجی و بعضاا داخلی مشابه در رابطه  هایدر پژوهش اما اند.پرداخته داخلی کنترل ضعف بررسی
انطباق با قوانین  و های داخلی بر اساس عملیاتهای کنترلبه ویژگی داخلی، به ندرت کنترل با

-ویژگی تأثیر شدیم تا آن بر انجام شده است. بنابراین در پژوهشگرفته قرار توجه مورد ومقررات

انطباق با  اساس بر داخلی به صورت کلی و همچنین کنترل اثربخشی بر حسابرس داخلی را های
 بررسی مورد های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانقوانین و مقررات و عملیات در شرکت

باشد نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول پژوهش حاکی از این می راستا همین قرار گیرد. و در
های های حسابرس داخلی، میزان نقاط ضعف و نقص کنترلطح ویژگیکه با افزایش و بهبود س

های پذیرفته های داخلی در شرکتداخلی کاسته و سبب افزایش اثر بخشی بیشتر سیستم کنترل
و همچنین نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم  شود.شده در بورس اوراق بهادار تهران می

های حسابرس داخلی، که با افزایش و بهبود سطح ویژگیباشد پژوهش بیان کننده این مهم می
های داخلی در انطباق )عدم رعایت قوانین و مقررات( کاسته و میزان نقاط ضعف و نقص کنترل

های داخلی در انطباق )رعایت قوانین و مقررات( در بخشی بیشتر سیستم کنترلسبب افزایش اثر
شود. و در نهایت نتایج بدست آمده از ار تهران میهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادشرکت

-باشد که با افزایش و بهبود سطح ویژگیآزمون فرضیه سوم پژوهش، بیان کننده این موضوع می

های داخلی ناشی از انجام عملیات کاسته های حسابرس داخلی، میزان نقاط ضعف و نقص کنترل
های پذیرفته داخلی در انجام عملیات در شرکتهای و سبب افزایش اثر بخشی بیشتر سیستم کنترل

شود که نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با نتایج بدست شده در بورس اوراق بهادار تهران می
 اگ (،2016) همکاران و آبوت (،2019و همکاران ) های انجام شده توسط چانگآمده از پژوهش

از  بدست آمده با توجه به نتایج(، نیز همخوانی دارد. همچنین، 2011همکاران) و ( و لین2015)
 شدن عملی با ردد:گه مییارا در این خصوصی یها، پیشنهادی پژوهش انجام شدههافرضیهآزمون 

 روز گسترش و جدید سرمایه ساختار و سهامی هایشرکت در مدیریت، از مالکیت جدایی اندیشه
، در این بازارها گذارانخیل سرمایه در افراد از ایستردهگ قشر شمول و ایهسرم بازارهای افزون

 ،است شده توجهی برخوردار قابل اهمیتی از نیز حسابرسی و یافت اجتماعی نقش حسابداری
حسابرسی  و اثر بخشی سودمند ها برای کنترل مناسب عملکردشود که در شرکتپیشنهاد می

حسابرسی و کمیته حسابرسی نیز  بر عملکرد  عمده، بر عملکرد کمیته، مدیران و سهامداران داخلی
کنندگان از شود استفادهپیشنهاد میهمچنین  ، نظارت دقیق و متناوبی داشته باشند.حسابرسان

شود، ها انجام میهای مالی شرکتکه با اتکا بر صورتهای مالی در هنگام اتخاذ تصمیماتیصورت
و به گزارش آنان در رابطه  را مورد توجه قرارداده یکابرسان معتمد رتبه در رابطه با استخدام حس

 که شودمی و در آخر پیشنهاد های گذشته توجه بیشتری مبذول نمایند.های مالی دورهبا صورت

 حسابرسان داخلی که قبالا به عنوان متغیر مستقل پژوهش بیان شد، جهت هایویژگی به نسبت

 به کاهش منجر تواندزیرا می شود؛ بیشتری توجه حسابرسی داخلی  هایویژگی اثربخشی بیشتر

 گردد. هاهای داخلی مستقر در شرکتهای داخلی و اثر بخشی هرچه بیشترکنترلکنترل ضعف
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 منابع-7
 اثربخشی بر داخلی حسابرسی هایویژگی تأثیر»(،1399اله) حبیب نخعی، و مریم پور، بندانی .1

 در نوین راهکارهای و هاچالش المللیبین کنفرانس،اولین«انطباق و عملیات خالل در داخلی کنترل
 /https://civilica.com/doc/1045925حسابداری،ساری، و مدیریت و صنایعمهندسی

 گزارش انتشار تاخیر و داخلی های کنترل بااهمیتراهبردتجاری،ضعف»(،1398ها، زهره)حاجی .2
 .180-154(،1) 9دوره تجربی حسابداری،های ، فصلنامه پژوهش«حسابرسی

 موسسه اندازه و حسابرسی کیفیت بین رابطه"(، 1389فر،کاوه )وآذین یگانه، یحیی حساس .3

 .61-85(، 61)17، حسابرسی و های حسابداری، بررسی"حسابرسی

 کنترل اثربخشی بر حسابرسی کمیته های ویژگی تاثیر "(،1399)زهرا فروغ؛ابراهیمی، حیرانی، .4

 .27-12 (،1)6 دوره حسابداری، و مدیریت ت ،"انطباق و عملیات روی بر داخلی
 بخشی اثر و کارایی بر حسابرسی کمیته تاثیر بررسی» (،1397حسن) پاریزی، محمد خراسانی .5

 ،1397مقاومتی، اقتصاد با رویکرد اقتصاد مدیریت و ملی ، اولین همایش «داخلی حسابرسی واحد
https://civilica.com/doc/819398/ 

 های ویژگی تاثیر "(،1398)علی علیرضا؛بهروزی، یاور؛اسکندری، مهربانی، حامد؛صفایی سیار، .6

 (،1)5دوره ،1398 تابستان،حسابداری و مدیریت مطالعات "داخلی کنترل اثربخشی بر داخلی حسابرسی

94-104. 
 کمیته نقش بررسی "، (1393مهناز) شکری، معصومه، عبدالملکی، رضا، زارعی، نگین، فتاحی، .7

 اقتصاد حسابداری، المللی بین کنفرانس ،"داخلی کنترل سیستم کارایی در داخلی و حسابرسی حسابرسی

 .19-1ارتاخه، محور دانش شرکت مالی، تهران، مدیریت و
8. Abbott, L.J., Daugherty, B., Parker, S., Peters, G.F., (2016). “Internal audit quality 

and financial reporting quality: the joint importance of independence and 

competence”. J. Acc. Res. 54 (1), 3–40. 

9. Ahmed Haji, A. (2015). “Trend of hidden values and use of intellectual capital 

information: Evidence from Malaysia”. Accounting Research Journal, 1(29), 81-

105. 

10. Alzeban, A. and Sawan, N. (2015), “The impact of audit committee characteristics 

on the implementation of internal audit recommendations”, Journal of International 

Accounting, Auditing and Taxation, 24(1), 61-71. 

11. Alzeban, A., & Sawan, N. (2013). “The role of internal audit function in the public 

sector context in Saudi Arabia”. African Journal of Business Management, 7(6), 

443–454. 

12. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 2008. Managing the 

Business Risk of Fraud: A Practical Guide. Also sponsored by the Institute of 

Internal Auditors and Association of Certified Fraud Examiners. 

13. Arena, M., & Azzone, G. (2009). “Internal audit effectiveness: Relevant drivers of 

auditee’s satisfaction”. International Journal of Auditing, 13(1), 43–60. 

14. Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D.W., Kinney, W.R., (2007). “The discovery and 

reporting of internal control deficiencies prior to SOX-mandated audits”. J. 

Account. Econ. 44 (1–2), 166–192. 

https://civilica.com/doc/819398/
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Abstract 

  Appropriate internal audit features can ensure the quality of the company by 
helping the management of companies to improve the establishment of the internal 
control system. In this regard, the establishment of a useful internal control system 
based on the effectiveness and efficiency of operations, Reliability of reporting and 
compliance with applicable rules and regulations, it can help the management to 
achieve organizational goals. The purpose of this study is to investigate the 
relationship between the characteristics of internal audit with the effectiveness of 
internal control over operations and compliance with laws and regulations in 
companies listed in Tehran Stock Exchange. With selecting 128 firms for the period 
between 2012 and 2019, and rinning the Logistic regressions, the results show a 
significant and negative relationship between the characteristics of the internal 
auditor and the weaknesses of internal control in cases of defects in operations and 
compliance (noncompliance with rules and regulations). It also indicates a significant 
and direct (positive) relationship with the effectiveness of the internal control 
system in companies listed on the stock exchange. 
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