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بزرسی عًامل مؤثز بز ارسش افشيدٌ حسابزسی داخلی در شزکتُای پذيزفتٍ 

 شدٌ در بًرس ايراق بُادار تُزان

 

 دکتز اميد پًر حيدری

 قْيس ثبٌّط ًطهبىزاًكيبض زاًكگبُ 

 اميد رضايی

 ًبضقٌبؼ اضقس حؿبثساضي

 

:چكيدٌ  

ي هَضز ايي پػٍّف ّكت ػبهل تأحيطگصاض ثط ايزبز اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلزض 

زض ايي هغبلؼِ ثطاي روغ آٍضي زازُ ّب اظ پطؾف ًبهِ ًتجي ًِ  .ثطضؾي هطاض گطكتِ اؾت

ربهؼِ آهبضي هَضز هغبلؼِ ايي  .هبثليت اػتوبز ٍ اػتجبض آى تأييس قسُ، اؾتلبزُ قسُ اؾت

 .اؾت ثَزُ 1388زض ؾبل  ّبي پصيطكتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضام ثْبزاض تْطاىپػٍّف، قطًت

ايي ّبي يبكتِ. اؾتلبزُ قسُ اؾت تؿت -تي اظ آظهَى  ايي تحوينّبي كطضيِثطاي آظهَى 

تٌَع ، آهَظـ، هحيظ ًبض، اضظيبثي ضيؿي، حؿبثطؼ ًِ ربيگبُ ؾبظهبًي ًكبى زازتحوين 

، اضظيبثي ػولٌطز، تجليـبت ٍ اؾتلبزُ اظ ضٍـ ّبي ًَيي ثط احطثركي حؿبثطؾي ذسهبت

ّوچٌيي ًتبيذ  .قًَساضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي هيهٌزط ثِ ايزبز  ٍ زاذلي تأحيط زاضًس

حؿبثطؾبى زاذلي زض ضاثغِ ثب  زيسگبُ ًكبى زاز ًِ تلبٍت هؼٌي زاضي ثيي زيسگبُ هسيطاى ٍ

اظ زيگط يبكتِ ّبي تحوين، تْيِ . ػَاهل هؤحط ثط اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي ٍرَز زاضز

 .ؾي زاذلي هي ثبقسهسل هلَْهي رْت ايزبز حساًخط اضظـ اكعٍزُ حؿبثط

 

، احطثركيحؿبثطؾي زاذلي، اضظـ اكعٍزُ: ياصٌ َای کليدی  
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 مقدمٍ

گؿتطـ كؼبليت ٍاحسّبي تزبضي ٍ ػوَهي قسى كؼبليت ٍاحسّبي تزبضي ٍ 

پيچيسگي ؾبظهبًي ؾجت گطزيسُ ًِ هسيطاى ٍاحسّبي اهتهبزي ثب تَرِ ثِ هؿئَليت ذَز 

هٌظَض رلَگيطي اظ تولت ٍ تجبًي ٍ اتالف  ٍ زض ضاؾتبي زؾتيبثي ثِ اّساف ؾبظهبى ٍ ثِ

، اظ حؿبثطؾي زاذلي اؾتلبزُ هٌبثغهٌبثغ ؾبظهبى ٍ رْت حهَل اعويٌبى اظ ترهيم ثْيٌِ 

ٍرَز حؿبثطؾي زاذلي ثِ ّب، ؾبظهبى پيچيسگيثب تَرِ ثِ اكعايف  ،اظ عطف زيگط .ًوبيٌس

ثِ حؿبثطؾي زاذلي ٍ ػسم تَرِ  ػٌَاى ثركي اظ ؾيؿتن ًٌتطلْبي زاذلي ضطٍضت يبكتِ

ٍ  قَز ٍ اظ ايي ثبثت ؾْبهساضاىّب هيّب زض ؾبظهبىهٌزط ثِ اكعايف تولجبت ٍ ًالّجطزاضي

ًيبظ ثِ حؿبثطؾي زاذلي زض ايي ثطِّ اظ  ،لصا .قًَس هي تَرْيهبثلزچبض ظيبى  ؾبيط شيٌلؼبى

بي ّكؼبليت تطثطاي ًٌتطل زهين ،اظ عطف زيگط. ظهبى ثيف اظ پيف احؿبؼ هي قَز

ايزبز اضظـ اكعٍزُ  ؾجت ّب اظ ؾَي ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي، ثبيس ثِ ػَاهلي ًِؾبظهبى

زٌّس، حؿبثطؾي زاذلي ضا اكعايف هي ًبضايي ٍ احطثركيگطزًس ٍ هي حؿبثطؾي زاذلي

حؿبثطؾي زاذلي  احطثركيكَز، ًبضايي ٍ ً زض نَضتي ًِ ثِ ايي ػَاهل تَرِ. تَرِ ًوَز

 .زّساّويت ذَز ضا اظ زؾت هي حؿبثطؾي زاذلي بىٍ ثِ هطٍض ظهبّف يبكتِ ً

هؼتوس اؾت ًَع كؼبليت يب ذسهتي ًِ ثبػج ايزبز اضظـ اكعٍزُ  ]7 [ريوع ضٍث

ّب ٍظيلِ انلي هتأؾلبًِ ثيكتط ؾبظهبى. قَز ثِ هَهؼيت ٍ هٌبى ثؿتگي ظيبزي زاضزهي

-ػبت نَضتّبي زاذلي ٍ هبثليت اتٌبي اعال حؿبثطؾي زاذلي ضا ثطضؾي ًلبيت ًٌتطل

ّبي حؿبثطؾي زاذلي ثِ هطاتت اهب زض حبل حبضط زاهٌِ كؼبليت. سّبي هبلي تؼييي ًطزُ اً

آٍضي آًْب ثِ ثطضؾي ًبضايي ػوليبت، هبثليت اتٌبي كي. ثيف اظ پيف گؿتطـ يبكتِ اؾت

اعالػبت، احط ثركي هؼبهالت تزبضي زاذل ٍ ذبضد اظ ًكَض، ًوي ثِ ثْجَز كطآيٌسّب ٍ 

ايي ٍظيلِ رسيس زض ًٌبض ّوبى . پطزاظًست ٍ ًظبضت ثط ضضبيت هكتطيبى هيطًػوليبت ق

زاهٌِ  ،ثِ ػجبضت زيگط. ًبضًطز هسيوي يؼٌي رؿتزَ ٍ ًكق تولجبت نَضت هي گيطز

 ].1[كؼبليت آًْب ثِ هطاتت اظ كضبي ًٌتطل هبلي ٍ ًوف هجبقطتي ؾٌتي كطاتط ضكتِ اؾت

ى ٍ ثطضؾي اعالػبت هبلي ٍ ؿيط حؿبثطؾي زاذلي ثب ًٌتطل كطآيٌسّبي ؾبظهب 

هبلي هطثَط ثِ آى، نحت ػوليبت ؾبظهبى ضا ثطضؾي هي ًوبيس ٍ ّط چِ حؿبثطؾي زاذلي 
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ًبضاتط ثِ كؼبليت ثپطزاظز، ؾْبهساضاى ٍ ؾطهبيِ گصاضاى اػتوبز ثيكتطي ثِ كؼبليت ؾبظهبى پيسا 

هبًٌس  ثطؾي زاذليثط اضظـ اكعٍزُ حؿب تَرِ ٍ قٌبؾبيي ػَاهل هؤحط ،زض ًتيزِ .ًٌٌسهي

اي ايزبز قسُ ثطاي ًبضًٌبى ٍاحس ربيگبُ ؾبظهبًي حؿبثطؾي زاذلي، آهَظـ حطكِ

ثِ ثْجَز ػولٌطز ًوي قبيبًي ًبض ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي هحيظ ٍ حؿبثطؾي زاذلي، 

ثطؾي زض ًتيزِ، قٌبؾبيي ٍ تَرِ ثِ ػَاهل هؤحط ثط اضظـ اكعٍزُ حؿب .ًوبيس ؾبظهبى هي

-زض ٍاهغ قٌبؾبيي ػَاهل هَحط ثط حؿبثطؾي زاذلي هي. ت ظيبزي زاضززاذلي زاضاي اّوي

  .س حؿبثطؾي زاذلي ًبضا ٍ احطثرف يبضي ضؾبًسحتَاًس هسيطاى ضا زض اؾتوطاض ٍا

تحويوبت هتؼسزي زض ضاثغِ ثب ػَاهل هؤحط ثط اضظـ اكعٍزُ  ؿطثي زض ًكَضّبي

هحيظ ارتوبػي، اهتهبزي  حؿبثطؾي زاذلي نَضت گطكتِ اؾت، اهب ثِ زليل هتلبٍت ثَزى

هبثل تؼوين ثِ  هوٌي اؾتتحويوبت اًزبم قسُ زض ؾبيط ًكَضّب ٍ كطٌّگي ايطاى ًتبيذ 

ثب تَرِ ثِ ػسم اًزبم چٌيي تحويوي زض ايطاى، قٌبؾبيي ػَاهل  ،ثٌبثطايي. ًكَض ايطاى ًجبقس

ًس ًتبيذ تَا هؤحط ثط اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي اظ ًظط هسيطاى ٍ حؿبثطؾبى زاذلي هي

تَرِ ثِ  ثب .هطاض زّس ٍ ؾبيط شيٌلؼبىًبضثطزي ٍ هليسي ضا زض اذتيبض هسيطاى، ؾْبهساضاى، 

 اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي هَحط ثطقٌبؾبيي ػَاهل هَاضز شًط قسُ ايي تحوين زض پي 

ثبال ثطاي حؿبثطؾي زاذلي ثب اضظـ اكعٍزُ ٍاحس اضائِ هسل هلَْهي رْت ايزبز  ٍ ًْبيتبً

 .ثبقسْبي پصيطكتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضام ثْبزاض هيقطًت

پؽ . ؾبذتبض ثويِ هوبلِ ثِ ايي نَضت اؾت ًِ اثتسا پيكيٌِ تحوين آٍضزُ ذَاّس قس

ؾپؽ ضٍـ تحوين ٍ ربهؼِ ٍ ًوًَِ آهبضي تحوين . قًَساظ آى كطضيبت تحوين ثيبى هي

 .تحوين اضائِ ذَاّس قس ّبي تحوين ٍ زض آذط ًيع  ًتيزِ پؽ اظ آى يبكتِ. اضائِ ذَاّس قس

 پيشيىٍ تحقيك

ًتبيذ  .اًستحويوي زضثبضُ حؿبثطؾي زاذلي اًزبم زازُ ]4 [اليَت ٍ ّوٌبضاى

-اهب ثؿيبضي اظ پبؾدثبقس، هيحؿبثطؾي زاذلي ضطٍضي  ٍرَززًِ اًكبى زآًبى تحوين 

-ّبي پبؾدػوسُ ًگطاًي. زاذلي ضضبيت ًساقتٌس حؿبثطؾي ّسايتًحَُ زٌّسگبى اظ 

. ّبي انالحي ثطاي حصف ًوبيم ثَزسگبى زضثبضُ ثطضؾي هكٌالت ٍ ًيليت كؼبليتزٌّ

ًِ ضٍـ ّسايت حؿبثطؾي  ثَزس ايي قهْوتطيي تـييطي ًِ ثِ ػٌَاى ًتيزِ تحوين تَنيِ 
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ّسف ربضي حؿبثطؾي زاذلي ًِ اعويٌبى اظ اًزبم آًبى ثيبى ًوَزًس . زاذلي تـييط يبثس

ّبي حبنل اظ رَيييبي حبنل اظ ًبض حؿبثطؾي ٍ نطكِثطًبهِ اؾت، ثبيس ثِ پيگيطي هعا

-ًِ حؿبثطؾي زاذلي ّويكِ ثِ ذَثي اًزبم ًوي ثَزى ثيبًگط آبيذ تحوين ًت. آى تـييط يبثس

 .ّويكِ ثباّويت ًيؿتٌس ي حبنل اظ اًزبم ػوليبت حؿبثطؾيّبز ٍ يبكتِقَ

ُ ػولٌطز ػويسُ حؿبثساضاى هسيطيت زضثبض ي زضثبضُتحويو ]3 [زل ٍ ّوٌبضاى

حؿبثساضاى ًِ ثَز حبًي اظ آى آًبى ًتبيذ تحوين . اًزبم زازُ اًسحؿبثطؾبى زاذلي 

زذبلت  اظ رولِ آًْب هسيطيت زض هَاضزي اظ ػولٌطز حؿبثطؾبى زاذلي ضضبيت ًساقتٌس ًِ

ّبي هؿتول زاذلي زض ًبض هسيطيت ثِ ػٌَاى هكبٍض ٍ ّوچٌيي اًزبم اضظيبثي بىحؿبثطؾ

حط ثط ثْجَز هَاي زضثبضُ ػَاهل هغبلؼِ ]6 [َّآًگ ٍ ّوٌبضاىوچٌيي ّ. تَؾظ آًبى ثَز

ًبضايي  ثطّلت ػبهل احطگصاض  آًبى ًتبيذ تحوين .اًسًيليت حؿبثطؾي زاذلي اًزبم زازُ

ْبي ضٍقثْجَز  ،ًظط زض ؾبذتبض حؿبثطؾي تزسيس ًطز ًِ قبهلهؼطكي حؿبثطؾي زاذلي ضا 

 ،اؾتلبزُ اظ ضايبًِ زض كطآيٌس حؿبثطؾي ،ياكعايف زهت زض ثطًبهِ حؿبثطؾ ،حؿبثطؾي

 .زثَ تجؼيت اظ العاهبت هبًًَي ٍ ،ثب حؿبثطؾبى هؿتول يّوبٌّگ ،اؾتلبزُ اظ پيكٌْبزات

تحويوي زضثبضُ ًوف ضٍ ثِ گؿتطـ حؿبثطؾي زاذلي  ]5 [اضًؿت ٍ يبًگهَؾؿِ 

نالحيت  ،اضظيبثي ضيؿي، ًكبى زاز ًِ اٍالًتحوين ايي ّبي يبكتِ ..اؾت اًزبم زازُ

ؾطهبيِ گصاضي زض تٌٌَلَغي ٍ زاًف ٍ اؾتلبزُ اظ  حبًيبً، ؛ضطٍضي حؿبثطؾي زاذلي اؾت

 .ضًٍسآًْب، ثِ ػٌَاى قبذهي ثطاي حؿبثطؾي زاذلي احطثرف ثِ قوبض هي

اي تَؾظ ػلي زض ايطاى زضثبضُ ػَاهل ػسم تَؾؼِ حؿبثطؾي زاذلي هغبلؼِ

 ثَزى آًبى حبًي اظ آًتيزِ تحوين  .ِ اؾتنَضت گطكت ]2 [حويسضضب هٌبز ًيٌرَاُ آظاز ٍ

پيكطكتِ ٍ يب زض  ًِ ػليطؿن ضقس ٍ تَؾؼِ چكوگيط ذسهبت حؿبثطؾي زاذلي زض رَاهغ

يٌي . ثبقسايطاى هي قَاّس ًظطي حبًي اظ هحسٍز ثَزى كؼبليت ايي حطكِ زض  حبل تَؾؼِ،

 ٍ اضائِقٌبؾبيي ػَاهل ػسم تَؾؼِ حؿبثطؾي زاذلي آًبى ف تحوين اّسزيگط اظ ا

 31قٌبؾبيي  ًتبيذ آظهَى كطضيبت هٌزط ثِ. ثَزپيكٌْبزاتي رْت تَؾؼِ ايي حطكِ زض ايطاى 

زض ايي تحوين ػَاهل ػسم . پيكٌْبز گطزيس 14ػبهل ػسم تَؾؼِ حؿبثطؾي زاذلي ٍ اضائِ 

 .ثٌسي گطزيسًسضقس زض ؾِ گطٍُ ؾبظهبًي، هحيغي ٍ كطزي اٍلَيت
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 فزضيات تحقيك

ي ػَاهل هَحط ثط اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي پطزاذتِ ٍ ّكت ثِ ثطضؾايي تحوين 

 :اؾت هَضز ثطضؾي هطاض زازُظيط كطضيِ ثِ قطح  8زض هبلت ػبهل ضا 

 .ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي اضتجبط ٍرَز زاضز زاذلي ثيي ربيگبُ ؾبظهبًي حؿبثطؼ .1

اكعٍزُ اي ايزبز قسُ ثطاي ًبضًٌبى ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي ٍ اضظـ ثيي آهَظـ حطكِ .2

 .حؿبثطؾي زاذلي اضتجبط ٍرَز زاضز

 .زاذلي اضتجبط ٍرَز زاضز ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذليًبض ٍاحس حؿبثطؾي  ثيي هحيظ .3

ثيي اضظيبثي ٍاحس حؿبثطؾي اظ ضيؿي قطًت ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي اضتجبط  .4

 .ٍرَز زاضز

ظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي ًٌس ٍ اضثيي ؾبيط ذسهبتي ًِ ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي اضائِ هي .5

 .زاذلي اضتجبط ٍرَز زاضز

 .ثيي ػولٌطز حؿبثطؾي زاذلي ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي اضتجبط ٍرَز زاضز .6

ًِ زض ضاثغِ ثب حؿبثطؾي زاذلي اًزبم هي قَز ٍ اضظـ اكعٍزُ  ثيي ثبظاضيبثي ٍ تجليـبت .7

 .حؿبثطؾي زاذلي اضتجبط ٍرَز زاضز

اظ تٌٌَلَغي ّبي رسيس ثطاي حؿبثطؾي ٍ اضظـ  ثيي ثٌبضگيطي ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي .8

 .اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي اضتجبط ٍرَز زاضز

 ريش تحقيك

 اعالػبت هَضز ًيبظ .بت زض ايي تحوين ضٍـ پيوبيكي اؾتضٍـ گطزآٍضي اعالػ

ًِ اػتجبض ؾبذتبضي ٍ هحتَايي آى ثب اي  نَضت ًتجي ٍ اظ عطين پطؾكٌبهِِ ث ايي تحوين

 .اؾت آٍضي تحليلي اضظيبثي قسُ روغ ّبي اؾتلبزُ اظ ضٍـ

 جامعٍ ي ومًوٍ آماری تحقيك

ثَضؼ ي پصيطكتِ قسُ زض ّب قطًتهسيطاى  ربهؼِ آهبضي ايي تحوين هتكٌل اظ

، اػضبي ّيئت هسيطُ، هسيطاى هبلي، ٍ ضٍؾبي ٍاحس ػبهل هسيطاىقبهل ) اٍضام ثْبزاض تْطاى

 3360ثب تَرِ ثِ اكطاز شًط قسُ ربهؼِ آهبضي حزن  .ثبقس هي( حؿبثطؾي زاذلي قطًتْب
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ًلط زض ًظط  342 زضنس هؼبزل 5ٍ ثب ذغبي  ثطاؾبؼ كطهَل ًًَطاىحزن ًوًَِ  ًلط ٍ

ّب ٍرَز زاقت،  ًظط ثِ ايي ًِ احتوبل ػسم ثطگكت ثطذي اظ پطؾكٌبهِ. گطكتِ قسُ اؾت

 .قسپطؾكٌبهِ هبثل هجَل زضيبكت  350قس ًِ زض ًْبيت تؼساز تَظيغپطؾكٌبهِ  960تؼساز 

 ساختار ابشار اوداسٌ گيزی

آٍضي اعالػبت زض ايي تحوين پطؾكٌبهِ ًتجي اؾت ًِ اػتجبض ؾبذتبضي ٍ  اثعاض روغ

رْت تٌظين پطؾكٌبهِ، زض اثتسا ثب تَرِ ثِ تحويوبت  .هحتَايي آى ثِ تأييس ضؾيسُ اؾت

طاض هجلي، هْوتطيي ػَاهل هؤحط ثط ايزبز اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي هَضز قٌبؾبيي ه

آٍضي اعالػبت تٌويلي هَضز ًيبظ زض كطآيٌس تْيِ پطؾكٌبهِ   ّوچٌيي ثِ هٌظَض روغ. گطكتٌس

ّسف انلي اظ . اي نَضت گطكت ثب هسيطاى ٍ حؿبثطؾبى زاذلي چٌسيي قطًت ههبحجِ

تط اظ ػَاهل هؤحط ثط ايزبز  تط ٍ نحيح ههبحجِ هعثَض ثِ زؾت آٍضزى تهَيطي قلبف

ّبي ثِ زؾت آهسُ اظ هطحلِ  ثط هجٌبي زازُ. ي ثَزُ اؾتاضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذل

 ..اضبكِ يب ًن قسًسههبحجِ، ثطذي ػَاهل 

زض ًبهِ ّوطاُ، هَضَع . ثَزپطؾكٌبهِ ًْبيي زاضاي يي ًبهِ ّوطاُ ٍ زٍ ثرف انلي 

تحوين ٍ اّويت تٌويل پطؾكٌبهِ زض اًزبم هؤحط تحوين شًط قسُ ٍ ثِ پبؾد زٌّسگبى 

. ز ًِ ًتبيذ نطكبً زض هبلت اعالػبت آهبضي گعاضـ ذَاّس قساعالع زازُ قسُ ثَ

ثِ اعالػبت ػوَهي پطؾكٌبهِ ثرف اٍل  .هتكٌل اظ زٍ ثرف انلي ثَزپطؾكٌبهِ 

اذتهبل زاقت ًِ زض اضتجبط ثب ضقتِ تحهيلي، هسضى تحهيلي، ػٌَاى پؿت ؾبظهبًي ٍ 

ثِ ؾؤاالت ترههي ثرف زٍم پطؾكٌبهِ هطثَط . ثَز هيعاى تزطثِ ًبضي پطؾف قًَسگبى

ايي ثرف . ثَز ًِ زض اثتساي آى تَضيح هرتهطي زض اضتجبط ثب اّويت تحوين اضائِ قسُ ثَز

اؾبؼ  ؾؤال ثَز ًِ ّطًسام ثطاي تؼييي زضرِ اّويت يي ػبهل ذبل ٍ ثط 50هكتول ثط 

ًِ ثَز  23تٌطاضي اظ ؾؤال  25ؾؤال . ثٌسي قسُ ثَز اي ليٌطت زضرِ هويبؼ ّلت گعيٌِ

 .قسُ ثَزى ؾؤال زضٍؽ يبة اؾتلبزُ ثِ ػٌَا

پطؾكٌبهِ عي زٍ ًَثت زضيبكت ٍ ثب  364ّبي تَظيغ قسُ،  اظ هزوَع ًل پطؾكٌبهِ

اعالػبت . هجَل تكريم زازُ قس پطؾكٌبهِ هبثل 350تَرِ ثِ ؾؤاالت زضٍؽ يبة تؼساز 

 .آٍضزُ قسُ اؾت 1قوبضُ ّبي زضيبكت قسُ زض رسٍل  هطثَط ثِ تَظيغ پطؾكٌبهِ ٍ پبؾد
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 ّبي زضيبكت قسُ اعالػبت هطثَط ثِ تَظيغ پطؾكٌبهِ ٍ پبؾد: 1رسٍل قوبضُ 

 زضنس تؼساز قطح

 100 960 پطؾكٌبهِ ّبي تَظيغ قسُ

 :پطؾكٌبهِ ّبي پبؾد زازُ قسُ

 هطحلِ اٍل -

 هطحلِ زٍم -

364 

143 

221 

92/37 

 08/62 596 پطؾكٌبهِ ّبي پبؾد زازُ ًكسُ

 100 960 :روغ

 ار اوداسٌ گيزیابشپايايی ي ريايی 

گيطي  هرتلق پبيبيي ٍ ؾبظگبضي اثعاض اًساظُايي پػٍّف ثب اؾتلبزُ اظ ضٍقْبي  زض

آللبي "اظ ضٍـ  پبيبييزض ايي تحوين ثطاي آظهَى . اؾت گطكتِهَضز آظهَى هطاض 

، ضطيت پبيبيي ثِ زؾت آهسُ ثطاي ايي ضٍـثب اؾتلبزُ اظ . اؾتلبزُ قسُ اؾت "ًطًٍجبخ

 .ثَزُ اؾت% 6/94ّبي ثطگكتي ثطاثط ثب  ٍ ثطاي ًل پطؾكٌبهِ%9/91ثب آظهَى ثطاثط  پيف

پطؾكٌبهِ هوسهبتي اثعاض اًساظُ گيطي، هحتَايي ضٍايي ثطاي ؾٌزف  زض ايي تحوين

ارطا قس تب  "آظهَى هحسٍز"نَضت ثيي تؼسازي اظ هترههبى ٍ نبحت ًظطاى تَظيغ ٍ ثِ 

ايي . ٍرَز زاضز، پيكٌْبز ًوبيٌس كٌبهِزض پطؾ ّبيي زضثبضُ ؾؤاالت هغطح قسُ اگط تَنيِ

ضؾس اثعاض  زض ًتيزِ، ثِ ًظط هي. ّب زضيبكت ٍ زض پطؾكٌبهِ ًْبيي هٌظَض گطزيس تَنيِ

 . ثطذَضزاض ثبقس الظمهحتَايي ؾٌزف اظ ضٍايي 

. ّبي پبؾد زازُ ًكسُ اؾت ّبي پطؾكٌبهِ، تأحيط ثبلوَُ پطؾكٌبهِ يٌي اظ ًبضؾبيي

ثبضُ  زض ايي. ّب اؾتلبزُ قسُ اؾت بل، اظ ضٍـ هوبيؿِ تغجيوي پبؾدرْت هوبثلِ ثب ايي احتو

ايي هوبيؿِ ثب اؾتلبزُ . ًتبيذ ثِ زؾت آهسُ زض ًَثت اٍل ٍ زٍم ثب يٌسيگط هوبيؿِ گطزيسًس

اًزبم پصيطكت ٍ ًتبيذ ثِ زؾت  %5 ذغبيٍ زض ؾغح  اظ آظهَى آهبضي تحليل ٍاضيبًؽ

يذ ثِ زؾت آهسُ زض ذهَل پبؾد ثِ ي ثيي ًتبزاض آهبض آهسُ ًكبى زاز ًِ تلبٍت هؼٌي
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تَاى ازػب ًطز ًِ پبؾد ثبلوَُ  ثٌبثطايي، هي. يٌبيي ؾؤاالت زض زٍ ًَثت ٍرَز ًساضز

 .ًسازگبى ثط ًتبيذ تحوين تأحيط چٌساًي ًرَاّس زاقت پبؾد

 ريش تجشيٍ ي تحليل فزضيات تحقيك

تَنيلي ٍ ثطاي تحليل زض ايي تحوين ثطاي تحليل اعالػبت روؼيت قٌبذتي اظ آهبض 

اظ  اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي هي پطزاظز ًِ ثِ ثطضؾي ػَاهل هؤحط ثط اضظـ كطضيبت تحوين

 . اؾتلبزُ قسُ اؾت t-test آظهَى 

 يافتٍ َای تحقيك

 اطالعات جمعيت شىاختی

هَهؼيت قـلي ّب ًكبى زاز ًِ  ًتبيذ ثِ زؾت آهسُ اظ اعالػبت ػوَهي آظهَزًي

 6/28، حؿبثطؼ زاذلي قبؿل زض هؤؾؿبت حؿبثطؾي ،ؾد زٌّسگبىزضنس اظ پب 3/4حسٍز 

ػضَ  زضنس اظ 6/36، ّبي پصيطكتِ قسُ زض ثَضؼ زضنس حؿبثطؼ زاذلي قبؿل زضقطًت

اظ لحبػ . اًس زضنس هؼبٍى هبلي ٍ پكتيجبًي ثَزُ 1/9زضنس هسيط هبلي ٍ  4/21هسيطُ،  ّيئت

 20تب 16زضنس ثيي  2ؾبل،  20ظ زٌّسگبى ثيف ا زضنس اظ پبؾد 9/0هيعاى تزطثِ ًبضي 

ؾبل  5زضنس تب  7/49ٍ ، ؾبل 10تب  6زضنس ثيي  9/38ؾبل،  15تب  11زضنس ثيي  8ؾبل، 

ضقتِ حؿبثساضي،  زٌّسگبى زضنس اظ پبؾد 6/44اظ لحبػ ضقتِ تحهيلي . اًس ؾبثوِ زاقتِ

سؾي، ّبي كٌي ٍ هٌْ ضقتِ زضنس 32 ،اهتهبز ضقتِزضنس  3/6، هسيطيت ضقتِ زضنس 6/10

زضنس اظ  7/1اظ لحبػ هسضى تحهيلي . اًس ّب ثَزُ زضنس اظ آًْب ؾبيط ضقتِ 7/5ٍ

 .ثَزًسزضنس كَم ليؿبًؽ  12 ٍ ليؿبًؽزضنس  7/85زيپلن،  زٌّسگبى پبؾد

ًبضي، ضقتِ تحهيلي ٍ هسضى تحهيلي  اعالػبت هطثَط ثِ هَهؼيت قـلي، تزطثِ 

اكطازي هغلغ، آگبُ ٍ زاضاي تزطثِ زٌّسگبى  زٌّسگبى حبًي اظ آى اؾت ًِ پبؾد پبؾد

 . الظم رْت پبؾد ثِ ؾَاالت پطؾكٌبهِ ثَزُ اًس

 فزضيات وتايج حاصل اس آسمًن 

بهل ػ 8 ّط يي اظ زض ضاثغِ ثبآهبضي ظيط  كطضيِكطضيبت تحوين  ثطضؾي ثِ هٌظَض

  :ِ اؾتآظهَى هطاض گطكت ثطضؾي هغطح ٍ هَضز هَضز
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 .زاضزٍرَز ػبهل هَضز ًظط ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي ضاثغِ  ثيي:  ()كطو نلط 

ثيي ػبهل هَضز ًظط ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي ضاثغِ ٍرَز  : () كطو هوبثل

 .ساضزً

 95زضنس ٍ ثِ ػجبضت زيگط ؾغح اعويٌبى  5زض تحوين حبضط ضطيت ذغب ثطاثط 

ِ هبلت پطؾكٌبهِ عطاحي قسُ ًِ ّلت حبلت ّوچٌيي ثب تَرِ ث. زضنس اًتربة قسُ اؾت

 .زض ًظط گطكتِ قس 2/4ثطاثط ثب  گييگيطز، هيبً ضا زض ثط هي 7الي  1ٍ اضظـ ّبي 

. اضائِ قسُ اؾت 2زض رسٍل هَضز ثطضؾي ّكت كطضيِ آظهَى حبنل اظ ًتبيذ 

ُ كطضيِ اٍل تحوين ثِ ثطضؾي اضتجبط ثيي ربيگبُ ؾبظهبًي حؿبثطؾي زاذلي ٍ اضظـ اكعٍز

قَز هيبًگيي  هالحظِ هي 2ّوبًغَض ًِ زض رسٍل . حؿبثطؾي زاذلي پطزاذتِ اؾت

 101هبضُ آظهَى ًيع ثبالتط اظ آهي ثبقس ٍ  98/4 ثِ اؾتخٌبي ؾَال اٍل ثبالتط اظهكبّسات 

حؿبثطؼ ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي ربيگبُ ؾبظهبًي  ٍرَز اضتجبط ثيي ثبقس ًِ ثيبًگط هي

نل اظ ؾَال اٍل ثيبًگط آى اؾت ًِ حؿبثطؼ زاذلي ًجبيس ظيط ًتبيذ حب. ثبقس زاذلي هي

ثَزُ ًِ اظ هتَؾظ هَضز  39/2هيبًگيي هكبّسات هطثَط ثِ ايي ؾَال . ًظط ٍاحس هبلي ثبقس

ثبقس، زض ًتيزِ  هي 43ًوتط اؾت، ّوچٌيي آهبضُ آظهَى هطثَط ثِ ايي ؾَال ًيع ( 2/4)هجَل 

ًتبيذ  .ثطؼ زاذلي ًجبيس ظيط ًظط ٍاحس هبلي ثبقستَاى گلت حؿب هي %99ثب اعويٌبى ثيف اظ 

حبنل اظ كطضيِ اٍل ثب تَرِ ثِ ضتجِ تؼييي قسُ حبًي اظ آى اؾت ًِ حؿبثطؼ زاذلي ثبيس 

 .ظيط ًظط ًويتِ حؿبثطؾي ثِ كؼبليت ثپطزاظز

ثطاي  ثطگعاض قسُاي حطكِ ّبيكطضيِ زٍم تحوين ثِ ثطضؾي ضاثغِ ثيي آهَظـ

ثطاي . پطزاذتِ اؾتزاذلي ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي  ًبضًٌبى ٍاحس حؿبثطؾي

قَز هالحظِ هي 2ّوبًغَض ًِ زض رسٍل . ؾَال هغطح قسُ اؾت 4آظهَى ايي كطضيِ ًيع 

ؾَال ثبالتط اظ  4ٍ آهبضُ آظهَى ّط  83/4ؾَال ثبالتط اظ  4هيبًگيي هكبّسات هطثَط ثِ ّط 

-ّبي حطكِتَاى گلت ثيي آهَظـهي %99زض ًتيزِ زض ؾغح اعويٌبى ثيف اظ  ،ثبقس هي 90

-ثِ ػجبضت زيگط، ثطگعاضي زٍضُ. اي ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي اضتجبط ٍرَز زاضز

اهساهبت  ، ٍقطًت زض ؾويٌبضّبي ثطٍى ؾبظهبًي ،ّبي آهَظقي هجل ٍ ثؼس اظ اؾترسام
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ـ اكعٍزُ زض ايزبز اضظ ّبي آهَظقيهسيطيت زضرْت ايزبز ظهيٌِ زض هَضز ثطگعاضي زٍضُ

قَز ًِ ًبضًٌبى ثؼس اظ اؾترسام، هَرت هي زٍضُ ّبي آهَظقي .حؿبثطؾي ًوف زاضًس

ّوچٌيي حوبيت هسيطيت اظ ثطگعاضي . ثؼس اظ اؾترسام ثب ًيبظّبي ؾبظهبى آقٌبتط قًَس

اظ زيسگبُ ثغَض ًلي،  .قَز ًِ آگبّي ًبضًٌبى اكعايف يبثسّبي آهَظقي ؾجت هيزٍضُ

ّبي آهَظقي هجل اظ اؾترسام اظ اّويت ثيكتطي ثطذَضزاض ي زٍضُزٌّسگبى ثطگعاض پبؾد

 .اؾت

كطضيِ ؾَم تحوين ثِ ثطضؾي اضتجبط ثيي هحيظ ًبض ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي ٍ 

قَز هالحظِ هي 2ّوبًغَض ًِ زض رسٍل . اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي پطزاذتِ اؾت

 23/4ثبالتط اظ  13ٍ  10َال ثِ اؾتخٌبي ؾ ايي ػبهلهيبًگيي هكبّسات هطثَط ثِ ؾَاالت 

ثبقس، ّوچٌيي هيبًگيي هكبّسات هطثَط ثِ ًل  هي 87ثبقس ٍ آهبضُ آظهَى ًيع ثبالتط اظ  هي

كطضيِ ؾَم % 99ثبقس ًِ زض ؾغح هؼٌبزاضي ثيف اظ  هي 103ٍ آهبضُ آظهَى 55/4ؾَاالت 

نويوي ثيي زّس ًِ ضاثغِ زٍؾتبًِ ٍ ًتبيذ حبنل اظ كطضيِ ؾَم ًكبى هي. قَز هيتبييس 

. قَز ًبضًٌبى ثب اًگيعُ ثيكتطي ثِ اًزبم اهَض هحَلِ ثپطزاظًسحؿبثطؾبى زاذلي، هَرت هي

تَاًٌس توبم ًٌٌس ٍ ًوي، زض يي هحيظ ضؾوي ًبضًٌبى حؿبثطؾي احؿبؼ آضاهف ًوياهب

. ّبيي پيطاهَى هحيظ ًبض ذَز زاضًستَرِ ذَز ضا هؼغَف ثِ ًبض ًٌٌس ٍ ّوَاضُ ًگطاًي

زّس ًِ ٍرَز ًبضًٌبى ثب تزطثِ زض هحيظ ًبض ؾجت تبيذ ايي ثطضؾي ًكبى هيّوچٌيي ً

زّس ًِ ايزبز اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي گطزيسُ ٍ ايي ًَيس ضا ثِ هسيطيت ؾبظهبى هي

 .ّبي ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي ثِ ثْتطيي قٌل هوٌي نَضت هي پصيطزٍظبيق ٍ هؿئَليت

اضظيبثي ضيؿي تَؾظ ٍاحس حؿبثطؾي يي كطضيِ چْبضم تحوين ثِ ثطضؾي اضتجبط ث

ثطاي آظهَى ايي كطضيِ ؾؤاالت  .ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي پطزاذتِ اؾت زاذلي

 2ًتبيذ حبنل اظ آظهَى ؾؤاالت كطضيِ چْبضم زض رسٍل . اؾت گطزيسُهغطح  20تب  15

ثِ قَز هيبًگيي هكبّسات هطثَط هالحظِ هي 2ّوبًغَض ًِ زض رسٍل . آٍضزُ قسُ اؾت

ثبقس ًِ هي 253ٍ آهبضُ آظهَى 81/4اضظيبثي ضيؿي ًل ؾَاالت هغطح قسُ زض ضاثغِ ثب 

ًتبيذ حبنل اظ آظهَى . قَز هيكطضيِ چْبضم تبييس % 99زض ؾغح هؼٌبزاضي ثيف اظ 

اذلي ثب هسيطيت ثِ هٌظَض زّس ًِ تجبزل ًظط حؿبثطؾبى زؾَاالت ايي كطضيِ ًكبى هي
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-آگبّي اظ ًوبط ضؼق، ّوٌبضي حؿبثطؾي زاذلي ثب هسيطيت ثِ هٌظَض تحليل ، اًساظُ

گيطي ٍ اضظيبثي ضيؿي، ٍ تْيِ هسل هلَْهي اضظيبثي ضيؿي تَؾظ ٍاحس حؿبثطؾي 

ًتبيذ حبنل اظ ايي كطضيِ هكبثِ ًتبيذ  .گطزززاذلي ؾجت ايزبز اضظـ اكعٍزُ زاذلي هي

 .اؾت ]5 [ؿت ٍ يبًگاضًتحوين 

ت هطثَط ثِ ػَاهل هؤحط ثط اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي ًتبيذ آظهَى كطضيب :2قوبضُرسٍل 

 زاذلي

 ػَاهل ؾؤال
هيبًگيي 

 هكبّسات
 tآهبضُ 

هيعاى 

 ذغب

تأييس يب 

ضز 

 كطضيِ

ضتجِ 

 ػَاهل

 :جايگاٌ ساسماوی  
 4 ضز 0000/0 93/43 39/2 كؼبليت ظيط ًظط ٍاحس هبلي 1

 2 تأييس 0000/0 29/115 51/5 ط ًظط ّيئت هسيطُكؼبليت ظي 2

 3 تأييس 0000/0 14/101 98/4 كؼبليت ظيط ًظط هسيط ػبهل 3

 1 تأييس 0000/0 19/167 58/6 كؼبليت ظيط ًظط ًويتِ حؿبثطؾي 4

  ضز 0000/0 93/43 39/2 (ظيط ًظط ٍاحس هبلي)ربيگبُ ؾبظهبًي  

  تأييس 0000/0 40/167 65/5 (ظيط ًظطهسيطاى)ربيگبُ ؾبظهبًي  

 :آمًسش  
 1 تأييس 0000/0 25/108 93/4 ّبي آهَظقي هجل اظ اؾترسامثطگعاضي زٍضُ 5

 3 تأييس 0000/0 98/98 83/4 ّبي آهَظقي ثؼس اظ اؾترسامثطگعاضي زٍضُ 6

 4 تأييس 0000/0 34/90 87/4 قطًت زض ؾويٌبضّبي ثطٍى ؾبظهبًي 7

8 
ظهيٌِ زض  اهساهبت هسيطيت زضرْت ايزبز

 ّبي آهَظقيهَضز ثطگعاضي زٍضُ
 2 تأييس 0000/0 23/90 85/4

  تأييس 0000/0 46/192 86/4 آهَظـ 

 :محيط کار  
 3 تأييس 0000/0 73/75 51/4 ٍرَز ضاثغِ زٍؾتبًِ ثيي حؿبثطؾبى زاذلي 9
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 ػَاهل ؾؤال
هيبًگيي 

 هكبّسات
 tآهبضُ 

هيعاى 

 ذغب

تأييس يب 

ضز 

 كطضيِ

ضتجِ 

 ػَاهل

10 
ٍرَز ضاثغِ ضؾوي ٍ ازاضي ثيي حؿبثطؾبى 

 زاذلي
 6 ضز 0000/0 67/57 53/3

11 
ز ًبضًٌبى ثبتزطثِ زض ٍاحس حؿبثطؾي ٍرَ

 زاذلي
 1 تأييس 0000/0 27/142 13/6

 2 تأييس 0000/0 04/118 05/5 تكَين حؿبثطؾبى زاذلي اظ ؾَي هسيطيت 12

13 
ٍرَز ضاثغِ زٍؾتبًِ ٍ نويوي ثيي حؿبثطؾبى 

 زاذلي ثب پطؾٌل ؾبيط ٍاحسّب 
 5 ضز 0000/0 02/65 88/3

 4 تأييس 0000/0 46/87 23/4 ؾبيط ٍاحسّب ٍرَز ضاثغِ ضؾوي ثب پطؾٌل 14

55/4 هحيظ ًبض   83/159  0000/0   تأييس 

 ًتبيذ آظهَى كطضيبت هطثَط ثِ ػَاهل هؤحط ثط اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي: 2رسٍل 

 (ازاهِ)

 ػَاهل ؾؤال
هيبًگيي 

 هكبّسات
 tآهبضُ 

هيعاى 

 ذغب

تأييس يب 

ضز 

 كطضيِ

ضتجِ 

 ػَاهل

 :ارسيابی ريسك  

15 
 ثطايتجبزل ًظط حؿبثطؾبى زاذلي ثب هسيطيت 

 آگبّي اظ ًوبط ضؼق
 1 تأييس 0000/0 95/124 04/5

16 
ّوٌبضي حؿبثطؼ ثب هسيطيت ثطاي ًبّف 

 ضيؿي
 3 تأييس 0000/0 98/103 81/4

17 
ّوٌبضي حؿبثطؼ ثب هسيطيت ثطاي تحليل 

 ضيؿي
 2 تأييس 0000/0 53/103 86/4

 5 تأييس 0000/0 74/105 71/4 ؾٌزفاي ّوٌبضي حؿبثطؼ ثب هسيطيت ثط 18
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 ػَاهل ؾؤال
هيبًگيي 

 هكبّسات
 tآهبضُ 

هيعاى 

 ذغب

تأييس يب 

ضز 

 كطضيِ

ضتجِ 

 ػَاهل

 ضيؿي

19 
ّوٌبضي حؿبثطؾي زاذلي ثب هسيطيت ثِ 

 ّبي آتي هٌظَض اضظيبثي ضيؿي
 4 تأييس 0000/0 91/97 78/4

20 
تْيِ هسل اضظيبثي ضيؿي تَؾظ ٍاحس 

 حؿبثطؾي 
 6 تأييس 0000/0 63/95 63/4

  تأييس 0000/0 76/253 81/4 اضظيبثي ضيؿي 

 :سايز خدمات  

21 
ذسهبت هبثل اضائِ تَؾظ اضائِ ليؿتي اظ 

  حؿبثطؼ
74/4  37/103  0000/0  9 تأييس 

76/4 اضائِ ذسهبت هكبٍضُ تَؾظ حؿبثطؾي زاذلي 22  96/99  0000/0  8 تأييس 

23 
نطف ػوسُ ٍهت حؿبثطؼ ثطاي حؿبثطؾي 

 ضػبيت
59/4  03/104  0000/0  11 تأييس 

24 
كق توطًع ثط حؿبثطؾي ثبظزاضًسُ ثِ ربي ً

 ذغب
66/4  42/105  0000/0  10 تأييس 

82/4 ّبي هسيطيتتوطًع ثط اًزبم زضذَاؾت 25  78/120  0000/0  4 تأييس 

16/5 توطًع ثط حؿبثطؾي ػوليبتي 26  44/91  0000/0  1 تأييس 

80/4 ّبي هكبٍضُ ايتوطًع ثط كؼبليت 27  21/97  0000/0  5 تأييس 

87/4 توطًع ثط ثطًبهِ ّبي هس ًظط هسيطيت 28  09/117  0000/0  2 تأييس 

44/4 ّبي هكتطيبى انليتوطًع ثط حؿبة 29  86/89  0000/0  12 تأييس 

30 
توطًع ثط ّوٌبضي ثب هسيطيت ثطاي انالح 

 ؾبظهبى
78/4  18/114  0000/0  7 تأييس 

83/4 ًگطـ هسيطيت ثِ كؼبليت حؿبثطؾي زاذلي  31  09/111  0000/0  3 تأييس 
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 ػَاهل ؾؤال
هيبًگيي 

 هكبّسات
 tآهبضُ 

هيعاى 

 ذغب

تأييس يب 

ضز 

 كطضيِ

ضتجِ 

 ػَاهل

32 
ؾتيبثي ثِ اّساف ز ثطايّوٌبضي ثب هسيطيت 

 قطًت
79/4  31/107  0000/0  6 تأييس 

77/4 ؾبيط ذسهبت   98/354  0000/0   تأييس 

ًتبيذ آظهَى كطضيبت هطثَط ثِ ػَاهل هؤحط ثط اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي : 2رسٍل 

 (ازاهِ)

 ػَاهل ؾؤال
هيبًگيي 

 هكبّسات
 tآهبضُ 

هيعاى 

 ذغب

تأييس يب 

ضز 

 كطضيِ

ضتجِ 

 ػَاهل

 :عملكزد ارسيابی  

33 
ْبي اضظيبثي ػولٌطز حؿبثطؾي زاذلي ثب قبذه

 ٌبؾت ه
 4 تأييس 0000/0 88/122 92/4

34 
 تَؾظتَرِ ثِ ثبظذَضزّبي حؿبثطؾي زاذلي 

 هسيطيت
 5 تأييس 0000/0 44/103 91/4

35 
اتربش ؾيؿتن كٌطي روؼي اظ ؾَي حؿبثطؾي 

 زاذلي
 7 تأييس 0000/0 92/85 62/4

 9 ضز 0000/0 13/54 40/3 اظ ػولٌطز حؿبثطؾي زاذليضضبيت اهَض هبلي  36

 2 تأييس 0000/0 34/116 30/5 ضضبيت ّيئت هسيطُ اظ ػولٌطز حؿبثطؾي زاذلي 37

 3 تأييس 0000/0 08/122 99/4 ضضبيت هسيط ػبهل اظ ػولٌطز حؿبثطؾي زاذلي 38

39 
ضضبيت ًويتِ حؿبثطؾي اظ ػولٌطز حؿبثطؾي 

 زاذلي
 1 تأييس 0000/0 91/121 10/6

 6 تأييس 0000/0 91/107 90/4 ّبي هبليتوطًع ثط حَظُ 40

 8 ضز 0000/0 59/59 67/3 هبليتوطًع ثط حَظُ ّبي ؿيط 41
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 ػَاهل ؾؤال
هيبًگيي 

 هكبّسات
 tآهبضُ 

هيعاى 

 ذغب

تأييس يب 

ضز 

 كطضيِ

ضتجِ 

 ػَاهل

  تأييس 0000/0 83/219 47/4 اضظيبثي ػولٌطز 

 
 :تبليغات 

42 
ػولٌطز هؤحط حؿبثطؾي تجليـي ثطاي حؿبثطؾي 

 زاذلي اؾت
 2 تأييس 0000/0 62/99 55/4

43 
ؾتلبزُ اظ ثطٍقَضّبي تجليـبتي ثِ هٌظَض تطؿيت ا

 ثِ اؾتلبزُ اظ حؿبثطؾي زاذلي
 3 ضز 0000/0 56/76 79/3

44 
ًگطـ هسيطيت ثِ حؿبثطؾي زاذلي ثِ ػٌَاى 

 ٍاحس پطثبظزُ
 1 تأييس 0000/0 97/106 85/4

  تأييس 0000/0 80/144 39/4 تجليـبت 

 :ريش َای وًيه  

45 
ت زض اضظيبثي ٍ هسيطي ّوٌبضي حؿبثطؾي

 ْبي ًَييكٌبٍضي
 2 تأييس 0000/0 72/91 41/4

46 
ّبي كٌي ٍاحسّبي  اؾتلبزُ اظ ترهم ٍ هْبضت

 زيگط
 4 تأييس 0000/0 19/91 32/4

 3 تأييس 0000/0 40/87 37/4 اؾتلبزُ اظ ًطم اكعاضّبي ترههي حؿبثطؾي 47

 5 ضز 0000/0 12/64 03/4 اؾتلبزُ اظ ًطم اكعاضّبي ػوَهي 48

49 
 ػولٌطزثْجَز  ثطايتكَين حؿبثطؾبى زاذلي 

 قطًت
 1 تأييس 0000/0 54/84 85/4

  تأييس 0000/0 00/187 40/4 ّبي ًَيي ضٍـ 

اًَاع هرتلق ذسهبت حؿبثطؾي ثِ ثطضؾي اضتجبط ثيي اضائِ  كطضيِ پٌزن تحوين

ت ثطاي آظهَى ايي كطضيِ ؾؤاال .ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي پطزاذتِ اؾت زاذلي

ًتبيذ حبنل اظ آظهَى ؾؤاالت هطثَط ثِ كطضيِ پٌزن ًكبى . اؾت گطزيسُهغطح  32تب  21
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زاز ًِ ثيي اضائِ اًَاع هرتلق ذسهبت حؿبثطؾي ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي اضتجبط ٍرَز 

زّس ًِ توطًع ثط حؿبثطؾي ػوليبتي، هيًتبيذ حبنل اظ آظهَى ايي كطضيِ ًكبى  .زاضز

ّبي هس ًظط هسيطيت، اضائِ ذسهبت  اي، توطًع ثط ثطًبهِ بٍضُّبي هكتوطًع ثط كؼبليت

هكبٍضُ تَؾظ حؿبثطؾي زاذلي، ٍ اضائِ ؾبيط ذسهبت شًط قسُ تَؾظ ٍاحس حؿبثطؾي 

 . گطزززاذلي ؾجت ايزبز اضظـ اكعٍزُ زاذلي هي

كطضيِ قكن تحوين ثِ ثطضؾي اضتجبط ثيي اضظيبثي ػولٌطز ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي 

قَز هالحظِ هي 2ّوبًغَض ًِ زض رسٍل . حؿبثطؾي زاذلي پطزاذتِ اؾتٍ اضظـ اكعٍزُ 

ثِ اؾتخٌبي  هيبًگيي هكبّسات هطثَط ثِ ؾَاالت اضظيبثي ػولٌطز ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي

هي ثبقس، ّوچٌيي هيبًگيي  85ٍ آهبضُ آظهَى ًيع ثبالتط اظ  62/4ثبالتط اظ  41ٍ  36ؾَال 

ٍ آهبضُ آظهَى  47/4ُ زض ضاثغِ ثب هحيظ ًبض هكبّسات هطثَط ثِ ًل ؾَاالت هغطح قس

كطضيِ تبييس قسُ ٍ ثيبًگط ٍرَز اضتجبط % 99ثبقس ًِ زض ؾغح هؼٌبزاضي ثيف اظ هي 219

 . ثبقسثيي اضظيبثي ػولٌطز ٍاحس حؿبثطؾي ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي هي

طؾي ثيي تجليـبت اًزبم قسُ زض ضاثغِ ثب حؿبث ثِ ثطضؾي اضتجبط كطضيِ ّلتن تحوين

ؾؤال هغطح  3ثطاي آظهَى ايي كطضيِ . پطزاظززاذلي ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي هي

هيبًگيي هكبّسات  .آٍضزُ قسُ اؾت 2قسُ ًِ ًتبيذ حبنل اظ آظهَى ؾؤاالت زض رسٍل 

زض ًتيزِ  ،هي ثبقس 144ٍ آهبضُ آظهَى ثبالتط اظ  39/4ثبالتط اظ  هزوَع ؾؤاالتهطثَط ثِ 

تَاى گلت ثيي تجليـبت اًزبم قسُ زض ضاثغِ ثب حؿبثطؾي هي %99يف اظ زض ؾغح اعويٌبى ث

ًگطـ هسيطيت ًتبيذ ًكبى زاز . زاذلي ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي اضتجبط ٍرَز زاضز

ثِ حؿبثطؾي زاذلي ثِ ػٌَاى يي ٍاحس پطثبظزُ ٍ ػولٌطز هؤحط حؿبثطؾي زاذلي، تجليـي 

 .گطززاضظـ اكعٍزُ ثطاي حؿبثطؾي زاذلي هيثطاي حؿبثطؾي زاذلي اؾت ٍ ؾجت ايزبز 

آذطيي كطضيِ ايي تحوين ثِ ثطضؾي اضتجبط ثيي ثٌبضگيطي ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي 

ثطاي آظهَى ايي . رسيس ٍ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي پطزاذتِ اؾت كٌبٍضيْبياظ 

ز ثِ قَهالحظِ هي 2ّوبًغَض ًِ زض رسٍل  .اؾت گطزيسُهغطح  49تب  45كطضيِ ؾؤاالت 

ٍ آهبضُ  32/4هيبًگيي هكبّسات هطثَط ثِ ؾَاالت هغطح قسُ ثبالتط اظ  48اؾتخٌبي ؾَال 

ّوچٌيي هيبًگيي هكبّسات هطثَط ثِ ًل ؾَاالت  .ثبقسهي 87آظهَى ؾَاالت ثبالتط اظ 
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-هي% 99ثبقس، زض ًتيزِ زض ؾغح اعويٌبى ثيف اظ هي 187آهبضُ آظهَىٍ  4/4هغطح قسُ 

ّبي رسيس ٍ اضظـ اكعٍزُ گيطي ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي اظ تٌٌَلَغيتَاى گلت ثيي ثٌبض

زّس ًِ ًتبيذ حبنل اظ آظهَى ايي كطضيِ ًكبى هي. حؿبثطؾي زاذلي اضتجبط ٍرَز زاضز

ّبي كٌي ٍاحسّبي زيگط، ٍ  ، اؾتلبزُ اظ ترهم ٍ هْبضتاكعاضّبي ترههي اؾتلبزُ اظ ًطم

ًَيي ؾجت ايزبز اضظـ اكعٍزُ  كٌبٍضيْبيّوٌبضي حؿبثطؾي زاذلي ٍ هسيطيت زض اضظيبثي 

اكعاضّبي ػوَهي تَؾظ  س ًِ اؾتلبزُ اظ ًطمّز هيًكبى  48ًتبيذ ؾَال  .گطزززاذلي هي

ًتبيذ حبنل  .تَرْي ثط اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي ًساضز حؿبثطؾبى زاذلي تبحيط هبثل

 .اؾت ]5 [ت ٍ يبًگٍ تحوين اضًؿ ]6 [َّآًگ ٍ ّوٌبضاى ّبي يبكتِاظ ايي كطضيِ هكبثِ 

 جُت ايجاد حسابزسی داخلی با ارسش افشيدٌ مدل مفًُمی 

هسل هلَْهي رْت ايزبز حؿبثطؾي زاذلي ثب حساًخط اضظـ زض ًوَزاض قوبضُ يي 

ثِ هٌظَض تْيِ هسل هلَْهي رْت ايزبز حؿبثطؾي زاذلي زاضاي . اكعٍزُ آٍضزُ قسُ اؾت

ّط كطضيِ، ؾؤالي ًِ زاضاي ثبالتطيي اضظـ اكعٍزُ، اظ ثيي ؾؤاالت هغطح قسُ ثطاي 

ًِ هَرت ايزبز حساًخط  ػبهليهيبًگيي ًؿجت ثِ هبثوي ؾؤاالت ّوبى كطضيِ ثَز، ثِ ػٌَاى 

ى اؾت ًتبيذ تحوين هؤيس آ .قَز، اًتربة قسُ اؾت اضظـ اكعٍزُ زض حؿبثطؾي زاذلي هي

. ؿبثطؾي اؾتبليت ظيط ًظط ًويتِ ححؿبثطؾي زاذلي، كؼًِ ثْتطيي ربيگبُ هوٌي ثطاي 

رْت ّبي آهَظقي هجل اظ اؾترسام ثطگعاضي زٍضُزض ضاثغِ ثب آهَظـ حؿبثطؾبى زاذلي، 

  .آقٌبيي ًبضًٌبى حؿبثطؾي زاذلي ثب هحيظ ًبض ضطٍضي اؾت

زض ضاثغِ ثب هحيظ ًبضي، ٍرَز ًبضًٌبى ثبتزطثِ ٍ هترهم زض ٍاحس حؿبثطؾي 

ي اكعايف يبثس، ظيطا اظ يي عطف گطزز ًِ اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلزاذلي هَرت هي

گطزز ًِ ضاثغِ هٌبؾجي زض هحيظ ًبض ذَز ثب ّوٌبضاى ٍ ؾبيط تزطثِ ايي اكطاز هَرت هي

پطؾٌل ؾبظهبى ثطهطاض ًوبيٌس ٍ اظ عطف زيگط، ترهم ايي اكطاز هَرت ثْجَز ًيليت ًبض 

ثي ضيؿي، اظ ًظط اضظيب. گطززحؿبثطؾي زاذلي ٍ زض ًتيزِ احط ثركي حؿبثطؾي زاذلي هي

تجبزل ًظط حؿبثطؾبى زاذلي ثب هسيطاى ثِ هٌظَض اگبّي اظ ًوبط ضؼق ؾيؿتن ًٌتطلْبي 

زض ذهَل تٌَع ذسهبت حؿبثطؾي زاذلي . ثبقسزاذلي زاضاي ثيكتطيي اضظـ اكعٍزُ هي
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تَاى گلت توطًع ثط حؿبثطؾي ػوليبتي زاضاي ثيكتطيي اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي هي

 . ثبقسهي

ًوَزاض قوبضُ 1: هسل هلَْهي رْت ايزبز حؿبثطؾي زاذلي زاضاي اضظـ اكعٍزُ 

 

اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي اضظيبثي ػولٌطز حؿبثطؾي  ػَاهليٌي زيگط اظ 

حؿبثطؾبى زاذلي  تالـ پيَؾتِػولٌطز حؿبثطؾي زاذلي هٌزط ثِ بثي ياضظ. ثبقسزاذلي هي

 ي اضظيبثي ػولٌطز حؿبثطؾبىهطرغ ثطاثْتطيي . گطززهي ثْجَز ًيليت ًبض ذَز رْت

 ثْتطيي تجليؾًتبيذ ايي هغبلؼِ گَيبي ايي اؾت ًِ . زاذلي، ًويتِ حؿبثطؾي ذَاّس ثَز

ضضبيت ًبضكطهب اظ ػولٌطز حؿبثطؾي زاذلي اؾت ٍ ّط چِ  ثطاي حؿبثطؾي زاذلي

هؼطكي ثْتطي اظ كَايس ٍ هٌبكغ ايزبز قسُ بضاتط ثبقس، هسيطاى ؾبظهبى حؿبثطؾي زاذلي ً

زٌّس ٍ زض ًتيزِ آًْب ًيع ّبي زيگط اًزبم هيؾظ حؿبثطؾي زاذلي ثطاي هسيطاى ؾبظهبىتَ

آذطيي هَللِ . ثِ اؾتلبزُ اظ حؿبثطؾي زاذلي زض ؾبظهبى هتجَػكبى تكَين ذَاٌّس قس

رْت ايزبز اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي تَرِ ثِ ضٍقْبي ًَيي زض اًزبم حؿبثطؾي 
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ّبي ؾبظهبى اظ عطين ثِ ى زاذلي زض رْت ثْجَز كؼبليتتكَين حؿبثطؾب. ثبقسزاذلي هي

 . گطززًبضگيطي كٌبٍضيْبي رسيس ؾجت ايزبز ثيكتطيي اضظـ اكعٍزُ هي

ي پيشىُادات گيزیوتيجٍ  

ايي تحوين ثِ ثطضؾي ػَاهل هَحط ثط اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي پطزاذتِ ٍ ّكت 

ًكبى زاز ثْتطيي ربيگبُ ؾبظهبًي  تحوين اييًتبيذ . ػبهل ضا زض ايي ظهيٌِ هَحط قٌبذتِ اؾت

زض ًتيزِ، ثِ هسيطاى . ثبقسهيًويتِ حؿبثطؾي  ثطاي حؿبثطؼ زاذلي كؼبليت ظيط ًظط

گطزز زض ضاؾتبي ثبال ثطزى اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي اهسام ثِ قطًتْب پيكٌْبز هي

 .ًويتِ هطاض زٌّس تكٌيل ًويتِ حؿبثطؾي ًوَزُ ٍ كؼبليت حؿبثطؾبى زاذلي ضا ظيط ًظط ايي

ثِ زليل ايي ًِ  ثطضؾي ًوف آهَظـ زض ايزبز اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي ًيع ًكبى زاز ًِ

 ثَيػُ .ًوف هْوي زض ايزبز اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي ثط ػْسُ زاضز آهَظـ ًبضًٌبى

هجل اظ اؾترسام آهبزگي هٌبؾجي ضا ثطاي ًبضًٌبى رْت ٍضٍز ثِ هحيظ  ّبي آهَظقيزٍضُ

ّب ثطاي ًبضًٌبى ٍاحسّبي حؿبثطؾي زض ًتيزِ، ثطگعاضي ايي زٍضُ. اّن هي ًوبيسًبض كط

 .ثبقسهجل اظ قطٍع ثِ ًبض آًْب ضطٍضي هي زاذلي

ٍرَز ضاثغِ زٍؾتبًِ ٍ نويوي ثيي حؿبثطؾبى ًٌبيذ ايي تحوين ّوچٌيي ًكبى زاز ًِ 

زض يي ، اهب زگطز هياهَض هحَلِ  ثْتط اًزبم رْتًبضًٌبى ايزبز اًگيعُ زض زاذلي هَرت 

-هحيظ ضؾوي ٍ ؿيط زٍؾتبًِ ًبضًٌبى حؿبثطؾي زاذلي احؿبؼ آضاهف ًوي ًٌٌس ٍ ًوي

هسيطاى ؾبظهبًْب زض تٌظين ضٍاثظ  زض ًتيزِ،. تَاًٌس توبم تَرِ ذَز ضا هؼغَف ثِ ًبض ًٌٌس

 ّبي ايي تحوين ًكبى زاز ًِ يبكتِ ّوچٌيي. ًظط هطاض زٌّس ًبضي ثبيس ايي هَضَع ضا هس

ًوف هبثل  تزطثِ زض هحيظ ًبض ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي َز ًبضًٌبى هترهم ٍ ثبٍر

ثب تَرِ ثِ ايي هَضَع ثِ هسيطاى  .اي زض ايزبز اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي زاضز هالحظِ

گطزز زض ٌّگبم رصة ٍ اؾترسام حؿبثطؾبى زاذلي ثِ ترهم ٍ ّب پيكٌْبز هيؾبظهبى

 .اي زاقتِ ثبقٌس ٍ ايي ػبهل ضا هسًظط هطاض زٌّستزطثِ ًبضًٌبى ايي ثرف تَرِ ٍيػُ

ّبي ايي تحوين گَيبي ايي هغلت اؾت ًِ تجبزل ًظط حؿبثطؾبى زاذلي ثب يبكتِ

ّبي زاذلي زاضاي ثيكتطيي اضظـ هسيطاى ثِ هٌظَض اگبّي اظ ًوبط ضؼق ؾيؿتن ًٌتطل

زض اضظيبثي  گطززز هيثِ هسيطاى ؾبظهبًْب پيكٌْب ،زض ًتيزِ. ثبقساكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي هي
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ّوچٌيي ًتبيذ ايي تحوين . اي ثِ حؿبثطؾبى زاذلي زاقتِ ثبقٌسضيؿي ؾبظهبى تَرِ ٍيػُ

ًكبى زاز ًِ ثيي تٌَع ذسهبت اضائِ قسُ تَؾظ حؿبثطؾبى زاذلي ٍ اضظـ اكعٍزُ 

-ذسهبت هتٌَػي اظ عطين ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي هي. حؿبثطؾي زاذلي اضتجبط ٍرَز زاضز

 ،حؿبثطؾي ػوليبتي اؾت، ٍ هكبٍضُ، حؿبثطؾي ضػبيت ًِ اظ رولِ آًْب قَز تَاًس ػطضِ

ًوي قبيبًي ثِ ثْجَز تَاًس هي زض هزوَع اًزبم نحيح ّط يي اظ ايي ذسهبت ًِ

تٌَع ذسهبت حؿبثطؾي زاذلي  ّبي ايي تحوين زض ضاثغِ ثبيبكتِ. كطآيٌسّبي ؾبظهبى ًوبيس

تي زاضاي ثيكتطيي اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي توطًع ثط حؿبثطؾي ػوليب هَيس آى اؾت ًِ

گطزز ػالٍُ ثط اؾتلبزُ اظ ذسهبت ثِ هسيطاى ؾبظهبًْب پيكٌْبز هي ،ًتيزِزض . ثبقسزاذلي هي

  .زاقتِ ثبقٌسحؿبثطؾي ػوليبتي  ثِاي هتٌَع حؿبثطؾبى زاذلي تَرِ ٍيػُ

ي هٌزط ّبي ايي تحوين ّوچٌيي ًكبى زاز ًِ اضظيبثي ػولٌطز حؿبثطؾي زاذليبكتِ

ثْتطيي هطرغ . گطززثِ تالـ پيَؾتِ حؿبثطؾبى زاذلي رْت ثْجَز ًيليت ًبض ذَز هي

ضضبيت ًويتِ . ثبقسهيثطاي اضظيبثي ػولٌطز حؿبثطؾبى زاذلي، ًويتِ حؿبثطؾي 

ًكبى  ي زاذلي ٍ تَرِ ثِ ثبظذَضزّب تَؾظ آًبىّبي ٍاحس حؿبثطؾحؿبثطؾي اظ كؼبليت

زّس ًِ  ًكبى هي ّوچٌيي ًتبيذ ايي هغبلؼِ. اذلي هي ثبقسزٌّسُ ػولٌطز هخجت حؿبثطؾي ز

قَز ّب، هَرت ثْجَز ػولٌطز ًل قطًت هيكؼبليت احطثرف حؿبثطؾي زاذلي زض ؾبظهبى

ّب ثطاي اؾتلبزُ اظ ذسهبت  ًِ ايي كؼبليت احطثرف، هَرت هتوبػس قسى هسيطاى ؾبظهبى

ًي اظ آى اؾت ًِ ثِ زليل ّبي زيگط ايي تحوين حبيبكتِ .گطززحؿبثطؾي زاذلي هي

ثط ثَزى پطزاظـ زؾتي اعالػبت، اؾتلبزُ اظ ضايبًِ ًوي اكعايف حزن اعالػبت ٍ ظهبى

زض ًتيزِ، حؿبثطؾبى زاذلي زض اًزبم ٍظبيق ذَز . ًوبيس ظيبزي ثِ حؿبثطؾبى ؾبظهبى هي

 . ّبي ضٍظ زاقتِ ثبقٌساي ثِ كٌبٍضي ثبيس تَرِ ٍيػُ

ؤحط ثط اضظـ اكعٍزُ حؿبثطؾي زاذلي، ثِ هٌظَض ثب تَرِ ثِ قٌبؾبيي ػَاهل ه

ّب ضا  ّب، ثِ ؾبظهبى ثَضؼ اٍضام ثْبزاض پيكٌْبز هي گطزز قطًتثْجَز كطآيٌسّبي قطًت

 .هلعم ثِ ايزبز ٍاحس حؿبثطؾي زاذلي ثب تَرِ ثِ هسل هلَْهي پيكٌْبزي ًوبيس

تحليل ٍ ًزبًِ زض اًزبم ايي تحوين هحسٍزيتْبيي ٍرَز زاقتِ، زض ًتيزِ آاظ 

 : ّبي ظيط نَضت گيطز تلؿيط ًتبيذ ثبيس ثب زض ًظط گطكتي هحسٍزيت
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تحوين زض ظهيٌِ اؾتلبزُ اظ پطؾكٌبهِ ًِ زض هزوَع  ضٍـّبي شاتي هطتجظ ثب ًبضؾبئي .1

 .گطزززّي ًتبيذ تحوين تلوي هياي زض تؼوينػبهل هْن هحسٍز ًٌٌسُ

حؿبثطؾبى ًِ ثطاي هسيطاى ٍ اي اًزبم گطكتِ زض هبلت پطؾكٌبهِ حبضط تحوين ضٍـ .2

 ّبي حبنلِ زض ايي تحوين نطكبًثٌبثطايي، زازُ. ّبي ًوًَِ اضؾبل گطزيسُ اؾتقطًت

ثب  سلصا، ًتبيذ ايي تحوين ثبي. الصًط هي ثبقسّبي اكطاز كَمثبظتبة ًظطات ٍ ثطزاقت

 .هالحظِ ايي هحسٍزيت، تلؿيط ٍ تؼوين زازُ قَز
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Value-adding internal audit departments need to possess 

varying attributes. In this study, we investigate eight attribute 

that create Value-adding internal audit departments for 

companies listed in Tehran Stock. Questionnaire techniques, 

after confirmation of validity and reliability, were used to 

collect data from respondents. The findings of this study 

indicated that the organizational position of internal auditors, 

training, working environment, risk assessment, diversity of 

services, performance evaluation, advertising, and use of new 

methods and technologies influence the effectiveness of 

internal auditors and lead to added value of internal audit 

departments for companies. Also, our findings provide a 

conceptual model for creating maximum value of internal 

auditing for companies. 
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