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چکیده:

بر افزایش عملکرد بهینه داخلی  حسابرسانآیا از نظر حسابرسان مستقل، کیفیت کار هدفپژوهش:

است یا خیر؟. تأثیرگذارها و افزایش نرخ رشد مثبت سودآوری شرکت هاشرکت

ها، برای  با ارائه دو فرضیه فوق کار تحقیق شروع گشت. پس از تدوین فرضیهروشپژوهش:

عملیاتی کردن و تعیین متغیرهایی جهت آزمون آنها، با بهره گرفتن از مبانی نظری حسابداری و تحقیقات 

پس از تعیین متغیرها، تالش برای ها مشخص گردید. قبلی، متغیرهایی برای آزمون فرضیه شده انجام

وی روشی برای اجرای تحقیق ادامه یافت و روش رگرسیون چند متغیره )پانل دیتا(، با توجه به جستج

.های مربوطه، بکار گرفته شد مدل

پژوهش: از منظر فرضیه پژوهش نشان از آن داشت که  تأییدنتایج تحقیق در ارتباط با نتیجه

ها و همچنین بر افزایش بهینه شرکت حسابرسان مستقل، کیفیت کار حسابرسان داخلی بر افزایش عملکرد

 .گذارد مثبت و مستقیمی می تأثیرها نرخ رشد مثبت سودآوری شرکت

های تجربییافته-عملکرد-حسابرسان داخلی-حسابرسان مستقلکلماتکلیدی:

  



Abstract: 

Objective: From the point of view of independent auditors, does the 

quality of internal auditors' work affect the increase of companies' 

optimal performance and increase the positive growth rate of 

companies' profitability or not? 

Research Method: The research started by presenting the above two 

hypotheses. After formulating the hypotheses, in order to operate and 

determine variables to test them, using the theoretical foundations of 

accounting and previous research, variables were tested to test the 

hypotheses. After determining the variables, the effort continued to 

search for a method to conduct the research and the multivariate 

regression method (data panel) was used, according to the relevant 

models. 

Results: The results of the research in connection with the 

confirmation of the research hypothesis showed that from the 

perspective of independent auditors, the quality of internal auditors 

'work has a positive and direct effect on increasing the optimal 

performance of companies and also on increasing the positive growth 

rate of companies' profitability.      
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