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Abstract
The present study examines the ability of internal auditors in motivating the audience, 

conveying the message and oral presentation on the acceptance of their recommendations by 
the internal auditor, members of the audit committee and members of the board. The present 
research in terms of purpose is in the category of applied research, In terms of method and nature, 
it is of descriptive- survey type. The statistical population includes internal auditors, internal 
audit managers and audit committee members. The research has happened in the first quarter of 
year 1400. The statistical population of the study is indeterminate and the statistical sample was 
determined randomly using the Cochran formula of 384 people. For testing our hypotheses we 
used Structural equation modeling The results of hypothesis testing showed that motivation and 
message transmission skills have a positive and significant effect on the acceptance of internal 
auditors› suggestions. The results of the study indicate that the application of persuasive skills 
by internal auditors can increase the likelihood of accepting their suggestions. The results also 
indicated that gender, experience and organizational status were associated with acceptance of 
auditors› recommendations.
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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی توانمندی حسابرسان داخلی در انگیزش مخاطب، انتقال پیام و ارائه ی شفاهی بر پذیرش 
پیشنهادهای آن ها از سوی مدیر حسابرس داخلی، اعضای کمیته ی حسابرسی و اعضای هیئت مدیره می پردازد. از 
از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری،  از منظر روش و ماهیت  از پژوهش های کاربردی و  لحاظ هدف 
است.   1400 سال  اول  ماه  سه  در  حسابرسی  کمیته ی   اعضای  و  داخلی  حسابرسی  مدیران  داخلی،  حسابرسان 
جامعه ی آماری پژوهش نامعین است و نمونه ی آماری به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 
نفر تعیین شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش معادالت ساختاری آزمون شدند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان 
داد مهارت های انگیزش و انتقال پیام بر پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج 
به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که به کارگیری مهارت های متقاعدسازی توسط حسابرسان داخلی می تواند 
سبب افزایش احتمال پذیرش پیشنهادهای آنان شود. همچنین نتایج حاکی از آن بود که جنسیت، تجربه و جایگاه 

سازمانی با پذیرش پیشنهادهای حسابرسان مرتبط است.

حسابرس  شفاهی،  ارائه ی  پیام،  انتقال  انگیزش،  پیشنهادها،  پذیرش  متقاعدسازی،  توانمندی  کلیدی:  کلمات
داخلی.
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1-مقدمه
پایه های  به عنوان  کارا  حسابرسی  کمیته ی  وجود  و  کارآمد  داخلی  حسابرسی  وجود  اهمیت 
حاکمیت شرکتی در سال های اخیر و بعد از شکست های مالی بزرگ، پررنگ تر شده است )بدارد، 
خدمات  بر  عالوه  مشاوره ای  خدمات  انجام  داخلی،  حسابرس  وظایف  از  یکی  گندرون،2010(. 
اهداف  به  دستیابی  در  شرکت  مدیریت  به  کمک  برای  داخلی  حسابرسی  است.  اطمینان دهی 
شرکت همکاری می کند )ماده ی شش، مسئولیت شماره ی 6، منشور حسابرسی داخلي(. ارائه ی 
گزارش توسط حسابرسان داخلی و یا به عبارتی ارائه ی اطالعات توسط آنان یکی از حیاتی ترین و 
تأثیرگذارترین فعالیت های حسابرسان داخلی است. حسابرسان داخلی در گزارش های خود اقدام 
به ارائه ی اظهارنظر در مورد فعالیت های سازمان و ارائه ی پیشنهادها می کنند. آنان همیشه سعی 
دارند که با ارائه ی پیشنهادهایی کارا و سازنده در فعالیت های شرکت نقشی پررنگ و تأثیرگذار 
داشته باشند. حسابرسان داخلی از راه های ارتباطی خود استفاده می کنند تا این پیشنهادها را به 

مدیران و مقام های اجرایی برسانند. 
به  نظراتمان  و  حقایق  انتقال  به  مربوط  در کسب وکار  ما  روزانه ی  ارتباطات  از  بزرگی  بخش 
با  که  است  نیاز  نیز  گزارش  ارائه ی  برای  کنیم.  متقاعد  را  آنان  به طوری که  می شود،  اطرافیان 
مخاطب ارتباط برقرار کرد به طوری که مفهوم گزارش به طور کامل منتقل شود. هدف از ارائه ی 
نتایج به دست آمده تنها مطلع کردن مخاطبان نیست بلکه هدف حسابرس داخلی جدی گرفتن 
برقراری  هنگام  افراد  عبارتی  به  است.  تغییرات  برای  بستری  ایجاد  و  شرکت  در  موجود  موانع 
سعی  به عبارت دیگر  کنند.  استفاده  ارائه شده  اطالعات  از  مخاطبین  که  می خواهند  ارتباطات 
می کنند که آنان را متقاعد کنند. مهم ترین دلیل مذاکره جلب رضایت افراد برای پذیرش نتایج، 

پیشنهادها و نقطه نظرهای فرد مذاکره کننده است )هیالرد، 2010(. 
هنگامی که حسابرس داخلی با تشخیص کمبود یا ریسک پیش روی سازمان، موفق به ارائه  ی 
یک پیشنهاد ساختارمند و قابل اجرا می شود؛ باید بتواند پیام خود را به خوبی به مدیر حسابرس 
ابتدا  آغاز می شود که در  این مرحله  از  افراد  فرآیند متقاعد کردن  انتقال بدهد. درواقع  داخلی 
نشان  آنان  به  را  جایگزین  راه حل  سپس  دارد.  وجود  کمبودی  یا  مشکل  که  بفهمانیم  آنان  به 
موفق  مفهوم  انتقال  در  در جلسات حضوری  هم  و  کتبی  گزارش دهی  فرآیند  در  هم  و  دهیم 
عمل کنیم. موضوع موردنظر این پژوهش برگرفته از تحقیقات هیالرد است که استفاده از سه 
مهارت متقاعدسازی را کلید طالیی متقاعدسازی اثربخش معرفی کرده است. درواقع ترکیبی از 
ایجاد انگیزه در مخاطب نسبت به اتخاذ تصمیم و انتقال صحیح مفهوم و یک ارائه ی اثربخش و 
حرفه ای که درنهایت موجب پذیرش پیشنهادهای حسابرس داخلی توسط مدیر حسابرس داخلی 
بشود. مطابق تئوری هیالرد استفاده از مهارت های متقاعدسازی سبب افزایش اثربخشی افراد در 
سازمان می شود و الزم به ذکر است که حسابرسان داخلی در صورتی اثربخش خواهند بود که 
پیشنهادهایشان در سازمان اجرا شود و تأثیر مثبتی بر فعالیت های شرکت داشته باشد. با توجه 
فنی  مهارت های  کنار  در  ارتباطی  مهارت های  یا  نرم  مهارت های  لزوم وجود  آنچه گفته شد  به 
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حسابرس داخلی و تأثیرگذاری آنان در جلسات حضوری و گزارش های کتبی را موضوع اصلی این 
پژوهش قرار می دهیم. تالش حسابرس داخلی برای متقاعد کردن مدیران بخش مهمی از اتمام 
وظایف حسابرسان داخلی است. البته پیشنهادهای حسابرسان داخلی باید منطقی، حاصل تحقیق، 
قابل اجرا، با توجه به منابع در دسترس شرکت و همگام با اهداف مهم شرکت باشد و نه تنها موجب 
سودآوری و جلوگیری از اسراف منابع شود بلکه جایگاه شرکت را هم در مقابل رقیبانش ارتقا دهد. 
انتقال مشکالت یا ضعف های شرکت توانا باشد و برای بهبود شرایط،  حسابرس داخلی باید در 
نظرات ارزنده ای ارائه دهد. مدیران باید دقیقاً بدانند که ضعف چیست و تا چه میزان اهمیت دارد. 
گاها حسابرسان داخلی پیشنهادهای ارزنده و بسیار پربازدهی ارائه می دهند اما به دلیل ارائه ی 
نادرست آن به مدیران شرکت، به مرحله ی اجرا نمی رسد و ضعف موجود در سازمان بدون اصالح 
باقی می ماند و به کاهش بازدهی شرکت می انجامد. در این مرحله این تنها مدارک دانشگاهی و 
تجربه ی حسابرس داخلی نیست که او را در امر انجام وظایفش یاری می دهد بلکه نیاز به وجود 
توانایی و مهارت هایی است که به دانش افراد از چگونگی برقراری ارتباط و تأثیرگذاری بر آنان 
ارتباط حسابرسان داخلی و مدیران توانایی آنان در  افزایش اهمیت برقراری  با  مربوط می شود. 
استفاده از مهارت های متقاعدسازی و ارتباطی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. چراکه 
حقیقتاً تنها محتوای مهم و تأثیرگذار پیشنهادها اهمیت ندارد بلکه افراد برای شنیدن این محتوا 
باید نسبت به آن انگیزه داشته باشند و متوجه شوند که دقیقاً چه چیزی مطرح می شود و برای 
فکر کردن به آن باید در خاطر داشته باشند که راهکارهای جدید یا راه های جایگزین بیش تری 
وجود دارد که شرایط کنونی را تغییر خواهد داد و به احتمال زیاد به سمت بهتر شدن رونق خواهد 
گرفت. امری که محققان به آن اشاره می کنند این است که اگر شما پیشنهاد بسیار خوبی داشته 
باشید می توانید با ارائه ی صحیح و پرتکنیک خود احتمال پذیرفته شدن آن توسط مدیران را باال 
ببرید. درواقع این طور فرض می شود که پیشنهاد شما همچون کاالیی است که نیاز به تبلیغ و 
دیده شدن و معرفی شدن دارد و شما به عنوان ارائه کننده ی آن کاال از تکنیک های متقاعدسازی 
استفاده می کنید تا ایده یا کاالی خود را به اصطالح بفروشید. این روش ها از جذب مخاطبان به 
گوش کردن به گفته های شما شروع می شود و با آموزش صحیح محتوا توسط شما به آنان و یک 
ارائه ی شفاهی خوب توسط شما به اتمام می رسد. به عبارتی برای تأثیرگذاری باید با مخاطب 
ارتباط درستی برقرار کرد و با او تعامل نمود و از این طریق احتمال پذیرفته شدن را افزایش داد. 
پژوهش های حسابرسی و حسابداری نشان داده اند که طیف وسیعی از مهارت ها برای حسابرسان 
داخلی موردنیاز است. ازجمله ی این مهارت ها به مهارت های ارتباطی، مهارت رهبری، مهارت گفتاری 
و نوشتاری اشاره شده است. تأثیر مهارت های متقاعدسازی بر افزایش اثربخشی فعالیت های حسابرس 
داخلی موضوعی است که در کمتر تحقیقی به آن پرداخته شده است. پیش تر ویژگی هایی که تأثیر 
آن ها بر اثربخشی حسابرسان داخلی سنجیده شده است مربوط به تجربه، مدارک حرفه ای و سابقه 
کاری )و ویژگی هایی از این دست( بوده است. در این پژوهش تأثیر مهارت های شخصیتی حسابرسان 
داخلی بر پذیرش پیشنهادهای آنان بررسی می شود. سؤال مهمی که پژوهشگر را به سمت بررسی 
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این موضوع سوق داد آن بود که آیا مهارت های ارتباطی حسابرسان داخلی می تواند نقش مثبتی را در 
پذیرش پیشنهادهای آنان از سوی مدیران بازی کند؟ چگونه شرایط و ویژگی های مدیران بر تصمیم 
آنان مبنی بر پذیرفته شدن پیشنهادهای حسابرسان تأثیرگذار خواهد بود؟ آیا راهی وجود دارد که 
به وسیله ی آن بتوان توجه مدیران را نسبت به اتخاذ پیشنهادهای حسابرسان داخلی جلب کرد؟ در 
حقیقت نوآوری این پژوهش در بررسی این موضوع است که چگونه حسابرسان داخلی می توانند با 
استفاده از مهارت هایی چون مهارت های متقاعدسازی احتمال پذیرش پیشنهادهایشان را باالتر ببرند 
و اثبات این موضوع که صرف نظر از اهمیت محتوای پیشنهادها عوامل دیگری نیز بر پذیرش و اجرای 
پیشنهادها اثرگذار است و حسابرسان داخلی برای افزایش اثربخشی الزم است که این مهارت ها را 
کسب کنند. چراکه پذیرش و اجرای پیشنهادهای حسابرسان داخلی باالترین و مهم ترین هدف 

حسابرسان داخلی در سازمان است.
در این پژوهش رابطه ی بین استفاده حسابرسان داخلی از مهارت های متقاعدسازی بر پذیرش 
پیشنهادهای آنان توسط مدیران سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به کارگیری 
مهارت انگیزش و انتقال پیام رابطه ی مثبت و مؤثری با پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی 
دارد اما وجود ارتباط مثبت بین به کارگیری مهارت ارائه ی شفاهی و پذیرش پیشنهادها یافت نشد.

 
٢-مبانینظریپژوهش

1-٢-متقاعدسازی
مطالعه ی پژوهش های پیشین نشان می دهد که حسابرسان داخلی به مجموعه ای از مهارت های 
فنی و نرم نیاز دارند. مهارت های فنی به بعد دانش عمومی و تخصصی مربوط می شود؛ همچون 
تحصیالت دانشگاهی، تجربه و سوابق کاری و مهارت های نرم به مواردی از قبیل توانایی برقراری 
ارتباطات فردی، مهارت های گفتاری، شنیداری، نوشتاری، نحوه ی واکنش به انتقادات اشاره دارد 

)رستمی، ودیعی، 1398(.
انجام  را  آن  صورت،  درغیرآن  که  کنید  کاری  انجام  به  وادار  را  مردم  یعنی  متقاعدسازی 
و  از دلیل  استفاده  با  است  آنان  افراد« راضی کردن  به عبارت دیگر »متقاعد کردن  نمی دادند. 
منطق )مانینگ،2012(. هیالرد )2010( در کتاب خود از سه مهارت تحت عنوان سه کلید طالیی 
متقاعد کردن نام برده است که به عقیده ی او به کارگیری این مهارت ها احتمال موفقیت در متقاعد 

کردن افراد را باال می برد. این سه مهارت به شرح زیر است:

1-1-٢-مهارتانگیزش
به توانایی افراد در ایجاد انگیزه در مخاطب گفته می شود به طوری که در زمان مذاکره شنونده 
نسبت به ادامه ی مکالمه یا در زمان ارائه ی گزارش، خواننده نسبت به ادامه ی مطالعه ی گزارش 
ترغیب شود و پیغام مذاکره کننده در خاطر او باقی بماند. حسابرس داخلی در اولین قدم باید در 
مدیر حسابرسی داخلی نسبت به شنیدن پیشنهادی که در نظر دارد، ایجاد انگیزه کند. در اولین 
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مرحله باید به نقطه ضعف موجود اشاره کرد و چرایی نسبت به تغییر موردنیاز را به طور خالصه 
توضیح داد. همچنین باید به منابع موردنیاز و موانع پیش رو نیز اشاره شود. برای مثال اگر نتوانیم 
مخاطب خود را برای شرکت در یک مناقصه متقاعد کنیم قطعاً مراحل بعدی بی فایده خواهد بود. 
به عبارتی باید برای مخاطب ایجاد نیاز کنیم و توضیح دهیم که چرا نیاز به تغییر و اتخاذ یک 
روش جدید است، چراکه هیچ کس بدون نیاز اقدام به خرید محصولی جدید نمی کند. این امر 
در مورد پیشنهاد حسابرس داخلی نیز صادق است، درواقع درهمان ابتدای ارائه ی پیشنهاد باید 
جواب این سؤال را بدهیم که مدیریت از اجرای پیشنهاد ما چه منافعی را کسب خواهد کرد و 
چقدر برای او فایده و هزینه دارد. ایجاد انگیزش در مخاطب در سه مرحله شکل می گیرد که به 

شرح جدول زیر است )هیالرد،2010(:

مطمئن شوید می دانندبه آن ها بقبوالنیدایجاد نیاز در مخاطب
باید چه کار کنند

فرآیند ایجاد انگیزه

٢-1-٢-مهارتانتقالپیام
عمق  به  مخاطب  به طوری که  می شود  گفته  موردنظرشان  مفهوم  انتقال  در  افراد  توانایی  به 
توانایی حسابرس  اهمیت  به  توجه  با  ببرد.  پیشنهادها و صحبت های مذاکره کننده پی  محتوای 
داخلی در گزارش دهی کارآمد که منجر به نتیجه ی خوب و اثربخش شود، به مهارت انتقال پیام 
که جزو مهارت های فنی حسابرس داخلی است اشاره می کنیم. حسابرس داخلی عالوه بر ایجاد 
انگیزه در مخاطب باید به کسانی که می خواهد بر آن ها تأثیر بگذارد پیام خود را آموزش دهد. 
درواقع مخاطب باید اطالعات منطقی را آموزش ببیند. برای مثال اگر یک مشتری آینده نگر در 
مورد کاالی ما به حد کافی نداند، نمی تواند در مورد خرید آن تصمیم گیری کند ) هیالرد، 2010(. 
آموزش مفهوم پیشنهاد یا فرآیند انتقال پیام که در گزارش حسابرس داخلی اتفاق می افتد باید 
شامل توضیحات عمیق و وسیعی پیرامون موضوع مورد بحث، چالش های موجود، چگونگی رفع 
و موانع اجرای طرح، منابع موردنیاز، بیان دقیق مراحلی که باید برای رسیدن به هدف طی شود، 
چگونگی برخورد رقبا نسبت به موانع مشابه، زمان موردنیاز برای اجرا و توضیحات بسیار زیادی 
باشد که موضوع را به طور کامل برای مخاطب روشن کند. بدین ترتیب قدم های موردنیاز برای 

انجام آموزش به شرح زیر است:
12345

معرفیمسئلهیا
گزینه

معرفی کردن 
جایگزین

انتخاب 
سنجش تصمیمبرقراری راه حلبهترین گزینه
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3-1-٢-مهارتارائهیشفاهی
گفته  افراد  حضور  در  و  شفاهی  به صورت  خود  موردنظر  محتوای  ارائه ی  در  افراد  توانایی  به 
می شود. این مهارت با استفاده ی درست از پاورپوینت، زبان بدن و استفاده از لطیفه برای بهبود 

جو حاضر بر جلسه، کامل می گردد.
در دو مرحله ی قبل باید توانسته باشیم به اندازه ی کافی توجه مخاطب خود را به گوش دادن و 
در نظر گرفتن پیشنهادهایمان جلب کنیم و آنان را به ادامه ی بحث پیرامون موضوع موردنظرمان 
این  می کنیم.  صحبت  شفاهی  ارائه  قدرت  سوم  مهارت  مورد  در  مرحله  این  در  کنیم.  ترغیب 
مرحله، مهم ترین مرحله درمتقاعد کردن افراد است. درواقع این مرحله بیش تر به حالت صحبت 
زبان بدن  به عبارتی  و  ایستادن  و  تغییر تن صدا و حالت دست ها  برقرار کردن،  ارتباط  کردن، 
اشاره می کند. در این مرحله باید دقت داشت که افراد به مسائلی دقت می کنند که به شنیدن 
آن ها عالقه مند باشند. متخصصان در حوزه ی ارائه ی شفاهی بیان می کنند که بیش تر افراد بعد از 
گذشت چند دقیقه تمرکز خود را در گوش دادن از دست می دهند. پس در این مرحله نیاز است 
که حسابرس داخلی مخاطب را سرگرم کرده و انرژی او را باال نگه دارد. می توان در اجرا تنوع ایجاد 
کنیم. برای مثال حاالت ایستادن و دستان خود را عوض کنیم و نباید فراموش کرد که مدیریت 
بیش تر تمایل دارد پیشنهادی را بپذیرد که مطابق نیازهای حال حاضر او باشد. فرآیند ارائه ی 

شفاهی به شرح زیر است )هیالرد،2010(:
قدرت ارائه ی شفاهی

برایشان جذابیت ایجاد کنیدبا مخاطب ارتباط برقرار کنیدمجدداً هدفتان را به آنان بیاموزید

٢-٢-عواملمؤثربرپذیرشپیشنهادهایحسابرسداخلی
پیشنهادهای  پذیرش  بر  اصلی  عامل  دو  می دهد  نشان  پیشین  پژوهش های  نتایج  مطالعه ی 

حسابرس اثرگذار است: 
1-2-2-محتوای پیشنهاد: که باید منطقی، حاصل تحقیق، هدفمند، با توجه به منابع سازمان، 

در جهت نیازهای سازمان و قابل اجرا باشد.
و  در گزارش کتبی  پیشنهاد  نگارش  پیشنهادها: شامل  و مطرح کردن  ارائه  2-2-2-شیوه ی 
صحبت پیرامون آن در جلسات حضوری. حسابرس داخلی هنگام مطرح کردن پیشنهادهای خود 
باید در عین سادگی و خالصه بودن عمق مفهوم موردنظر خود را به مخاطب انتقال دهد. البته 
مسائلی چون حمایت مدیران از حسابرسان داخلی و همچنین پیگیری های حسابرسان داخلی در 

مورد اجرای پیشنهادها نیز می تواند در امر اجرای پیشنهادها تأثیرگذار باشد.

3-پیشینهیپژوهش
رستمی و همکاران )1398( الگوهای شایستگی مدیران حسابرسی داخلی را بررسی کرده اند، 
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نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران حسابرسی داخلی به منظور دستیابی به سطح مطلوب 
اثربخشی، باید دارای مجموعه ای از شایستگی های فردی، فنی، مدیریتی و محیطی باشند.

رازدار و هاشمی )1396( ویژگی های واحد حسابرسي داخلي موفق را تحلیل کرده اند. مهم ترین 
ویژگی ها عبارتند از: عقل سلیم، زمینه ی فني، دانش عمومي از صنعتي که واحد تجاري در آن 
فعالیت می کند، اطالعات از عملیات و سازمان واحد تجاري، کنجکاوي- مهارت- انگیزه، توانایي و 

هنر در روابط انساني و ارتباطات و مهم تر از همه آن که مانند یک مدیر بتواند فکر کند.
فانینگ و پیرسه )2014( پژوهشی با عنوان »استفاده ی حسابرسان داخلی از دوست داشتنی 
بودن )موردعالقه بودن(، استدالل و اطالعات حسابداری خود در تنظیم حاکمیت شرکتی« ارائه 
آنان نشان می دهد حسابرسان داخلی می توانند موافقت  یافته ها و تئوری  کردند که به طورکلی 
را  ارائه  تکنیک های  بتوانند  اگر  آورند،  دست  به  شرکتی  حاکمیت  مهم  مسائل  در  را  مدیران 
به خوبی اجرا کنند ولی زمانی که حسابرس داخلی نمی تواند اطالعات قابل قبولی برای حمایت از 

پیشنهادها خود ارائه دهد و احتمال مخالفت مدیران با این پیشنهادها وجود دارد. 
چمبرز و مک دونالد )2013( 7 ویژگی حسابرسان داخلی بسیار کارآمد را در مقاله ی خود مطرح 
کرده اند. نتایج آنان نشان می دهد که مدیران ارشد حسابرسی ارزش زیادی برای ویژگی هایی همچون 
ذکاوت تجاری، شناسایی ریسک ها، مهارت های تکنیکی، توانایی در ایجاد روابط و ... قائل هستند. 
موضوع دوم در این تحقیق آن بود که مدیران ارشد حسابرسی به این موضوع اشاره کردند که آنان 
مهارت های نرم را به عنوان مزیت های رقابتی می بینند که به آن ها در راه انجام خدماتشان کمک می کند.

انجمن حسابرسی داخلی )2010( در مقاله ای با عنوان »9 عنصر الزم برای اثربخشی حسابرسی 
داخلی در بخش دولتی« به عواملی پرداخته اند که موجب ارزش افزایی در سازمان می شوند و در 

این مقاله سه مورد از مهم ترین صالحیت های حسابرسان داخلی را این طور عنوان کرده اند: 
1- قابلیت ارتقای ارزش حسابرسی داخلی در سازمان را داشته باشند

ارائه  مهارت  و  گزارش  تنظیم  نوشتاری،  گفتاری،  ارتباط  )که شامل  ارتباطی  مهارت های   -2
شفاهی مطالب( را در سطح خوبی دارا باشند.

3- در جریان بروز تغییرات سازمان و تغییر قوانین و تغییر استانداردها باشند.

4-فرضیههایپژوهش
فرضیه ی 1: توانمندی حسابرسان داخلی در انگیزش مدیر حسابرسی داخلی، هیئت مدیره و 

اعضای کمیته ی حسابرسی با پذیرش پیشنهادهای آنان رابطه ی مثبت و معناداری دارد.
فرضیه ی 2: توانمندی حسابرسان داخلی در انتقال پیام به مدیر حسابرسی داخلی، هیئت مدیره 

و اعضای کمیته ی حسابرسی با پذیرش پیشنهادهای آنان رابطه ی مثبت و معناداری دارد.
فرضیه ی 3: توانمندی حسابرسان داخلی در ارائه ی شفاهی به مدیر حسابرسی داخلی، هیئت مدیره 

و اعضای کمیته ی حسابرسی با پذیرش پیشنهادهای آن ها رابطه ی مثبت و معناداری دارد.
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5-روشپژوهش
این پژوهش از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها، از نوع 
تحقیقات توصیفی و پیمایشی است و بر اساس ماهیت داده در دسته ی پژوهش های کمی قرار 
می گیرد. متغیرهای مستقل پژوهش شامل: انگیزش، انتقال پیام و ارائه ی شفاهی، و متغیر وابسته، 

پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی است. 

6-جامعه،نمونهیآماریوروشنمونهگیری
اعضای  و  داخلی  حسابرسی  مدیران  داخلی،  حسابرسان  کلیه ی  پژوهش،  آماری  جامعه ی 
کمیته ی حسابرسی، و در نمونه آماری پژوهش، افرادی لحاظ شدند که بیش از دو سال سابقه ی 
کاری در سه ماه ابتدای سال 1400 دارند. انتخاب نمونه با استفاده از روش  نمونه گیری  کاماًل 
تصادفی انتخاب شد. حجم  نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامعین 384  نفر  تعیین  

شد. اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش به شرح جدول 1 است.

جدول)1( اطالعات جمعیت شناختی
درصدتعداد)3۸4(ویژگی

جنسیت
41٫9%161زن
58٫1%223مرد

سن
70٫8%272کمتر از 35 سال

18%69بین 35 تا 45 سال
11٫2%43بیش از 45 سال

تحصیالت
29٫9%115کارشناسی

67٫7%260کارشناسی ارشد
2٫3%9دکترا

رشتهیتحصیلی
57٫8%222حسابداری 
29٫7%114حسابرسی
12٫5%48مدیریت

سابقهیکار

51٫9%199کمتر از 5 سال
24٫2%93بین 5 تا 10 سال
13%50بین 10 تا 15سال
10٫9%42بیش از 15 سال

سمت
69%265حسابرس داخلی

9٫1%35عضو کمیته ی حسابرسی
21٫9%84مدیر حسابرس داخلی
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7-تعریفعملیاتیمتغیرهایپژوهش
به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش، طرحی آزمایشی طراحی و در اختیار آزمودنی ها قرار 
گرفت. به این ترتیب، مشکل سرقت های انبار برای آزمودنی ها مطرح شد و راه حل نصب دوربین های 
آزمودنی ها  از  سپس  گردید.  عنوان  سرقت ها  کاهش  برای  ممکن  راه  بهترین  به عنوان  امنیتی 
اساس  این  بر  شد.  پرسیده  گزارش هایشان  در  پیشنهادی  طرح  جزییات  خصوص  در  سؤاالتی 

متغیرهای پژوهش به شرح زیر اندازه گیری شدند:

1-7-نحوهیسنجشمتغیرمستقل
1-1-7- توانمندی حسابرسان داخلی در انگیزش: این متغیر توانمندی حسابرس داخلی در 
انگیزش مدیران در توجه به مشکل سرقت های انبار و اهمیت راه حل را می سنجد که با گویه های 

زیر اندازه گیری شد:
سؤاالت پژوهش

1- در هنگام نگارش گزارش، به دزدی های چند وقت اخیر و ارتباط آن با نداشتن دوربین 
اشاره می کنم و این گونه اهمیت موضوع را برای مدیر حسابرسی داخلی باال می برم.

2- در گزارش کتبی ارائه شده به مدیر حسابرسی داخلی مشکالتی که نداشتن دوربین های 
امنیتی ایجاد می کنند را به طور کامل شرح می دهم.

مانند  پیشنهاد هایم  اجرای  موانع  به  کتبی  گزارش  در  پیشنهادم،  اعتبار  افزایش  برای   -3
هزینه ی باالی خرید و نصب اشاره می کنم.

میزان  به  داخلی  داخلی، در گزارش حسابرسی  با مدیر حسابرس  4- هنگام طرح موضوع 
کافی از مدل دوربین موردنظر، قیمت و امکانات آن و حتی محل نصب آن ها، اطالعات می دهم.

5- با اشاره به پیامدهای مثبت اجرای پیشنهادم در گزارش کتبی و توضیح دقیق مراحلی 
که برای خرید و نصب دوربین ها باید طی شود، کاری می کنم که پیشنهاد من در خاطر مدیر 

حسابرسی داخلی باقی بماند.
6- با مطرح کردن تمام جنبه های اجرای پیشنهاد در گزارش حسابرسی، سعی می کنم که 

مدیر حسابرسی داخلی به طور کامل به محتوای پیشنهاد من پی ببرد.
7- سعی می کنم پیشنهاد هایی که در گزارش کتبی مطرح می کنم با نیازهای ضروری شرکت 

هم جهت باشد و بدین ترتیب توجه مدیر حسابرسی داخلی را به پیشنهادم جلب می کنم.

داخلی  حسابرس  توانمندی  متغیر  این  پیام:  انتقال  در  داخلی  حسابرس  توانمندی   -7-1-2
زیر  گویه های  با  و  می سنجد  را  آن  به  عالقه مندی  ایجاد  و  ارائه شده  راه حل  اعتبار  افزایش  در 

اندازه گیری شده است: 
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سؤاالت پژوهش
مثال می زنم که  را  رقیب  به مدیر حسابرسی داخلی، شرکت های  ارائه شده  8- در گزارش 
چگونه با نصب دوربین های امنیتی در هزینه های خود صرفه جویی کرده اند و آن را جزو سیستم 

امنیتی می دانند.
9- با شکافتن تمام جنبه های موضوع مورد پیشنهاد در گزارش کتبی که به مدیر حسابرس 

داخلی ارائه می دهم، باعث می شوم که اجرای پیشنهاد بسیار راحت بنماید.
به  تنها  و  رودررو صحبت می کنم  داخلی  با مدیر حسابرس  پیشنهاد خود  بیان  برای   -10

گزارش کتبی اتکا نمی کنم.
11- در هنگام طرح پیشنهاد در جلسات شفاهی مستقیماً میزان صرفه جویی و یا سودی که 
از اجرای این پیشنهاد عاید سازمان می شود را مطرح می کنم. برای مثال می گویم: آیا می دانید 

با این کار در سال 100 میلیون تومان صرفه جویی می کنیم؟
12- در جلسات شفاهی با مدیر حسابرسی داخلی ضمن توضیح دادن در مورد مزایای اجرای 

پیشنهادم، به چگونگی اجرا و منابع موردنیاز هم اشاره می کنم.
13- در جلسه ی حضوری با تسلط و اطمینان صحبت می کنم تا با ایجاد انگیزه در مدیر حسابرسی 

داخلی عالوه بر باال بردن اهمیت مشکل موجود، احتمال پذیرفتن پیشنهاد را افزایش دهم.
14- با شوق و عالقه ی بسیار در جلسات شفاهی جنبه های مثبت اجرای پیشنهاد هایم را 
توضیح می دهم و این گونه انگیزه ی مدیر حسابرسی داخلی را در مورد گوش دادن و فکر کردن 

به پیشنهادم را افزایش می دهم.

3-1-7- توانمندی حسابرس داخلی در ارائه ی شفاهی : این متغیر توانمندی حسابرس داخلی 
در جلب توجه به مشکل و راه حل پیشنهادی در جلسات حضوری را می سنجد و با سؤاالت زیر 

اندازه گیری شده است:
سؤاالت پژوهش

15- در هنگام صحبت کردن در جلسات سعی می کنم با یک لطیفه توجه مدیر حسابرسی 
داخلی به گفته هایم را جلب کنم )به عبارتی سعی می کنم جذاب صحبت کنم(.

16- در هنگام صحبت کردن دائماً تنوع ایجاد می کنم؛ برای مثال تن صدا و حالت دستانم 
را تغییر می دهم.

17- در هنگام توضیح پیشنهادم، از مدیر حسابرسی داخلی می خواهم که در بحث شرکت 
کند؛ برای مثال با یک سؤال سعی می کنم توجه او را باال ببرم یا اجازه می دهم که او از من 

سؤال کند.
18- در هنگام صحبت کردن از بکار بردن جمالت تخصصی و بسیار پیچیده پرهیز می کنم.

19- با تهیه ی پرده نگار سعی می کنم ارتباطم را با مدیر حسابرسی داخلی افزایش دهم.
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و  تمرکز  هدفمند  پاسخ  و  پرسش  یک  ایجاد  با  داخلی  مدیر حسابرسی  با  جلسه  در   -20
مشارکت اعضا را باال می برم.

21- برای باال بردن اثر گفته هایم عکس کاتالوگ های مختلف و جایگاه هایی که سعی دارم در 
آنان دوربین نصب کنم را به مدیر حسابرسی داخلی نشان می دهم.

٢-7-نحوهسنجشمتغیروابسته
1-2-7- پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی: این مؤسسه وضعیت پذیرش پیشنهادهای 
حسابرسان داخلی را در شرایط واقعی محیط کار می سنجد و با سؤاالت زیر اندازه گیری شده است:

سؤاالت پژوهش
22- چه میزان در متقاعد کردن رؤسای خود نسبت به اجرای پیشنهاد هایتان موفق بوده اید؟

23- چه میزان موفق به گرفتن منابع برای اجرای پیشنهاد هایتان شده اید؟
24- اغلب چه میزان از پیشنهادهای شما توسط مدیرانتان پذیرفته می شود؟

25- آیا معموالً مدیرانتان پیشنهادهای شما را منطقی می دانند؟
مربوط  واحدهای  به  اجرا،  برای  پیشنهاد هایتان  از شنیدن  بعد  مدیرانتان  تابه حال  آیا   -26

دستور اجرا داده اند؟
27- آیا پیشنهادهایتان بعد از اجرا توسط مسئوالن بازخورد خوبی داشته است؟

28- تمایل مدیران معموالً برای شرکت در جلسه با شما چقدر است؟

3-7-روشگردآوریدادهها
در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده های پژوهش استفاده شده است. سؤاالت 
پژوهش با استفاده از طیف لیکرت 5 گزینه ای اندازه گیری شدند. برای ارزیابی روایی از معیارهای 
روایی  همگرا  )شاخص متوسط واریانس استخراج شده )AVE(( و  روایی  واگرا  )شاخص فورنل و الرکر( 
استفاده شد. شاخص متوسط واریانس استخراج شده که به اندازه گیری میزان تبیین متغیرهای پنهان 

پژوهش توسط متغیرهای مشاهده پذیر آن )مؤلفه ها/سؤاالت( می پردازد به شرح زیر است:
جدول )2( روایی همگرا متغیرهای پژوهش

وضعیتمتغیررواییهمگرامتغیر

قابل قبول0٫553ارائه ی شفاهی

قابل قبول0٫666انتقال پیام

قابل قبول0٫518انگیزش

قابل قبول0٫531پذیرش پیشنهاد های
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و شاخص فورنل و الرکر که مقادیر موجود در روي قطر اصلی ماتریس، از کلیه مقادیر موجود 
در ستون مربوط آن بزرگ تر است و نشان دهنده آن است که مدل اعتبار تشخیص مناسبی دارد 

و به شرح زیر است:
جدول )3( روایی تشخیصی فورنل و الرکر

4- پذیرش پیشنهاد ها3- ارائه ی شفاهی2- انتقال پیام1- انگیزش
10٫744- انگیزش

20٫370٫816- انتقال پیام
30٫060٫2380٫72- ارائه ی شفاهی

40٫2830٫6660٫3790٫728- پذیرش پیشنهاد های

 )CR ( برای سنحش پایایی از معیارهای ضرایب  بارهای عاملی، آلفای  کرونباخ، و  پایایی  ترکیبی
بهره گرفته شد. نتایج بررسی بارهای عاملی و آماره ی t به شرح جدول زیر بود:

جدول )4( بار عاملی و آماره ی t سؤاالت پژوهش
آماره ی تیبار عاملیگویه هاآماره ی تیبار عاملیگویه ها

توانمندی در ارائه ی شفاهیتوانمندی در انگیزش
10٫3612٫857150٫3331٫857
20٫6759٫699160٫3462٫095
30٫678٫347170٫4382٫36
40٫5784٫958180٫7328٫394
50٫5463٫96190٫5465٫622
60٫6295٫645200٫7729٫031
70٫42٫964210٫1840٫904

پذیرش پیشنهاد هاتوانمندی در انتقال پیام
80٫77846٫658220٫83650٫381
90٫79937٫039230٫69121٫199
100٫81442٫355240٫74724٫73
110٫79262٫72250٫75931٫682
120٫83640٫832260٫78137٫861
130٫86835٫906270٫6216٫47
140٫82343٫799280٫64116٫3333
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با توجه به مقادیر سطح معناداری برای سؤاالت 15 و 21 )برای متغیر ارائه ی شفاهی( پایین تر 
از 1.96 بود. این گویه ها از مدل تحقیق حذف شدند. همبستگی بین دیگر گویه ها با متغیرهای 

پنهان معنادار بود. نتایج آزمون آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش نیز به شرح زیر است: 

جدول )5( آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
وضعیت متغیرآلفای کرونباخمتغیر

قابل قبول0٫78ارائه ی شفاهی
قابل قبول0٫916انتقال پیام
قابل قبول0٫793انگیزش

قابل قبول0٫851پذیرش پیشنهاد ها

همچنین پایایی مرکب متغیرهای پژوهش باالتر از 0.7 می باشد؛ بنابراین می توان گفت کلیه ی 
متغیرهای پژوهش از وضعیت مناسب و قابل قبولی از نظر پایایی مرکب نیز برخوردار هستند.

4-7-روشآزمونفرضیههایپژوهش
به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد معادالت ساختاری بهره گرفته شده است. بدین 
ترتیب، از ضرایب t و سطح معنا داری آن ها به منظور آزمون رابطه ی بین متغیرها و از معیارهای 
ضریب تبیین تعدیل شده و شاخص اشتراک برای سنجش توضیح دهندگی مدل استفاده شد. 
بعالوه، کیفیت مدل اندازه گیری و مدل ساختاری با شاخص های افزونگی و اشتراک و کیفیت کلی 
مدل با شاخص GOF سنجیده شد. نتایج نشان داد مدل کیفیت اندازه گیری و ساختاری مناسبی 

دارد و شاخص کیفیت کلی معادل 53% بود که در سطح قابل قبول است. 

۸-یافتههایپژوهش
1-۸-شاخصهایمرکزیوپراکندگی

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:
جدول)6( شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها

انحرافمعیارمیانگینحداکثرحداقلمتغیرهایپژوهش
2٫4353٫650٫52انگیزش

1٫2953٫490٫82انتقالپیام
1٫434٫863٫180٫59ارائهیشفاهی

2٫574٫863٫590٫51پذیرشپیشنهادها

کمترین  ارائه ی شفاهی  متغیر  و  میانگین  بیش ترین  انگیزش  می شود  مشاهده  که  همان طور 
میانگین را دارا است. این در حالی است که نظرات آزمودنی ها در پاسخ با سؤاالت انتقال پیام با 
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بیش ترین پراکندگی همراه بوده است.
٢-۸-توزیعمتغیرهایپژوهش

نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف در خصوص توزیع متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:
جدول )7( آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق

ZP-value کولموگروف-اسمیرنوفشاخص ها
2٫4720٫001انگیزش

2٫4580٫001انتقال پیام
1٫4490٫03ارائه ی شفاهی

1٫6620٫008پذیرش پیشنهاد ها

با توجه به این که سطح معناداری آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در جدول فوق برای متغیرهای 
پژوهش، کمتر از 0/5 است، نتیجه می شود که توزیع متغیرهای پژوهش نرمال نمی باشند که این 

موضوع در آزمون فرضیه های پژوهش لحاظ شد.

3-۸-نتایجآزمونفرضیههایپژوهش
1-3-8- تحلیل نتایج فرضیه ی اول

نتایج آزمون فرضیه ی اول به شرح جدول زیر است:
جدول )8( نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه ی اول

نتیجهسطحمعنادارمقدارTشدتتأثیرمتغیر
توانمندی حسابرسان داخلی در 

تأیید 0٫2355٫629P<0/01انگیزش پذیرش پیشنهاد

از آنجاکه سطح معنا داری کمتر از 1% و ضریب متغیر مثبت است نتیجه می شود که توانمندی 
انگیزش رابطه ی مثبت و معنا داری با پذیرش پیشنهاد حسابرسان داخلی دارد. ضریب تعیین و 

شاخص اشتراک مدل به شرح زیر است: 
جدول )9( ضریب تبیین و شاخص متوسط اشتراک متغیرهای پژوهش

وضعیتمتغیرR SquareCommunalityمتغیر
قابل قبول0٫518---انگیزش

قابل قبول0٫4960٫531پذیرش پیشنهاد ها

متوسط  می باشد،   0.5 به  نزدیک  مقادیر  کلیه ی  اشتراک  متوسط  این که شاخص  به  توجه  با 
در  توانمندی  متغیر  بعالوه،  است.  قابل قبول  حد  در  پژوهش  متغیرهای  کلیه ی  برای  اشتراک 

انگیزش توانسته است در حدود 49% از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد.
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2-3-8- تحلیل نتایج فرضیه ی دوم
نتایج آزمون فرضیه ی دوم پژوهش به شرح زیر است:

جدول)10( نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه ی دوم
نتیجهسطحمعنادارمقدارTشدتتأثیرمتغیرپژوهش

توانمندی حسابرسان داخلی در انتقال 
تأیید 0٫59119٫893P<0/01پیام  پذیرش پیشنهاد

ازآنجاکه سطح معنا داری کمتر از 1% و ضریب متغیر مثبت است نتیجه می شود که توانمندی 
در انتقال پیام رابطه ی مثبت و معنا داری با پذیرش پیشنهاد حسابرسان داخلی دارد. ضریب تعیین 

و شاخص اشتراک مدل در جدول زیر ارائه  شده است:

جدول )11( ضریب تبیین و شاخص متوسط اشتراک متغیرهای پژوهش
وضعیتمتغیرR SquareCommunalityمتغیر

قابل قبول0٫666---انتقال پیام
قابل قبول0٫4960٫531پذیرش پیشنهاد های

با توجه به این که شاخص متوسط اشتراک کلیه مقادیر نزدیک به 0.5 می باشد، متوسط اشتراک 
برای کلیه ی متغیرهای پژوهش در حد قابل قبول می باشد. بعالوه، متغیر توانمندی در انتقال پیام 

توانسته است در حدود 49% از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد.

3-3-8- تحلیل نتایج فرضیه ی سوم
نتایج آزمون فرضیه ی سوم پژوهش به شرح زیر است:

جدول)12( نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه ی سوم
نتیجهسطحمعنادارمقدارTشدتتأثیرمتغیرپژوهش

توانمندی حسابرسان داخلی در ارائه 
رد 0٫051٫315P<0/05شفاهی  پذیرش پیشنهاد

ارائه شفاهی  توانمندی در  نتیجه می شود که  از 1% است  آنجاکه سطح معنا داری بیش تر  از 
رابطه ی مثبت و معنا داری با پذیرش پیشنهاد حسابرسان داخلی ندارد. ضریب تعیین و شاخص 

اشتراک مدل به شرح زیر است: 
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جدول )13( ضریب تبیین و شاخص متوسط اشتراک متغیرهای پژوهش
وضعیتمتغیرR SquareCommunalityمتغیر

قابل قبول0٫553---ارائه شفاهی
قابل قبول0٫4960٫531پذیرش پیشنهاد ها

با توجه به این که شاخص متوسط اشتراک کلیه مقادیر نزدیک به 0.5 می باشد، متوسط اشتراک 
برای کلیه ی متغیرهای پژوهش در حد قابل قبول می باشد. 

4-8- بررسی شاخص های برازش مدل
آزمون کیفیت مدل اندازه گیری و کیفیت مدل ساختاری:

جدول )14( آزمون کیفیت مدل اندازه گیری و کیفیت مدل ساختاری

متغیر
شاخص افزونگی

CV_red

شاخص اشتراک
CV_Com

وضعیت متغیر

قابل قبول0٫075---ارائه ی شفاهی
قابل قبول0٫552---انتقال پیام
قابل قبول0٫097---انگیزش

قابل قبول0٫2540٫376پذیرش پیشنهاد ها

مقادیر  طریق  از  مشاهده پذیر  متغیرهای  پیش بینی  در  را  مدل  توانایی   CV_Com شاخص 
کیفیت  نشان دهنده ی   CV. Com شاخص  مثبت  مقادیر  می سنجد.  متناظرشان  پنهان  متغیر 
اندازه گیری  شاخص  معروف ترین   CV_red شاخص  است.  انعکاسی  اندازه گیری  مدل  مناسب 
توانایی  باالی صفر نشان دهنده ی  استون-گایسلر است. مقادیر  کیفیت مدل ساختاری، شاخص 
باالی مدل ساختاری در پیش بینی کردن است. با توجه به مقادیر به دست آمده مشاهده می شود 

که هر دو شاخص دارای مقادیر قابل قبولی می باشند. 

5-۸-آزمونکلیکیفیتمدلساختاری
به منظور ارزیابی برازش کلی مدل از معیار GOF استفاده شد، این معیار مربوط به بخش کلی 
مدل های معادالت ساختاری است. بدین معنی که توسط این معیار، محقق می تواند پس از بررسی 
برازش بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش، برازش بخش کلی را نیز کنترل 
نماید. مقادیر 0.01، 0.25 و 0.35 به ترتیب حاکی از برازش کلی ضعیف، متوسط و قوی است. 

مقدار GOF در مدل پژوهشی حاضر، به شرح زیر است:
 با توجه به این که مقدار GOF برابر با 0.53 است؛ بنابراین می توان گفت سطح برازش کلی 

مدل در حد عالی و قابل قبول است. 
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6-۸-سایریافتههایپژوهش
در این بخش به بررسی تفاوت بین متغیرهای جمعیت شناختی در متغیر پذیرش پیشنهادها با 

استفاده از آزمون های تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه مبادرت می شود:
1-6-8- اثر جنسیت

این بخش به بررسی اثر جنسیت بر پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی می پردازد که نتایج 
به شرح جدول زیر است:

جدول )15( آزمون لون جنسیت و پذیرش پیشنهادها

درجه ی آماره ی tمیانگینتعدادمتغیر
آزادی

P-value
F آماره ی

آزمون لون
p-value

پذیرش 
پیشنهادها

همگنی 
واریانس

2233٫75مرد
7٫4543820٫001

2٫1430٫144
1613٫38زن

ناهمگنی 
واریانس

2233٫75مرد
---------

1613٫38زن

از آنجایی سطح معناداری آماره ی F بزرگ تر از 5 /0 است، لذا فرض همگنی واریانس ها رد 
آزادی 382 که سطح  و درجه ی   7.454 ،T آماره ی  میزان  به  توجه  با  ترتیب،  بدین  نمی شود؛ 
0/5، معنادار است میانگین نمرات مردان و زنان نسبت به پذیرش پیشنهاد ها تفاوت معنا داری 
دارد. بنابراین میانگین های بزرگ تر پذیرش پیشنهادهای مردان در مقایسه با زنان نشان می دهد 

پیشنهادهای حسابرسان مرد به میزان بیش تری مورد پذیرش قرار گرفته است.
2-6-8- اثر تجربه

این بخش به بررسی اثر تجربه بر پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی می پردازد که نتایج 
به شرح جدول زیر است:

جدول )16( تحلیل واریانس سابقه ی خدمت بر پذیرش پیشنهادها
وضعیتp-valueآماره ی fمیانگینتعدادمتغیر

1993٫4زیر 5 سال

وجود تفاوت34٫7490٫001
5933٫66 تا 10 سال
10504٫09 تا 15 سال

423٫75باالتر از 15 سال

سطح  آنجایی  از  شد.  استفاده  واریانس  تحلیل  آزمون  از  آزمایشی،  گروه های  تعدد  دلیل  به 
معناداری آماره ی F کوچک تر از 0/5 است فرضیه تأیید نمی شود و میانگین پذیرش پیشنهادهای 

حسابرسان داخلی در سطوح مختلف سابقه ی خدمت به طور معنا داری با یکدیگر متفاوت است. 
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3-6-8- اثر جایگاه سازمانی
این بخش به بررسی اثر جایگاه سازمانی بر پذیرش پیشنهادهای حسابرسان داخلی می پردازد 

که نتایج به شرح جدول زیر است:
جدول )17( تحلیل واریانس سمت بر پذیرش پیشنهادها

وضعیتp-valueآماره ی fمیانگینتعدادمتغیر
2653٫5حسابرس داخلی

وجود تفاوت16٫9620٫001 353٫62عضو کمیته حسابرسی
843٫86مدیر حسابرسی داخلی

 
سطح  آنجایی  از  شد.  استفاده  واریانس  تحلیل  آزمون  از  آزمایشی،  گروه های  تعدد  دلیل  به 
معناداری آماره ی F کوچک تر از 0/5 است فرض تأیید نمی شود و میانگین پذیرش پیشنهادهای 
حسابرسان داخلی حسابرسان داخلی در جایگاه های متفاوت سازمانی به طور معنا داری با یکدیگر 

متفاوت است. 
ازآنجاکه در این قسمت متغیر مستقل ما بیش از دو گروه است و تحلیل واریانس برای مقایسه 
از  میانگین های دو یا چند گروه بکار می رود، برای بررسی تفاوت سمت در پذیرش پیشنهادها 
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. به این ترتیب، پیشنهادهای ارائه شده از سوی 

مدیران حسابرسی داخلی با پذیرش بیش تری همراه بوده است. 

9-بحثونتیجهگیری
پیشنهادهای  پذیرش  با  داخلی  حسابرسان  متقاعدسازی  توانمندی  رابطه ی  پژوهش  این  در 
با  انگیزش  در  داخلی  توانمندی حسابرسان  داد  نشان  پژوهش  اول  فرضیه ی  بررسی شد.  آن ها 
افزایش پذیرش پیشنهادهای آن ها همراه است. این بدان معنا است که حسابرسان داخلی توانمند 
توجه  انگیزش می توانند  مهارت  از  استفاده  در  داخلی  توانایی حسابرسان  انگیزش می توانند  در 
انگیزش هم  مهارت  نمایند.  و مذاکرات خود جلب  ارائه شده در گزارش ها  به مطالب  را  مدیران 
به طوری که حسابرس داخلی هم در نوشتن  نرم دارد  ماهیت مهارت فنی و هم ماهیت مهارت 
)ازجمله  گفتاری  توانایی های  از  استفاده  با  هم  و  فنی(  مهارت های  )ازجمله  کتبی  گزارش های 
مهارت های نرم( در جلسات حضوری از آن استفاده می کنند تا در مراحل ابتدایی متقاعدسازی 
استفاده  مهارت  این  از  که  افرادی  ببرد.  باال  مدیران  در  را  پیشنهادها  به  کردن  فکر  انگیزه ی 
با  بالفاصله  و  کنند  مطرح  را  موجود  ضعف  کلمات،  از  استفاده  با  می توانند  به خوبی  می کنند 
ارائه ی یک روش یا جایگزین بهتر انگیزه ی مدیران را برای تغییر باال ببرند و حتی در آن ها میل 
یافته های  بر مخاطب دارد.  را  تأثیر  ایجاد کنند. طرح یک گزینه ی منطقی بیش ترین  به تغییر 
این پژوهش با یافته های پژوهش تراویس بردبری )2015( که در آن به طرح 15 ویژگی افرادی 
که متقاعد کردن دیگران را خوب بلدند، پژوهش برون گویچارت )2020( که نسبت به تقویت 
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برنابی و هاس )2011(  داده اند، پژوهش  انجام  مهارت های متقاعدسازی در حسابرسان تحقیق 
که مهارت های ارتباطی، تحلیلی، نوشتاری و حل مشکل را از مهم ترین مهارت های حسابرسان 
داخلی عنوان کرده اند، یافته های انجمن حسابرسی داخلی )2010( که در نتایج خود مهارت های 
ارتباطی شامل )ارتباط گفتاری، نوشتاری، تنظیم گزارش و مهارت ارائه ی شفاهی مطالب( را برای 
حسابرسان داخلی مطرح کرده اند، پژوهش مشایخی و یزدان )1397( که تعامل صحیح با مدیران 
را از ویژگی های حسابرسان داخلی برشمرده اند، پژوهش احمدی پاکدل )1397( که مهارت های 
ارتباطی، خالقیت، ساده سازی پیچیدگی ها از ویژگی های حسابرسی داخلی است، و نیز پژوهش 
رحمانی و محمود خانی )1396( که معیارهای اثربخشی حسابرسیان داخلی را داشتن مهارت های 

ارتباط شفاهی، نوشتاری عنوان کرده اند، مطابقت دارد.
پذیرش  با  پیام  انتقال  در  داخلی  حسابرسان  توانمندی  که  داد  نشان  دوم  فرضیه ی  نتایج 
پیشنهادهای آنان ارتباط معناداری دارد و این ارتباط از نوع مستقیم و مثبت است. به عبارتی 
را  بیش تری  پیشنهادهای  پذیرش  انتظار  می توان  پیام  انتقال  راستای  در  توانمندی  افزایش  با 
داشت. این بدان معنا است که هر چه حسابرس داخلی در برآوردهای خود دقیق تر عمل کند و 
در گزارش کتبی خود مراحل چگونگی اجرای پیشنهادها را کامل تر توضیح دهد احتمال پذیرش 
این  مثبت  رابطه ی  این  علت  رفت.  باالتر خواهد  داخلی  مدیر حسابرسی  توسط  پیشنهاد هایش 
است که اگر حسابرس لزوم اجرای یک پیشنهاد را حس کند و بعد به خوبی برای مشکل موجود 
راه حل مناسب تهیه و سپس با توجه به امکانات شرکت اقدام به طرح راه حل کرده باشد توسط 
چگونگی  می یابد.  افزایش  او  گفته های  به  مدیران  اعتماد  به این ترتیب  و  می شود  درک  مدیران 
نگارش گزارش کتبی به شکلی که تمامی ابعاد پیشنهاد را پوشش دهد ازجمله مهارت های فنی 
حسابرسان داخلی است. یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش رضایی و منتی )1393( که 
در مورد چگونگی ارائه ی گزارش و ارتباط با مدیران با اتخاذ مهارت های جدید راهکارهایی ارائه 
داده اند، پژوهش مایا فارکس و رینا هرسچ )2018( که آنان به این نتیجه رسیدند که اشاره ی 
حسابرس داخلی به علت ریشه ای در مورد کمبود موجود در سازمان کیفیت گزارش را باال خواهد 
از مهارت های  برد، پژوهش چمبرز و مک دونالد )2013( که در آن به لزوم وجود مجموعه ای 
فنی و نرم در حسابرسان داخلی ازجمله مهارت های تکنیکی، ذکاوت تجاری اشاره شده است و 
همچنین یافته های انجمن حسابرسی داخلی )2010( که در آن ازجمله مهارت های رفتاری مهم 
و  گزارش  تنظیم  نوشتاری،  گفتاری،  ارتباط  شامل  )که  ارتباطی  مهارت های  به  برای حسابرس 

مهارت ارائه ی شفاهی مطالب( اشاره شده است، مطابقت دارد. 
با پذیرش  ارائه ی شفاهی  نتایج فرضیه ی سوم نشان داد که توانمندی حسابرسان داخلی در 
برای  انگیزه ای  نمی تواند  شفاهی  ارائه ی  عبارتی  به  ندارد.  معناداری  ارتباط  آنان  پیشنهادهای 
بدین  این  را نشان دهد.  توانمندی های حسابرسان داخلی  باشد و نمی تواند  پذیرش پیشنهادها 
زبان بدن، داشتن دایره ی  از  استفاده  این پژوهش  آماری  اکثریت جامعه ی  از نظر  معناست که 
واژگان وسیع، استفاده از پاورپوینت، سعی در جلب نظر مخاطب به وسیله ی لطیفه موجب افزایش 
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احتمال پذیرش پیشنهادهای آنان توسط مدیریت نمی شود.
از علل عدم تأیید این فرضیه می توان این گونه بیان کرد که به دلیل کم بودن زمان جلسات 
حسابرس داخلی، مدیر حسابرسی داخلی و اعضای کمیته ی حسابرسی با مدیرانشان، این افراد 
به بیان مشکل موجود، گزینه های پیش رو و منابع و منافعی که از اجرای پیشنهاد عاید  صرفاً 
سازمان می شود بسنده می کنند. یکی دیگر از علل محتمل، عدم اهمیت مهارت ارائه ی شفاهی 
از نظر اکثریت جامعه ی آماری، عدم آگاهی از تأثیر مثبت و خارق العاده ی به کارگیری این مهارت 
بر  است  مانعی  امر  این  که  دارند  مدیرانشان  با  جدی  و  خشک  روابط  عموماً  کارمندان  است. 
اجرای مهارت ارائه ی شفاهی خوب. چراکه حسابرس داخلی در این مرحله از مخاطبان می خواهد 
او  از  آنان می خواهد که  از  و  نظرهایشان می پرسد  مورد  در  آنان  از  در بحث شرکت کنند،  که 
به عنوان اجراکننده ی ارائه، سؤال بپرسند. حال اگر رابطه ی حسابرس داخلی و مدیر حسابرسی 
نبود حمایت  بود.  خواهد  مرحله سخت  این  اجرای  باشد  از صمیمیت  دور  به  و  داخلی خشک 
کافی از حسابرسان داخلی و کم بودن پاسخ خواهی از آنان نیز از دیگر علت ها می باشند. دخیل 
ندانستن حسابرسان داخلی در امور حاکمیت شرکت موجب کم شدن اعتماد به نفس آنان می شود 
چنان که تنها به ذکر نکات قابل توجه بسنده خواهند کرد. یافته های این پژوهش با نظر و پژوهش 
سئول، سرکیس و لیفلی )2011( که نشان دادند که مهم ترین مهارت های الزم برای حسابرسان: 
مهارت های  و  آماری  مباحث  و  اطالعات  فناوری  مانند  فنی  )مهارت های  شناختی  مهارت های 
و  درستکاری  و  صداقت  مانند  فردی  میان  و  فردی  )مهارت های  رفتاری  مهارت های  تحلیلی(، 
ارتباطات، مهارت های سازمانی مانند دانش تجاری و تطبیق کار حسابرسی داخلی با سیستم های 

سازمانی و روش ها و استانداردها( است، مطابقت دارد. 

10-پیشنهادها
اثربخشی  برافزایش  فنی  و  نرم  مهارت های  به کارگیری  مطلوب  بسیار  تأثیرات  به  توجه  با 
حسابرسان داخلی و تأثیر مستقیم آن بر بهبود فعالیت های شرکت به محققان پیشنهاد می شود 
بهبود  متقاعدسازی  و  اثربخش  ارتباطات  مهارت های  آموزشی  دوره ی  چند  اجرای  از  بعد  که 
نتایج  به  با توجه  بررسی کنند.  را  فرآیندهای سازمان  و  عملکرد حسابرسان داخلی در سازمان 
این پژوهش که تأثیر مثبت و معنادار به کارگیری مهارت انگیزش و انتقال پیام را نشان می دهد 
به مدیران و استادان دانشگاه ها پیشنهاد می شود که کارمندان و دانشجویان خود را تشویق به 
تأثیر  مهارت آموزی  برگزاری کالس های  با  می توان  کنند.  مهارت ها  این  به کارگیری  و  یادگیری 
ویژه ای بر موفقیت سازمان گذاشت. همچنین به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود که مدیران 
حسابرسی داخلی را در اغلب جلسات داخلی شرکت دهند و از آنان بخواهند که نظرات تخصصی 
خود را ارائه دهند. با توجه به این که رابطه ای بین به کارگیری مهارت ارائه ی شفاهی و پذیرش 
پیشنهادها یافت نشد به حسابرسان داخلی پیشنهاد می شود که با آموزش و استفاده ازاین روش از 

تأثیر فوق العاده ی آن استفاده کنند. 
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11-محدودیتهایپژوهش
قرار  ارزیابی  مورد  را  پاسخ دهنده  نگرش  که  است  پرسشنامه  داده ها  گردآوری  ابزار   -11-1

می دهد، بنابراین با محدودیت های ذاتی همراه است. 
2-11- با توجه به این که پیرامون موضوع این پژوهش، پژوهش های مشابهی انجام نشده است 

به همین دلیل نمی توانیم نتایج حاصل را با سایر تحقیقات به طور مناسب مقایسه کنیم.
از  استفاده  درحالی که  تشکیل می دهند  داخلی  را حسابرسان  آماری  نمونه ی  اکثریت   -11-3
اعضای هیئت مدیره ی شرکت ها و اعضای کمیته ی حسابرسی به عنوان نمونه، نتیجه ی دقیق تری 
به وجود می آورد اما به دلیل سخت بودن دسترسی به این افراد، پژوهشگر مجبور به صرف نظر از 

جمع آوری اطالعات از آنان شد. 
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