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تاثیر ویژگی مدیریتی)خودشیفتگی، توانایی مدیر( بر کنترل حسابرسی داخلی با تاکید بر نقش 

 سیستم های حسابداری مدیریت
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ر نقش سیستم های حسابرسی داخلی با تاکید بهدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر ویژگی مدیریتی)خودشیفتگی، توانایی مدیر( بر کنترل 

اه کارکنان شهرداری شیراز می باشد. این  تحقیق از نظر ماهیت علّی می باشد. در این  تحقیق از پرسشنامه  گحسابداری مدیریت از دید

رار گرفت. ا مورد تایید قروایی و پایایی پرسشنامه همحقق ساخته  جهت  بررسی روابط و تاثیرات  بین متغیرها استفاده شده است. 

نتایج  نشان داد که  ویژگی های مدیریتی)هر دو( بر کنترل حسابرسی داخلی تاثیر معناداری دارد و همچنین نتایج نشان داد که 

 و تضعیف(می کند.-حسابداری مدیریت، رابطه بین ویژگی های مدیریتی و کنترل حسابرسی داخلی را  تعدیل)تقویت
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 مقدمه -1

ویژگی های شخصیتی مدیران از جمله  خودشیفتگی است که رفتار و نوع تصمیمات آنها را در سازمان تحت الشعاع 
زرگ  ی هایی از قبیل بقرار می دهد. خودشیفتگی ترکیب مهمی از صفات و فرایندهای شخصیت است که با ویژگ

بینی در عین  شکنندگی خود، اشتغال ذهنی در مورد موفقیت، احساس محق بودن، انتظار مورد تحسین واقع  شدن)آمز 
(، تخیالت مربوط به  قدرت  زیاد، زیبایی و موفقیت، حساسیت زیاد به انتقاد و تمایل به بهره کشی 2002و همکاران، 

( مشخص می شود. با توجه به ویژگی های شخصیتی مدیران 2002)روساریو و وایت، از دیگران در روابط بین فردی
خودشیفته انتظار می رود این مدیران به اقداماتی سوق پیدا کنند که از عرف سرباز زده  و در پی توجه و ستایش 

 (. 1311ران، دیگران باشند؛ در نهایت کاهش شفافیت گزارشگری مالی را موجب خواهد شد)طاهری عابد و همکا

مدیران  به منظور جلوگیری از احتمال  وقوع  سوء جریان، سوء استفاده و تقلب در سازمان و انجام وظایف خود به 
(. وجود سیستم کنترل داخلی 1311نحو احسن، سیستم کنترل داخلی را  طرح ریزی. اجرا می کنند)آقایی و همکاران، 

افزایش و ریسک از دست دادن دارایی را  کاهش دهد و همچنین، اطمینان  مطلوب، می تواند کارایی واحد اقتصادی را
(. زیرا 1331معقولی  نسبت به قابلیت اعتماد صورت های مالی و رعایت قوانین و مقررات حاصل نماید)محمدی، 

ی رمدیران  به خوبی می دانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی شرکت، حفظ سودآو
و به حداقل رساندن رویدادهای غیرمنظتره  بسیار مشکل است در واقع  وجود سیستم کنترل داخلی موجب می شود 
که مدیران نسبت به ارقام و اطالعات حسابداری اطمینان بیشتری داشته  باشند و اعداد و اطالعات  مذکور را مبنای 

ی رین کیفیت گزارش مالی می شود. کیفیت کنترل داخلتصمیم خود قرار دهند. کیفیت کنترل داخلی منجر به بهت
موجب کاهش در هزینه سرمایه و مدیریت سود و همچنین منجر به افزایش شهرت و اعتبار و ایجاد ارزش برای 

(. مدیران دارایی برتر بهتر از سایرین  شرایط داخلی و خارجی شرکت را  درک می 2012شرکت خواهد شد)لی ، 
(. افشای ضعف های سیستم کنترل داخلی منجر به کاهش اعتبار شغلی و شهرت 2013کاران، کنند)دمیرجان و هم

مدیران  برتر خواهد شد. واضح است که هر اندازه مدیر شهرت بیشتری داشته  باشد بازار کار برای آن مدیر نیز بهتر 
لذا به نظر می رسد که تالش مدیر خواهد شد و این امر منجر به افزایش حقوق و مزایا و پاداش مدیران خواهد شد. 

 و توانایی او در استقرار سیستم  کنترل داخلی با  کیفیت در راستای حفظ شهرت خود  در بازار است.

(. مدیران کارآتر و دارای 2013یکی از عوامل موثر بر افزایش کیفیت کنترل داخلی ، توانایی مدیران است)دمیرجان، 
توانایی های ذاتی باالتر می توانند به سرعت از شرایط واحد اقتصادی تحت تصدی و صنعت مورد فعالیت خود، 

. به عبارت دیگر،  از مدیران توانا انتظار می رد که (1311شناخت  کافی  به دست آوردند)بزرگ اصل و صالح زاده، 
نسبت به نیاز مشتریان، شرایط کالن اقتصادی و مانفع آتی داراییهای ثبت شده آگاهی داشته؛ همچنین استانداردهای 

(. ویژگی های شخصی مدیران از جمله سن، 1311پیچیده را درک و آنها بهتر اجرا کنند)منصورفر و همکاران، 
میزان  تحصیالت همچنین عوامل داخلی شرکت از جمله دوره تصدی مدیر، میزان پاداش بر کیفیت کنترل  جنسیت،

لذا با  (. 2012داخلی تاثیر دارد. مدیران  برتر تمایل دارند به منظور پاداش کنترل داخلی با کیفیتی داشته  باشند)لی، 
اخلی توسط شرکت ها، در این پژوهش به دنبال پاسخ  به توجه  به  اهمیت موضوع  و الزام به ارائه گزارش کنترل د

این مهم هستیم که آیا توانایی مدیران بر بهبود کیفیت کنترل حسابرسی داخلی خواهند شد و از سوی دیگر،  
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خودشیفتگی مدیران چه تاثیر سوئی ای بر کیفیت کنترل حسابرسی داخلی خواهد شد. همچنین نقش سیستم 
بر این رابطه ها مورد بحث قرار می دهیم. به بیان بهتر مشخص می شود که آیا سیستم های حسابداری مدیریت را 

داخلی را   کنترل حسابرسیو حسابداری مدیریت، رابطه بین ویژگی های مدیریتی)توانایی مدیران و خودشیفتگی( 
 تقویت)تضعیف( می کند. 

 مبانی نظری -2

 خودشیفتگی-2-1

خودشیفتگی تاریخچه ای گسترده  هم  در حوزه  روان شناسی  شخصیت و هم در حوزه روان شناسی بالینی 
(.  خودشیفتگی اولین بار به عنوان  یک سازه  بالینی، با نام  اختالل از نوشته های فروید 2001دارد)کمپبل و فاستر، 

که  یک انسان به دلیل توجه   و عالقه   زیاد به  خود  برخاسته ؛ و به اختصار اشاره  به  حالتی ذهنی و روانی دارد
(. واژه  خودشیفتگی را  در روان شناسی فردی، گاه  1111از محیط بیرونی و شرایط سایر افراد غافل می شود)بران، 

 ابجای اصطالحاتی مانند تحقیر کننده، پوچی و خودپسندی، استفاده  می کنند و گاهی نیز در جامعه  شناسی  آن ر
بجای نخبه گرایی و یا بی تفاوتی نسبت به  سرنوشت دیگران  می نامند. خودشیفتگی معموالً دربرگیرنده  باورها و 
حاالتی مانند کم ارزش دیدن سایرین در مقایسه با خود، توقع  زیاد از دیگران، توجیه  اشتباهات  خود و به گردن 

(، حس 2013به  مورد تحسین واقع  شدن )ریجسنبیلت و کمندر،  (، اغراق و میل1111دیگران  انداختن آنها )بران، 
(، تصور دارا بودن قدرت و موفقیت نامحدود ، 1310محق بودن، حسادت ورزیدن به دیگران) شفیعی و صفاری نیا، 

از دیگران در جهت پیشرفت و ارتقای خود از ویژگی های چنین افرادی شمرده  می شود)مک هاسکی، استفاده  
خودشیفتگان در مجموعه ای از ابعاد همچون هوش ، خالقیت، شایستگی و قدرت  رهبری، امتیاز باالیی به   (.1112

(. افراد دچار اختالل شخصیت خودشیفته، پشت ماسک اعتماد به نفس بیش از حدشان، 2010خود می دهند)چن، 
تگی یک با  توجه  به اینکه  خودشیف  یک  عزت  نفس شکننده و آسیب پذیر نسبت به مالیم  ترین انتقادات دارند.

متغیر شخصیتی مرتبط به  میل به  موفقیت  نامحدود و قدرت  می باشد جای تعجب  نیست که  بسیاری از افراد 
خودشیفته به دنبال موقعیت های مدیریتی برای ارضای نیاز خود به غیرممکن   به  نظر می رسد  یا احتمال  موفقیت  

دیگران این اقدامات جسورانه  را  انجام  خوش بینانه در نظر گرفته و به منظور جلب توجه  آنها نرود به  صورت
ت  می باشند، این  خصوصیو ستایش دیگران   (. از آنجا که افراد خودشیفته  به  دنبال جلب توجه 2010چن، )دهند

عرف سرباز زده  و این  اقدامات شخصیتی مدیران   خودشیفته  را در جهت  انجام  اقداماتی سوق می دهد که از 
 (.2001نهایتاً عملکرد سازمان را  تحت تاثیر قرار می دهد)پترجی و همبریک، 

 توانایی مدیریت-2-2

طبقه  به عنوان دارایای نامشهود که شرکتهاست انسانی ابعاد سرمایۀ یکی مدیریت توانایی حسابداری، ادبیات در
 رقبا به نسبت کارایی مدیران به عنوان  را مدیریت توانایی ، ( 2013ن) کاراو هم دمریجان  مثال، برای میشود بندی

 هزینه های موجودیها، بهای شارکتها شامل در درآمد تولید منابع این .میکنند درآمد تعریف به شرکت منابع تبدیل در

نامشهود  داراییهای و توسعه تحقیق و عملیاتی، هزینه های اجارههای ثابت، داراییهای و فروش، توزیع و اداری
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 دورههای در بخصوص میشود  منجر شرکت روزانۀ عملیات مدیریت کاراتر به بهتر مدیریتی توانایی میشود. شرکت

 (.2012)دیمرجان و همکاران، دارد عملکرد شرکت بر بسزایی تأثیر مدیریتی که تصمیم گیریهای عملیات بحرنی

 کنترل حسابرسی داخلی-2-3

 تعدد و و تخصصی فنی های فعالیت با هایی شرکت جمله از بزرگ، های سازمان به ها شرکت تبدیل درازمدت روند

 دست و شخصی نظارت آن بر عملیات مستقیم بطور نتوانند ها شرکت اینگونه مدیران تا است شده سبب پرسنل

 بر شرکت مالی وضعیت و عملیات نتایج ارزیابی نیستند برای قادر دیگر مدیران جهت، همین به .باشند داشته اول

 اهداف پیشبرد برای نظارتی و کنترلی سیستم یک استقرار چنین شرایطی، در نمایند. اتکا خود شخصی مشاهدات

 اجرا و طراحی کارکنان و سایر مدیریت وسیله به که است فرایندی داخلی های باشد. کنترل می اهمیت حائز شرکت

 کارایی و اثربخشی مالی، گزارشگری قابلیت اعتماد زمینه در رسیدگی مورد واحد اهداف به دستیابی از تا شود می

 شناسایی برای داخلی های کنترل اینرو، از .آید بدست اطمینانی معقول مربوطه، مقررات و قوانین رعایت و عملیات

 می تهدید را اهداف این از یک هر به دستیابی که شود می اجرا طراحی و تجاری خطرهای از دسته آن

 تجاری واحد اقدامات یعنی داخلی کنترل سیستم یک کنند می تصور بسیاری (.1311کند)استانداردهای حسابرسی، 

 داخلی ساختار کنترل بطورکلی، .است داخلی کنترل از جزئی اقدامات این واقع، در .کارکنان تقلب از برای جلوگیری

 به سازمان اهداف به از دستیابی نسبی اطمینان تأمین برای که است هایی روش و ها سیاست شامل سازمان یک

 داخلی کنترل مخارج و نیست آل ایده کنترل داخلی ساختار هیچ که معناست بدان نسبی اطمینان .آید می وجود

 برای داخلی کنترل سیستم توانایی شامل منافع این .باشد از آن انتظار مورد منافع از بیش نباید تجاری واحد یک

 حسابداری، مدارک اتکای قابلیت و دقت افزایش نادرست، استفاده و تقلب ضایع شدن، برابر در ها دارایی حفاظت

 کارآیی ارزیابی نهایت در و ها رویه رعایت میزان سنجش و تجاری واحدهای های رویه بهذرعایت کارکنان تشویق

 هر یابد مدیریت اطمینان تا آید می عمل به که است اقداماتی کلیه شامل داخلی کنترل ساختار خالصه، بطور .است

 را مالی و حسابداری مستقیم از وظایف فراتر مسائلی داخلی کنترل سیستم .کند می عمل باید، که ای گونه به چیز

 داخلی، کنترل ساختار .دارد سروکار آن های فعالیت با کلیه و گرفته بر در را شرکت تمامی آن دامنه .گیرد می بر در

 و حسابداری فروش، خرید، چون اموری دادن انجام مسئولیت تعیین و تفویض اختیار برای ارشد مدیریت های شیوه

 توزیع گزارش و بازبینی تهیه، به مربوط های برنامه شامل همچنین داخلی کنترل سیستم .شود شامل می را تولید

 وظایف و ها فعالیت بتوانند بر اجرایی مدیران تا است سرپرستی مختلف سطوح بین جاری های تحلیل و تجزیه و ها

 بندی، بودجه فنون از استفاده .داشته باشند کنترل دهد، می تشکیل را بزرگ تجاری واحد یک شالوده که گوناگونی

 کارکنان خدمت حین آموزش های برنامه و حرکت و بررسی زمان کیفیت، کنترل های آزمایشگاه تولید، استانداردهای

 جزئی موارد این تمامی اما ندارند مالی امور با ارتباطی هیچ که شود می هایی و تکنسین مهندسان از استفاده موجب

 داخلی عامل کنترل سیستم یک کیفیت .شود می شناخته داخلی کنترل ساختار نام به امروزه که سازوکاری است از

 موقع به افشای و مستقل، داخلی حسابرسان رسیدگی نحوه مالی، گزارشگری اتکای قابلیت جهت ای کننده تعیین

 می ذینفعان بین نمایندگی کاهش هزینه سازمان، مشکالت هنگام به شناسایی حسابداری، و مالی اطالعات

 (.1310باشد)سازمان حسابرسی، 
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 پیشینه پژوهش -3

های گسترده و گوناگونی ، پژوهش ویژگی های مدیریتی در حوزه  حسابداری  و حسابرسی  های در زمینه موضوع
 . در کشورهای مختلف انجام شده است

 «تأثیر خودشیفتگی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی» ( تحقیقی  با عنوان 1311طاهری عابد و همکاران)
 گیریرای اندازهانجام دادند.   1312-1331در شرکت های پذیرفته  شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 

چندبُعدی که دامنه  متغیر خودشیفتگی از اندازه امضاء مدیران عاملو جهت سنجش شفافیت گزارشگری مالی از معیار
، مشتمل بر هر شدهدهد، استفاده گردیده است.مفهوم شفافیت بیانوسیعی از مفاهیم مرتبط با شفافیت را پوشش می

-هر دو بُعد مقدار و کیفیت اطالعات را در نظر میدو مجرای انتشار اطالعات عمومی و خصوصی شرکت بوده و 

دهد که خودشیفتگی مدیران عامل اثر منفی بر شفافیت گزارشگری مالی دارد، اما این گیرد.نتایج تحقیق نشان می
تأثیر معنادار نشده است. همچنین بین دیگر ویژگی رفتاری مدیران یعنی متغیر اطمینان بیش از حد و شفافیت 

 .لی رابطه منفی و معناداری مشاهده گردیده استگزارشگری ما

بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با تاکید بر اثر تعدیل »(  تحقیقی با  عنوان 1313جبارزاده و رادی)
 1331طی سال های «  گری ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

جهت اندازه گیری شفافیت شرکتی از چهار شاخص: عدم تقارن اطالعاتی، عدم اطمینان انجام دادند.  1312 –
گیری متغیر توانایی مدیریت از مدل دمریجان و اطالعاتی، به موقع بودن و قابل اتکاء بودن اطالعات و برای اندازه

نایی مدیریت باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تایج پژوهش نشان داد که توا. ( بهره گرفته شد2012همکاران )
عدم اطمینان اطالعاتی شده و باعث افزایش امتیاز افشای به موقع و قابلیت اتکا بودن می گردد. در حالت کلی می 

دهد ضعف توان گفت بین توانایی مدیریت و شفافیت شرکتی رابطه مستقیم وجود دارد. دیگرنتایج پژوهش نشان می
کتی تاثیر گیری شفافیت شراخلی بر رابطه بین توانایی مدیریت و شاخص های مورد استفاده برای اندازهکنترل های د
 .معناداری دارد

شرکت    31در « نقش توانایی مدیریت در ارتقای کیفیت کنترل داخلی»(  تحقیقی با عنوان 1313قادری و همکاران)
از دو معیار پاداش انجام دادند. در این تحقیق،  1311-1332ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ه

همچنین برای شناسایی  ت.مدیران و کارایی مدیران به عنوان شاخص های شناسایی توانایی مدیران استفاده شده اس
کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف سیستم کنترل داخلی در گزارش حسابرسی استفاده شده است. با توجه به 

ت متغیر وابسته از روش رگرسیون الجیت برای آزمون فرضیه ها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر، ماهی
حاکی از وجود عدم ارتباط معنی داری بین پاداش مدیران و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین ارتباط منفی بین 

ی مدیران یستم کنترل داخلی در سایه توانایمتغیر کارایی مدیران و ضعف در سیستم کنترل داخلی نشان از ارتقای س
 .دارد

های کمیته ارتباط بین قدرت مدیرعامل، ویژگی»( تحقیقی با عنوان 1311توانگر حمزه  کالئی و اسکافی اصل)
ابرسی؛ های کمیته حسنتایج پژوهش نشان داد که از بین ویژگیانجام دادند. « حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی
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و اندازه کمیته حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطه معنادار دارد و ویژگی استقالل با متغیر تخصص مالی اعضا 
وابسته رابطه معنادار نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که قدرت مدیرعامل تنها تأثیر تعدیل کننده بر ارتباط بین 

 . اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی دارد

 شروش پژوه -4

تحقیق حاضر از نوع علّی می باشد؛ زیرا به دنبال کشف و تبیین روابط بین متغیرها می باشد. از نظر نحوه  گردآوری 
داده ها، پیمایشی می باشد. این تحقیق در سازمان شهرداری شیراز  انجام شده است که جامعه هدف تحقیق، 

نفر از آنها به  32که با  استفاده از فرمول کوکران  متخصان  مالی و حسابرسی و حسابداری این سازمان  بوده است 
روش نمونه گیری تصادفی ساده  به عنوان نمونه  انتخاب گردید. برای گردآوری داده های تحقیق از ابزار پرسشنامه 

 10در این  تحقیق از یک پرسشنامه  محقق ساخته که  شامل  ویژگگی های توانایی مدیریت)استفاده  شده است. 
گوی سوال( و سیستم حسابداری مدیریت  10سوال(، کنترل حسابرسی داخلی )-گوی10سوال(، خودشیفتگی)-گوی

ی تحقیق می پردازد.  گزینه ای لیکرت  به  ارزیابی متغیرها 2گوی( استفاده  شده است که  با استفاده از طیف 10)
روایی سازه ای پرسشنامه توسط تحلیل تاییدی عاملی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن آلفای کرونباخ مورد تایید 

 مدل مفهومی تحقیق  و فرضیات  تحقیق به  شرح زیر می باشد: قرار گرفت. 

 فرضیه های تحقیق

 داری دارد.خودشیفتگی مدیران  بر کنترل  حسابرسی تاثیر معنا-1

 توانایی مدیران  بر کنترل  حسابرسی تاثیر معناداری دارد. -2

 خودشیفتگی مدیران از طریق  حسابداری مدیریت  بر کنترل  حسابرسی تاثیر معناداری دارد. -3

 توانایی مدیریت مدیران از طریق حسابداری مدیریت    بر کنترل  حسابرسی تاثیر معناداری دارد. -1

 ل مفهومی تحقیق:مد1نمودار

 هابررسی پژوهش -5
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 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول 

آماره  انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم 
 آزمون)تی (

 *22.680 74233. 4.0669 5.00 1.67 توانایی مدیریت 

 *24.407 61970. 3.9585 5.00 2.33 خودشیفتگی

کنترل حسابرسی 
 داخلی

1.00 5.00 3.8795 .79579 17.440* 

 *28.672 63986. 4.1627 5.00 1.75 حسابداری مدیریت

: میانگین و انحراف معیار متغیرهای مدل تحقیق را نشان  می دهد.  مالحظه می گردد که کلیه نمرات)میزان( 1جدول 
 تحقیق در سطح  باالیی می باشند.متغیرهای مدل 

 تحلیل تاییدی عاملی مدل 

کار با معادالت ساختاری با دو مدل سر و کار دارند. یکی مدل اندازه گیری و دیگری مدل پژوهشگران در هنگام 
ساختاری. مدل های اندازه گیری تحقیق  به  بررسی ارتباط بین  متغیرهای مکنون)پنهان( و مشاهده  شده)آشکار( 

پایایی مرکب است که از  می پردازد و کاربرد اصلی آن بررسی شاخص های برازش مدل، روایی همگرا،  تشخیص و
خروجی های مدل های اندازه گیری استخراج  می شود. خروجی اصلی مدل های اندازه گیری تحقیق بارعاملی 
است. بارعاملی میزان  همبستگی بین متغیرهای مکنون و قابل مشاهده  شده را نشان  می دهد که محاسبه روایی 

  (. 1333 آن انجام می گیرد)رامین مهر و چارستاد، همگرا، روایی تشخیصی و پایایی مرکب  از روی
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دیریتی بر کنترل حسابرسی داخلی با نقش ویژگی های م : مدل در  حالت معناداربودن  ضرایب )تاثیر 1شکل

 میانجی سیستم حسابداری مدیریت(

 

ش حسابرسی داخلی با نقدیریتی بر کنترل ویژگی های م )تاثیر :تخمین مدل در حالت  ضرایب استاندارد2شکل

 میانجی سیستم حسابداری مدیریت(

مشخص است که بارعاملی متغیرهای مشاهده شده دارای کفایت و بارعاملی کافی می باشند. از این  رو  2از شکل 
 مدل دارای روایی سازه ای می باشد.  
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نترل ک–یر بین خودشیفتگی مس می توان گفت که آماره  تی استیودنت  مرتبط به    2و 1با توجه  به  شکل 

می باشد که  خارج  از  22/3و  11/1کنترل حسابرسی داخلی به ترتیب –حسابرسی ؛ و مسیر بین   توانایی مدیریت 
(  است لذا  این مسیرها معنادار هستند یعنی، خودشیفتگی و توانایی مدیران  بر کنترل  -12/1و  12/1فاصله  بحرانی )

از سویی با توجه  به  ضریب منفی بین  خودشیفتگی و کنترل حسابرسی  حسابرسی داخلی تاثیر معناداری دارد. 
تایید )خودشیفتگی تاثیر منفی معناداری بر روی کنترل حسابرسی داخلی دارد.  ( می توان گفت که-21/0داخلی )

( می توان گفت 12/0از سویی با توجه به ضریب مثبت بین  توانایی مدیر و کنترل حسابرسی داخلی )فرضیه اول(. 
 )تایید فرضیه  دوم(که  توانایی مدیر بر کنترل حسابرسی داخلی تاثیر مثبت معناداری دارد. 

یت ؛ و حسابداری مدیر–که آماره  تی استیودنت  مرتبط به   مسیر بین خودشیفتگی همچنین مالحظه  می شود  

می باشد که  خارج  از فاصله  بحرانی   22/2و  23/2دیریت  به ترتیب حسابداری م –مسیر بین   توانایی مدیریت 
 خودشیفتگی و توانایی مدیران  بر  حسابداری مدیریت(  است لذا  این مسیرها معنادار هستند یعنی ، -12/1و  12/1)

ضرایب مسیر آنهاست. لذا می توان گفت که آماره تی   12/0و   23/0داخلی تاثیر معناداری دارد که  به ترتیب 
حسابداری -کنترل حسابرسی داخلی ؛ و  توانایی مدیران-حسابداری مدیریت-استیودنت مسیر بین  خودشیفتگی

-12/1و  12/1که  خارج  از فاصله  بحرانی ) 10/12و  12/10سابرسی داخلی به ترتیب برابر با  کنترل ح-مدیریت
(  است لذا  این مسیرها معنادار هستند.  بنابراین می توان گفت  که  حسابداری مدیریت  رابطه بین  توانایی مدیریت  

شیفتگی ین حسابداری مدیریت رابطه بین  خودو کنترل حسابرسی داخلی را تقویت می کند)تایید فرضیه سوم( و همچن
 مدیریت  و کنترل حسابرسی داخلی را  تضعیف می کند.)تایید فرضیه چهارم(

   گیرینتیجه -6

در این  تحقیق، تاثیر ویژگی های مدیریت)خودشیفتگی و توانایی ( را بر روی کنترل حسابرسی داخلی مورد مطالعه  
قرار دادیم.  نتایج  فرضیات  تحقیق با استفاده از معادالت  ساختاری نشان داد که هر دو ویژگی به  طور مستقیم و 

اری دارد و همچنین این  دو ویژگی از طریق حسابداری مدیریت معناداری بر روی کنترل حسابرسی داخلی تاثیر معناد
 نیز بر کنترل حسابرسی داخلی  تاثیر معناداری دارد.  

 کریس و افزایش را ادیاقتص واحد کارایی میتواند مطلوب، داخلی کنترل تمسیس مانند مکانیزمی وجود که جا آن از
 رعایت و مالی های صورت اعتماد قابلیت به نسبت معقولی اطمینان همچنین، و دهد کاهش را داراییها دادن تدس از

 خود ازمانس در را داخلی کنترلهای بهترین که تندهس تالش در همواره مدیران لذا نماید، حاصل مقررات و قوانین

 کیفیت ارتقای بر مدیران توانایی تأثیر که شده آن بر سعی پژوهش این در راستا همین در سازند. مستقر و طراحی

نتایج  آزمون  فرضیه  اول نشان داد که  خودشیفتگی بر  کنترل  حسابرسی .  گیرد قرار یبررس مورد داخلی کنترل
تاثیر منفی معناداری دارد که  بطور مستقیم تحقیقی در این  زمینه  انجام نشده است اما با نتایج  تحقیق  طاهری 

در آن تحقیق نشان دادند که  خودشیفتگی مدیران  بر شفافیت  (  مطابقت  نسبی دارد که1311عابد و همکاران)

د.  که شفافیت گزارشگری یکی از نتایج  کیفیت سیستم  کنترل داخلی می باش–گزارشگری تاثیر منفی معنادرای دارد 
این  ه می باشد کو کنترل حسابرسی داخلی ی داری بین  توانایی مدیران از  وجود رابطه معن فرضیه  دوم نتایج  
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( 2012( ، پالتا و الی مهمتی )1313( و قادری و همکاران)1311نتیجه  با  تحقیقات  حمزه  کالیی و اسکافی اصل)
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