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در کمیته  هوش سازمانی گزارشگری مالی و تاثیر حسابرسی داخلی برهدف از این پژوهش بررسی  -چکیده

-امداد امام خمینی )ره( استان خوزستان بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی

باشد. جامعه آماری پژوهش پرسشنامه می برداری و باشد. ابزارهای موردنیاز در این پژوهش فیشپیمایشی می

کلیه حسابداران، حسابرسان، مدیران، و کارکنان قسمت مالی کمیته امداد استان خوزستان بودند. حجم نمونه 

باشد. ابزار گردآوری  صورت تصادفی ساده میهگیری ب نفر تعیین شد. روش نمونه 251براساس فرمول کوکران 

ساخته برای متغیرهای حسابرسی داخلی و گزارشگری مالی و برای متغیر هوش سازمانی ها پرسشنامه محقق  داده

ها از طریق آمار استنباطی )همبستگی  وتحلیل دادهپرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت بود. روش تجزیه

رسی داخلی با ها نشان داد که حساب انجام شده است. یافته SPSSافزار  پیرسون و رگرسیون( با استفاده از نرم

بر گزارشگری مالی موثر است و همچنین حسابرسی داخلی با ضریب معناداری  P<0.05ضریب معناداری 

P<0.05  بر هوش سازمانی موثر است. نتایج نشان داد که حسابرسی داخلی بر گزارشگری مالی و هوش

 سازمانی کمیته امداد امام خمینی )ره( تاثیرگذار است.

 سی داخلی، گزارشگری مالی، هوش سازمانیحسابر کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

های اساسی سازمان موثر واقع شود.  تواند بر مولفه در هر سازمانی عواملی دخالت دارند، که این عوامل می

طوری که اگر در گزارشگری مالی  گزارشگری مالی در هر سازمانی از اهمیت باالیی برخوردار است، به

 خورد. هم می....( آن به ریزی و مشی، برنامه ها )اهداف، خط های کلیدی سازمان املاختاللی ایجاد شود، کلیه ع
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براساس  هیسرما صیتخص انیجر رایز باشند؛ یم یمال یگزارشگر ریتحت تأث یجامعه به نحو یتمام اعضا

 ،یاطالعات مال منبع . اگرچه تنهاردیپذ یصورت م یمال یگزارشگر قیشده از طر ارائه یاطالعات مال

منبع  نیعنوان مهمترشده به یحسابرسی مال یها اما در حال حاضر صورت ست،یها ن شرکت یمال یها صورت

که  شود یم سریم یمهم زمان نیبرخوردار باشد و ا یمطلوب تیفیاز ک دیو با شوند یشناخته م یارائه اطالعات مال

 کاهند، یم یاطالعات مال تیفیکه از ک یعوامل ای شوند یم یمال اطالعاتی که سبب بهبود گزارشگر یعوامل

 یاطالعات های ستمیس یینها جهیعنوان نتبه یگزارشگری مال(. 1831)حسینی و کرمشاهی،  گردند ییشناسا

کنندگان از اطالعات مالی جهت ارائه وضعیت مالی و پاسخگویی و نیز در نقش برای استفاده حسابداری

 (.1831القار،  )حسنی شود یم یمهم تلق ت،یریمباشرت مد

تواند میزان  عالوه بر گزارشگری مالی، عامل مهم دیگری به نام هوش سازمانی وجود دارد. این عامل می

کارایی کارکنان و مدیران سازمان را افزایش دهد. در همین راستا هوش سازمانی عاملی مهم در گزارشگری 

 مالی است. 

سازمانی داشته است  گیری مفهوم هوش ی تأثیر مهمی در شکلایجاد شده در زمینۀ هوش فرد های پیشرفت

اطالعات و سازگاری با محیط جدید  عنوان توان پردازشاین تغییر در این اواخر به(. 2006، 1)کالکان

در توسعۀ مفهوم هوش  8و هوش هیجانی گلمن 2چندگانۀ گاردنر)سازمانی( شناخته شده است. مفهوم هوش 

 های زیادی برای انطباق مفهوم هوش فردی با وضعیت اند، بر این اساس فرضیه بوده فردی موثر، اما ناکافی

تحلیل اطالعات و تفسیر آن  تجزیه و ها مطرح شده است. اولین فرضیه بر این منطق استوار شد که توان سازمان

برای سازگار سازمانی مطرح است، بنابراین سازمان  برای رسیدن به هدف، شباهتی است که بین هوش فردی و

کند. از طرفی هوش سازمانی یک فرایند آزمایشی و علمی است  می کردن بیشتر افراد با محیط از آن استفاده

های آن  هوش سازمانی فرایندی اجتماعی است که نظریه. های سازمان تأکید دارد شکست ها و یا که بر موفقیت

 (.1335، 1شده است )گلین های هوش انسانی مطرح براساس تئوری

تواند دقت حسابرسان را در  های مالی آن موثر است. این عامل می ها و قسمت هوش سازمانی در سازمان

انجام خدمات حسابداری و حسابرسی باال ببرد. تاکنون مطالب فوق مبانی مختصری از دو عامل گزارشگری 

                                                             
1. Kalkan 

2. Gardner 

3. Goleman 

4. Glynn 
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تواند تاثیر بسزایی را بر آنها داشته  یمالی و هوش سازمانی بوده است؛ اما مهمتر از این موارد عاملی است که م

تواند موثر باشد که در این پژوهش مولفه  باشد. عوامل زیادی بر هوش سازمانی و گزارشگری مالی می

 حسابرسی داخلی مدنظر است.

واحد  نیکه ایسازمان است. زمان اتیو عمل تیدر حاکم یاتیمهم و ح ینقش یدارا یداخل یحسابرس

به سازمان  یتواند کمک بزرگ یسازمان است، م تیریو مد اتیخدمت عمل در دارد و تیصورت مؤثر فعال به

اثربخش برخوردارند،  یداخل یاز واحد حسابرس کهیی ها رو، سازمان نیها باشد. از هم به هدف یابیدر دست

 نیخود دارند. بنابرا یتجار ستمیس و ندهایوکار، فرا بکس طیمح یخطرها ییابه شناس بتنس یبهتر یابیارز

)ساسانی و  بندند یکار م وکار خود بهکسب طیمنظور بهبود مستمر محرا به بمناس یاصالح یها اقدام

 (. 1832اسکندری، 

موقع بودن گزارش ( در پژوهشی با عنوان تاثیر همکاری حسابرسی داخلی در به1831مشایخی و همکاران )

با عنوان  510از جمله استاندارد بخش  یحسابرس یا حرفه یاستانداردهاحسابرسی مستقل بیان کردند که  

حسابرسان  یتا به اثرات همکار کنند یحسابرسان مستقل را تشویق م ،یداخلی کار واحد حسابرس یارزیاب

عالوه  یاین همکار راتیاز تاث یکنند. یک توجه یو انجام حسابرس یریز برنامه در شرکت جهت استفاده یداخل

 باشد. یموقع بودن گزارش حسابرس در به تواند یم هزینه در یجوی صرفهبر 

ای به بررسی تاثیر کارایی عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته  ( در مطالعه1831کوکبی و همکاران )

با حجم نمونه  1832تا  1812های مالی پرداختند. این پژوهش در بازه زمانی  حسابرسی بر تجدید ارائه صورت

بورسی بود. نتایج نشان داد که کارایی عملکرد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر تجدید ارائه شرکت  31

 ها تاثیر معکوس دارد.  های مالی شرکت صورت

های داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته  ای به بررسی نقش کنترل ( در مطالعه1838سلیمانی و مقدسی )

ختند و بیان کردند که راهبری شرکتی نقش کلیدی در کارایی حسابرسی در بهبود نظام راهبری شرکتی پردا

بازار سرمایه از طریق اثرگذاری بر عملیات بازار و شفافیت اطالعات دارد. کمیته حسابرسی نیز متشکل از 

 ندیبر راهبری شرکت، فرآ نظارت تیشرکت است مسئول رانیو مد رهیمد اتیهاعضای غیرموظف 

 را به عهده دارد. یداخلی و حسابرس یساختار کنترل های داخل ،یگزارشگری مال
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های  ( به بررسی نقش مدیریت اخالقی، عملکرد حسابرسی داخلی بر تصمیم2011و همکاران ) 1آرل

های گزارشگری مالی اثر با اهمیتی  گزارشگری مالی پرداختند و نشان دادند که کلیۀ عوامل مذکور بر تصمیم

 دارد.

( در تحقیقی به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر مدت اجرای حسابرسی 2010) 2ارانپیزینی و همک

مستقل پرداخته و به این نتیجه رسیدند که اتکا بر کار حسابرسی باعث کاهش روزهای انجام کار حسابرسان 

های  صورت تواند کارایی حسابرسی گردد و مشارکت واحد حسابرسی داخلی می روز می 5الی  1مستقل برای 

 مالی را بهبود بخشد.

توان از طریق  های زیادی در دایره حسابداری و مالی وجود دارد که می ها چالش امروزه در سازمان

های  تواند میزان تقلب های داخلی از جمله حسابرسی داخلی آنها را پوشش داد. حسابرسی داخلی می کنترل

که گزارشگری بر هوش سازمانی تاثیرگذار باشد. زمانی ناشی از گزارشگری مالی را کاهش داده و همچنین

اشتباهی انجام شود و همچنین هوش سازمانی در کارایی کارکنان قابل مشاهده  مالی به میزان مطلوب و کم

های مهم در هر سازمانی، دایره  باشد. یکی از قسمت تواند نشان دهندۀ حسابرسی داخلی مطلوبی می باشد، می

سازمان است. این دایره وظیفه پرخطری را در خصوص شناخت، ثبت، گزارشگری مالی و...  حسابداری و مالی

ای بر گزارشگری  تواند نقش سازنده سازمان را برعهده دارد. در همین راستا حسابرسی داخلی در سازمان می

گری مالی کاسته مالی داشته باشد. از طریق حسابرسی داخلی بسیاری از ابهامات و میزان اشتباهات در گزارش

تواند بر هوش سازمانی تاثیرگذار باشد. هوش سازمانی عاملی است که  شود. همچنین حسابرسی داخلی می می

تواند میزان کارایی سازمان و کارکنان را افزایش دهد. اگر حسابرسی داخلی از کارایی باالیی برخوردار  می

ای که بتواند سه متغیر حسابرسی داخلی،  مطالعهتواند بر هوش سازمانی اثر بگذارد. تاکنون  باشد، می

های  دهندۀ خالءگزارشگری مالی و هوش سازمانی را مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است که نشان

ها پر شود؛ جدید بودن تحقیق حوزه  های گذشته است که در این پژوهش سعی بر آن است تا این خالء پژوهش

ای در این  ین پژوهش کمیته امداد استان خوزستان بود که تاکنون مطالعهمطالعاتی موردنظر است که در ا

 دهندۀ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق فوق است.سازمان با موضوع فوق انجام نشده است؛ موارد بیان شده نشان

                                                             
1. Arel 

2. Pizzini et al 
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با توجه به مطالب بیان شده در این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال هستیم که به چه میزان 

 ی داخلی بر گزارشگری مالی و هوش سازمانی تاثیرگذار است؟حسابرس

 

 مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

 فرضیه اصلی

 )ره( استان خوزستان ینیامداد امام خم تهیحسابرسی داخلی بر گزارشگری مالی و هوش سازمانی در کم -1

 موثر است.

 

 های فرعی فرضیه

 .. حسابرسی داخلی بر گزارشگری مالی در کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خوزستان موثر است1

 .)ره( استان خوزستان موثر است ینیامداد امام خم تهیدر کمهوش سازمانی  بر یداخل. حسابرسی 2

 

 روش تحقیق

و  میدانی  پیمایشی است و از دو روش  -ماهیت توصیفیاز حیث هدف کاربردی و از نظر  حاضر   پژوهش
باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابداران، حسابرسان، مدیران، و کارکنان قسمت مالی کمیته می  ای کتابخانه

 حسابرسی داخلی

 هوش سازمانی گزارشگری مالی
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نفر محاسبه  251باشد که با استفاده از فرمول کوکران  نفر می 110باشد. حجم نمونه  امداد استان خوزستان می
ها  ها میدانی و ابزار گردآوری داده . روش گردآوری دادهباشد صورت تصادفی میگیری به نمونه شد. روش

سوال در طیف لیکرت و  10های محقق ساخته حسابرسی داخلی و گزارشگری مالی شامل  استفاده از پرسشنامه
 انداز چشم بعد تهف دارای و سوال 13همچنین برای سنجش هوش سازمانی از پرسشنامه کارل آلبرخت شامل 

عملکرد، که در  فشار و دانش کاربرد روحیه، توافق، و اتحاد تغییر، به میل مشترک، سرنوشت استراتژیک،
نظران مورد تایید  های پژوهش توسط اساتید و صاحب شود. روایی پرسشنامهباشد، استفاده میطیف لیکرت می

از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج   قرار گرفته است. برای برآورد پایایی متغیرهای پرسشنامه
 ارائه شده است.  1آزمون پایایی پرسشنامه در جدول 

 
 : آزمون پایایی متغیرهای پرسشنامه 1جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سوال تغیرم

 232/0 6 حسابرسی داخلی

 238/0 6 گزارشگری مالی

 115/0 13 هوش سازمانی

 
توان نتیجه گرفت که متغیرهای  باشند، می می 2/0که مقدار آلفا بزرگتر از با توجه به جدول فوق از آنجایی

 پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردارند.
از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. پیش از آزمون ها برای تحلیل داده

اسمیرنف جهت بررسی توزیع متغیرهای مورد آزمون،  -های پژوهش، آزمون نرمال بودن کلموگروف فرضیه
 کار گرفته شده است. به
 

 هانتایج و یافته

 اسمیرنف-آزمون نرمال بودن کلموگروف
شود. اگر متغیرهای  اسمیرنف انجام می -تگی، ابتدا آزمون نرمال بودن کلموگروفبرای انجام آزمون همبس 

، نتایج 2توان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده کرد. در جدول  مورد آزمون دارای توزیع نرمال باشند، می

 اسمیرنف آورده شده است.  -آزمون نرمال بودن کلموگروف
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 اسمیرنف -کلموگروف: آزمون نرمال بودن 2جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار آماره متغیر

 200/0 251 086/0 گزارشگری مالی

 135/0 251 021/0 هوش سازمانی

 200/0 251 081/0 حسابرسی داخلی

 

آزمون    است، در نتیجه فرض  06/0سطح معناداری آزمون برای همه متغیرهای پژوهش بزرگتر از 

توان از آزمون همبستگی پیرسون که نیاز به نرمال بودن  شود. بنابراین می اسمیرنف پذیرفته می -کلموگروف

 متغیرهای مورد آزمون دارد، استفاده کرد. 

 

 1نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 

حسابرسی داخلی بر گزارشگری مالی در کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خوزستان موثر : 1فرضیه فرعی 

 .است

 1: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه فرعی 8جدول 

 گزارشگری مالی  متغیر

 حسابرسی داخلی

 213/0 ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 سطح معناداری

   رد  نتیجه آزمون

 

، ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای حسابرسی داخلی و گزارشگری مالی 8با توجه به نتایج جدول 

است که همبستگی بین این دو متغیر را  06/0و کمتر از  000/0و سطح معناداری آزمون برابر با  213/0برابر با 

توجه به مثبت بودن ضریب شود. با  در آزمون همبستگی پیرسون رد می   دهد. بنابراین فرض  نشان می

 توان گفت که رابطه متغیر حسابرسی داخلی و گزارشگری مالی، معنادار و مستقیم است. همبستگی، می
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 1برازش مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه فرعی 

بینی گزارشگری مالی از  تأثیر حسابرسی داخلی بر گزارشگری مالی و همچنین جهت پیش  منظور بررسی به

حسابرسی داخلی، از یک مدل رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. در ادامه نتایج تحلیل رگرسیونی طریق 

 ارائه شده است. 1مربوط به فرضیه فرعی 

الگوی نظری رگرسیون خطی تک متغیره با متغیر وابسته گزارشگری مالی، به شکل زیر در نظر گرفته شده 

 است:

 
 1تک متغیره مربوط به فرضیه فرعی : الگوی نظری رگرسیون خطی 2شکل 

 

  باشد. عالوه حسابرسی داخلی، متغیر مستقل می در الگو فوق، گزارشگری مالی متغیر وابسته است. به

خطای تصادفی است که برای کامل شدن مدل و نشان دادن اینکه خطا نیز تا حدی وجود دارد، در نظر گرفته 

شود. با استفاده از تحلیل رگرسیونی تک متغیره، تأثیر متغیر مستقل حسابرسی داخلی بر را روی متغیر وابسته  می

عالوه از طریق این  رد خواهیم کرد. بهکنیم و در نهایت یک مدل رگرسیونی برآو گزارشگری مالی بررسی می

بینی کرد. مدل رگرسیون خطی تک متغیره مربوطه به  توان متغیر وابسته را از طریق متغیر مستقل پیش مدل، می

 صورت زیر است: 

گزارشگری مالی   
 
  

  
(حسابرسی داخلی)                                                               (1  1) 

 

نمودار پراکنش متغیر مستقل حسابرسی داخلی در برابر متغیر وابسته گزارشگری مالی ارائه  8کل در ش

شود  گذارد. مشاهده می های مربوط به این دو متغیر را به نمایش می خواهد شد. این نمودار وضعیت کلی داده

باشد.  نمودار صعودی مییابد و  که با افزایش متغیر حسابرسی داخلی، میزان گزارشگری مالی افزایش می

 باشد.  شود که رابطه این دو متغیر مستقیم می بنابراین مالحظه می
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 : نمودار پراکنش حسابرسی داخلی و گزارشگری مالی8شکل 

 

 1آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی 

آورده  1-1گزارشگری مالی، در جدول نتایج تحلیل رگرسیونی برای بررسی تأثیرگذاری حسابرسی داخلی بر 

 شود: شده است. فرض صفر و فرض مقابل برای این آزمون به صورت زیر تعریف می

 
 1: نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه فرعی1جدول 

 مجموع مربعات منبع
 درجه

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 Fآماره

سطح 

 معناداری

 رگرسیون
060/35 1 060/35 831/181 001/0 

 باقیمانده
886/61 252 228/0 

  258 816/161 کل

 202/1واتسون               -دوربین

                                      222/0    
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باشد  می 06/0است که این مقدار کمتر از  001/0، سطح معناداری آزمون برابر با 1با توجه به جدول 

شود. در نتیجه مدل  درصد رد می 36ن مدل رگرسیونی در سطح اطمینان دمبنی بر مناسب نبو   بنابراین فرض 

پذیرفته  1رگرسیونی مناسب است، بنابراین تأثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته و در نتیجه فرضیه فرعی 

صد از تغییرات متغیر در 52است که حاکی از آن است که  522/0شود. ضریب تعیین در این مدل برابر با  می

 وابسته گزارشگری مالی توسط متغیر مستقل حسابرسی داخلی، قابل توضیح است. 

 

 1آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی در مدل مربوط به فرضیه فرعی 

 پردازیم.  مناسب بودن مدل رگرسیونی به بررسی ضرایب مدل رگرسیونی می باتوجه به

 

 )متغیر وابسته: گزارشگری مالی( 1ضرایب در مدل مربوط به فرضیه فرعی : آزمون معناداری 6جدول 

گزارشگری مالی   
 
  

  
(حسابرسی داخلی)       

 سطح معناداری t  آماره خطا برآورد اندازه ضریب متغیر

 008/0 -501/6 211/0 -111/1 عرض از مبدأ

 000/0 220/20 051/0 112/1 حسابرسی داخلی

 

جا که سطح معناداری برای این  است. از آن 112/1ضریب رگرسیونی برای متغیر حسابرسی داخلی برابر با 

توان نتیجه گرفت که متغیر حسابرسی داخلی در مدل رگرسیونی معنادار است  است، می 06/0متغیر کوچکتر از 

الوه با توجه به اینکه سطح ع بینی کرد. به توان گزارشگری مالی را از طریق حسابرسی داخلی پیش و می

باشد، عرض از مبدأ نیز در مدل معنادار  می 06/0و کوچکتر از  008/0معناداری برای عرض از مبدأ، برابر با 

 صورت زیر برازش داده شده است:  است. در نتیجه مدل رگرسیون خطی ساده، به

گزارشگری مالی   1 11 (حسابرسی داخلی)12 1                                                     (2  1) 
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 2نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 
حسابرسی داخلی بر هوش سازمانی در کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خوزستان : 2فرضیه فرعی 

 موثر است.
 2: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه فرعی 5جدول 

 سازمانیهوش   متغیر

 حسابرسی داخلی

 822/0 ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 سطح معناداری

   رد  نتیجه آزمون

 

، ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای حسابرسی داخلی و هوش سازمانی برابر 5با توجه به نتایج جدول 

است که همبستگی بین این دو متغیر را نشان  06/0و کمتر از  000/0و سطح معناداری آزمون برابر با  822/0با 
شود. با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی،  در آزمون همبستگی پیرسون رد می   دهد. بنابراین فرض  می
 توان گفت که رابطه متغیر حسابرسی داخلی و هوش سازمانی، معنادار و مستقیم است. می
 

 2برازش مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه فرعی 
بینی هوش سازمانی از طریق  یشتأثیر حسابرسی داخلی بر هوش سازمانی و همچنین جهت پ  منظور بررسی به

حسابرسی داخلی، از یک مدل رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. در ادامه نتایج تحلیل رگرسیونی 
 ارائه شده است. 2مربوط به فرضیه فرعی 

الگوی نظری رگرسیون خطی تک متغیره با متغیر وابسته هوش سازمانی، به شکل زیر در نظر گرفته شده 
 است:

 
 2: الگوی نظری رگرسیون خطی تک متغیره مربوط به فرضیه فرعی 1شکل 
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خطای   باشد.  عالوه حسابرسی داخلی، متغیر مستقل می در الگو فوق، هوش سازمانی متغیر وابسته است. به
شود.  تصادفی است که برای کامل شدن مدل و نشان دادن اینکه خطا نیز تا حدی وجود دارد، در نظر گرفته می

با استفاده از تحلیل رگرسیونی تک متغیره، تأثیر متغیر مستقل حسابرسی داخلی بر را روی متغیر وابسته هوش 
عالوه از طریق این مدل،  خواهیم کرد. به کنیم و در نهایت یک مدل رگرسیونی برآورد سازمانی بررسی می

بینی کرد. مدل رگرسیون خطی تک متغیره مربوطه به  توان متغیر وابسته را از طریق متغیر مستقل پیش می
 صورت زیر است: 

   هوش سازمانی
 
  

  
(حسابرسی داخلی)                                                                 (8  1) 

فرض نرمال  ، نرمال بودن متغیر هوش سازمانی ثابت شده است، در نتیجه پیش2ه به نتایج جدول با توج
بودن متغیر وابسته برای تحلیل رگرسیونی رعایت شده است. همچنین با توجه به اینکه یک متغیر مستقل در 

برابر با     مقدار آماره هم وجود ندارد و  مدل وجود دارد، نیازی به بررسی عدم وابستگی متغیرهای مستقل به
 یک است. 

نمودار پراکنش متغیر مستقل حسابرسی داخلی در برابر متغیر وابسته هوش سازمانی ارائه خواهد  1در شکل 
شود که با  گذارد. مشاهده می های مربوط به این دو متغیر را به نمایش می شد. این نمودار وضعیت کلی داده
باشد. بنابراین  یابد و نمودار صعودی می یزان هوش سازمانی افزایش میافزایش متغیر حسابرسی داخلی، م

 باشد.  شود که رابطه این دو متغیر مستقیم می مالحظه می

 

 
 : نمودار پراکنش حسابرسی داخلی و هوش سازمانی6شکل 
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 2آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی 
آورده شده  2نتایج تحلیل رگرسیونی برای بررسی تأثیرگذاری حسابرسی داخلی بر هوش سازمانی، در جدول  

 است. 
 2: نتایج تحلیل واریانس مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه فرعی2جدول 

 منبع
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

 سطح معناداری Fآماره

 366/25 1 366/25 رگرسیون
180/11 000/0 

 805/0 252 186/10 باقیمانده

  258 031/102 کل

 201/2واتسون                   -دوربین 

                                    252/0    

 
باشد  می 06/0است که این مقدار کمتر از  000/0، سطح معناداری آزمون برابر با 2با توجه به جدول 

شود. در نتیجه مدل  درصد رد می 36مبنی بر مناسب نبون مدل رگرسیونی در سطح اطمینان    بنابراین فرض 
پذیرفته  2رگرسیونی مناسب است، بنابراین تأثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته و در نتیجه فرضیه فرعی 

د از تغییرات متغیر درص 26است که حاکی از آن است که  262/0شود. ضریب تعیین در این مدل برابر با  می
 وابسته هوش سازمانی توسط متغیر مستقل حسابرسی داخلی، قابل توضیح است. 

 
 2آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی در مدل مربوط به فرضیه فرعی 

 پردازیم.  مناسب بودن مدل رگرسیونی به بررسی ضرایب مدل رگرسیونی می باتوجه به
 )متغیر وابسته: هوش سازمانی(  2ر مدل مربوط به فرضیه فرعی : آزمون معناداری ضرایب د1جدول 

   هوش سازمانی
 
  

  
(حسابرسی داخلی)       

 سطح معناداری t  آماره خطا برآورد اندازه ضریب متغیر

 011/0 156/2 211/0 510/0 عرض از مبدأ

 000/0 811/3 010/0 261/0 حسابرسی داخلی
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جا که سطح معناداری برای این  است. از آن 261/0ضریب رگرسیونی برای متغیر حسابرسی داخلی برابر با 

توان نتیجه گرفت که متغیر حسابرسی داخلی در مدل رگرسیونی معنادار است  است، می 06/0متغیر کوچکتر از 

وه با توجه به اینکه سطح معناداری عال بینی کرد. به توان هوش سازمانی را از طریق حسابرسی داخلی پیش و می

باشد، عرض از مبدأ نیز در مدل معنادار است. در  می 06/0و کوچکتر از  011/0برای عرض از مبدأ، برابر با 

 صورت زیر برازش داده شده است:  نتیجه مدل رگرسیون خطی ساده، به

51 0  هوش سازمانی (حسابرسی داخلی)26 0                                                          (1  1) 

 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی

حسابرسی داخلی بر گزارشگری مالی و هوش سازمانی در کمیته امداد امام خمینی )ره( استان  فرضیه اصلی:

 خوزستان موثر است.

، رابطه حسابرسی داخلی با 2و  1فرعی های  دست آمده از آزمون همبستگی در فرضیه طبق نتایج به

 دست آمده در ادامه ارائه شده است. ای نتایج به گزارشگری مالی و هوش سازمانی معنادار است. خالصه
 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه اصلی3جدول  

 هوش سازمانی گزارشگری مالی  متغیر

 حسابرسی داخلی

 602/0 822/0 ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 000/0 سطح معناداری

   رد    رد  نتیجه آزمون

 

توان گفت  است، می  262/0و  522/0ترتیب برابر با  به 1-1و  2-1با توجه به اینکه ضریب تعیین در مدل  

درصد از تغییرات گزارشگری مالی توسط متغیر مستقل حسابرسی داخلی، قابل توضیح است. این در  52که 

اخلی، قابل توضیح است. درصد از تغییرات هوش سازمانی توسط متغیر مستقل حسابرسی د 26حالی است که 

 کند. تر عمل می بینی گزارشگری مالی، موفق بنابراین حسابرسی داخلی در پیش
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 گیریبحث و نتیجه

حسابرسی داخلی بر گزارشگری مالی در کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خوزستان موثر اول:   فرضیه

 .است

ها دارد،  مالی نقش اساسی در کارایی سازمانهمانطور که بیان شد گزارشگری  نتایج فرضیه اول:

که شود. زمانی تر نشان داده می هرچقدر گزارشگری مالی با دقت بیشتری انجام شود، میزان سود و زیان واقعی

تواند براساس آن نیازهای آینده سازمان را برآورده کنند  صورت واقعی گزارش شود، مدیران میهسود و زیان ب

رجوعان اتخاذ کنند. حسابرسی داخلی و گزارشگری مالی  دهی به ارباب خدماتهبود هایی در ب و تصمیم

تر باشد، میزان اشتباهات  ها قوی حسابرسی داخلی در سازمان گاتنگی با یکدیگر دارند. هرچقدرنارتباط ت

توان گفت که حسابرسی  حسابداری کمتر شده و گزارشگری مالی مطلوبیت بیشتری خواهد داشت. پس می

توان از طریق تحلیل آماری به اثبات رساند. همانطور که  داخلی بر گزارشگری مالی موثر است. این ادعا را می

دهندۀ این است قابل مشاهده است، نشان  001/0با ضریب معناداری  1ضریب معناداری صفر و  با 8در جداول 

دهد که  نشان می 1دست آمده در جدول هکه متغیر مستقل بر وابسته تاثیرگذار است. همچنین ضریب تعیین ب

ضیۀ فوق مورد تایید تواند بر گزارشگری مالی موثر واقع شود. با این توصیف فر درصد می 52حسابرسی داخلی 

(، کوکبی و همکاران 1831های، مشایخی و همکاران ) گیرد. نتایج فرضیۀ فوق با نتایج پژوهش قرار می

(، ساسانی و 1838(، حاجیها و رفیعی )1838زاده ) (، مرادی و زکی1838(، سلیمانی و مقدسی )1831)

(، کاپلن 2001(، ماسری و همکاران )2011(، آرل و همکاران )1831(، حسینی و کرمشاهی )1832اسکندری )

 ( همخوانی دارد.2006( و فادزیل و جانتان )2005و شلتز )

 .)ره( استان خوزستان موثر است ینیامداد امام خم تهیدر کمهوش سازمانی  بر یداخلحسابرسی  فرضیه دوم:

مواقعی که، باید  تواند مدیران و کارکنان را در هوش سازمانی عاملی است که می نتایج فرضیه دوم:

ها به  شود تا سازمان کند. این مولفه باعث می تصمیماتی جهت پیشرفت اهداف سازمان اتخاذ کنند، یاری می

... سازمان که بر سر راه آنها قرار دارد، غلبه  موفقیت برسند و بر مشکالتی همچون مشکالت مالی، فرهنگی و

تر کند. این عامل نقش  ها آسان ای مدیران و روسا در سازمانتواند کنترل داخلی را بر کنند. هوش سازمانی می

عنوان یکی از دوایر مالی کند. حسابرسی داخلی به های آینده سازمان ایفا می ای در کاهش چالش کننده تعیین

های داخلی  سزایی بر هوش سازمانی کارکنان دارد. به این معنا که اگر کنترلهها نقش ب موسسات و سازمان

وجود آید، میزان ابهامات و اشتباهات حسابداری مدیران و در قسمت مالی توسط حسابرسان داخلی بهتوسط 
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شود تا کارکنان با استرس کمتری به کار خود ادامه دهند و در همین  یابد و همین عامل باعث می کاهش می

شود. برای  سازمانی بیشتر میراستا هوش آنها بهبود یابد. هرچقدر میزان استرس کاری کمتر باشد، میزان هوش 

با ضرایب  2و  5تری رسید. با توجه به جداول  توان به نتیجه مطلوب اثبات این ادعا از طریق آنالیز آماری می

بیان کنندۀ  2دست آمده در جدول هدهندۀ تایید فرضیه فوق است. همچنین ضریب تعیین بمعناداری صفر نشان

درصد هوش سازمانی را تبیین کند. با این وصف فرضیه فوق نیز  26د توان این است که حسابرسی داخلی می

(، اردالن و 1832زاده و همکاران ) های ملک گیرد. نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش مورد تایید قرار می

( همسو و 2010) 1( و پیزینی و همکاران2011(، آرل و همکاران )1830(، غالمی و همکاران )1831همکاران )

 هت است.ج هم

)ره( استان  ینیامداد امام خم تهیحسابرسی داخلی بر گزارشگری مالی و هوش سازمانی در کمفرضیه اصلی: 

 موثر است. خوزستان

گردد. با  توان گفت که فرضیه اصلی نیز تایید می های فرعی می با توجه به تایید فرضیه نتایج فرضیه اصلی:

دهندۀ آن است که حسابرسی داخلی بر دست آمده، نشانهبا ضریب معناداری صفر ب 3توجه به جدول 

دست آمده در جداول هگزارشگری مالی و هوش سازمانی موثر است. همچنین با توجه به مقایسه ضریب تعیین ب

 دهندۀ آن است که حسابرسی داخلی بیشتر بر گزارشگری مالی تاثیرگذار است تا هوش سازمانی.نشان 2و  1
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