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 ، ایزاىاعتبزیبر حغبثساری زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس ثٌبة 1
 ، ایزاىوبرؽٌبعی ارؽس حغبثساری زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس ثٌبةزاًؾدَی  2

 وبرؽٌبط ارؽس هسیزیت زٍلتی 3

 

 چکیذُ

ٍاحسّبی حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت زر یه عبسهبى، هی ثبیغت ثِ فَرت ّن افشا ثب یىسیگز وبر وٌٌس؛ وبروٌبى ثرؼ 

ّب ٍ فٌبٍری ّبی هرتلف ثِ هٌظَر حوبیت اس هٌبثغ اعالػبتی ایوٌی اعالػبت ثِ عزاحی، اعتمزار ٍ ػولیبتی وززى رٍػ 

ی ثبسذَرزّبی زٍرُ ای زر ذقَؿ اثزثرؾی آى فؼبلیت ّب، عبسهبى هی پززاسًس. اس عَی زیگز حغبثزعی زاذلی ثب ارائِ

عت وِ زٍ ثرؼ پیؾٌْبزاتی ثزای ثْجَز آى ّب هغزح هی ًوبیٌس. ثب ایي ٍخَز گشارؽبت هَخَز زر ازثیبت حزفِ ثیبًگز آى ا

هشثَر ّوَارُ زارای ارتجبط ّوبٌّگ ثب یىسیگز ًیغتٌس. ایي همبلِ، ًرغتیي ثرؼ اس یه پزٍصُ ی تحمیمبتی عزاحی ؽسُ ثزای 

ثرؼ حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت اعت. زر ازاهِ، ًتبیح یه عزی هقبحجِ ّبی ًیوِ  2ثزرعی هبّیت ارتجبط ثیي 

ثرؼ ّبی حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت را گشارػ ذَاّین وزز. زر ایي پضٍّؼ ثب ایدبز  یبفتِ ثب افزاز ؽبغل زر عبذتبر

یه هسل اوتؾبفی اس ػَاهل هَثز ثز هبّیت ارتجبط ثیي ثرؼ ّبی حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت، هٌبفغ ثبلمَُ ای وِ 

 پیؾٌْبزاتی ثزای تحمیمبت آتی ارائِ وٌین. عبسهبى ّب هی تَاًٌس اس ایي ارتجبط ثسعت آٍرًس را تَفیف وززُ ٍ ّوچٌیي

 

 .ّبی ایوٌیحغبثزعی زاذلی، اهٌیت عیغتن اعالػبتی، رفتبرّاي کلیذي:  ٍاژُ
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 هقذهِ -1

 زر زاذلی حغبثزعی اس ذسهبت اعتفبزُ زر ّبعبسهبى اعتمجبل ٍ رعبًیاعالع ٍ افشایؼ هحیغی ػَاهل ٍ تغییزات تأثیز تَخِ ثِ

 حغبثساری اثشارّبی وبرثزز ثز آى اّویت ٍ زاذلی حغبثزعی ػولىزز یراثغِ ؽٌبعبیی هسیزیت، حغبثساری ّبیگشارػ وٌبر

 عبیز ثب همبیغِ زر زاذلی حغبثزعی فزز ثِ هٌحقز ّبیهؾرقِ اس یىی ػٌَاى ثِ ایحزفِ فالحیت. زارز ضزٍرت هسیزیت

 تأثیز هسیزیت حغبثساری اثشارّبی ثزوبرثزز( عزفیثی ٍ زرعتىبری ٍ اعتمالل هٌبفغ، تضبززاذلی ) حغبثزعبى ذقَفیبت

 (.1395حبخیْب ٍ حمیمی، زارز ) ثیؾتزی

اهٌیت اعالػبت ًِ تٌْب ثزای حفبظت اس هٌبثغ عبسهبى، ثلىِ ثزای حقَل اعویٌبى اس لبثلیت اػتوبز فَرتْبی هبلی ٍ زیگز 

یه چبرچَة ٌّدبری ثزای ) COBIT(. زر ًتیدِ AICPA and CICA،2008اعت )گشارؽبت هسیزیت ًیش ضزٍری 

(، وِ یىی اس هغئَلیتْبی هسیزیت، عزاحی ٍ اعتمزار یه ITGI،2007)وٌس ت( تأویس هی وٌتزل ٍ راّجزی فٌبٍری اعالػب

ثزًبهِ ی ایوٌی اعالػبت اثزثرؼ ٍ همزٍى ثِ فزفِ اعت. لذا، هحممبى ایي حَسُ ؽزٍع ثِ ثزرعی اثؼبز ٍ سٍایبی راّجزی ایوٌی 

گَرزٍى ٍ اًس )اری ّب زر ایوٌی اعالػبت، توزوش وززُ اعالػبت وززُ اًس. خزیبى اٍل تحمیمبت ثز اًساسُ گیزی ارسػ عزهبیِ گذ

(. خزیبى زٍم تحمیمبت ثِ آسهَى ٍاوٌؼ ّبی ثبسار عْبم ثِ افؾبّبی ایوٌی اعالػبت 2008وَهبر ٍ ّوىبراى، ؛ 2005، لَئت

ًیش ثز آسهَى ( پززاذتِ اًس. خزیبى عَم تحمیمبت 2010، ایتَ ٍ ّوىبراى) یسازّبرٍ( ٍ 2010گَرزٍى ٍ ّوىبراى، هَعغبت )

زارعی ٍ اًس )وززى رٍػ عیبعت ّبی ایوٌی اعالػبت عبسهبى ّب ثزای ارتمبی رضبیت هقزف وٌٌسُ ی ًْبیی هؼغَف ؽسُ 

 .(2010،؛ اعپیزس ٍ ثبروی2009ّوىبراى، 

زر (. زر ٍالغ، 2007زیلي ٍ ّوىبراى، اعت )ثب ایي ٍخَز، ثِ خٌجِ ّبی ػولیبتی راّجزی ایوٌی اعالػبت، تَخِ ووی ؽسُ 

زیلي ٍ هیؾزا، اعت )ثزرعیْبی اًدبم ؽسُ زر تحمیمبت لجلی پیزاهَى راّجزی ایوٌی عیغتن اعالػبتی، ًتیدِ گیزی ؽسُ 

( وِ ًمؼ اًغبى ّب ٍ هَضَػبت هزتجظ ثب هسیزیت هززم زر عبسهبى ّب، هَرز تأویس تؼبریف ػوَهی اس راّجزی ایوٌی 2006

)راّجزی ایوٌی ISCGیي تحمیمبت ثِ عَر ذبؿ هتذوز ؽسًس وِ زیس (. ا2008فلپظ ٍ هیلي، ) یغتًعیغتن اعالػبتی 

عیغتن اعالػبتی( خبری، اخبسُ ی ٍرٍز اّویت فزایٌس حغبثزعی عیغتوْب ٍ هسیزیت خشئیبت ایوٌی زر عغح ػولیبتی فزایٌس 

بم ؽسُ اعت، تَفیِ )اًدوي حغبثزعبى زاذلی( اًدIIAوغت ٍ وبر را ًوی زّس. ػالٍُ ثز ایي، یه پیوبیؼ وِ اذیزاً تَعظ 

هی وٌس وِ یه رٍیىزز تضبهٌی ثیي ػولیبت حغبثزعی زاذلی ٍ فٌبٍری اعالػبت ٍخَز زاؽتِ ثبؽس ٍ ّسف ایي رٍیىزز را 

ثْجَز ثبسزُ وغت ؽسُ اس عزهبیِ گذاری زر فؼبلیت ّبی وٌتزلی راّجزی اعالػبت هی زاًس. ثِ عَر ولی فمساى تَخِ ثِ اثؼبز 

اعالػبت ٍ هرقَفبً ارتجبط ثیي ثرؼ ّبی حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت ثِ عَر حیزت آٍری ػولیبتی راّجزی ایوٌی 

تدَیش هی وٌس وِ هسیزیت ثبیس یه عبذتبر  COBITهَخت تأویس ثز ازثیبت زعتَری زر ایي هَضَع ؽسُ اعت. ثزای هثبل 

هغلَة ؽزوت، ایدبز ٍ حفظ ًوبیس. ػالٍُ ثز آى  زارای ارتجبط ثْیٌِ ٍ ّوبٌّگ ثیي ثرؼ فٌبٍری اعالػبت ٍ ... گزٍُ هزثَط،

هؾبروت ثیي ثرؼ ّب ٍ وبر گزٍّی را تؾَیك ًوبیس. اس ایي گذؽتِ، ثزای  ...وٌتزل هحیغی ثبیس ثز هجٌبی یه فزٌّگی ثبؽس وِ

رزّب ٍ رٍػ زاذلی ٍ ذبرخی( زرثبرُ ی ّن خْت ثَزى فٌبٍری اعالػبت ثب ... عیبعتْب، اعتبًسا)هغتمل ثسعت آٍرزى اعویٌبى 

 .ّبی عبسهبى اّویت زارز

زر ثیؾتز عبسهبى ّب، ّز زٍ ثرؼ حغبثزعی زاذلی ٍ عیغتن اعالػبتی ثب ایوٌی اعالػبت زر تؼبهل ّغتٌس. ثرؼ ایوٌی 

ی اعالػبت را ثز ػْسُ زارز. اعالػبت، هغئَلیت افلی عزاحی، اعتمزار ٍ حفظ ثزًبهِ ایوٌی اثزثرؼ ٍ همزٍى ثِ فزفِ

ی یه ثزرعی ٍ تحلیل هغتمل اس وبرّبی ایوٌی اعالػبت عبسهبى، ارائِ هی وٌس. زر حبلت ایسُ آل ثبسذَرز ارائِ حغبثزعی زاذل

ثرؼ هی  2ؽسُ تَعظ حغبثزعی زاذلی هی تَاًس ثزای ارتمبی اثزثرؾی ولی ایوٌی اعالػبت عبسهبى وبرثزز زاؽتِ ثبؽس. ایي 

ثزعبًٌس. زر  ػبلیی ایوٌی عیغتن اعالػبتی عبسهبى را ثِ حس ثرؾی ثزًبهِ زتب اث ثبیغت ثِ فَرت ّن افشا ثب یىسیگز وبر وٌٌس

( ؽَاّسی ارائِ وززًس وِ عغح هؾبروت ثیي ثرؼ ّبی حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت 2011،ٍاالط ٍ ّوىبراًؼ)ٍالغ، 

اعالػبت تقزیح ؽسُ زر لبًَى عبرثٌش زارای ارتجبط هثجتی ثب عغح تغبثك عبسهبى ثب الشاهبت وٌتزل زاذلی هزتجظ ثب فٌبٍری 

 ( ثَز.SOX) یآوغل
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ثب ٍخَز اّویت ٍ ارسؽی وِ هی تَاًس اس راثغِ ی ثیي حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت حبفل ؽَز، ّیچ گًَِ تحمیك 

فَرت  ثرؼ ثزرعی ؽسُ ثبؽس، ٍخَز ًسارز. ایي همبلِ، ًتبیح ًرغتیي هغبلؼِ ی 2تدزثی وِ زر آى چگًَگی ػول هتمبثل زر 

یه عزی  . زر ایي پضٍّؼگزفتِ ثزای ثززاؽتي اٍلیي گبم خْت پزوززى ایي فبفلِ زر ازثیبت هَضَع را گشارػ هی وٌس

ثرؼ حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی عیغتن اعالػبتی ثِ هٌظَر ؽٌبعبیی ػَاهل  2هقبحجِ ی ًیوِ عبذتبریبفتِ ثب ؽبغالى ّز 

. ضؼف ٍ ووجَز زر تحمیمبت پیؾیي، اعتفبزُ اس یه رٍیىزز زیسُ اعتْیِ گزثرؼ ت 2تؼییي وٌٌسُ هبّیت ارتجبط ثیي 

ّبی ّب زر عبسهبىیبفتِ را هٌبعت هی عبسز. اػوبل ایي رٍػ ّبی ًیوِ عبذتبراوتؾبفی هبًٌس هغبلؼِ ی هَرزی ٍ هقبحجِ

ییي، آٍرز )ی آتی فزاّن هیّبی پیؾٌْبز ثزای تحمیمبت ٍ ثزرعیهتؼسز، فزفتی ثزای اوتؾبف سیزثٌبی هَضَع تحمیك ٍ ارائِ

2003.) 

ثِ هزٍر ازثیبت پیؾیي پززاذتِ ٍ هسلی ارائِ ذَاّس زاز وِ زر  2ازاهِ ی ایي تحمیك ثِ ؽىل سیز عبسهبًسّی ؽسُ اعت؛ ثرؼ 

ثرؼ حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت ثب یىسیگز ثزای ووه ثِ عبسهبى زر زعتیبثی ثِ عغحی اثزثرؼ  2آى چگًَگی وبر 

رٍػ هقبحجِ ی عبذتبریبفتِ ٍ عَاثك هقبحجِ ؽًَسُ ّب ٍ  3ثِ فزفِ اس اهٌیت اعالػبت، ارائِ ؽسُ اعت. ثرؼ  ٍ همزٍى

هغبلت ػوَهی اعترزاج ؽسُ اس هقبحجِ ّب را ارائِ هی ًوبیس. زر  4عبسهبى ّبی هتجَػِ ی آى ّب را تؾزیح هی وٌس. ثرؼ 

ثیي ثرؼ ّبی حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت ثِ ًتیدِ گیزی اس  ًیش ثب ایدبز یه هسل اس ػَاهل هَثز ثز ارتجبط 5ثرؼ 

ی رثبرًُوبیس وِ هی تَاى اس آى ّب ثِ ػٌَاى راٌّوب ثزای تحمیمبت آتی زوَػِ ای اس پیؾٌْبزات را ثیبى هیتحمیك پززاذتِ ٍ هد

 ایي هَضَع اعتفبزُ ًوَز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2002راًسبتْام ٍ هیترا، : هٌبعاطالعات )لف کٌترل ّاي ایوٌی : ارتباط هیاى اًَاع هخت1ضکل 

 

 ادبیات تحقیق -2

ّبی حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت یه عبسهبى، یه هدوَػِ هقبحجِ آسهَى ػَاهل هَثز ثز هبّیت ارتجبط ثیي ثرؼ ثزای

ّب ٍ هٌبثغ ّب ٍ هحزنلیغتی اس پزعؼ Aعبسهبى فؼبل زر ثرؼ آهَسؽی تزتیت تْیِ گززیسُ اعت. پیَعت  4عبذتبر یبفتِ ثب 

 زّس.سیزثٌبیی ثزای عزح ّز هَضَع را ًؾبى هی

وِ ارتجبط ثیي اهٌیت اعالػبت ٍ حغبثزعی زاذلی را زر زلیل ثز هَعغبت ثرؼ آهَسؽی توزوش گززیسُ اعت، ًرغت آى 4ثِ 

ثزز، وؾف گززز. ثٌبثزایي ّبی هسرى ٍ ثِ رٍس را ثِ وبر هیهؼوَلی( ثِ خبی یه ثرؾی وِ ثْتزیي رٍیِ) یًَػیه ثرؼ 

ّبی هتٌَػی وٌٌسُوِ، ثرؼ آهَسؽی هقزفبلی اًتربة ًگززیس. زٍم آىفٌبیؼی هبًٌس ثرؼ زفبػی ٍ یب هَعغبت ذسهبت ه

زاًؾىسُ ٍ پزعٌل( ٍ هؾتزیبى )زاًؾدَیبى( وِ اعتفبزُ سیبزی اس وبرثززّبی وبرثز ٍاحس آهَسؽی وبروٌبى )ثزحغت ّز زٍی 

ی هَعغِ س زعتزعی ثِ ؽجىِّبی ایوٌی اعالػبت وِ اای اس چبلؼی پیچیسًُوبیٌس. ثٌبثزایي ثرؼ آهَسؽی ثبیس هدوَػِهی

زاًؾىسُ( یه هٌفؼت ذبفی ثِ وبرهٌس )آیس را ارسیبثی وٌس. ثب ایي ٍخَز یه هدوَػِ ثزای افزازی ثِ خش وبرهٌساى ثِ ٍخَز هی

وِ، ثرؼ آهَسػ ثبیس ثب یه ی ثبالی ذَز هرتبری ٍ اعتمالل آًبى. زلیل عَم آىزٌّس ثِ ذبعز زرخِگزٍُ وبرثز ًؾبى هی

ی ایي هَضَػبت زر ارتجبط ثب ثرؼ ذقَفی زر لبًَى حك آهَسػ اهبت ٍ همزرات هتفبٍتی تغبثك زاؽتِ ثبؽس. ّوِتؼساز الش

ثزای پززاسػ هؼبهالت هبلی  GLBAّبی لبًَى ذبًَازُ ٍ اهٌیت، هؾرـ ؽسُ اعت. آى همزرات ّوچٌیي هَضَع هحسٍزیت

ّبی پیىزثٌسیوٌتزل  

پبیؾی() ًظبرتیّبی وٌتزل  

ّبی زعتزعیوٌتزل  



 حغبثساری ٍ هبلی هسیزیت التقبز، هغبلؼبت

 88 -79 ففحبت ،1395 تبثغتبى ،2/2 ؽوبرُ ،2 زٍرُ

82 

 

اػتجبری ًیش اعت. زر ًْبیت، هَعغبت آهَسؽی ثِ عَر  ّبی وبرتثزای تزاوٌؼ PCI-DSSٍ تغبثك ثیؾتز ثب اعتبًسارز 

وٌٌس. ثزای هثبل ثِ ػٌَاى یه فٌبٍری آهَسؽی، هَعغبت ثبیس پیَعتِ تغییزات هزتجظ ثب فزایٌس وغت ٍ وبرؽبى را پیگیزی هی

ت ثزذظ را حفظ ی زاًؾدَیبى ثِ فَرّبی آهَسؽی ٍ گشارؽبت هحزهبًِایوٌی اعالػبت هزتجظ ثب هحتَای ارائِ ؽسُ زر زٍرُ

ی آغبسیي ثزای ثزرعی هبّیت ارتجبط ثیي ٍاحسّبی حغبثزعی ی ایي ػَاهل ثرؼ آهَسؽی را ثِ ػٌَاى ًمغًِوبیٌس. ّوِ

 عبسز.زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت هغزح هی

ٍ  Aعغبت ػضَ گزٍُ تحمیمبتی زر ّز هقبحجِ ؽزوت زاؽتٌس. زر هَ 2ّب ثزگشار ؽس. ؽًَسُّب زر هحل وبر هقبحجِ هقبحجِ 

B  ٍD  ِهقبحجِ ثب ؽرـ هذثَر را اًدبم زاز ٍ زیگزی اس عزیك وٌفزاًظ تلفٌی هؾبروت زاؽت. زر هَعغC َّز زٍ ػض ،

ثزای ّز زٍ ثرؼ ٍ  A  ٍB  ٍCهَعغِ  3ّبی فَرت گزفتِ زر گزٍُ تحمیمبتی ثِ عَر حضَری ثزای هقبحجِ رفتٌس. هقبحجِ

ٍاحس حغبثزعی  Dبغل زر ثرؼ ایوٌی اعالػبت ارائِ ؽسُ اعت، سیزا زر هَعغِ ی ؽؽًَسُ تٌْب ثب هقبحجِ Dزر هَعغِ 

 عپبری ؽسُ ثَز.زاذلی ثزٍى

وزز، اهب ثِ هقبحجِ ؽًَسُ اخبسُ زازُ ؽسُ ثَز تب زرثبرُ عبذتبری ثزای هقبحجِ ّب فزاّن هی Aلیغت پزعؼ ّبی پیَعت 

زلیمِ ثِ عَل اًدبهیس ٍ آًْب پظ اس  90تب 45ز هقبحجِ ثیي وززًس هْن اعت فحجت وٌٌس. ّهَضَػبت ٍ هجبحثی وِ فىز هی

گبى هغلغ ثَزًس وِ ّسف هغبلؼِ زرن ثْتز ارتجبط ثیي اهٌیت ضجظ ثزای تحلیل ّبی ثؼسی ًَؽتِ ؽسًس. هؾبروت وٌٌسُ

 فٌبٍری اعالػبت ٍ حغبثزعی زاذلی اعت.

س، ثٌبثزایي اس رٍیىزز ویفی ثب وسثٌسی تَفیف ؽسُ هغبلؼِ ثِ فَرت اوتؾبفی ثب ّسف ؽٌبعبیی الگَ ّبی خبری تْیِ گززی

( اعتفبزُ ؽس آًْب ایدبز یه هبتزیظ ثزای تحلیل زازُ ّب را پیؾٌْبز وززُ ثَزًس سیزا آى یه رٍػ 1994َّثزهب )تَعظ هیلش ٍ 

 وٌس.ّب را ووه هیذالفِ ٍ زر ػیي حبل لبػسُ هٌس اعت وِ ثِ زرن هفَْم ٍ هؼٌی پبیگبُ زازُ

 

 پژٍّطی پیطیٌِ -3

ّب ثزای فزاّن وززى عغح هغلَة اس ایوٌی اعالػبت، هدوَػِ ای اس اثشارّب ٍ رٍیِ ّبی هتفبٍت را ثِ وبر هی ثزًس. عبسهبى

 (.1996راتلیف، وٌٌس )حغبثساراى ٍ حغبثزعبى هؼوَالً وٌتزل ّب را ثِ پیؾگیزاًِ، وؾف وٌٌسُ یب افالح وٌٌسُ عجمِ ثٌسی هی 

ّبی زعتزعی ؽبهل اثشارّبی هبًٌس زیَار زّس. وٌتزلّب را وبّؼ هیوٌٌسگبى زر ؽٌبعبیی ضؼفوِ احتوبل هَفمیت حولِ

ّبی هدبس ٍ هؼتجز ّغتٌس وِ ثزای وبّؼ احتوبل هَفمیت آتؼ، عیغتن پیؾگیزی اس حولِ، وٌتزل زعتزعی فیشیىی ٍ رٍػ

ًظبرتی ؽبهل هغتٌسعبسی ٍ تحلیل فؼبلیت رٍساًِ ّبی رٍز. وٌتزلوٌٌسگبى زر زعتیبثی غیز هدبس ثِ عیغتن ثِ وبر هیحولِ

 ثزز.ّب ثِ وبر هیاعت وِ ثرؼ ثزای وؾف هؾىالت ٍ ارائِ اعالػبت ضزٍری ثزای پیؾگیزی آى

ّبی (، عِ ًَع وٌتزل ایوٌی عیغتن اعالػبتی زارای اّساف هتفبٍتی ّغتٌس. وٌتز2009) یتزاههغبثك ثب تحمیك راؽجَتب ٍ  

-ّبی اوتؾبفی ّسفوٌساًِ وبّؼ هیوبل زر ذغز وؾف گزفتي ایوٌی اعالػبت را ثب لفل وززى تالػپیىزثٌسی هغتمیوب احت

ّبی غیز ّبی زعتزعی ثِ عَر هغتمین ذغز زر هؼزك وؾف لزار گزفتي را ثَعیلِ لفل وززى تالػزّس. ّوچٌیي وٌتزل

ّبی ًظبرتی ثِ عَر غیز هغتمین ذغز یه لزّس. ثزذالف زٍ ًَع وٌتزل لجلی، وٌتزهدبس ثزای زعتزعی ثِ عیغتن وبّؼ هی

پَؽی زّس. ثزای هثبل، هغتٌسعبسی هٌبعت ریغه چؾنی ارتمبی اثزثرؾی زٍ گزٍُ وٌتزل زیگز وبّؼ هیرٍیساز را ثَعیلِ

ّبی هؼیي خبیگشیي، تؼویزات ثِ وبر گزفتِ ؽسُ، زیَار آتؼ وغتزػ یبفتِ ٍ اعتمزار اس عیغتن افلی را سهبًی وِ پیىزثٌسی

ؽٌبعبیی زالیل رٍیسازّب ووه  تَاًس ثِزّس. ثِ عَر هؾبثِ، تحلیل فؼبلیت رٍساًِ هیّبی ایوٌی را وبّؼ هیزیگز اًَاع وٌتزل

ّبی هَخَز ثزای وبّؼ ریغه وِ یه حولِ هؾبثِ زر آیٌسُ تَاًس اعتفبزُ ؽَز ثزای تؼسیل وٌتزلوٌس، هبًٌس زاًؼ وِ هی

 هَفك ؽَز.

ّب توزوش زاؽتٌس. ثب ایي عبسی ّز عِ ًَع وٌتزل، ثز ًمؼ ٍاحس ایوٌی عیغتن اعالػبتی زر پیبزُ(2009) یتزاهراؽجَتبم ٍ 

ای وٌس وِ ٍاحس حغبثزعی زاذل عبسهبى ثبیس ثِ عَر زٍرُ، پیؾٌْبز هیCOBITٍخَز، ثِ ػٌَاى یه راٌّوبی ٌّدبری

بتی را ارسیبثی وٌس. ثٌبثزایي ٍ ثب تبویس هٌغمی ّبی هزتجظ ثب ایوٌی عیغتن اعالػّبی زاذلی ؽبهل وٌتزلاثزثرؾی وٌتزل
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تَاًس اثزثرؾی وٌس گغتزػ ثزرعی حغبثزعی زاذلی هیّبی ًظبرتی پیؾٌْبز هی( ثز ارسػ وٌتزل2009) یتزاهراؽجَتبم ٍ 

 تالػ ایوٌی اعالػبت عبسهبى را ارتمبء ثرؾس.

ّبی ایوٌی اعالػبت را آسهَى ارتمبی اثزثرؾی زیگز رٍػ ّبی ًظبرتی زر(، ارسػ وٌتزل2009) یتزاهثب ایي ٍخَز، راؽجَتبم ٍ  

ّب ثِ عَر ضوٌی ٍخَز یه فزایٌس ثبسذَرز وِ اس ًىزز ثلىِ فمظ ارسػ ثبلمَُ آى را ثسیْی پٌساؽتٌس. ّوچٌیي، هسل آى

-عتفبزُ هیّبی زعتزعی ٍ پیىزثٌسی عبسهبى اّبی ًظبرتی ثزای تؼسیل ٍ ثْجَز وٌتزلاعالػبت گززآٍری ؽسُ تَعظ وٌتزل

ی هغئَلیت تَاًس اثزثرؾی ٍ وبرایی فزایٌس ایوٌی اعالػبت را تٌْب ثب تَعؼِوٌس. ثبسذَرز حغبثزعی زاذلی هیوٌس را فزك هی

اؽربؿ ثزای الساهبت افالح ثرؼ ایوٌی اعالػبت زر پبعرگَیی ثِ ّز گشارػ حغبثزعی تؼییي ؽَز. حسالل زر ایي ثرؼ، 

ّبی حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی ثرؼ حغبثزعی زاذلی زارز. اگز چِ یه ارتجبط ذَة ثیي ثرؼّب ثب ثزای ویفیت ارتجبط آى

پیسا ؽسُ اعت،  SOXاعالػبت ثب ثْجَز عغح تَافك یه عبسهبى ثب الشاهبت وٌتزل زاذلی هزتجظ ثب فٌبٍری اعالػبت اس لبًَى 

ّبی یه عبسهبى اغلت تغییز ؽىل یز ثرؼزٌّس وِ ارتجبط ثیي ثرؼ حغلجزعی زاذلی ٍ عباهب ّوچٌیي ؽَاّس ًؾبى هی

ّبی ایوٌی اعالػبت ٍ حغبثزعی زاذلی را یبفتِ اعت. ثٌبثزایي، ایي هَضَع ثزای زرن ػَاهلی وِ هبّیت ارتجبط ثیي ثرؼ

 وٌس، هْن اعت.هتبثز هی

سّب زاؽتِ ثبؽس. زر ٍالغ تَاًس یه اثز هٌفی رٍی ارتجبط ثیي ایي ٍاحارتجبط ضؼیف ثیي حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت هی

ّب وِ اغلت ّبی ثیي پیؾیٌِ ٍ زاًؼ سیزثٌبی ثیؾتز ػسم تَافكای ٍخَز زارز وِ هؾىالت ارتجبعی تفبٍتؽَاّس لبثل هالحظِ

ّب زر اًساسُ ثرؼ، فزٌّگ، هٌبثغ ٍ ًگزػ هسیزیت یبثس. تفبٍتزّس، اًؼىبط هیثیي هسیز هبلی ٍ هسیز فٌبٍری اعالػبت رخ هی

تَاًس ثز هؾىالت ارتجبعی ثیي ٍاحسّبی عبسهبى ّغتٌس. زر ًْبیت، تفبٍت زر زعتزعی ثِ هسیزیت ارؽس هی ...یگز زالیلٍاحس ز

 ارتجبط ثیي زٍ ثرؼ اثز گذارز.

ثرؼ هشثَر ثگذارز، زر  2ارتجبط ًبزرعت یب ًبوبفی ثیي حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت هی تَاًس اثزی هٌفی ثز ارتجبط ثیي 

ّبی هتفبٍت زر عبثمِ ٍ زاًؼ، سیزثٌبی ػسم ؽَاّس لبثل هالحظِ ای ٍخَز زارز وِ هؾىالت ارتجبعی وِ ٍاوٌؼ حمیمت

هسیزاى فٌبٍری اعالػبت رخ زازُ اعت. تفبٍت هَخَز زر اًساسُ، فزٌّگ،  ٍ تَافمْبیی ثَزُ اعت وِ اغلت هیبى هسیزاى هبلی

گز ػلتْبی ثبلمَُ زر ایدبز هؾىل ثیي ٍاحسّبی یه عبسهبى ّغتٌس. ًْبیتبً هٌجغ ٍ رٍؽْبی هسیزیتی ّز یه اس ایي زٍ ثرؼ زی

آًىِ تفبٍت زر زعتزعی ثِ هسریت ارؽس ًیش هی تَاًس ارتجبط ثیي حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت را هتبثز وٌس. ػوَهبً 

رػ هی وٌس. زر همبثل ثرؼ ایوٌی هسیزیت ارؽس گشا ثِ ّیبت هسیزُ ٍ اس ًظز ازاری ثِ حغبثزعی زاذلی اس ًظز وبروززی

 اعالػبت اغلت گشارؽگزی هغتمین ثِ هسیزیت ارؽس ًسارز اهب هؼوَالً ثِ ثِ هسیز فٌبٍری اعالػبت گشارػ هی وٌس.

ثٌبثزیي، ثیي زٍ ثرؼ حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی عیغتن اعالػبتی، هوىي اعت زارای ارتجبط غیز ثْیٌِ ثبؽٌس ٍ هوىي اعت 

ثِ هٌظَر وؾف ایي احتوبل ٍ ؽٌبعبیی زیگز ػَاهل ثبلمَُ  وبر زر عبسهبى اس ًظز ویفیت ارتجبعبت تبثیز پذیزز.ّبی اًدبم ٍیضگی

، زر ازاهِ یه هدوَػِ هقبحجِ ؽَزوِ هبًغ ایدبز ّوىبری ثْیٌِ ثیي زٍ ثرؼ هشثَر ؽَز ٍ یب هبًغ پیؾزفت رٍاثظ آًْب هی

 ؽبغل زر ایوٌی عیغتن اعالػبتی تسٍیي گززیسُ اعت. ًیوِ عبذتبر یبفتِ ثب حغبثزعبى زاذلی ٍ افزاز

 

 یافتِ ّاي هصاحبِ -4

 اثر ٍیژگیْاي حسابرساى داخلی بر ارتباطات بیي کارکٌاى حسابرساى داخلی ٍ ایوٌی اطالعات-4-1 

اعالػبت را ّبی حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی هقبحجِ ؽًَسُ ّب هؾرـ وززًس وِ ٍیضگیْبی حغبثزط، هبّیت ارتجبط ثیي ثرؼ

ّبی ارتجبعی ٍ زرن ًمؼ وٌس.ػَاهل ذبفی وِ تَعظ آًبى اؽبرُ ؽسُ ثَز ؽبهل عغح زاًؼ فٌی حغبثزعبى، هْبرتهتبثز هی

 حغبثزط زاذلی زر همبثل ایوٌی اعالػبت ثَز.

 الف(اّویت داًص فٌی حسابرساى

ًؼ حغبثزط اس فٌبٍری اعالػبت، اثز ٍیضُ وبروٌبى ّز زٍ ثرؼ حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت تقسیك وززًس وِ عغح زا

 ثرؼ زارز. 2ای ثز هبّیت ارتجبط ثیي 
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 ب(هْارتْاي ارتباطی

ّبی ارتجبعی ثِ ذقَؿ ٍضَح ٍ ؽفبفیت، تَعظ هقبحجِ ؽًَسُ ّب هْن ؽوززُ ؽسُ اعت. ثزای ًوًَِ حغبثزط هْبرت

 ثیبى وزز:Aزاذلی هَعغِ 

زرفس 99ّب ٍ چزایی آًْب پیؼ اس آسهَى ثبؽس، زر لبزر ثِ تؾزیح زاهٌِ وٌتزلیه حغبثزط فٌبٍری فٌبٍری اعالػبت ذَة ثبیس 

 ّب تَعظ ثرؼ فٌبٍری اعالػبت هی ؽَز.پزط ٍ خَّبی هحمك ًؾبى زاز ایي تَاًبیی ثبػث پذیزػ وٌتزل

 ج( طرز برخَرد حسابرس ٍ ادراک ًقص حسابرسی

ثِ خبی پلیظ، هؾبٍرُ ای هی زاًس؛ اعویٌبى هؾتزن ثیي  ، ثیؾتزثِ عَر ذالفِ، سهبًی وِ حغبثزط زاذلی ًمؼ ذَز را

ثرؼ ّبی حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت پسیسآهسُ ٍ زر ًتیدِ ی افشایؼ اػتوبز هؾبروت ٍ ّوىبری ًیش افشایؼ هی 

 یبثس.

 اثر هذیریت ارضذ بر ارتباط بیي حسابرسی داخلی ٍ ایوٌی اطالعات-4-2

ٌیت ثِ ػٌَاى یه ػبهل هْن زر اثز ثرؾی ولی ایوٌی اعالػبت عبسهبى، ثیبى ؽسُ اعت. زر ُعغح الشام هسیزیت ارؽس ثزای اه

هقبحجِ ؽًَسگبى )حغبثزعبى زاذلی ٍوبروٌبى ثرؼ ایوٌی اعالػبت( تَعظ هسیزیت ارؽس  ّبًْبیت زر ّز یه اس هقبحجِ

هؾرـ  A,B,Dهَعغِ غیزاًتفبػی  3حوبیت هی ؽسًس؛ ثب ایي ٍخَز هؼیبرّبی رزیبثی ؽسُ زر ؽبغالى ایوٌی اعالػبت 

عبذت وِ ػلی رغن ایٌىِ هسیزیت ارؽس افَالً حوبیت سیبزی اس ایوٌی اعالػبت وززُ اعت اهب هٌبثغ هٌبعجی ثزای ًیبسّبی 

ّب، ٍالؼبً ّوٌَایی اذتقبؿ ًسازُ اعت. ثِ زلیل ثبال ثَزى هیشاى آسازی ثیبى ٍ اعتمالل زاًؾىسُ ضزٍری ایوٌی اعالػبت

ی ثب عغح اخزایی هسیزیت زاًؾىسُ ٍخَز زاؽت. آًْب گشارؽبت هغتمیوی ثزای ًظبرت هتوزوش ثز فزایٌس وغت ٍوبر هٌبعج

ػالٍُ ثز ایي زر " Aّب را هتَخِ ؽسُ اًس. هسیز ایوٌی اعالػبت هَعغِ عبل گزٍّب ثِ ذَثی ریغه2زریبفت وززُ اًس. زر عَل 

هسیزیت ارؽس ثزای ارائِ هٌبثغ وبفی، زلیل ػسم زعتیبثی ثِ زاًؼ فٌی حغبثزط زاذلی هؾرـ عبذت وِ تَاًبیی  Bهَعغِ 

؛ ّن هسیز ایوٌی عیغتن اعالػبتی ٍّن حغبثزط  Cػویك زرثبرُ ایوٌی عیغتن اعالػبتی ثَزُ اعت زر همبثل زر هَعغِ

الٍُ ثز آى هشایبی .ػزاذلی فىز هی وٌٌس وِ هسیزیت ارؽس هَعغِ ثَزخِ وبفی ثزای ایوٌی اعالػبت را فزاّن وززُ اعت

هؾرقی ثزای ایوٌی اعالػبت هبًٌس هَارزی وِ هسیز ایوٌی اعالػبت هؾرـ عبذتِ، ارائِ وززُ اًس. ثزای زعتیبثی ثِ یه 

چیشی وِ آًْب خشٍ اّساف عبالًِ هی زاًٌس، تؼساز سیبزی هشایبی ٍاثغتِ ثِ زعتیبثی ٍ ثز اٍرزُ عبذتي حغبثزعی زر تغبثك ثب 

 فلی ایدبز وززُ اًس.ًمبیـ یبفتِ ّبی ا

ثزای ضوبًت اخزایی زاؽتي لبًَى عبرثٌشآوغلی هیتَاى هؾَق ّبیی اس عَی هسیزیت ًغجت ثِ اّساف ػوَهی ٍ هرقَفبً 

هَضَػبت هزتجظ ثب ایوٌی اعالػبت اذتقبؿ زاز اٍ ّوچٌیي ذبعز ًؾبى عبذت وِ لبًَى عبرثٌشآوغلی ثز ًگزػ هسیزیت 

 یتزاهزرن ًمؼ ایوٌی اعالػبت ثز ػولیبت پؾتیجبًی عبسهبى اثز زاؽتِ اعت راؽجَتبم ٍ  ارؽس اس ثبثت توزوش ثز ایدبز ٍ

(2009.) 

ثرؼ هَعغبت هَرز هقبحجِ، هسیزیت ارؽس را حبهی  2ثِ عَر ذالفِ، اگزچِ زر تحمیك اًدبم ؽسُ، افزاز ؽبغل زر ّز  

هٌبثغ لبثل اًساسُ گیزی ٍ  هسیزیت ارؽس زر لجبل ثزایایوٌی اعالػبت پٌساؽتِ ؽس، اهب زر افل فمظ زر هَعغبت اًتفبػی تَافك 

پبزاػ هتٌبعت ثب آى ٍخَز زارز. زر ًتیدِ اًتظبر هی رٍز وِ ثِ زًجبل پیگیزی هٌبفغ ؽرقی ذَز زر افشایؼ ارسػ عبسهبى ٍ 

 هؾبروت زر ایوٌی اعالػبت ثبؽٌس.

 پیاهذّاي ارتباط بیي حسابرسی داخلی ٍ ایوٌی اطالعات-4-3

یه ارتجبط فویوی ثیي ثرؾْبی حغبثزعی زاذلی ٍایوٌی  A ٍCزح ؽسُ تَعظ هقبحجِ ّبی ؽًَسُ هَعغبت هَارز هغ

اعالػبت ارائِ وززًس وِ هیتَاًس ُثزای عبسهبى هفیس ثبؽس اس زیسگبُ ایوٌی اعالػبت پؾتیجبًی حغبثزعی زاذلی هیتَاًس ثِ پیبزُ 

ثیبى وزز وِ هب یه ارتجبط  Aوٌس. هسیز فٌبٍری اعالػبت هَعغِعبسی لسرتوٌس رٍؽْبی ایوٌی ٍثْجَز وبرایی آًْب ووه 

هتمبثل ٍ هثجت زارین، هٌفؼت ٍالؼبً سیبزی ثِ هب زر زعتیبثی ثِ اّسافوبى اس زیسگبُ ایوٌی اعالػبت هیزعس ٍهب اّویت تغییزات 

زاذلی ثِ عَر ثبلمَُ هیتَاًس اس ّب را زرن هیىٌین، زر هدوَع ًىبت هغزح ؽسُ زر هقبحجِ ّب ًؾبى زازًس وِ حغبثزعی وٌتزل
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رٍز وِ ثبسذَرز حغبثزعی زاذلی ثتَاًس فزفت ّبی ثْجَز اثز ثرؾی توبم چٌسیي راُ ارسػ افشایی وٌس؛ ّوبًغَر وِ اًتظبر هی

تَاًس ًؾبى زّس وِ عغح ّبی عیغتن اعالػبتی را ؽٌبعبیی وٌس ثزای هثبل ًتبیح حغبثزعی ایوٌی اعالػبت هیاًَاع وٌتزل

ّب تب چِ هیشاى اعت. اًدبم یه وبر حغبثزعی زاذلی ّوچٌیي، ثِ هَلغ ثَزى الساهبت ؼی اًغجبق وبرثز ًْبیی ثب عیبعتٍال

تَاًس هیشاى وٌس. زر ًْبیت حغبثزعی زاذلی هیّبی ًظبرتی را ارسیبثی هیّبی رٍساًِ ایوٌی ٍ زیگز عیغتناعالػبتی اس فؼبلیت

اًس را ؽٌبعبیی وٌس ّبی زاٍعلجبًِ تؼسیل ؽسُبی پیىزثٌسی وِ زر پبعد ثِ پَیؼالساهبت افالحی هبًٌس زرفس زعتگبّ

ّبی حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت یه هَضَع هْن ثزای تحمیمبت پیبهسّبی هزتجظ ثب عغَح هتفبٍت ّوىبری ثیي ثرؼ

جَز هسیزیت ریغه ازران ؽسُ اعت آتی ّغتٌس. اس زیسگبُ حغبثزعی زاذلی یه ارتجبط ذَة ثب ثرؼ ایوٌی اعالػبت ثزای ثْ

وٌس وِ هي توبم وبروٌبى ایوٌی اعالػبت زاًؾىسُ ٍ ثزذی اس وبروٌبى پؾتیجبًی آًْب را ثیبى هی Aحغبثزط زاذلی هَعغِ 

ّبی پز ریغه هی ؽٌبعن، ایي ارتجبط اس عزیك اعویٌبى ثرؾی ثب حغبثزعی فٌبٍری اعالػبت ٍ توزوش ثز حَسُ ّب ٍحغبة

 ؽَز.افشایی ثِ عبسهبى هیهَخت ارسػ 

 

 بحث ٍ خالصِ -5

ّب زر ایي ی هبّیت ارتجبط ثیي حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت ٍخَز زارز. ثزای ؽزٍع ثزرعیاعالػبت تدزثی ووی زرثبرُ

تجبط ثرؼ فَرت زازُ ؽس، ؽَاّسی اس هبّیت هتفبٍت ار 2سهیٌِ، یه هدوَػِ هقبحجِ ًیوِ عبذتبر یبفتِ ثب ؽبغالى زر ّز 

ثرؼ ثِ چؾن ذَرز وِ  2یه ارتجبط لَی ثیي  A  ٍCیبفت گززیس. زر هَعغِ  هَعغِ هَرز هقبحجِ 4ثیي زٍ ثرؼ زر 

ثرؼ ثِ ًظز  2یه ارتجبط هحسٍز ثیي  D  ٍBثرؼ  2وبهالً ارتجبط هثجت ٍ زارای هٌبفغ ثزای ّز زٍ ثرؼ ثَز. زر همبثل زر 

 ثرؼ پسیسآهسُ ثبؽس اؽبرُ ًىززًس. 2س ّوىبری رعیس ٍ هقبحجِ وٌٌسگبى ثِ هٌفؼت ذبفی وِ ا

ّبی هتفبٍت تَاًس ثزای ارتمبی خٌجِّب، چٌسیي حَسُ ثبلمَُ وِ ثبسذَرز حغبثزعی زاذلی هیّبی هقبحجِ ؽًَسُتحلیل گفتِ

اعت  ایوٌی اعالػبت ثِ وبر رٍز، را ؽٌبعبیی وزز. یه هَضَع هْن ثزای تحمیمبت آتی توزوش ثز چگًَگی ؽٌبعبیی هٌبفغ

ثرؼ ثغتگی زارز. ؽىل  2هغبلؼِ اوتؾبفی ثیبى هی وٌس وِ ؽٌبعبیی آى هٌبفغ احتوبالً ثِ چیشی فزاتز اس هبّیت ارتجبط ثیي 

 تَاًس زر تحمیمبت ثؼسی ثزرعی ؽَز را ارائِ گززیسُ،یه هسل اس ػَاهل ارائِ گززیسُ ٍ تؼسازی پیؾٌْبز اثتسایی وِ هی 2

ّبی حغبثزعبى هَعغِ ثِ پزعؼ زرثبرُ چگًَگی اثز گذاری ٍیضگی 4ّب زر ّز جِ ؽًَسُپیؾٌْبز ًرغت اس ٍاوٌؼ هقبح3

 ثرؼ حغبثزعی زاذلی ٍایوٌی اعالػبت هغزح هی ؽًَس.2زاذلی ثز ویفیت ارتجبط ثیي 

 1پیطٌْاد  

وٌس هتبثز هیعغح زاًؼ فٌبٍری اعالػبت ثرؼ حغبثزعی زاذلی ویفیت ارتجبط ثیي حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت را 

 ؽَز.تز ثیي زٍ ثرؼ هیعغَح ثبالتز زاًؼ فٌی اعالػبت هٌتح ثِ ارتجبط هَثزتز ٍ ػویك

 2پیطٌْاد  

ّبی ارتجبعی ثیي حغبثزعی زاذلی ثِ عَر هغتمین ثز عغح ّوىبری ثیي حغبثزعی زاذلی ٍایوٌی اعالػبت اثز زارز هْبرت

افشایؼ اعویٌبى ثرؼ ایوٌی عیغتن اعالػبتی ٍ ّوىبری ثیؾتز آى  تؼزیف ؽفبف زاهٌِ ٍ ّسف یه وبر حغبثزعی هٌدز ثِ

 ؽَز.هی

 3پیطٌْاد 

گذارز سهبًی وِ حغبثزعی ًگزػ حغبثزعی زاذلی هغتمیوبً ثز عغح ّوىبری حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت اثز هی

زاذلی یه ًگزػ هؾبروتی یب ثْجَز فزایٌس زاؽتِ ثبؽس عغح ثبالتزی اس اعویٌبى ٍّوىبری ثیي حغبثزعی زاذلی ٍایوٌی 

اعالػبت ٍخَز ذَاّس زاؽت، سهبًی وِ حغبثزعی زاذلی یه ًگزػ پلیغی ًغجت ثِ وبر زاؽتِ ثبؽس ّوىبری ووتزی ٍخَز 

 ذَاّس زاؽت.
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 ّاي پژٍّصئِ جذٍلی براي پیطٌْادات، هٌبع یافتِارا -2جذٍل

 4پیطٌْاد  

ّبی زاؽتٌس عغح ثبالی تؾَیك تَعظ هسیزیت ارؽس ثزای ثرؼاظْبر هی Cّبی هقبحجِ ؽًَسگبى زر هَعغِ ثز هجٌبی گفتِ

 حغبثزعی زاذلی ٍایوٌی اعالػبت ثِ ّوىبری هتمبثل عزاحی ؽسُ اعت.

س ثز هبّیت ارتجبط ثیي وبروٌبى حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی اعالػبت هرقَفبً سهبًی وِ : اثز گذاری هسیزیت ارؽ 5پیؾٌْبز 

حغبثزعبى ارؽس ٍافزاز اخزایی زر ثرؼ ایوٌی یه ًگزػ هؾبروتی زاؽتِ ثبؽٌس هٌدز ثِ ّوىبری ثیؾتز آًْب ٍ پبعرگَیی 

 ؽَز.هغئَالى اخزایی ثزای ّز ثرؼ هی

 5پیطٌْاد  

وِ  Cّبی ایوٌی عیغتن اعالػبتی ٍ حغبثزعی زاذلی زر هَعغِ م ؽسُ وِ ػوك ارتجبط ثیي ثرؼؽَاّس هقبحجِ ّبی اًدب

 ّسف آى وغت عَز ثَزُ اعت ٍاًتفبػی ثَز را زر ارتجبط ثب هَضَع لبًَى عبرثٌشآوغلی ًغجت ثِ عِ هَعغِ ثزرعی ؽسُ زیگز

وٌس وِ ػوك ارتجبط ثیي ّوچٌیي ایي ٍالؼیت ثیبى هیزّس. وِ ثِ عَر هغتمین هَضَع عبرثٌشآوغلی ًجَزًس را اًؼىبط هی

وِ حغبثزعی زاذلی ثِ عَر هغتمین ثِ ؽَرای  Bّبی حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی عیغتن اعالػبتی زر هَعغِ ثرؼ

 زاز، وبًبل رعوی ثزای ارتجبط ثرؼ عیغتن اعالػبتی ًساؽتِ لَی ًجَز.ًوبیٌسگبى گشارػ هی

ّبی ّبی ارتجبط عبسهبًی هبّیت ارتجبط ثیي ثرؼت الشاهبت اًغجبق ثب همزرات ٍوبًبلّبی عبسهبًی هبًٌس هبّیٍیضگی 

ّبی اثتسایی را ارائِ وزز وِ ّبی هب ثزذی ؽبذـحغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی عیغتن اعالػب تی را هتبثز وٌس. ًتبیح هقبحجِ

ة  6الف ٍ 6ثبؽس ایي ًىبت زر لبلت زٍ پیؾٌْبز تَاًسػالٍ ثز ارتجبط هثجت ثب ایوٌی اعالػبت ًیش هفیس حغبثزعی زاذلی هی

 هی ؽَز. عزح

ّب ٍ ّبی ایوٌی عیغتن اعالػبتی ٍ حغبثزعی زاذلی اًغجبق وبرثزاى ثب رٍیِ: یه ارتجبط ّوىبراًِ ثیي ثرؼالف 6پیطٌْاد 

 ّبی اهٌیت اعالػبت عبسهبى را افشایؼ هی زّس.عیبعت

رؼ حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی عیغتن اعالػبتی اثز ثرؾی حغبثزعی زاذلی را : یه ارتجبط ّوىبراًِ ثیي زٍ ثب6پیطٌْاد 

یه  A  ٍCّب زر هَعغبت زّس اگز چِ هقبحجِ ؽًَسُثَعیلِ تَخِ هغتمین ثِ حَسُ ّبی زارای ریغه ثیؾتز ثْجَز هی

هغزح وززًس، اهب  تؼساز هٌبفغ ثزای ارتجبط زٍعتبًِ ٍ فویوی ثیي ثرؾْبی حغبثزعی زاذلی ٍ ایوٌی عیغتن اعالػبتی

 حغبثزعی زاذلی ثِ حفظ اعتمالل ٍ ثی عزفی ذَز ثزای اًدبم وبر ثِ عَر اثز ثرؾی ًیبس زارز.

 

 گیري بحث ٍ ًتیجِ -6



 حغبثساری ٍ هبلی هسیزیت التقبز، هغبلؼبت

 88 -79 ففحبت ،1395 تبثغتبى ،2/2 ؽوبرُ ،2 زٍرُ

87 

 

(، ثٌبثزایي، ًظبرت هٌظن وٌتزل ایوٌی 2004وَسٍ،اعت )پبیؼ( یه خشء خساًبؽسًی اس وٌتزل زاذلی اثزثرؼ ًظبرت )

(. اگزچِ ًظبرت ثز 2009راًغجتْبم ٍ هیتزا، زّس )ی ایوٌی اعالػبت عبسهبى را ارتمب هِتَاًس اثزثرؾی ولی ثزًباعالػبت هی

وٌتزل ایوٌی اعالػبت هی تَاًس ٍخَز زاؽتِ ثبؽس ٍ هؼوَالً ّغت، اهب اًدبم آى تَعظ ثرؼ ایوٌی اعالػبت، هٌبفغ ثیؾتزی ثِ 

(. الجتِ ًتبیح ایي تحمیك 2011ٍاالط ٍ ّوىبراى، ؽَز )ّوزاُ ثبر ذَاّس آٍرز اگز ثب اعتفبزُ اس ًتبیح ثزرعی حغبثزعی زاذلی 

اظْبر هی زارز وِ هٌبفغ ثبسذَرز هغتمل ثِ عغح زاًؼ حغبثزعبى زاذلی اس فٌبٍری اعالػبت، ًگزػ آًْب ثِ ّوىبری ثب 

اذلی ٍ ایوٌی ًمؼ پلیظ زر همبثل هؾبٍر اهیي(، حوبیت هسیزیت اس ّوىبری ثیي حغبثزعی ز)اعالػبت وبروٌبى ثرؼ ایوٌی 

 اعالػبت، ٍ ذقَفیبت عبسهبًی هبًٌس الشاهبت اًغجبق ثب همزرات ٍ وبًبل ّبی ارتجبعی رعوی ثغتگی زارز.
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