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 مورد های شرکت داخلی های کنترل سیستم بر مدیریت نامه تأثیر بررسی
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 چکیده

هبلی ثِ  ّبی صَرتگبى از کٌٌذ ایٌکِ ّن هذیراى ثتَاًٌذ ٍظبیف خَد را ثِ ًحَ احسي ٍ در جْت جلت رضبیت استفبدُ هٌظَر ثِ

اًجبم ثرسبًٌذ ٍ ّن حسبثرسبى ثتَاًٌذ گسارش حسبثرسی هطبثق ثب استبًذاردّبی حسبثرسی ارائِ ًوبیٌذ، ثبیذ سیستن کٌترل 

داخلی تَسط حسبثرسبى ارزیبثی ٍ ًقبط ضؼف هَجَد در آى ثِ اطالع هذیریت ثرسذ. ایي اهر هْن از طریق ارسبل ًبهِ هذیریت 

هَرد رسیذگی سبزهبى  ّبی ضرکتداخلی  ّبی کٌترلًبهِ هذیریت ثر سیستن  تأثیررد. ّذف ایي هقبلِ ثررسی گی صَرت هی

طرح تحقیق پس رٍیذادی ٍ ثِ لحبظ استٌتبج تَصیفی  ازلحبظحسبثرسی است. پژٍّص حبضر ثِ لحبظ ّذف کبرثردی، 

ثر . دٌّذ هیجبهؼِ آهبری را تطکیل  بى حسبثرسی،در ایي پژٍّص حسبثرسبى هستقل ضبغل در سبزهتحلیلی )استقرایی( است. 

ثِ ترتیت  ّب سرپرست، هطخص گردیذ کِ تؼذاد هذیراى ارضذ، هذیراى فٌی، سرپرستبى ارضذ ٍ هَردًیبزآهبر ٍ اطالػبت  اسبس

ًفر  65 ،ثرای ًوًَِ حسبثرسبى هستقل ثر اسبس فرهَل کَکراى هَردًیبزتؼذاد  .ثبضذ هیًفر(  498ً ًفر )جوؼب 374،103،21

سؤال  15ثب  ای پرسطٌبهِگردآٍری اطالػبت از  هٌظَر ثِ .اًتخبة ضذًذ ثٌذی طجقِتصبدفی  گیری ًوًَِتؼییي ضذ کِ ثِ ضیَُ 

ثب در ًظر گرفتي احتوبل  ثب استفبدُ از آزهَى تی استیَدًت اًجبم گرفت. ًتبیج ًطبى داد ّب دادُ ٍتحلیل تجسیِاستفبدُ ضذ. 

 تَاًذ هیثسسایی داضت. ّوچٌیي ٍجَد ٍاحذ حسبثرسی داخلی  تأثیرهذیریت ثر سیستن کٌترل داخلی  اجرای هفبد ًبهِ 95/0

ثبضذ ٍلی لسٍهبً ثْتریي هرجغ  هؤثرییری اجرای هفبد ًبهِ هذیریت ٍ رفغ ًقبط ضؼف هَجَد در سیستن کوک گدر جْت پی

افراد  ٍجَد َاهلی چَى تغییر در هذیراى اجرایی ضرکت،ًتبیج ًطبى داد کِ ػ ثٌذی جوغ. ثبضذ ویثرای دریبفت ًبهِ هذیریت ً

 .ثبضذ هی هؤثربی ضخصی هذیراى اجرایی در اجرای هفبد ًبهِ هذیریت ّ ٍ اًگیسُ هذیرُ ّیئتهتخصص در اهَر هبلی در 

 

 .حسبثرسی سبزهبى ًبهِ هذیریت، سیستن کٌترل داخلی، ضرکت،های کلیدی:  واژه
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