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تبوستبٖ-ایزاٖ ،وبرضٙبسی ارضذ دا٘طٍبٜ آساد ٚاحذ تبوستبٖ  

 
 

 چکیدُ

وٙٙذٌبٖ اس غٛرتٟبی ٔبِی  ٞٓ ٔذیزاٖ ثتٛا٘ٙذ ٚؽبیف خٛد را ثٝ ٘حٛ احسٗ ٚ در خٟت خّت رضبیت استفبدٜ ایٙىٝثٝ ٔٙؾٛر  

ثٝ ا٘دبْ ثزسب٘ٙذ ٚ ٞٓ حسبثزسبٖ ثتٛا٘ٙذ ٌشارش حسبثزسی ٔغبثك ثب استب٘ذاردٞبی حسبثزسی ارائٝ ٕ٘بیٙذ، ثبیذ سيستٓ وٙتزَ 

ٛد در آٖ ثٝ اعالؿ ٔذیزیت ثزسذ. ایٗ أز ٟٔٓ اس عزیك ارسبَ ٘بٔٝ ٔذیزیت داخّی تٛسظ حسبثزسبٖ ارسیبثی ٚ ٘مبط ضقف ٔٛخ

ٞذف ایٗ ٔمبِٝ ثزرسی تبثيز ٘بٔٝ ٔذیزیت ثز سيستٓ وٙتزِٟبی داخّی ضزوتٟبی ٔٛرد رسيذٌی سبسٔبٖ ٌيزد.  غٛرت ٔی

استٙتبج تٛغيفی ثٝ ِحبػ  ٞذف وبرثزدی، اس ِحبػ عزح تحميك پس رٚیذادی ٚ پژٚٞص حبضز ثٝ ِحبػ حسبثزسی است.

آٔبری را تطىيُ ٔی دٞٙذ.  خبٔقٝ در ایٗ پژٚٞص حسبثزسبٖ ٔستمُ ضبغُ در سبسٔبٖ حسبثزسی، تحّيّی )استمزایی( است.

ثزاسبس آٔبر ٚ اعالفبت ٔٛرد ٘يبس، ٔطخع ٌزدیذ وٝ تقذاد ٔذیزاٖ ارضذ، ٔذیزاٖ فٙی، سزپزستبٖ ارضذ ٚ سزپزست ٞب ثٝ 

ٛ٘ٝ حسبثزسبٖ ٔستمُ ثز اسبس فزَٔٛ تقذاد ٔٛرد ٘يبس ثزای ٕ٘ ( ٔی ثبضذ.٘فز 498 خٕقبً٘فز ) 374،103،21تزتيت 

تقييٗ ضذ وٝ ثٝ ضيٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيزی تػبدفی عجمٝ ثٙذی ا٘تخبة ضذ٘ذ ثٝ ٔٙؾٛر ٌزدآٚری اعالفبت اس  ٘فز 65،وٛوزاٖ

سؤاَ استفبدٜ ضذ. تدشیٝ ٚ تحّيُ دادٜ ٞب ثب استفبدٜ اس آسٖٔٛ تی استيٛد٘ت ا٘دبْ ٌزفت. ٘تبیح ٘طبٖ داد؛  15پزسطٙبٔٝ ای ثب 

اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ثز سيستٓ وٙتزَ داخّی تبثيز ثسشایی داضت. ٕٞچٙيٗ ٚخٛد ٚاحذ  95/0ر ٘ؾز ٌزفتٗ احتٕبَ ثب د

حسبثزسی داخّی ٔی تٛا٘ذ در خٟت پی ٌيزی اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ٚ رفـ ٘مبط ضقف ٔٛخٛد در سيستٓ وٕه ٔٛثزی 

ٕ٘ی ثبضذ. خٕـ ثٙذی ٘تبیح ٘طبٖ داد وٝ فٛأّی چٖٛ تغييز در  ثبضذ ِٚی ِشٚٔبً ثٟتزیٗ ٔزخـ ثزای دریبفت ٘بٔٝ ٔذیزیت

افزاد ٔتخػع در أٛر ٔبِی در ٞيأت ٔذیزٜ ٚ اٍ٘يشٞبی ضخػی ٔذیزاٖ اخزایی در اخزای ٔفبد  ٚخٛد ٔذیزاٖ اخزایی ضزوت،

 ثبضذ٘بٔٝ ٔذیزیت ٔٛثز ٔی

 

 .حسبثزسی سبسٔبٖ ٘بٔٝ ٔذیزیت، سيستٓ وٙتزَ داخّی، ضزوت،ّای کلیدی:  ٍاژُ
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 هقدهِ -1

ثيص اس پيص ضزوتٟبی ثشري ٚ تٙٛؿ ٚ پيچيذٌی  ٌستزش ،فٙی ٚ ثٝ تجـ آٖ ثب تٛخٝ ثٝ رضذ رٚس افشٖٚ پيطزفتٟبی فّٕی ٚ 

ایٍٙٛ٘ٝ ضزوتٟب ثزای ادارٜ ٔغّٛة ٚٔٙؾٓ  تیزیٔذ فقبِيتٟبی غٙقتی ٚ تِٛيذی وٝ وطٛر ٔب ٘يش در ایٗ ٔسيز ٌبْ ثز ٔی دارد،

زٚسی خٟت ایفبی ٚؽبیف خٛد در سٔيٙٝ فقبِيتٟب ٘يبسٔٙذ ثٝ ایدبد سيستٕٟبی وٙتزِی لبثُ افتٕبد ٔی ثبضٙذ ٔضبفبً، ٔذیزیت أ

 وٙتزَ ٚثٟجٛد سيستٕٟبی وٙتزِٟبی داخّی وٝ ٟ٘بیتأ تػٕيٓ ٌيزی غحيح ٚ ثز٘بٔٝ ریشی دليك را ثزای ایطبٖ فزاٞٓ ٔی سبسد،

 اسعزف دیٍز، (2005 ،ٖاربىٕٞ ٚ ٖبچ) ٚ ثٝ ٔٛلـ اس ٚضيت ٚ چٍٍٛ٘ی سيستٕٟبی ٔٛخٛد دار٘ذ ٔٙبست ثٝ اعالفبت دليك، بسي٘

يستٓ وٙتزَ داخّی لبثُ اتىب ٚٔغّٛة ثزای حسبثزسبٖ ٘يش وٝ ٚؽيفٝ حسبثزسی ٚ ٌشارش دٞی غٛرتٟبی ٔبِی ضزوت س ٚخٛد

 لبثُ تٛخٟی دارد چزا وٝ ويفيت وٙتزِٟبی داخّی ضزوت ٔٛرد رسيذٌی ٚ وفبیت ٚیب فذْ وفبیت آٖ، ٕتياٞ را ثزفٟذٜ دار٘ذ،

 .(2012 ،ٖاربىٕٞ ٚ ْبسِبث) زسبٖ استاس ٞز فبُٔ دیٍزی تقييٗ وٙٙذٜ ٘حٜٛ رسيذٌی حسبث صيث

ٔجبدرت ثٝ ارسیبثی سيستٓ وٙتزَ  حسبثزسبٖ ثزای رٚضٗ ضذٖ ٔيشاٖ وفبیت وٙتزِٟب ٚ تقييٗ درخٝ اتىب ثز وٙتزِٟبی داخّی،

ٔی تٛا٘ٙذ  حسبثزسبٖ آٍ٘بٜ ارسیبثی ا٘دبْ ضذٜ حبوی اس ٚخٛد وٙتزِٟبی داخّی ٔٛثز ثبضذ، چٙب٘چٝ داخّی غبحجىبر ٔی ٕ٘بیيذ.

 در ِٚی ثب ایٗ ٚخٛد،غحت سٛاثك حسبثذاری ٔزثٛط افتٕبد وزدٜ ٚ در ٘تيدٝ ثب وبر ٘سجتبً وٕتزی لبدر ثٝ اؽٟبر ٘ؾز ٌزد٘ذثٝ 

ثب  تٟٙب بیثٝ اؽٟبر ٘ؾز ٔمجَٛ در ٔٛرد غٛرتٟبی ٔبِی را غيز ٕٔىٗ ٔی سبسد  ذٖيرس وٙتزِٟبی داخّی، ضقف ثزخی اس ٔٛارد،

٘مبط ضقف ٔٛخٛد را ثٝ اعالؿ ٔذیزیت ٔی رسب٘ٙذ ٚ  حسبثزسبٖ ایٍٙٛ٘ٝ ٔٛارد، در غزف ٞشیٙٝ ای ٌشاف فزاٞٓ خٛاٞذ آٔذ.

 .(1395فّيشادٜ،  ٚ فخبری) ٙذپيطٟٙبدات سبس٘ذٜ خٛد را ٘يش ثزای ثٟجٛد وٙتزِٟبی داخّی ثٝ غبحجىبر ارائٝ ٔی دٞ

ثٙبثزایٗ چٙب٘چٝ استفبدٜ غحيح ٚ  ٔی ثبضذ» 1٘بٔٝ ٔذیزیت«اثشار اعالؿ رسب٘ی ٘مبط ضقف ٔٛخٛد در سيستٓ، ٟٕٔتزیٗ یىی اس

را در حفبؽت دارایيٟب ٚ ثجت  غبحجىبر وٙتزِٟبی داخّی را در پی خٛاٞٙذ داضت ٚ ایٗ أز، ثٟجٛد درستی اس ٘بٔٝ ٔذیزیت ضٛد،

٘تيدٝ وبٞص حك اِشحٕٝ حسبثزسی را ٘يش ٚ وبٞص حدٓ رسيذٌی حسبثزسبٖ ٚدر غحيح ٚ وبُٔ ٔقبٔالت یبری خٛاٞذ ٕ٘ٛد 

 (1394 ،وٛچىی) ٛاٞذ داضتثذ٘جبَ خ

در ایٗ ٘بٔٝ حسبثزسبٖ ٔالحؾبت ٚ پيطٟٙبدات خٛد را ٘يش در ارتجبط ثب ثٟجٛد احتٕبِی در رٚضٟبی حسبثذاری، وٙتزِٟبی 

داخّی، رٚیٝ ٞبی فّٕيبتی ٚ سبیز ٔغبِجی اس ایٗ لجيُ ثٝ ٔذیزیت ارائٝ ٔی وٙٙذ. تٟيٝ ضذٖ ایٗ ٌشارش تٛسظ حسبثزسبٖ 

تبثيز ٔثجت  أب ؛ٔی دٞذ ٝ افتجبر ٘بٔٝ ٔذیزیت را افشایصخ، در ٌٛ٘ٝ ٚاثستٍی ٚ تقّك ثٝ ضزوت ٔی ثبضٙذٔستمُ وٝ فبلذ ٞز 

 دٚ فبُٔ ٟٔٓ سیز است: ٘بٔٝ ٔذیزیت ثز وٙتزِٟبی داخّی ضزوت، ٔٙٛط ثٝ

 ٔغّٛثيت در تٟيٝ ٘بٔٝ ٔذیزیت تٛسظ حسبثزسبٖ -1

 ٘بٔٝ ٔذیزیتاٞتٕبْ ٔذیزیت ضزوت در رفـ ٘مبط ضقف ٔٙذرج در  -2

ثب رفبیت ٔٛارد فٛق، در سيستٓ وٙتزَ داخّی ضزوت ثٟجٛد حبغُ ضذٜ ٚ ایٗ ثٟجٛد، ٞٓ ثزای ٔذیزاٖ ضزوتٟب ٚ ٞٓ ثزای 

 حسبثزسبٖ دارای فٛایذ ثسيبری است.

ٔٝ ثزرسی تبثيز ٘بثب فٙبیت ثٝ إٞيت ٘بٔٝ ٔذیزیت در رفـ ٘برسبیيٟبی سيستٓ وٙتزَ داخّی ضزوتٟب، ٔمبِٝ حبضز درغذد 

 ٔی ثبضذ.ٔذیزیت ثز سيستٓ وٙتزَ داخّی ضزوتٟب 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - management letter 
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 پیشیٌِ تجربی تحقیق-2

ثزرسی راثغٝ ثيٗ ويفيت وٙتزَ داخّی ٚ ٔحبفؾٝ وبری حسبثذاری در ضزوتٟبی "پژٚٞطی ثب فٙٛاٖ  (1395) خٟب٘ی ٚ ٔزادی

استفبدٜ اس رٚش آٔبری دادٜ ٞبی تزويجی ٚ ثزای آسٖٔٛ فزضيٝ ٞب ثب  ا٘دبْ داد٘ذ. "پذیزفتٝ ضذٜ در ثٛرس اٚراق ثٟبدار تٟزاٖ

ضزوت ٔٙتخت ثٝ رٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيزى حذف سيستٕبتيه، اس ٔيبٖ ضزوت  93استفبدٜ اس اعالفبت  ثب 1393تب  1388دٚرٜ سٔب٘ی 

ی ٚ ٞبى پذیزفتٝ ضذٜ در ثٛرس اٚراق ثٟبدار تٟزاٖ ا٘دبْ ضذٜ است. ٘تبیح تحميك ٘طبٖ داد وٝ ثيٗ ضقف یب لٛت وٙتزَ داخّ

 .ٔحبفؾٝ وبری حسبثذاری راثغٝ ٔثجت ٚ ٔقٙی دار ٚخٛد دارد
تبیح ٘طبٖ داد ٘ ا٘دبْ داد٘ذ. "تبثيز تخػع حسبثزس ثز وٙتزَ ٞبی داخّی"پژٚٞطی ثب فٙٛاٖ  (،1395) خٛاد یبری ٚ چبٚضب٘ی

ٔيزٚد حسبثزسبٖ ثٙبثزایٗ، ا٘تؾبر  ؛وٝ تخػع حسبثزس ثز وٙتزِٟبی داخّی ضزوتٟبی تحت حسبثزسی تبثيز ٔی ٌذارد

ٔتخػػػٙقت حسبثزسيٟبی ثب ويفيت ثبالتزی ٘سجت ثٝ غيزٔتخػػبٖ فزاٞٓ وٙٙذ. ٔذیزاٖ ضزوتٟب، ثٝ ٚیژٜ ضزوتٟبی ثب 

فّٕيبت پيچيذٜ تٕبیُ ثيطتزی در ثٟىبرٌيزی حسبثزسبٖ ٔتخػع غٙقت دار٘ذ، سیزا ثسيبری اس ایٗ فّٕيبت ثٝ ٔطخػٝ ٞبی 

 .ػػبٖ غٙقت لبدر ثٟبرایٝ حسبثزسی اثزثخص ثزای چٙيٗ ضزوت ٞبیی ٞستٙذخبظ غٙقت ارتجبط پيذا ٔی وٙذ. ٔتخ
تبثيز ويفيت وٙتزَ داخّی ٚ تخػع حسبثزس در غٙقت ثزويفيت سٛد "(، پژٚٞطی ثب فٙٛاٖ 1395ٚ ٕٞىبراٖ ) سبسح

ٞبی ضزوت ٞب ثب تبیح حبغُ اس تدشیٝ ٚ تحّيُ دادٜ ٘ ا٘دبْ داد٘ذ. "ضزوتٟبی پذیزفتٝ ضذٜ درثٛرس اٚراق ثٟبدار تٟزاٖ

% ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ ويفيت وٙتزَ داخّی ٚ تخػع حسبثزس در  95استفبدٜ اس رٌزسيٖٛ چٙذ ٔتغيزٜ در سغح اعٕيٙبٖ 

 .غٙقت ثز ويفيت سٛد تبثيز ٔستميٓ ٔی ثبضذ

 آٖ داد٘ذ ا٘دبْ"داخّی وٙتزَ ٞبی ضقف ٚ سٟبْ غبحجبٖ حمٛق ٞبی ٔطٛق"فٙٛاٖ ثب تحميمی (2012ِيٛ ) ٚ خيبً٘ ثبِسبْ،

 ٔی تزليت ضزوت در لٛی داخّی حفؼ وٙتزَ ثٝ را ٔذیزاٖ سٟبْ، ٔبِىيت ثزای ٔبِی اٍ٘يشٞبی اثز چٍٛ٘ٝ وزد٘ذ ثزرسی ٞب

 ٞبی اٍ٘يشٜ ثب ضزوت سغح در داخّی وٙتزَ ٞبی ثيطتز ضقف وٝ است ایٗ ثز ٔجٙی تحميك ایٗ اس آٔذٜ ثذست ٘تبیح .وٙذ

 .ٔذیزاٖ ٞبی اٍ٘يشٜ ثب است ثيطتز ارتجبط در ٞب ضقف ایٗ أب ٔحذٚد ضذٜ ضذت ثٝ سٟبْ غبحجبٖ تٛسظ ضذٜ فزاٞٓ

 سبَ در "ٔبِی أٛر ٔذیز ارضذ پبداش ٚ داخّی ٞبی وٙتزَ ضقف ٘مبط " ثب راثغٝ (، در2011ٞٛیتبش ٚ ٕٞىبراٖ ) وٝ تحميمی

 ٌذار تبثيز ٔذیزاٖ پبداش تقييٗ در وٙتزَ داخّی ضبفف ٘مبط ٔب٘ٙذ ٔبِی غيز ٔقيبرٞبی وٝ داد ٘طبٖ ٘يش داد٘ذ ا٘دبْ 2011

 يٗث ٝراثغ ثزرسی ثٝ ٞب آٖ تحميك اَٚ فزضيٝ .دارد تبويذ وٙتزَ داخّی ضقف ٘مبط ٚ پبداش ثيٗ ارتجبط ثز اٚ تحميك .ٞستٙذ

 ٞب آٖ .است پزداختٝ ٔذیزیتی لٛی تدزثٝ ثب ٞبیی ضزوت در ٔذیزاٖ پبداش در تغييزات ٚ یداخّ زَوٙت تإٞي ثب قفض ط٘مب

 بیافط ذوزد٘ تثبث تاس ٔذیزاٖ ٔستميٓ ٔسئِٛيت تحت داخّی ٞبی وٙتزَ وٝ ایٗ ٚ اٚوسّی - سبرثيٙش ٖ٘ٛلب ٝث تٙبداس ثب

 ٘مبط افطبی اس ثقذ ذیزیتیٔ ٛیل ٝتدزث ثب ٞبیی ضزوت ٚ است ٔذیز فّٕىزد در ضقف دٞٙذٜ ٘طبٖ داخّی وٙتزَ ضقف ٘مبط

 .ٞستٙذ تز ضقيف ٔذیزیتی ٝتدزث بػِح اس ٝو ییٞب ضزوت ثٝ ٘سجت ٞستٙذ پبداش در ثيطتز وبٞص ضبٞذ ضقف

 ٘مبط ثيٗ ارتجبط داخّی، ٞبی وٙتزَ در ثبإٞيت ضقف ٘مبط ثز ٔٛثز فٛأُ ثزرسی ثٝ داد ا٘دبْ(، 2010) وٝ یبسٚا تحميمی در

 ضزوتٟبی وٝ دریبفتٙذ ٞب آٖ وزد٘ذ ثزرسی را ثبإٞيت ضقف ٘مبط افطبی ثٝ سٟبْ ثبسار ٚاوٙص ٚ سٛد ويفيت ٚ ٔٛاد ضقف

 ٕٞچٙيٗ ٚ رضذ وبٞص دارای ٚ ضقيفتز ٔبِی ٘ؾز اس تز، ذٜيچيپ وٛچه، ٞستٙذ ٞبیی ضزوت داخّی وٙتزَ ضقفٟبی دارای

 ضقف ٘مبط است ٕٔىٗ ضزوتٟب وٝ دریبفتٙذ دیٍز سٛی اس ٚ ٘ذار٘ذ سٟبْ ليٕت ثز تبثيزی داخّی وٙتزَ ضقف ٘مبط دریبفتٙذ

 .٘ىٙٙذ ضٙبسبیی را فٕذٜ
 وٝ داد ا٘دبْ اٚوسّی - سبرثيٙش لبٖ٘ٛ 404 ٚ 302 ثخص ثٝ ٔزثٛط داخّی وٙتزَ اِشأبت ثب راثغٝ در (، تحميمی2006ثذارد )

 آٖ تحميك ثٛد، سٛد ويفيت اثشار ا٘ذاسٌيزی فٙٛاٖ ثٝ ٔٙتؾزٜ غيز تقٟذی الالْ اس استفبدٜ ثب ثٛد سٛد ويفيت ثٟجٛد ثٝ ٔزثٛط

 ٘مبط سیزا است ثيطتز ضذ٘ذ افطب داخّی وٙتزَ ضقف سيستٕٟبی ٘مبط وٝ سبِی در ٔٙتؾزٜ غيز تٟقذی الالْ وٝ داد ٘طبٖ ٞب

 ثزای تقٟذی الالْ در فٕذی تحزیف عزیك اس است ٕٔىٗ ٞٓ ٔبِی دٞذ غٛرتٟبی ٔی افشایص را ٔذیزیت عّجی فزغت ضقف

 أب است ثيطتز 112 ثخص ثزای تقٟذی الالْ دٞذ ٔی ٘طبٖ 403 ٚ 302 ثخص ٔمبیسٝ ٚ داضتٝ ثبضذ ضقف سٛد ٔذیزیت

 ٔی ٘تبیح ٘طبٖ وّی عٛر ثٝ است وٕتز تقٟذی الالْ داضتٙذ 404 ثخص در ٔٛثز داخّی وٙتزَ ٌشارش وٝ ثزای ضزوتٟبیی

 .ضٛد ٔی سٛد ويفيت ثٟجٛد ثٝ ٔٙدز داخّی وٙتزَ اٚوسّی - سبرثيٙش لبٖ٘ٛ اِشأبت وٝ دٞذ
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 تعریف هفاّین-3

سيستٓ وٙتزِٟبی داخّی یه ضزوت عزح سبسٔبٖ ٚ وّيٝ لٛافذ ٚ الذأبت ٕٞبًٞٙ در : 2سیستن کٌترلْای داخلی-3-1

یه ٔٛسسٝ ثٕٙؾٛر حفبؽت اس دارایيٟب، اعٕيٙبٖ اس دلت ٚ افتٕبد دادٞبی حسبثذاری، تزٚیح وبرآیی فّٕيبتی ٚ تطٛیك ثٝ 

 ٔزافبت سيبستٟبی ٔػٛة ٔذیزیت ٔی ثبضذ

است ثٝ ٔذیزیت حبٚی پيطٟٙبدات اغالحی ثزای رفـ ٞز ٌٛ٘ٝ ٘برسبیی سيستٓ  ٘بٔٝ ٔذیزیت ٌشارضی: 3ًاهِ هدیریت-3-2

وٙتزَ داخّی وٝ ثز اثز ٔغبِقٝ ٚ ارسیبثی وٙتزِٟبی داخّی تٛسظ حسبثزسبٖ وطف ٔی ضٛد. ٘بٔٝ ٔذیزیت فالٜٚ ثز تبٔيٗ 

ش ٔی تٛا٘ذ در وبٞص ٔسِٛيت اعالفبتی ٔفيذ ثزای ٔذیزیت، در ٔٛاردی وٝ یه ضقف وٙتزِی ثٝ سیبٖ غبحجىبر ٔٙدز ضٛد ٘ي

 حسبثزسبٖ ٔٛثز ثبضذ.

آسٖٔٛ رفبیت رٚضٟب ٔزثٛط ثٝ رفبیت یب فذْ رفبیت رٚضٟبی وٙتزَ داخّی ثٛدٜ ٚ ارسش پِٛی : 4رعایت یآزهًَْا 3-3

 ٔقبٔالتی وٝ حسبثزس در آسٖٔٛ رفبیت رٚضٟب ثب آٟ٘ب ٔٛاخٝ ضٛد، حبئش إٞيت ٘يست.

تٛا، آسٟٔٛ٘بیی است وٝ ثٝ ٔٙؾٛر وست ضٛاٞذ وبفی حبوی اس وبُٔ، غحيح ٚ ٔقتجز آسٟٔٛ٘بی ٔح: 5آزهًَْای هحتَا-3-4

 .(2007 ،ٖاربىٕٞ ٚ ّٝیدُ) ثٛدٖ ارلبْ ٚ اعالفبت تٟيٝ ضذٜ تٛسظ سيستٓ حسبثذاری ا٘دبْ ٔی ضٛد

 

 تحقیق فرضیِ ّای-4

 اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت تٛسظ ضزوتٟب ثز ثٟجٛد سيستٓ وٙتزَ داخّی ایٗ ضزوتٟب، ٔٛثز است. :اصلیفرضیِ -4-1

 فرضیِ ّای فرعی-4-2

 ارائٝ ثٝ ٔٛلـ ٘بٔٝ ٔذیزیت تٛسظ حسبثزسبٖ ثز اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت تٛسظ ضزوتٟب، ٔٛثز است. :1فرضیِ فرعی -4-2-1

 در ضزوتٟب ثز اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت تٛسظ ضزوتٟب، ٔٛثز است. ٚخٛد ٚاحذ حسبثزسی داخّی :2فرضیِ فرعی -4-2-2

 .ٔٛثز است، خٛاستٟب ٚ فالیك ٔذیزاٖ اخزایی ثز اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت تٛسظ ضزوتٟب :3فرضیِ فرعی -4-2-3

 

 رٍش تحقیق-5

ثٝ ِحبػ استٙتبج تٛغيفی تحّيّی )استمزایی(  ٞذف وبرثزدی، اس ِحبػ عزح تحميك پس رٚیذادی ٚ پژٚٞص حبضز ثٝ ِحبػ

ٌزٜٚ ثٙذی  عجك آٔبری را تطىيُ ٔی دٞٙذ. خبٔقٝ در ایٗ پژٚٞص حسبثزسبٖ ٔستمُ ضبغُ در سبسٔبٖ حسبثزسی، است.

 ٌزٜٚ ٔذیزاٖ ارضذ، 6 ثٝ ٞب ارتجبط ٔستميٓ دار٘ذ، وٝ ثب فّٕيبت حسبثزسی ضزوتحسبثزسبٖ ٔستمُ  فقّی سبسٔبٖ حسبثزسی،

اس آ٘دبیی وٝ  حسبثزسبٖ ٚ وٕه حسبثزسبٖ تمسيٓ ضذٜ ا٘ذ. حسبثزسبٖ ارضذ، سزپزستبٖ ارضذ ٚ سزپزست، فٙی، ٔذیزاٖ

ٔذیزاٖ فٙی  تٟيٝ ٘بٔٝ ٔذیزیت ثٝ فٟذٜ سٝ ٌزٜٚ اَٚ یقٙی سزپزستبٖ ارضذ ٚ سزپزست، عجك دستٛراِقُٕ سبسٔبٖ حسبثزسی،

تقييٗ حدٓ خبٔقٝ  خٟت ضبُٔ ٌزٟٚٞبی ٘بٔجزدٜ فٛق ٔی ثبضذ.ٚ ٔذیزاٖ ارضذ ٌذاضتٝ ضذٜ است ِذا خبٔقٝ آٔبری تحميك 

)وتبثخب٘ٝ ٔزوش تحميمبت تخػػی حسبثذاری ٚ حسبثزسی( ٚ دریبفت  ثب ٔزاخقٝ ثٝ وتبثچٝ آضٙبیی ثب سبسٔبٖ حسبثزسی آٔبری،

ٞب ثٝ تزتيت  سزپزستبٖ ارضذ ٚ سزپزست ٔذیزاٖ فٙی، ٔطخع ٌزدیذ وٝ تقذاد ٔذیزاٖ ارضذ، آٔبر ٚ اعالفبت ٔٛرد ٘يبس،

 ٔی ثبضذ. (٘فز 498 خٕقبً) ٘فز 374،103،21

تقييٗ ضذ وٝ ثٝ ضيٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيزی تػبدفی  ٘فز 65،ثز اسبس فزَٔٛ وٛوزاٖ تقذاد ٔٛرد ٘يبس ثزای ٕ٘ٛ٘ٝ حسبثزسبٖ ٔستمُ

 عجمٝ ثٙذی ا٘تخبة ضذ٘ذ.
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ثطزح سیز ٔی ثبضذ وٝ تقذاد  ٌزٜٚ 3 ضبُٔ خبٔقٝ آٔبری حسبثزسبٖ ٔستمُ ضبغُ در سبسٔبٖ حسبثزسی اس ٘ؾز ایٗ تحميك،

 ٔٛرد ٘يبس اس ٞزٌزٜٚ ثٝ غٛرت سیز تقييٗ ضذٜ است:
 هَرد ًظر تعییي حجن ًوًَِ بِ تفکیک گرٍُ ّای-1 جدٍل

 تقذاد ارسبِی تقذاد ٔٛرد ٘يبس اس ٞز ٌزٜٚ درغذٞزٌزٜٚ ٘سجت ثٝ وُ تقذاد ٌزٜٚ ٘بْ ٌزٜٚ

49821  3%4 21 ٔذیزاٖ ارضذ 4%65 4

 4%100 
498103  13%21  103 ٔذیزاٖ فٙی 21%65  21

 75%100 
498374  49%75  374 سزپزستبٖ 75%65  75

 75%100 
 498 100% 65 100 

سؤاَ استفبدٜ ضذ. تدشیٝ ٚ تحّيُ دادٜ ٞب ثب استفبدٜ اس آسٖٔٛ تی  15ثٝ ٔٙؾٛر ٌزدآٚری اعالفبت اس پزسطٙبٔٝ ای ثب 

 ا٘دبْ ٌزفت.استيٛد٘ت 

 

 یافتِ ّای تحقیق-6

 ٔٛثز ثٟجٛد سيستٓ وٙتزَ داخّی، ثز( رفـ ٘مبط ضقف ٔٙذرج در آٖ) تیزیٔذاخزای ٔفبد ٘بٔٝ  :اصلی یِآزهَى فرض-6-1

 است.

 ثػٛرت سیز ٔحبسجٝ ٔی ضٛد: tٔمذار آٔبرٜ 

 

 ٔی ثبضذ ایٗ تٛسیـ احتٕبَ ثٝ تٛسیـ ٘زٔبَ ٘شدیه است. n>30ثبضذ ٚ ثخبعز ایٙىٝ 05.0ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔمذار 

 

اخزای ٔفبد ٘بٔٝ » ٙىٝیاتحميك در خػٛظ اغّی در خٕـ ثٙذی ٘تبیح پبسخ حسبثزسبٖ ثٝ سئٛاالت وٝ در ارتجبط ثب فزضيٝ 

ٔی ثبضٙذ ٔی تٛاٖ ٘تيدٝ ٌزفت وٝ در غبِت ضزوتٟبیی وٝ حسبثزسبٖ ٔٛرد «ز داردثز ثٟجٛد سيستٓ وٙتزَ داخّی تبثي ٔذیزیت

ٝ ٚ ثزایطبٖ ٘بٔٝ ٔذیزیت تٟيٝ وزدٜ ا٘ذ ٔذیزاٖ تٛخٟی ثٝ ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت حسبثزسی آٟ٘ب را ثقٟذٜ داضت تئسئِٛ سئٛاَ،

 ثٟجٛد ٕ٘ی ٕ٘بیٙذ ِٚی در آٖ دستٝ اس ضزوتٟبیی وٝ ثٝ إٞيت ٘بٔٝ ٔذیزیت پی ثزدٜ ٚ ٔفبد آٖ را ٔٛرد تٛخٝ لزار ٔی دٞٙذ،

٘مبط ضقف ٔٙذرج در ٘بٔٝ ٔذیزیت  است ٕ٘ٛ٘ٝ ای ثٛدٖ یٟیثذ ٔحسٛس ٚ سیبدی در وٙتزِٟبی داخّی اضبٖ حبغُ ضذٜ است.

سٛی دیٍز پی ٌيزی سبَ ثقذ حسبثزسبٖ در  اس ثب تٛخٝ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ای ثٛدٖ وبر حسبثزسبٖ تبثيز ٘ب ٔغّٛثی ثز ثٟجٛد ٕ٘ی ٌذارد.

ضزوتٟب را ثٝ ٘مبط ضقف سيستٓ وٙتزَ داخّی ّٔشْ وزدٜ ٚ  زاٖیٔذ خػٛظ رفـ ٘مبط ضقف ٔٙذرج در ٘بٔٝ ٔذیزیت سبَ لجُ،

 ٟجٛدی در سيستٓ وٙتزِٟبی داخّی ضزوت ٔی ضٛد.ثبفث ث
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آسٖٔٛ فٛق در ٔٙغمٝ پذیزش لزار ٔی ٌيزد ٚ ایٗ ثٝ ایٗ ٔقٙی است وٝ اوثز پبسخ  دٝي٘ت ،95/0ثب در ٘ؾز ٌزفتٗ احتٕبَ 

تٕبَ آسٖٔٛ فٛق ثب اح اِجتٝ دٞٙذٌبٖ در خػٛظ تبثيز اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ثز ثٟجٛد سيستٓ وٙتزَ داخّی ٔٛافك ٞستٙذ.

 در ٔٙغمٝ پذیزش لزار ٔی ٌيزد. شي٘ 99/0

ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ثز  یاخزا تحميك پذیزفتٝ ٔی ضٛد ٚ ثذیٗ تزتيت ٘تيدٝ ٔی ضٛد وٝ: اغّیثب فٙبیت ثٝ ٔغبِت فٛق فزضيٝ 

 سيستٓ وٙتزَ داخّی تبثيز ثسشایی دارد.

 

 ثز اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت، ٔٛثز است. ارائٝ ثٝ ٔٛلـ ٘بٔٝ ٔذیزیت تٛسظ حسبثزسبٖ :آزهَى فرضیِ فرعی اٍل-6-2-1

 ثػٛرت سیز ٔحبسجٝ ٔی ضٛد: tٔمذار آٔبرٜ  

 

 ٔی ثبضذ ایٗ تٛسیـ احتٕبَ ثٝ تٛسیـ ٘زٔبَ ٘شدیه است. n>30ثبضذ ٚ ثخبعز ایٙىٝ 05.0ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔمذار 

 

ٔذیزیت ثزای ضزوتٟبی تٟيٝ ٚ ارسبَ ثٕٛلـ ٘بٔٝ  وٝ٘تيدٝ ٔی ضٛد  ،اَٚ ٔزتجظ ثب فزضيٝ فزفی سؤاالتاس ثزرسی ٘تبیح تبثيز 

يدٝ رفـ ٘مبط ضقف ٔٛخٛد در سيستٓ وٙتزِٟبی داخّی ٚ تثٝ سشایی در اخزای ٔفبد آٖ ٚ در ٘ ٘مص ٔٛرد رسيذٌی حسبثزسبٖ،

 تحمك پذیزفتٝ ٔی ضٛد. فزفی اَٚ ٝيفزض حػَٛ ثٝ ثٟجٛدی سيستٓ دارد. در ٘تيدٝ،

يٝ ٔٙؾٓ ٘بٔٝ ٔذیزیت ثزای ضزوتٟبیی وٝ دارای ٘مبط ضقفی ثب ایٗ ٚخٛد ٘تبیح ثذست آٔذٜ ثيبٍ٘ز ایٗ ٔغّت است وٝ فذْ تٟ

ٚ أىبٖ وبفی ثزای  فزغت سٔب٘ی وٝ غبحجىبر،) ٔٙبستدر سيستٓ خٛد ٞستٙذ ٚ یب فذْ تٟيٝ ٚ ارسبَ ٘بٔٝ ٔذیزیت در سٔبٖ 

ٚ فذْ ثٟجٛد  تٛا٘ذ ثز فىس فُٕ وزدٜ ٚ سجت فذْ اخزا یٔ( ٔغبِقٝ ٚ وبرثستٗ اغالحبت پيطٟٙبدی حسبثزسبٖ را داضتٝ ثبضذ

 سيستٓ وٙتزَ داخّی ضٛد.

 

ٚخٛد ٚاحذ حسبثزسی داخّی در ضزوتٟبی ٔٛرد رسيذٌی حسبثزسبٖ ثز اخزای ٔفبد  :آزهَى فرضیِ فرعی دٍم-6-2-2

 ٘بٔٝ ٔذیزیت ٔٛثز است.

 ثػٛرت سیز ٔحبسجٝ ٔی ضٛد: tٔمذار آٔبرٜ 

 

 

 ٔی ثبضذ ایٗ تٛسیـ احتٕبَ ثٝ تٛسیـ ٘زٔبَ ٘شدیه است. n>30ثبضذ ٚ ثخبعز ایٙىٝ 05.0ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔمذار 

 

ٔی ضٛد وٝ ٚخٛد ٚاحذ حسبثزسی داخّی ٔی تٛا٘ذ در خٟت پی  دٝي٘ت اس ثزرسی وّی ٘تبیح ثذست آٔذٜ اس سئٛاالت فٛق،

ٌيزی اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ٚ رفـ ٘مبط ضقف ٔٛخٛد در سيستٓ وٕه ٔٛثزی ثبضذ ِٚی ِشٚٔبً ثٟتزیٗ ٔزخـ ثزای دریبفت 

 ٘يش پذیزفتٝ ٔی ٌزدد. فزفی دْٚفزضيٝ  ِذا ٔذیزیت ٕ٘ی ثبضذ. ٘بٔٝ
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 خٛاستٟب ٚ فالیك ٔذیزاٖ اخزایی ثز اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ٔٛثز است. :آزهَى فرضیِ فرعی سَم-6-2-3

 ثػٛرت سیز ٔحبسجٝ ٔی ضٛد: tٔمذار آٔبرٜ 

 

 

 ٔی ثبضذ ایٗ تٛسیـ احتٕبَ ثٝ تٛسیـ ٘زٔبَ ٘شدیه است. n>30ثبضذ ٚ ثخبعز ایٙىٝ 05.0ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٔمذار 

 

افزاد ٔتخػع در أٛر ٔبِی در ٞيأت  ٚخٛد خٕـ ثٙذی ٘تبیح ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ فٛأّی چٖٛ تغييز در ٔذیزاٖ اخزایی ضزوت،

٘يش پذیزفتٝ ٔی  فزفی سْٛفزضيٝ  ِذا د ٘بٔٝ ٔذیزیت ٔٛثز ٔيجبضذ.ٔذیزٜ ٚ اٍ٘يشٞبی ضخػی ٔذیزاٖ اخزایی در اخزای ٔفب

 .ضٛد
 

 ًتیجِ گیری-7

٘تبیح تحميك ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ حسبثزسبٖ افتمبد دار٘ذ تٛخٝ ٕ٘ٛدٖ ثٝ ٘مبط ضقف ٔٙذرج در ٘بٔٝ ٔذیزیت ٚ ثىبر ثستٗ 

 ثٟجٛد اغالحبت پيطٟٙبدی حسبثزسبٖ ثبفث ثز عزف ضذٖ ٘مبط ضقف ٔٛخٛد در سيستٓ وٙتزِٟبی داخّی ٚ در ٘تيدٝ،

ثيٗ اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ٚ ثٟجٛد » ٖ ضذٜ ثٛد وٝ:ٔغّت در فزضيٝ اَٚ تحميك ثذیٙػٛرت ثيب ٗیا سيستٓ ٔی ضٛد.

ثٙبثزایٗ ثز اسبس ٘تبیح ثذست آٔذٜ اس ا٘دبْ تحميك غحت ایٗ «ٔقٙبدار ٚخٛد دارد ارتجبط سيستٓ وٙتزِٟبی داخّی ضزوتٟب،

 فزضيٝ ثٝ اثجبت رسيذ.

ثزرسی لزار ٌزفتٙذ وٝ ایٗ فزضيبت اس فٛأُ وٝ ثبفث فذْ اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ٔی ضٛ٘ذ ٔٛرد  یثزخ در فزضيبت ثقذی،

تٛسظ حسبثزسبٖ است وٝ «ارائٝ ثٝ ٔٛلـ ٘بٔٝ ٔذیزیت» فٛأُاس ایٗ  یىی ٘يش در ٞز ٌزٜٚ ثغٛر خذاٌب٘ٝ ثٝ آسٖٔٛ ٌذاضتٝ ضذ.

ثيٗ ارائٝ ثٝ ٔٛلـ ٘بٔٝ ٔذیزیت تٛسظ حسبثزسبٖ ٚ اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ارتجبط ٔقٙب ٚخٛد » ثذیٙػٛرت ثيبٖ ضذٜ ثٛد وٝ:

اخزایی ٚ حسبثزسبٖ إٞيت سیبدی ثزای ارسبَ ثٝ ٔٛلـ ٘بٔٝ ٔذیزیت لبئُ  زاٖیٔذ ثزاسبس ٘تبیح ثذست آٔذٜ اس تحميك،«ارد.د

 ٔٛفك ثٛدٜ ا٘ذ. وٕتز ٔقتزف ثٝ ایٗ ٔسئّٝ ثٛدٜ ا٘ذ وٝ در ارسبَ ثٕٛلـ ٘بٔٝ ٔذیزیت، خٛد ثٛدٜ ا٘ذ ِٚی ثبایٙحبَ حسبثزسبٖ،

د ضزوتٟبیی ثبضذ وٝ حسبثزسبسی آٟ٘ب ثقٟذٜ سبسٔبٖ حسبثزسی ٌذاضتٝ ضذٜ ٚ فالٜٚ ثز أز ٔی تٛا٘ذ ٘بضی اس تقذاد سیب ٗیا

سبَ ختٓ ٔی ضٛد ٚ ثبال رفتٗ حدٓ وبری ثزای  ٞز 29/12ثٛدٖ سبَ ٔبِی اغّت ضزوتٟب ثب یىذیٍز وٝ فٕٛٔبً ثٝ  هی٘شد ایٗ،

ی حسبثزسی ثب تقذاد ضزوتٟبی ٔٛرد حسبثزسی وبروٙبٖ سبسٔبٖ در آٖ ٔمبعـ ٚ احيب٘بً ٘بٔتٙبست ثٛدٖ تقذاد وبروٙبٖ حزفٝ ا

 اس دالیُ ٟٔٓ ایٗ أز ثٝ ضٕبر ٔی رٚد.

ثيٗ » یىی دیٍز اس فٛأُ ٔٛثز ثز اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ٚخٛد ٚاحذ حسبثزسی داخّی وٝ ثذیٙػٛرت ثيبٖ ضذٜ ثٛد وٝ:

تبیح ثذست آٔذٜ حبوی اس ایٗ است وٝ ٘«ٚخٛد ٚاحذ حسبثزسی داخّی ٚ اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ارتجبط ٔقٙب ٚخٛد دارد.

حسبثزسبٖ ٔقتمذ ثٝ ٔٛثز ثٛدٖ ٚخٛد ٚاحذ حسبثزسی داخّی ثز اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ٔی ثبضٙذِٚی در فيٗ حبَ ٘تبیح 

 ثيبٍ٘ز ایٗ است وٝ در اغّت ضزوتٟب ایٗ ٚاحذ یب اغالًٚخٛد ٘ذاضتٝ ٚ یب آ٘غٛر وٝ ثبیذ ٚ ضبیذ فقبَ ٕ٘ی ثبضٙذ.

ٔذیزیتی اس لجيُ تقٛیض ٔذیزاٖ اخزایی ضزوت ٚ اٍ٘يشٜ ٞبی ضخػی  فٛأُ ٍز ٔٛثز ثز اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت،اس فٛأُ دی

ثيٗ » ٔزثٛط ثٝ تبثيز ایٗ فٛأُ ثذیٗ غٛرت ثيبٖ ضذٜ ثٛد وٝ: ٝيفزض ٔذیزاٖ اخزایی ضزوتٟبی ٔٛرد رسيذٌی ٔی ثبضذ.

 «جبط ٔقٙبدار ٚخٛد دارد.فٛأُ ٚ اٍ٘يشٞبی ٔذیزیتی ٚ اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ارت

أز ٔی تٛا٘ذ ٘بضی اس  ٗیا ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ تغييز ٔذیزاٖ اخزایی ضزوت ثزاخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت تبثيز دارد. ٘تبیح حبغُ

ٞبی  شٜياٍ٘ ٘تبیح ثذست آٔذٜ، ثزاسبس ٚ فالیك ٔذیزاٖ اخزایی ٘سجت ثٝ ٔذیزاٖ اخزایی لجّی ثبضذ. كیسال تغييز در ٍ٘زضٟب،

ٖ یىی اس فٛأُ ٔٛثز ثز اخزا یب فذْ اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ٔی ثبضذ چزا وٝ ثذٖٚ ضه ٚخٛد وٙتزِٟبی ضخػی ٔذیزا
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سيستٓ وٙتزِٟبی  اغالح داخّی لٛی خّٛی سٛءاستفبدٜ ٚ تمّت را ٔی ٌيزد ٚ چٙب٘چٝ ٔذیزی افىبر ایٙچٙيٗ داضتٝ ثبضذ،

 ب٘ـ اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت ٔی ضٛد.داخّی ٚ رفـ ٘مبط ضقف آٖ را ثزای خٛد ٔب٘ـ ثشرٌی دا٘ستٝ ٚٔ

 

 شٌْادات تحقیقپی-8

 :ضٛدٔی ثزاسبس ٘تبیح حبغُ اس تحميك پيطٟٙبداتی ارائٝ  در ایٙدب

حسبثزسی ضٕٙی را خٟت ارسیبثی سيستٓ وٙتزِٟبی داخّی  ا٘دبْ ( حسبثزسبٖ سبسٔبٖ حسبثزسی در ثز٘بٔٝ ریشی خٛد،1

 ثيٙی وٙٙذ. صيپ احتٕبِی در سيستٓ،غبحت وبر ٚ پی ثزدٖ ثٝ ٚخٛد ٘مبط ضقف 

وبفی خٛاٞٙذ داضت وٝ ضقفٟبی ٔطبٞذٜ ضذٜ در سيستٓ را  فزغت سبَ حسبثزسی ضٕٙی ا٘دبْ دٞٙذ، ٞز حسبثزسبٖ، اٌز( 2

 سٛی دیٍز اٌز ایٗ أز ٞز سبَ ا٘دبْ ٌيزد ثٝ ٔزٚر سٔبٖ ٘مبط ضقف اس ثٝ ٔٛلـ در لبِت ٘بٔٝ ٔذیزیت ثٝ غبحجىبر اعالؿ دٞٙذ.

 عزف ضذٜ ٚ حسبثزسبٖ ثب افتٕبد ٚ اتىبی ثيطتزی فّٕيبت حسبثزسی ٟ٘بیی خٛد را ثٝ ا٘دبْ ٔی رسب٘ٙذ.سيستٓ ثز

ثٝ ٔٛلـ ٘بٔٝ ٔذیزیت ثٝ غبحجىبرثٝ آ٘بٖ فزغت السْ ٚ وبفی را خٛاٞذ داد تب ثب تبُٔ ثيطتزٚ ٚلت افشٚ٘تز ٘مبط ضقف  ارائٝ( 3

 ستی ٘بٔٝ ٔذیزیت را در سٔبٖ ٔمتضی در اختيبر غبحجىبر لزار دٞٙذ.حسبثزسبٖ ثبی ِذا ٔٛرد ٘ؾز حسبثزسبٖ را ٔزتفـ ٕ٘بیذ.

ثٛدٖ پبیبٖ سبَ  هی٘شد فٛأّی ٚخٛد دارد وٝ ارائٝ ثٝ ٔٛلـ ٘بٔٝ ٔذیزیت را تحت تبثيز لزار ٔی دٞذ وٝ ٟٕٔتزیٗ فبُٔ، اِجتٝ

وٝ ثبفث ثبال ثٛدٖ حدٓ وبر ثبضٙذ  یٔ( سبَ است ٞز 29/12غبِجبً پبیبٖ سبَ ٔبِی ضزوتٟب ) ٍزیىذیٔبِی اوثز ضزوتٟب ثٝ 

ٔی ضٛد وٝ حسبثزسبٖ در  طٟٙبديپ حسبثزسبٖ در یه ٔمغـ سٔب٘ی ٚ پبیيٗ ثٛدٖ حدٓ وبر آٟ٘ب در ٔمبعـ دیٍز سبَ است.

فٕذٜ ای وبر حسبثزسی  ثخص ٔمبعقی وٝ حدٓ وبرضبٖ وٕتز است ثبا٘دبْ حسبثزسی ضٕٙی عجك استب٘ذارد حسبثزسی،

 ٔذیزیت را تٟيٝ ٚ ارسبَ ٕ٘بیٙذ. ٘بٔٝ جه وٙٙذ تب لبدر ثبضٙذ،ٟ٘بیی را ا٘دبْ دادٜ ٚ وبر راس

افٕبَ وٙتزِٟبی داخّی ٔمزر را  ٕٞٛارٜ ضزوتٟب ٔی تٛا٘ٙذ ثب استمزار ٚاحذ حسبثزسی داخّی یب وٕيتٝ حسبثزسی، زاٖیٔذ( 4

تٛا٘ذ اس وٙتزِٟبی داخّی سیز ٘ؾز داضتٝ ثبضٙذ تب ثتٛا٘ٙذ در سٔبٖ ٔمتضی ٘سجت ثٝ رفـ ایزادات سيستٓ الذاْ وٙٙذ ٚ وسی ٘

است حسبثزسبٖ داخّی در عَٛ سبَ ٔبِی در ضزوت ٔطغَٛ ثٝ وبر٘ذ ٚدر ٔمبیسٝ ثب حسبثزسبٖ  یٟیثذ ٔمزر فذَٚ وٙذ.

ٔستمُ وٝ ارسیبثی اضبٖ ثػٛرت ٕ٘ٛ٘ٝ ای است ٔی تٛا٘ٙذ ثػٛرت ٔذاْٚ رفبیت وٙتزِٟبی داخّی را سیز ٘ؾز داضتٝ ثبضٙذ ِٚی 

تٛا٘ذ در خٟت رفـ  یٔ ارتجبط دٚ عزفٝ حسبثزسبٖ ٔسمُ ٚ داخّی ٚ استفبدٜ دٚ ٌزٜٚ اس وبر یىذیٍز،اس سٛی دیٍز ثزلزاری 

 ٘مبط ضقف سيستٓ ٚ ثٟجٛد آٖ ٔٛثز ثبضذ.

وبرٌيزی افزاد ٔتخػع در أٛر ٔبِی در ٞيبت ٔذیزٜ وٕه ثشرٌی در خٟت درن ثٟتز ٚ ثيطتز فٛایذ ٘بٔٝ ٔذیزیت ضذٜ  ثٝ( 5

 خذٔبت افزاد ٔتخػع ٔبِی در ٞيبت ٔذیزٜ استفبدٜ ضٛد. اس ثبیستی در ضزوتٟب، ِذا ثيز سیبدی دارد.ٚ اخزای ٔفبد آٖ ٘يش تب

تٛافك ٔذیزاٖ اخزایی ثب ٔٛارد اضىبَ  فذْ اس فٛأُ ٟٔٓ اخزای ٔفبد ٘بٔٝ ٔذیزیت، یىی ٘تبیح ثذست آٔذٜ اس تحميك، عجك( 6

س درج ٘مبط ضقف در ٘بٔٝ ٔذیزیت در خّسبتی وٝ ثب ا لجُ ٔی ضٛد حسبثزسبٖ، طٟٙبديپ ٔغزح ضذٜ در ٘بٔٝ ٔذیزیت است.

 غبحجىبر ثزٌشار ٔی وٙٙذ ایٗ ٔٛارد را ثٝ حذالُ ثزسب٘ٙذ.
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Abstract 

 The internal control system should be evaluated by the auditors and the weaknesses should be noticed to the 

managers in order to enable managers to fulfill their duties and increase satisfaction of users with the financial 

statements and auditors can submit audit reports in accordance with the auditing standards. This is done through 

the sending of a management letter. The purpose of this paper is to examine the impact of management letter on 

the internal control system of companies audited by the audit organization. The present research is applied in 

terms of post-event research design and is descriptive-analytic (inductive) inference. In this research, 

independent auditors working in the audit organization were included as statistical population. Based on the 

required statistics and information, it was found that the number of senior managers, technical directors, senior 

supervisors and supervisors was 374,103,21 (totaling 498). The required number of independent auditors was 

determined based on the Cochran formula by 65 people who were selected by random sampling method. In 

order to collect information, a questionnaire with 15 questions was used. Data were analyzed using t-student 

test. The results showed that, considering the probability of 0.95, implementation of the provisions of the 

management letter had a significant effect on the internal control system. Also, the existence of an internal audit 

unit can be effective in following the implementation of the management letter and eliminating the weaknesses 

in the system, but is not necessarily the best reference for obtaining a management letter. The results of the 

survey showed that the factors such as changes in the executives of the company, the presence of experts in 

finance in the board of directors and personal motivations of executive directors are effective in implementing 

the provisions of the management letter. 
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