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 چکیده
ند ای زیادی برخوردار بوده است و حسابرسان داخلی توانستههای اخیر از رشد و توسعهر سالحسابرسی داخلی د 

اثربخشی و رشد سازمانی را دنبال نمایند. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در 

 باشد.در بورس اوراق بهادار تهران می شدهرفتهیپذهای شرکت

دس آستان ق نگیهلد هایشرکت یپژوهش شامل تمام نیجامعه در اهای توصیفی بوده و ر از نوع پژوهشتحقیق حاض 

ابرسان و حس ییاجرا رانیمد ،یکارشناسان مال ،یمال رانیعامل، مد رانیمد هیشامل کل یداخل یحسابرس نفعانی. ذباشدمی یرضو

با استفاده از فرمول کوکران حجم  .باشدینفر م 081جامعه حدوداً  نی. تعداد اشوندمیرا شامل  قیتحق نیا یجامعه آمار، یداخل

 یتعداد نمونه، مورد بررس نیا یرو قیشد. تحق یآورجمعپرسشنامه،  88و تعداد  شده است نیینفر تع 021حدوداً  ینمونه آمار

 قرار گرفت.

 هدهد کهای تحقیق نشان میایج و یافتهها استفاده شده است. نتآوری دادهدر این پژوهش، از پرسشنامه برای جمع 

استقالل حسابرسی داخلی و ارتباط بین حسابرسان داخلی و مستقل، بر اثربخشی حسابرسی حمایت مدیرت از حسابرس داخلی، 

 دارد. تأثیرداخلی 

 

 ی، اثربخشی حسابرسی داخلسی داخلی، صالحیت حسابرسی داخلیحسابرسی داخلی، استقالل حسابر :دواژهیکل 

 

 

 

Abstract 

In recent years, internal audit has been faced with a lot of growth and developments and 

internal auditors have been able to follow organizational effectiveness and growth. The purpose 

of this study is to evaluate Factors affecting the effectiveness of internal audit in the astane 

ghods Holding Company. 

      

The present research is a descriptive study and the society in this research includes all 

companies holding Astan Quds Razavi. Internal audit stakeholders include all directors, 

financial managers, financial experts, executives and internal auditors, the statistical 

community of the study. The number of this community is about 180 people. Using the kokeran 

formula, a sample size of about 120 people was determined, and 88 questionnaires were 

collected. Research on this sample number was studied. 

       

In this research, questionnaire was used to collect the data. Results and research findings 

indicate that Management support of internal audit, independence of internal auditors and the 

relationship between internal auditors and independent auditors have effect on internal audit 

effectiveness. 
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