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چكيذٌ :
تحميك حبؾش ث ٝثشسسي ايٕبَ آصٔ ٖٛدس ٔٛسد ٔيضاٖ احش ثخطي وٙتشَ ٞبي داخّي دس
ٔحٛس ٞبي پٙزٍب٘ٔ( ٝحيف وٙتشِي ،فًبِيتٟبي وٙتشِي ،اسصيبثي سيسه ،اقاليبت ٚ
استجبقبت ،پبيص) دس ضشوت سشٔبيٌ ٝزاسي ٔٛؾٛو پژٞٚص ثٙٔ ٝهٛس اسصيبثي ٔيضاٖ
استفبد ٜثٟي ٝٙاص ٔٙبثى التػبدي ؛ ا٘سب٘ي  ٚارتٕبيي تٟيٌ ٝشديذ ٜاست.
سٚش پژٞٚص ثِ ٝحبل رٕى آٚسي اقاليبت پيٕبيطي  ٚثِ ٝحبل تزضي ٚ ٝتحّيُ
اقاليبت ؛ تٛغيفي است و ٝث ٝغٛست تىٙيه پشسطٙبٔٔ ٝػبحج ٚ ٌٝ٘ٛ ٝاستفبد ٜاص ٔٙبثى
وتبثخب٘ ٝاي  ٚثشسسي اقاليبت ٔبِي  ٚحسبثذاسي ضشوت ا٘زبْ ضذ ٜاست .ثب تٛر ٝثٝ
ايٙى ٝتحميك تٛغيفي است،اسبسب"اص آٔبسٞ ٜبي ٔذٔ ،يب٘ٔ ،ٝيبٍ٘يٗ ٚ ٚاسيب٘س ثشاي
تٛغيف دادٞ ٜب استفبد ٜضذ ٜاست.
٘تبيذ حبغُ اص پژٞٚص ٘طبٖ ٔيذٞذ و ٝاسصيبثي احش ثخطي وٙتشَ ٞبي داخّي و ٝاص قشيك
ارشاي ٔذِي يّٕي  ٚثب استفبد ٜاص قشح وٛص ٚثذست آٔذٛٔ ٜسد اقٕيٙبٖ ٔيجبضذ.
كليذ ياصٌ َا
وٛص ،ٚاسصيبثي احشثخص وٙتشِٟبي داخّي ،اضتجبٞبت ،تمّت ،ايٕبَ غيش لب٘٘ٛي

 - 1ثذِيُ سيبيت أب٘ت داسي ،اص روش ٘بْ ضشوت سرشٔبيٌ ٝرزاسي ٔرٛسد تحميركًٔ ،رزٚسيٓ .ايرٗ
ضشوت داساي پٛستفٛي سٟبْ ثٔ ٝيضاٖ ثيص اص ثيست ٞضاس ٔيّيبسد سيبَ ٔي ثبضذ.
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مقذمٍ
ٌستشش ثيص اص پيص غًٙت سشٔبيٌ ٝزاسي دس سٟبْ ضشوت ٞب اص قشيك ثٛسس اٚساق
ثٟبداس ث ٝسضذ سٚص افض ٖٚضشوت ٞبي سشٔبيٌ ٝزاسي  ٚسشٔبيٌ ٝزاساٖ ٔٙزش ضذ ٜاست.
اص سٛي ديٍشٞ ،ذف اِٚيٌ ٝضاسضٍشي ٔبِي  ٚاسائ ٝغٛستٟبي ٔبِي ،ثشآٚسدٖ ٘يبصٞبي
اقاليبتي استفبد ٜوٙٙذٌبٖ است  ٚسشٔبيٌ ٝزاساٖ ،ثخص اغّي  ٚيٕذ ٜايٗ استفبدٜ
وٙٙذٌبٖ سا تطىيُ ٔي دٙٞذ  .اقاليبتي و ٝاص قشيك ٌضاسضٍشي ٔبِي فشأ ٓٞي ضٛد
ٍٙٞبٔي سافى ٘يبصٞبي اقاليبتي وبسثشاٖ خٛاٞذ ثٛد و ٝاص ٚيژٌي ٞبي ويفي ٔطخػي
ثشخٛسداس ثبضٙذ .اٚ ٓٞيژٌي ٞبي ويفي اقاليبت ٔبِي يجبستٙذ اص ٔشثٛـ ثٛدٖ ،لبثُ
اتىبء ثٛدٖ ،لبثُ ٔمبيس ٝثٛدٖ  ٚلبثُ ف ٟٓثٛدٖ است  .تحمك ايٗ ٚيژٌي ٞب دس ٔزٕٛو،
دستيبثي ث ٝاقاليبت سٛدٔٙذ  ٚحػ َٛاقٕيٙبٖ اص سيبيت اِضأبت ٔمشس ثشاي ٘يُ ثٞ ٝذف
ٞبي تذٚيٗ ضذٔ ،ٜستّضْ فشا ٓٞوشدٖ تشتيجبت ،سيبست ٞب  ٚسبصٚوبسٞبئي تٛسف
ٔذيشيت سبصٔبٟ٘ب  ٚضشوت ٞب است .اضخبظ ريحك  ٚريٙفى دس سبصٔبٖ ٞب  ٚضشوت ٞب
ث ٝيٛٙاٖ استفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص اقاليبت ٔبِي ٕٛٞاسٔ ٜبيّٙذ اص وٓ  ٚويف سيبست ٞب،
سٚيٞ ٝب  ٚتشتيجبتي ؤ ٝذيشيت دسرٟت حفبنت اص داسائي ٞب ٙٔ ٚبفى سبصٔبٖ دس ٔمبثُ
سٛء استفبد ،ٜسشلت ،لبثّيت ايتٕبد دادٞ ٜب  ٚتطٛيك وبسوٙبٖ ث ٝسيبيت اِضأبت ٚ
ٔمشسات ٔػٛة اتخبر وشد ٜاست ،آٌب ٜض٘ٛذ .ثكٛس وّي اضخبظ ريحك  ٚريٙفى دس
سبصٔبٖ ٞب  ٚضشوت ٞب ث ٝد٘جبَ پبسخ ث ٝپشسص ٞبي وّيذي صيش ٞستٙذ .[11] .آيب
ٔذيشيت ث ٝاستمشاس يه سيستٓ وٙتشَ داخّي ٔكّٛة  ٚاحش ثخص تٛر ٝداضت ٝاست ؟ ][8
سيستٓ وٙتشَ داخّي ٔٛرٛد ضشوت ،تب چ ٝحذ اص ثشٚص سٛء رشيب٘بت ،تمّجبت ٚ
اضتجبٞبت ثب إٞيت رٌّ ٛيشي ٔي وٙذ؟
دس حبَ حبؾش ،ث٘ ٝهش ٔي سسذ ،اص ديذٌبٔ ٜذيشيت ضشوت ٞبي سشٔبيٌ ٝزاسي سيستٓ
وٙتشَ داخّي سٙتي ٕ٘ي تٛا٘ذ اص ثشٚص اضتجبٞبت ،تخّفبت  ٚايٕبَ غيش لب٘٘ٛي ،چٙبٖ وٝ
ثبيذ  ٚضبيذ ،رٌّٛيشي وٙذ  ٚدسٟ٘بيت ،ثشاي اداسٔ ٜكّٛة  ٚوبسآٔذ فًبِيت ٞبي
سشٔبيٌ ٝزاسي ،لبثُ ايتٕبد  ٚاتىبء ثبضذ .أشٚصٔ ٜذيشيت ثشاي ايفبي ٚنبيف ٚ
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ٔسئِٛيتٟبي خٛد دس صٔي ٝٙوٙتشَ  ٚثٟجٛد سيستٓ وٙتشَ داخّي وٟ٘ ٝبيتب أىبٖ تػٕيٓ
ٌيشي غحيح  ٚثش٘بٔ ٝسيضي دليك سا فشأ ٓٞي سبصد ،ث ٝاقاليبت غحيح ؛ ٔٙبست ٚ
ثٕٛلى اص ٚؾًيت  ٚچٍٍ٘ٛي سيستٓ ٞبي ٔٛرٛد ٘يبصداسد .ث ٝثيبٖ ديٍش،وٙتشِٟبي داخّي
ؾًيف ٘ ٝتٟٙب احتٕبَ ٚلٛو سٛء رشيبٖ ،سٛء استفبد ٚ ٜتمّت سا دس سبصٔبٟ٘ب ثبال ٔيثشد
ثّى ٝثش ٌضاسش حسبثشس ٔستمُ ٘يض احش ٔي ٌزاسد  ٚحسبثشس لبدس ٘خٛاٞذ ثٛد دس ٘جٛد
تٛر ٝث٘ ٝمبـ ؾًف ٔٛرٛد دس سيستٓ وٙتشَ ٞبي داخّيٌ ،ضاسش ٔكّٛثي اسائٕ٘ ٝبيذ .اص
ايٗ س ،ٚثشاي ايٙىٔ ٓٞ ٝذيشاٖ ثتٛا٘ٙذ ٚنبيف ٔ ٚسئِٛيتٟبي خٛد سا ث٘ ٝح ٛاحسٗ  ٚدس
رٟت رّت سؾبيت اضخبظ ريحك  ٚريٙفى دس ضشوت ث ٝا٘زبْ ثشسب٘ٙذ  ٓٞ ٚحسبثشسبٖ
ثتٛا٘ٙذ ٌضاسش حسبثشسي ٔكّٛة ٔكبثك ثب استب٘ذاسدٞبي حسبثشسي اسائٕ٘ ٝبيٙذ ،سيستٓ
وٙتشَ داخّي ثبيذ ث ٝضىّي احش ثخص قشاحي ،پيبد ٜسبصي ،ارشاء  ٚتٛسف حسبثشسبٖ ٘يض
ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٌيشد ٘ ٚمبـ ؾًف احتٕبِي ٔٛرٛد دس آٖ ث ٝاقالو ٔذيشيت سسب٘ذٜ
ضٛد .ثش ٕٞيٗ اسبس ؾشٚست داسد رٟت سسيذٖ ث ٝايٗ اٞذاف سٚش ٞبي رذيذي
ربيٍضيٗ ٌشدد .ثكٛسيى ٝديذٌب ٜچبسچٛة يىپبسچ ٝوٙتشَ ٞبي داخّي ،سٚيىشد تبصٜ
اي است دس ايٗ صٔي ٚ ٝٙايٗ پژٞٚص دس لبِت ٔذَ روش ضذٛٔ ٜس ْٛث ٝوٛص ٚث ٝاسصيبثي احش
ثخطي وٙتشَ ٞبي داخّي ٔي پشداصد.
ضزيرت ريش َاي جايگشيه
ثبتٛر ٝث ٝوٕيت ٚويفيت دادٞبي ٔبِي ٔٛرٛد ؛ ٘هشي ٝوٙتشَ ٞبي سٙتي ،وبس آٔذ ٘جٛدٚ ٜ
ؾشٚسيست و ٝدس ٔٛسد سٚش ٞبي ربيٍضيٗ تحميمبتي غٛست ٌيشد .اص رّٕ ٝايٗ وٛضص
ٞب ،سٚيىشدوٕيتٔ ٝسئ َٛوٕيسي ٖٛتشدٚي (وٛص )ٚدس ٔحيف آٔشيىب است و ٝديذٌبٟٞبي
خٛد سا دس ايٗ صٔي ٝٙثٙٔ ٝهٛس اسصيبثي احشثخطي سيستٓ ٞبي وٙتشَ داخّي ٔكشح  ٚدس
اختيبس ٔذيشاٖ ؛ ٞيبت ٔذيش ٚ ٜديٍشاٖ لشاس داد ٜاست]  .[11يُّ  ٚيٛأُ اغّي ا٘زبْ
وٛضص ٞبي ثبال ث ٝقٛسخالغ ٝث ٝضشح صيش است.
 سٙتي ثٛدٖ ديذٌبٔ ٜذيشاٖ ٘سجت ث ٝوٙتشَ ٞبي داخّي
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 ثٟجٛد ويفيت ٌضاسضٍشي ٔبِي (ٔشثٛـ ثٛدٖ  ٚلبثّيت ايتٕبد)
 إٞيت ٌضاسضٍشي ٔبِي ضشوت ٞبي سشٔبيٌ ٝزاسي ث ٝدِيُ ٘ٛو ٔ ٚبٞيت
داسائي ٞبي آٖ.
اَذاف مًرد اوتظار پضيَص:
ايٕبَ آصٔ ٖٛدس ٔٛسد ٔيضاٖ احش ثخطي وٙتشَ ٞبي داخّي دس ٔحٛس ٞبي پٙزٍب٘[11 ]ٝ
ريُ دس ضشوت سشٔبيٌ ٝزاسي ٔٛؾٛو پژٞٚص ثٙٔ ٝهٛس اسصيبثي ٔيضاٖ استفبد ٜثٟي ٝٙاص
ٔٙبثى التػبدي؛ ا٘سب٘ي  ٚارتٕبيي است.
ٔ حيف وٙتشِي
 فًبِيتٟبي وٙتشِي
 اسصيبثي سيسه
 اقاليبت  ٚاستجبقبت
 پبيص

وتايج مًرداوتظار:
حػ َٛاقٕيٙبٖ اص اسصيبثي احش ثخطي وٙتشَ ٞبي داخّي و ٝاص قشيك ارشاي ٔذِي يّٕي ٚ
ثب استفبد ٜاص قشح وٛص [11]ٚثذست ٔي آيذ .دس ايٗ ٔذَ ،وٙتشَ داخّي تًشيف ،ارضاي
آٖ تٛغيف ًٔ ٚيبسٞبيي فشأ ٓٞي ضٛد و ٝسيستٓ ٞبي وٙتشِي ثب آٟ٘ب لبثُ اسصيبثي ٞستٙذ.
ؾٕٙب" ،سٕٛٙٞدي ثشاي ٌضاسضٍشي ئٕٛي وٙتشَ داخّي اسائٛٔ ٚ ٝاسد ثب ا ٕٞيتي ٘يض فشأ ٓٞي
ضٛد ؤ ٝذيشيت ،حسبثشسبٖ  ٚسبيش اضخبظ ٔي تٛا٘ٙذ دس اسصيبثي احش ثخطي سيستٓ وٙتشَ داخّي اص
آٖ استفبد ٜوٙٙذ .دٞ ٚذف اغّي و ٝپيٍيشي ٔي ضٛد يجبستٙذ اص :
 )1اسائ ٝتًشيفي ٔطتشن اص وٙتشَ داخّي و ٝثسيبسي اص ٌشٟٞٚبي ياللٙٔ ٝذ ث ٝوٙتشَ ٞبي
داخّي ،سا ثٟشٙٔ ٜذ ٔي وٙذٚ ،
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 )2فشا ٓٞوشدٖ ًٔيبس ( استب٘ذاسد )ي و ٝضشوت سشٔبيٌ ٝزاسي ثتٛا٘ذ دس ٔمبيس ٝثب آٖ،
سيستٓ ٞبي وٙتشَ داخّي خٛد سا اسصيبثي  ٚدس ٔٛسد ثٟجٛد آٖ تػٕيٓ ٌيشي وٙذ.
اصطالحات :
وٛص:(coso)2 ٚ
وٕيت ٝسبصٔبٖ ٞبي حٕبيتوٙٙذ ٜوٕيسي ٖٛتشدٚي و ٝث٘ ٝبْ وٛصًٔ ٚشٚف است دس سبَ
 1992چبسچٛثي سا ثب يٛٙاٖ «وٙتشَ ٞبي داخّي :چبسچٛة يىپبسچ »ٝو ٝخٛد ثش چٟبس
ثخص استٛاس است ٔٙتطش سبخت و ٝاص آٖ صٔبٖ تبو ٖٛٙث ٝيٛٙاٖ ٘سخ ٝسإٙٞب دس ايزبد
وٙتشَ ٞبي داخّي استفبد ٜضذٜاست .ايٗ چٟبس ثخص ث ٝتشتيت يجبستٙذ اص  -1 :خالغ ٝ؛ -2
چبسچٛة ؛ ٌ -3ضاسش دٞي ث ٝاضخبظ ثش ٖٚسبصٔب٘ي  -4ٚاثضاسٞبي اسصيبثي .دسچبح ٔبٔ ٜي
1994؛ ٔتٕٕي ث ٝثخص سٌ ْٛضاسش وٛص ٚ؛ ثب يٛٙاٖ " ٔتٕٓ ٌضاسضذٞي ث ٝاضخبظ ثشٖٚ
سبصٔب٘ي " افضٚد ٜضذ .ايٗ احش ث ٝلّٓ ٘ٛيسٙذٌبٖ ٔٛسس ٝوٛپشصٞب ا٘ذْ اليجشا٘ذ 3دس لبِت د ٚرّذ
ث ٝسضت ٝتحشيش دسآٔذ].[11
ٕٞب٘كٛس و ٝا٘تهبس ٔي سفت ؛ ايٗ احش ثب الجبَ رٛأى حشف ٝاي آٔشيىب خبغ ٝحشفٞ ٝبي حسبثذاسي
ئٕٛي  ٚحسبثشسي داخّي ؛ ٘ ٚيض رٛأى حشف ٝاي يب ديٍش ٕٞتب ٞبي آٟ٘ب دس ديٍش وطٛسٞب ؛ اص
رّٕ ٝسبصٔبٖ حسبثشسي دس ايشاٖ ؛ سٚثش ٚضذ .ثٞ ٝش حبَ ايٗ ٌضاسش ث ٝيٛٙاٖ يه ٔٙجى ٔشرى
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ٔحسٛة ٔي ضٛد و ٝدس آٖ تًشيف ربًٔي اص وٙتشَ داخّي  ٚچبسچٛة  ٚصيش ثٙبي وٙتشَ ٞب
اسائ ٝضذ ٜاست ،ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝثش ٔجٙبي آٖ ،سيستٓ وٙتشَ داخّي دسٞش سبصٔب٘ي ثب ٞش ا٘ذاص ٜاي
سا ٔي تٛاٖ اسصيبثي  ٚاغالح وشد].[ 8
وٙتشِٟبي داخّي :وٛص ٚوٙتشَ داخّي سا اص ِحب ل يه فشايٙذ ث ٝغٛست ريُ تًشيف وشدٜ
است :
 -1وٛص ٚسبصٔب٘ي اص ثخص خػٛغي است و ٝدس سبَ 1985ثب ٞذف ثٟجٛد ويفيت ٌضاسضٍشي ٔبِي اص قشيك اخالق تزبسي ؛ وٙتشَ ٞبي داخّي

.
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فشايٙذي و(ٝتحت تبحيش ٞيبت ٔذيشٔ ،ٜذيشيت  ٚسبيش وبسوٙبٖ) ثٙٔ ٝهٛس فشا ٓٞوشدٖ
اقٕيٙبٖ ًٔم 5َٛدس صٔي ٝٙدست يبثي ث ٝاٞذاف اص ِحبل س ٝرٙج ٝصيش قشاحي ٔي ضٛد:
اِف -احشثخطي  ٚوبسايي يّٕيبت ؛
ة -لبثّيت ايتٕبد ٌضاسضٍشي ٔبِي ؛
د -سيبيت اِضأبت لب٘٘ٛي ٔ ٚمشساتي ٚسبيش اِضأبت دس ارشاي يّٕيبت.
ايٗ ٌضاسش تأويذ ٔي وٙذ و ٝسيستٓ وٙتشَ داخّي ،اثضاس ٔذيشيت است ٞ ٝ٘ ٚذف آٖ ٚ ،ايٗ وٝ
وٙتشَ ٞب ثٟتش است دس٘ٚي ثبضٙذ تب ايٗ و ٝخبسد اص ارشاي فًبِيت ٞب ثبضٙذ .اٌش چٌ ٝضاسش
وٛص ،ٚوٙتشَ داخّي سا ث ٝيٛٙاٖ يه فشآيٙذ تًشيف ٔي وٙذ أب اسصيبثي احش ثخطي وٙتشَ داخّي
سا دس يه ِحه ٝاص صٔبٖ تٛغئ ٝي وٙذ].[11
ارضاء (اسوبٖ)  :سيستٓ وٙتشَ داخّي ٔشوت اص پٙذ ثخص ث ٓٞ ٝپيٛستٔ ٚ ٝتًبُٔ استٔ)1( :حيف
وٙتشِي )2( .اسصيبثي سيسه)3( .فًبِيت ٞبي وٙتشِي)4( .اقاليبت  ٚاستجبقبت )5( .پبيصٔ .حيف
وٙتشِي ،صيش ثٙبي سبيش ارضا يب اسوبٖ استٔ .حيف وٙتشِي ثب تبحيش ثش ٚرذاٖ وٙتشِي وبسوٙبٖ ،رٛ
ئٕٛي ٚاحذ التػبدي سا ضىُ ٔي دٞذ٘ .هٓ ٚا٘ؿجبـ  ٚثستشي ؤ ٝحيف وٙتشِي دس ٚاحذ
التػبدي پذيذ ٔي آٚسد ،پبي ٚ ٝاسبس سبيش ارضاي وٙتشَ داخّي سا ضىُ ٔي دٞذ .يٛأُ ٔحيف
وٙتشِي يجبستٙذ اص  :دسستىبسي ،اسصش ٞبي اخاللي  ٚغالحيت وبسوٙبٖ ،فّسف ٚ ٝسجه
يّٕيبتي ٔذيشيت ،سٚش ٔذيشيت ثشاي تفٛيؽ اختيبس ٚتًييٗ ٔسئِٛيت  ٚضي ٜٛسبٔب٘ذٞي ٚ
استمبي وبسوٙبٖ  ٚسٕٛٙٞد ٞبي اسائ ٝضذ ٜتٛسف ٞيئت ٔذيشٔ . ٜحيف وٙتشِي ثشچٍٍ٘ٛي ا٘زبْ
فًبِيتٟبي تزبسيٞ ،ذفٍزاسي ٚ ،اسصيبثي سيسه ،تبحيش ثسضايي داسد .يال ٜٚثش آٖ فًبِيتٟبي
وٙتشِي ثش سيستٕٟبي اقاليبتي  ٚاستجبقي ٚفًبِيتٟبي پبيطي ٔٛحش استٔ .حيف وٙتشِي ٘ ٝتٟٙب ثش
قشاحي ايٗ ٔٛاسد ثّى ٝثش ارشاي سٚصا٘ ٝي آٟ٘ب احشي تًييٗ وٙٙذ ٜداسدٔ .حيف وٙتشِي اص پيطيٚ ٝٙ
فشٚ ًٙٞاحذ التػبدي تبحيش ٔي پزيشدٔ .حيف وٙتشِي ثش ٚرذاٖ وٙتشِي وبسوٙبٖ تبحيش ٔي
ٌزاسدٚ .احذٞبي التػبديي و ٝثخٛثي تحت وٙتشَ ٞستٙذ افشادي ثب غالحيت  ٚضبيست ٝسا ث ٝوبس
ٔي ٌٕبس٘ذ ،سفتبس دسست  ٚ ٚرذاٖ وٙتشِي سا تشٚيذ ٔي دٙٞذ  ٚر ٛاخاللي يبِي  ٚسبِٕي سا ثٝ

5 - reasonable assurance
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ٚرٛد ٔي آٚس٘ذ .آٟ٘ب خف ٔطي ٞبي ٔٙبسجي سا قشاحي  ٚارشا ٔي وٙٙذ و ٝاغّت ضبُٔ يه
دستٛس إًُِ ٔىتٛة است  ٚثب ثىبسٌيشي آٖ ،وبس ٌشٞٚي  ٚاسصضٟبي ٔطتشن سا دس ساستبي
تحمك اٞذاف ٚاحذ التػبدي تشٚيذ  ٚتمٛيت ٔي وٙٙذ ].[11
اسصيبثي سيسهٚ ،احذ ٞبي التػبدي ثب ا٘ٛاو سيسىٟبي ثشخبست ٝاص يٛأُ دس ٖٚسبصٔب٘ي يب ثشٖٚ
سبصٔب٘ي سٚثشٞ ٚستٙذ و ٝثبيذ آٟ٘ب سا اسصيبثي وٙٙذ .يىي اص پيص ضشقٟبي الصْ ثشاي اسصيبثي
سيسه،تًييٗ اٞذافي است و ٝدس سكٛح ٔختّف ثب  ٓٞپي٘ٛذ خٛسد ٜا٘ذ ٚاص سبصٌبسي دس٘ٚي
ثشخٛسداس٘ذ .اسصيبثي سيسه ثًٙٔ ٝبي ضٙبسبيي  ٚتزضي ٚ ٝتحّيُ سيسىٟبي ٔشتجف ثب دستيبثي ثٝ
اٞذاف ٚاحذ التػبدي استٔ ٚ.جٙبي ٔٙكمي ثشاي چٍٍ٘ٛي اداسٟٔ ٚ ٜبس سيسىٟب فشأ ٓٞي سبصد.
اص آ٘زب و ٝضشايف  ٚاٚؾبو التػبدي ،غًٙتي  ٚيّٕيبتي ٕٞ ٚچٙيٗ ٔمشسات دائٕب"دس حبَ تغييش
ٞستٙذ ،پس ثشاي ضٙبسبيي  ٚاداس ٜي سيسىٟبي ثشخبست ٝاص ايٗ تغييشات ثبيذ سبصٚوبس ٞبي ٔٙبسجي
ٚرٛد داضت ٝثبضٙذ.
وّيٚ ٝاحذٞبي التػبدي (غشفٙهش اص ا٘ذاص ،ٜسبختبسٔ ،بٞيت ،يبغًٙت ) دس تٕبْ سكٛح سبصٔب٘ي ثب
سيسىٟبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ثشخٛسد ٔي وٙٙذ .سيسىٟب ثش تٛاٖ ٚاحذٞبي التػبدي ثشاي ادأ ٝحيبت،
سلبثت ٔٛفك دس يشغ ٝغًٙت ،حفم لذست ٔبِي ،وست ايتجبس ٘ضد يٕ ،ْٛحفم ويفيت ٔحػَٛ
 ٚخذٔبت ٚسٚحي ٝوبسوٙبٖ احش ٔي ٌزاسد .تبو ٖٛٙسٚش يّٕي ثشاي وبٞص سيسىٟب تب سش حذ
غفش يبفت ٘طذ ٜاست .دسٚالى دست صدٖ ث ٝفًبِيتٟبي تزبسي اسبسب"ٔتؿٕٗ پزيشش سيسه
استٔ .ذيشيت ثبيذ ثكٛس ًٔمٔ َٛيضاٖ سيسه لبثُ پزيشش سا تًييٗ  ٚسًي وٙذ دس يُٕ سيسه
سا دس ٔحذٚد ٜتًييٗ ضذٟٔ ٜبس ٕ٘بيذ].[11
فًبِيتٟبي وٙتشِي ،خف ٔطي ٞب  ٚسٚيٞ ٝبيي ٞستٙذ ؤ ٝذيشيت ث ٝوٕه آٟ٘ب اص ا٘زبْ دستٛسات
 ٚسٕٛٙٞدٞبيص اقٕيٙبٖ ٔي يبثذ .ث ٝوٕه ايٗ فًبِيت ٞب ٔي تٛاٖ اص ا٘زبْ الذأبت الصْ ثشاي
سٚيبسٚيي ثب سيسه ٞب يي و ٝدستيبثي ث ٝاٞذاف ٚاحذ التػبدي سا تٟذيذ ٔي وٙٙذ ،اقٕيٙبٖ
حبغُ وشد .فًبِيتٟبي وٙتشِي دس سشاسش ٚاحذ ،دس تٕبْ سكٛح  ٚدس وّي ٝفًبِيتٟب ايٕبَ ٔي
ض٘ٛذ .فًبِيتٟبي وٙتشِي دأ ٝٙي ثسيبس ٔتٛٙيي اص فًبِيتٟب ٘هيش تػٛيت ،غذٚس ٔزٛص ،سسيذٌي،
تكجيك يب ٔمبيس ،ٝثشسسي ٘تبيذ يّٕىشد ،حفبنت داساييٟب  ٚتفىيه ٚنبيف سا دس ثش ٔي ٌيشد.
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فًبِيتٟبي وٙتشِي ،خف ٔطي ٞب  ٚسٚيٞ ٝبيي است ؤ ٝذيشيت ث ٝوٕه آٟ٘ب اص ارشاي دستٛسات
 ٚسٕٛٙٞدٞبيي اقٕيٙبٖ حبغُ ٔي وٙذ و ٝثشاي سٚيبسٚي ثب سيسه ٞب ٔمشس وشد ٜاست.
فًبِيتٟبي وٙتشِي سا ٔي تٛاٖ ثش ٔجٙبي ساثك ٝآٟ٘ب ثب اٞذاف ضشوت ،ث ٝسٌ ٝش ٜٚيّٕيبتيٌ ،ضاسش
دٞي ٔبِي ٚ ،سيبيت لٛا٘يٗ ٔٚمشسات تمسيٓ وشد.
ٞش چٙذ ثًؿي وٙتشِٟب،غشفب ث ٝيىي اص ٌشٟٞٚبي اٞذاف ٔشثٛـ ٔي ض٘ٛذ ،أب وٙتشِٟب اغّت
ٚرٔ ٜٛطتشوي داس٘ذ .يه فًبِيت وٙتشِي ثست ٝث ٝضشايف ٔي تٛا٘ذ اٞذاف ضشوت سا دس ثيص اص
يه ٌش ٜٚتبٔيٗ وٙذ .ثٙبثش ايٗ ث ٝوٕه وٙتشِٟبي يّٕيبتي ٔي تٛاٖ اص لبثّيت ايتٕبد ٌضاسضذٞي
ٔبِي اقٕيٙبٖ حبغُ وشدٚ ،وٙتشِٟبي ٌضاسضذٞي ٔبِي ٘يض ٔي تٛا٘ذ ث ٝسيبيت ٔٛحش لٛا٘يٗ ٚ
ٔمشسات وٕه وٙذ].[11
اقاليبت ٚاستجبقبت ،اقاليبت ٔشثٛـ ثبيذ ضٙبسبييٌ ،شدآٚسي ٟ٘ ٚبيتب"اص ٘هش ضىُ  ٚچبسچٛة
صٔب٘ي ثٍ ٝ٘ٛاي ٌضاسش ضٛد و ٝوبسوٙبٖ سا دس ايفبي ٔسئِٛيتٟبيطبٖ يبسي دٞذ .سيستٕٟبي
اقاليبتيٌ ،ضاسضٟبئي حبٚي اقاليبت يّٕيبتئ ،بِي  ٚسيبيتي تٟئ ٝي وٙٙذ و ٝأىبٖ اداسٚ ٜ
وٙتشَ ٚاحذ التػبدي سا فشأ ٓٞي وٙٙذ .سيستٕٟبي اقاليبتي ٘ ٝتٟٙب ثب دادٞ ٜب ي تٟي ٝضذ ٜدس
سبصٔبٖ ،ثّى ٝثب اقاليبت ٔشثٛـ ث ٝسٚيذادٞب ،فًبِيتٟب ٚضشايف ثش ٖٚسبصٔب٘ي و ٝالصٔ ٝتػٕيٓ
ٌيشي تزبسي آٌبٞبٌ٘ٚ ٝضاضذٞي ثش ٖٚسبصٔب٘ي ٞستٙذ ،سشٚوبس داس٘ذٕٞ .چٙيٗ استجبـ احش
ثخص ثبيذ دس ٔميبسي ٚسيى ،اص ثبال ث ٝپبييٗ ،اص پبييٗ ث ٝثبال ٚدس يشؼ سبصٔبٖ ثشلشاس ثبضذ.
ٔذيشيت يبِي ثبيذ غشيحب"ث ٝوّي ٝوبسوٙبٖ ايالْ وٙذ ؤ ٝسئِٛيتٟبي وٙتشِي خٛد سا رذي
ثٍيش٘ذ .وبسوٙبٖ ثبيذ اص ٘مص خٛيص دس سيستٓ وٙتشَ داخّي ٘يض اص ٘ح ٜٛي استجبـ فًبِيتٟبي
خٛد ثب وبسٞبي ديٍشاٖ آٌب ٜثبضٙذٕٞ .چٙيٗ ثشلشاسي استجبقبت احش ثخص ثب اضخبظ ثشٖٚ
سبصٔب٘ئ ،ب٘ٙذ ٔطتشيبٖ ،يشؾ ٝوٙٙذٌبٖ ٔٛاد ٚوبال ،تذٚيٗ وٙٙذٌبٖ ٔمشسات ٚسٟبٔذاساٖ
ؾشٚسي است.
وّيٚ ٝاحذٞبي التػبدي ثبيذ اقاليبتي ٔشثٛـ ،پيشأ ٖٛسٚيذادٞب ٚفًبِيتٟبي دس ٖٚسبصٔب٘ي ٚ
ثش ٖٚسبصٔب٘ي ،ايٓ اص ٔبِي  ٚغيش ٔبِي ،رٕى آٚسي وٙٙذٔ .ذيشيت ثبيذ اقاليبت ٔشثٛـ ثشاي
اداس ٜفًبِيتٟبي تزبسي سا ٔطخع وٙذ .ضىُ ٚچبسچٛة صٔب٘ي اسسبَ اقاليبت ثشاي اضخبظ
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ريشثف ثبيذ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي ثبضذ و ٝآٟ٘بسا دس ا٘زبْ ٔسئِٛيتٟبي وٙتشِي  ٚديٍش ٔسئِٛيتٟبيطبٖ يبسي
وٙذ ].[11
پبيص ،ثش سيستٕٟبي وٙتشَ داخّي ،أشي الصْ  ٚؾشٚسي است .پبيص ،فشآيٙذي است و ٝويفيت
يّٕىشد سيستٓ سا ثكٛس ٔذا ْٚاسصيبثي ٔيىٙذ .پبيص اص قشيك فًبِيتٟبي پبيطي ٔستٕش ،اسصيبثيٟبي
ٔٛسدي ،يب تشويجي اص ايٗ د ٚا٘زبْ ٔي ضٛد .پبيص ٔستٕش دس سٚاَ يبدي يّٕيبت ايٕبَ ٔي ضٛد،
 ٚضبُٔ فًبِيتٟبي ٔذيشيتي  ٚسشپشستي ًٕٔ ٚ َٛديٍش الذأبتي است و ٝوبسوٙبٖ ثشاي ايفبي
ٚنبيف خٛد ا٘زبْ ٔي دٙٞذ .دأ ٚ ٝٙدفًبت اسصيبثيٟبي ٔٛسدي ،اسبسب"ث ٝاسصيبثي سيسىٟب ٚ
احشثخطي سٚيٞ ٝبي پبيطي ٔستٕش ثستٍي داسد .وبسوٙبٖ ثبيذ ٘بسسبييٟبي وٙتشَ داخّي سا ثشاسبس
سّسّٔ ٝشاتت سبصٔب٘ي ث ٝسدٞ ٜبي ثبالتشٚ ،دس غٛست ٔطبٞذ ٜي ٔسبئُ رذي  ٚحبد آٟ٘ب سا
ٔستميٕب ثٔ ٝذيشيت يبِي ٞ ٚيئت ٔذيشٌ ٜضاسش وٙٙذ] .[11
سبيش ٔفبٞيٓ ٌ :ضاسش وٛصٔ ٚحذٚديت ٞبي سيستٓ وٙتشَ داخّي ٘ ٚمص ٞب ٔ ٚسئِٛيت ٞبي
اضخبظ ٔٛحش ثش سيستٓ سا ٔكشح ٔي وٙذٔ .حذٚديت ٞب ضبُٔ خكبٞبي ٘بضي اص لؿبٚت
ا٘سب٘ي ،دسن ٘بدسست سبختبسٞب ،اضتجبٞبت ،س ُٟاٍ٘بسي ٔذيشيت ،تجب٘ي ٔ ٚالحهبت ٞضي– ٝٙ
فبيذ ٜاست].[8
ٌضاسش وٛص٘ ،ٚمبيع سا ث ٝيٛٙاٖ ٚؾًيتي اص سيستٓ وٙتشَ داخّي تًشيف ٔي وٙذ و ٝاسصش
تٛر ٝداسد٘ .مبيع ثبيذ ث ٝضخع ٔسئ َٛا٘زبْ فًبِيت  ٚحذالُ ث ٝيىي اص ٔذيشاٖ سكح ثبالتش
ٌضاسش ضٛد.
چٙب٘چ ٝپٙذ ٔحٛس ٔكشح ضذ ٜاص ِحبل يّٕيبتيٌ ،ضاسضٍشي ٔبِي  ٚسيبيت ث ٝغٛست احش ثخص
اسصيبثي ضٛد ،دس ايٗ غٛست ،سيستٓ وٙتشَ داخّي ث ٝضىّي ٔٛحش اسصيبثي خٛاٞذ ضذ.
ياصٌ وامٍ پضيَص:
وٙتشَ ٞبي داخّي احش ثخص:
صٔب٘ي وٙتشَ داخّي سا دس ٞشيه اص سٌ ٝش ٜٚاٞذاف آٖ ٔي تٛاٖ احش ثخص لّٕذاد وشد
وٞ ٝيبت ٔذيشٔ ٚ ٜذيشيت ٘سجت ثٛٔ ٝاسد صيش اقٕيٙبٖ ًٔم َٛداضت ٝثبضٙذ]: [11
 آٌبٞي اص ٔيضاٖ تحمك اٞذاف يّٕيبتي ٚاحذ التػبدي.
 تٟي ٝغٛست ٞبي ٔبِي لبثُ ايتٕبد.
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 سيبيت لٛا٘يٗ ٔٚمشسات ٔشثٛـ.

رذ َٚتٛسًٔ ٝفٟٔٛي

وٙتشَ داخّي6

][8

1900-1929

ٔف ْٟٛاِٚي ٝوٙتشَ داخّي  :حفبنت اص ٚر٘ ٝمذ دس لجبَ سشلت

1929-1936

اِٚيٗ تزذيذ ٘هش دس وٙتشَ داخّي :حفبنت ٚر٘ ٝمذ  ٚسبيش داسائي
ٞب دس ٔمبثُ سشلت  ٚتشٚيذ وبسآيي يّٕيبتي.

1936-1949

ٔف ْٟٛاِٚي ٝوٙتشَ داخّي تزذيذ ٘هش ضذٔ :ٜحبفهت اص ٚر٘ ٝمذ ٚ
سبيش داسائي ٞب ٕٔ ٚيضي غحت دفتشي اسٙبد.

1949-1992

ٔفٚ ْٟٛسيى تش وٙتشَ داخّي:
 حفبنت اص داسائي ٞب دس لجبَ خسبست  ٚسشلت ٕٔيضي غحت  ٚلبثّيت ايتٕبد دادٞ ٜبي حسبثذاسي تشٚيذ وبسآيي يّٕيبتي -تطٛيك  ٚپيشٚي اص سيبست ٞبي ٔذيشيتي استمشاسيبفتٝ

 - 1992تب حبؾش وٙتشَ داخّي قجك تًشيف وٛص:ٚ
 احشثخطي  ٚوبسآيي يّٕيبت
 لبثّيت ايتٕبد ٌضاسضٍشي ٔبِي
 سيبيت لٛا٘يٗ ٔ ٚمشسات ربسي

 6ساثكٌ ٝضاسش وٙتشَ ٞبي داخّي ثرب تػٕػرٓ ٌيرشي اسرتفبد ٜوٙٙرذٌبٖ دس ثرٛسس اٚساق ثٟربداس تٟرشاٖ ؛تمري ٘تربد.
غالٔحسٗ ؛ دا٘طٍب ٜيالٔ ٝقجب قجبئي ؛ دا٘طىذٔ ٜذيشيت ؛ 1385
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تزوش:
افضايص وبسآيي يّٕيبتي( )1929-36اص ثِٛتٗ  AICPAدس سبَ  1936حزف
ضذ ٜاست .ثٙبثشايٗ ،ث ٝيٛٙاٖ رضء سسٕي وٙتشَ داخّي
دس سبَ ٞبي ٛٔ 1936-1949سد تٛر ٝلشاس ٍ٘شفت ٝاست.
اضتجبٞبت[4] :7
•

اضتجبٞ :ٜش ٌ ٝ٘ٛتحشيف سٟٛي دس غٛستٟبي ٔبِي ،ضبُٔ حزف يه ٔجّغ يب يه
ٔٛسد افطبء ٔب٘ٙذ:

 اضتجب ٜدس ٌشدآٚسي يب پشداصش اقاليبت ٔجٙبي تٟي ٝغٛست ٞبي ٔبِي.
 ثشآٚسد حسبثذاسي ٘بدسست ٘بضي اص ٘بديذٌ ٜشفتٗ يب تفسيش ٘بدسست حمبيك.
 اضتجب ٜدس ثىبسٌيشي استب٘ذاسدٞبي حسبثذاسي ٔشتجف ثب ا٘ذاصٌ ٜيشي ،ضٙبسبيي،
قجم ٝثٙذي ،اسائ ٝيب افطبء.
 تحشيف ٘ :بدسستي غٛست ٞبي ٔبِي ث ٝدِيُ اضتجب ٜيب تمّت.
 تشديذ حشف ٝاي ٍ٘ :شضي است ٔتؿٕٗ ثىبسٌيشي رٙٞي پشسطٍش  ٚاسصيبثي
٘مبدا٘ ٝضٛاٞذ دسخالَ وبس حسبثشسي.
تمّت[4 ]: 8
•

تمّت ٞ :شٌ ٝ٘ٛالذاْ يٕذي يب فشيت وبسا٘ ٝيه يب چٙذ ٘فش اص ايؿبي ٞيبت
ٔذيشٔ ،ٜذيشاٖ ارشايي ،وبسوٙبٖ يب اضخبظ حبِج ،ثشاي ثشخٛسداسي اص ٔضيتي
٘بسٚا يب غيش لب٘٘ٛي.

•

حسبثشس دس ثشسسي تمّت ،دٛ٘ ٚو تحشيف سا ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٔي دٞذ:

 تحشيف ٘بضي اص ٌضاسضٍشي ٔبِي ٔتمّجب٘.ٝ
 تحشيف ٘بضي اص سٛءاستفبد ٜاص داساييٟب.

 7سبصٔبٖ حسبثشسي  -استب٘ذاسد حسبثشسي ضٕبس24 ٜ
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ٌضاسضٍشي ٔبِي ٔتمّجب٘ٛ٘ : ٝيي تحشيف ؤ ٝتؿٕٗ تحشيف يب حزف ٔجبِغ يب ٔٛاسد افطب
اص غٛست ٞبي ٔبِي ث ٝيٕذ  ٚثٙٔ ٝهٛس فشيت استفبد ٜوٙٙذٌبٖ غٛست ٞبي ٔبِي است.
•

ٌضاسضٍشي ٔبِي ٔتمّجب٘ٔ ٝي تٛا٘ذ ضبُٔ ٔٛاسد صيش ثبضذ:

 فشيت وبسي ،اص لجيُ سٙذ سبصي ،دستىبسي يب تغييش سٛاثك حسبثذاسي يب ٔذاسن
پطتٛا٘ ٝتٟي ٝغٛستٟبي ٔبِي.
 اسائ٘ ٝبدسست يب حزف يٕذي سٚيذادٞبًٔ ،بٔالت يب سبيش اقاليبت ثبإٞيت
دسغٛست ٞبي ٔبِي.
 ثىبسٌيشي ٘بدسست استب٘ذاسدٞبي حسبثذاسي ٔشتجف ثب ا٘ذاصٌ ٜيشي ،ضٙبسبيي،
قجم ٝثٙذي ،اسائ ٝيب افطبء
•

سٛءاستفبد ٜاص داساييٟب .تحشيفي ؤ ٝتؿٕٗ سشلت داسايي ٞبي ٚاحذ ٔٛسد
سسيذٌي است.

•

سٛءاستفبد ٜاص داساييٟب ٔي تٛا٘ذ ث ٝساٟٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛصيش ا٘زبْ ضٛد:

 اختالس دسيبفت ٞب.
 سشلت داسايي ٞبي حبثت ٔطٟٛد يب ٘بٔطٟٛد.
 پشداخت ٚر٘ ٝمذ ثبثت وبالٞب  ٚخذٔبت دسيبفت ٘طذ.ٜ
ثٙٔ ٝهٛس پٟٙبٖ وشدٖ سشلت داسايي ٞب ،اغّت اص سٛاثك يب ٔذاسن سبختٍي يب ٌٕشاٜ
وٙٙذ ٜاستفبدٔ ٜيضٛد.
•

تمّت ٔذيشاٖ  :تمّجي و ٝثب دخبِت يه يب چٙذ ٘فش اص ٔذيشاٖ سبصٔبٖ سٚي ٔي
دٞذ.

•

تمّت وبسوٙبٖ :تمّجي و ٝتٟٙب تٛسف وبسوٙبٖ سبصٔبٖ ا٘زبْ ٔيضٛد.

•

٘ىت : ٝتمّت ٔذيشاٖ  ٚتمّت وبسوٙبٖٞ ،ش دٔ ،ٚي تٛا٘ذ اص سا ٜتجب٘ي ثب اضخبظ
حبِج خبسد اص سبصٔبٖ غٛست پزيشد.
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ايٕبَ غيش لب٘٘ٛي[4 ]:9
يذْ سيبيت ثًٙٔ ٝبي ا٘زبْ دادٖ يب ٘ذادٖ وبسي ث ٝس ٟٛيب ث ٝيٕذ تٛسف سبصٔبٖ است وٝ
خالف لٛا٘يٗ ٔ ٚمشسات ربسي ثبضذ.
ٔٛاسد يذْ سيبيت ث ٝتمّت ٞب  ٚاضتجبٞبتي اقالق ٔيضٛد ؤ ٝتؿٕٗ ٘مؽ لٛا٘يٗ ٚ
ٔمشساتي است و ٝثش غٛست ٞبي ٔبِي احشٔستميٓ ثش ربي ٔي ٌزاسد.
ٔٛاسد اضتجب ٜيب تمّت  ٚايٕبَ غيشلب٘٘ٛي ،ا٘حشافبتي ٞستٙذ و ٝدس چبسچٛة ٔفبٞيٓ
حبوٕيت ضشوتي ٔٛسد ٔكبًِ ٝلشاس ٔي ٌيش٘ذ .ث ٝيٛٙاٖ ٔخبَٛٔ ،ؾٛو ٔذيشيت سٛد ثٝ
يٛٙاٖ يىي اص ٔػبديك ايٕبَ غيشلب٘٘ٛي ٔكبًِٔ ٝي ضٛد ].[1 ٚ 5
ضزكت سزمايٍ گذاري مًرد تحقيق  :مذل ػملي بزاي اجزاي طزح
دستحميك ا٘زبْ ضذ ،ٜضشوت سشٔبيٌ ٝزاسي ٔٛسد ٔكبًِ ٝثًٛٙاٖ يه اٍِٛي يّٕي ثشاي
تًييٗ احش ثخطي سيستٓ وٙتشِٟبي داخّي ثشٔجٙبي سٚيىشد وٕيتٔ ٝسئ َٛوٕيسي ٖٛتشدٚي
(وٛص )ٚا٘تخبة ضذ ٜاست ايٗ ضشوت اص سبَ  1372آغبص ثىبس وشد .فًبِيت اغّي ايٗ
ضشوت يجبست است اص خشيذ  ٚفشٚش اٚساق ثٟبداس ،احذاث ،تٛسً ٚ ٝسا ٜا٘ذاصي ٚ
اداس ٜا٘ٛاو قشحٟب  ٚضشوتٟبي تِٛيذئ ،طبسوت سشٔبيٌ ٝزاسي دس سبيشضشوتٟب  ٚتٟيٚ ٝ
تبٔيٗ ٔٛاد ٔ ٚبضيٗ آالت ّٔ ٚضٔٚبت آٟ٘ب .ايٗ ضشوت دس چٙذ سبَ اخيش ثب تٛر ٝث ٝفًبِيت
ٌستشد ٜاي و ٝدس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ داضت ٝاست تٛا٘ست ٝخٛد سا دس سدٞ ٜبي
ثبالي ضشوت ٞبي ثضسي سشٔبيٌ ٝزاسي ايشاٖ ربي دٞذ.
ريش پضيَص :
 سٚش پژٞٚص ثِ ٝحبل رٕى آٚسي اقاليبت پيٕبيطي است و ٝث ٝغٛستتىٙيه پشسطٙبٔٔ ٝػبحج ٚ ٌٝ٘ٛ ٝاستفبد ٜاص ٔٙبثى وتبثخب٘ ٝاي  ٚثشسسي
اقاليبت ٔبِي  ٚحسبثذاسي ضشوت ا٘زبْ ضذ ٜاست.
 ٚ -ثِ ٝحبل تزضي ٚ ٝتحّيُ اقاليبت ؛ تٛغيفي است.
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ريش جمغ آيري دادٌ َا :
 ثشسسي سٛاثك اداسي ٔ ٚبِي ٔ ٚػٛثبت ٞيبت ٔذيش.ٜ اسائ ٝپشسطٙبٔٔ ٝػبحج ٌٝ٘ٛ ٝثب حسبثشس ٔستمُ ٘خستيٗ  ٚحسبثشس ٔستمُثًذي  ٚاستفبد ٜاص ٔستٙذات ريشثف.
 اسائ ٝپشسطٙبٔٔ ٝػبحج ٌٝ٘ٛ ٝثب ٔذيشاٖ يبُٔ. وتبثخب٘.ٝ پبيبٖ ٘بٔ.ٝريش تجشيٍ ي تحليل آماري :
اقاليبت  ٚدادٞب رٕى آٚسي ضذ ٜثب استفبد ٜاص ٘شْ افضاساوسُ  ٚپس اص ا٘زبْ اغالحبت ٚ
قجم ٝثٙذي الصْ ثشاسبس ٔتغيشٞبي ٔٛسد ثشسسي ٚاسد سايب٘ ٝضذ ٚ ٜتزضي ٚ ٝتحّيُ ٟ٘بئي ثب
استفبد ٜاص ٘شْ افضاس ٘( spssسخ ) 1 ٝا٘زبْ ضذ ٜاست .ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝتحميك تٛغيفي
است،اسبسب"اص آٔبسٞ ٜبي ٔذٔ ،يب٘ٔ ،ٝيبٍ٘يٗ ٚ ٚاسيب٘س ثشاي تٛغيف دادٞ ٜب استفبد ٜضذٜ
است.
وتايج آماري پضيَص:
٘تبيذ آٔبسي پژٞٚص ثشاسبس ٔٛاسد ٔٛرٛد دسرذ َٚصيش تٟي ٚ ٝدس ريُ آٖ اسائ ٝضذٜ
است.
ٔحٛسٞبي وٙتشِي

تًذاد ثخص

تًذاد سئٛاَ

ٔحيف وٙتشِي

ٞفت

سي  ٚپٙذ

فًبِيت ٞبي وٙتشِي

-

سٝ

اسصيبثي سيسه

چٟبس

سي  ٚدٚ

اقاليبت  ٚاستجبقبت

دٚ

ثيست  ٚسٝ

پبيص

سٝ

ثيست  ٚچٟبس
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وتيجٍ گيزي
محيط كىتزلي:
دس ضشوت ٔٛسد ٘هش آئيٗ سفتبس حشف ٝاي ثػٛست تذٚيٗ ضذٚ ٜرٛد ٘ذاسد  ٚصٔي ٝٙسبصي
ثشاي ثشلشاسي ر ٛيبِي اخاللي دس رٟت تفىيه فًبِيتٟبي دسست اص فًبِيتٟبي ٘بدسست ٚ
اِمبي آٖ ث ٝوّي ٝوبسوٙبٖ ٘يضٚرٛد ٘ذاسد .سٚاثف ٔذيشيت ثب وبسوٙبٖ ،سشٔبيٌ ٝزاساٖ،
ايتجبس دٙٞذٌبٖ ،سلجب  ٚحسبثشسبٖ اص ر ٛخٛثي ثشخٛسداس است  ٚثٔ ٝسبئُ اخاللي وٓ
ايتٙبئي ٕ٘ي ضٛد .الذأبت تٙجيٟي ٔشثٛـ ث ٝا٘حشاف وبسوٙبٖ اص خكي ٔطي ٞب  ٚسٚيٞ ٝبي
ضفبٞي ا٘زبْ ٔي ضٛد .ؾٕٙب ضشح ٚنبيف سسٕي  ٚغيش سسٕي ٞش ضغُ دس حٛص ٜسشپشستي
آٟ٘ب تزضي ٚ ٝتحّيُ ٕ٘ي ضٛد.
فؼاليت َاي كىتزلي :
دس ٔحيف فًبِيتٟبي وٙتشِيٚ ،رٛد خف ٔطي ٞب  ٚسٚيٞ ٝبي سٙزيذًٔ ٚ ٜم َٛثب تٛر ٝثٝ
ؾشٚستٟبي يىبيه فًبِيتٟبي ٚاحذ التػبدي ٚرٛد ٘ذاسد.تمشيجب ارشاي سٙزيذًٔ ٚ ٜمَٛ
فًب ِيتٟبي وٙتشِي ( وٙتشِٟبي ٔمشس) ث ٝقٛس وبُٔ ث ٝسٚش ٔٛسد ٘هش ارشا ٔي ضٛد.
سشپشستبٖ وبسوشد وٙتشِٟب سا ثشسسي ٔي وٙٙذ.
ارسيابي ريسك :
دس ٔحيف اسصيبثي سيسهٔ ،ذيشيت ٞذفٟبي يبْ  ٚساٞجشدٞبي وّيذي ٚاحذ التػبدي سا تٛغيف
 ٚثشاي حػ َٛاقٕيٙبٖ اص ثشلشاسي استجبـ احش ثخص وبسوٙبٖ ثبصخٛسد الصْ سا اصٔذيشاٖ
وّيذي ،سبيش وبسوٙبٖ ٞ ٚيبت ٔذيش ٜدسيبفت ٔي وٙذ .قشح ساٞجشي اص ٞذفٟبي يبْ ٚاحذ
التػبدي پطتيجب٘ي ٔي وٙذ.
اطالػات ي ارتباطات :
دس ثخص اقاليبت  ٚاستجبقبت سبص  ٚوبسٞبيي ثشاي ٌشدآٚسي اقاليبت ثش ٖٚسبصٔب٘ي دس
صٔي ٝٙضشايف ثبصاس ثشلشاس ضذ ٜاست .اقاليبت تٟي ٝضذ ٜدس سبصٔبٖ و ٝثشاي تحمك ٞذفٟبي

15

التػبدي خبظ  ٟٓٔ ٚاست ضٙبسبيي  ٚثكٛس ٔٙهٓ ٌضاسش ٔي ضٛد .اقاليبتي ؤ ٝذيشاٖ
ثشاي ايفبي ٔسئِٛيتٟبيطبٖ ٘يبص داس٘ذ ث ٝآٟ٘ب ٌضاسش ٔي ضٛد.
پايص :
ٔذيشاٖ يّٕيبتي اقاليبت ٔشثٛـ ث ٝسشٔبيٌ ٝزاسي دس خالَ فًبِيتٟبي سٚص ٔش ٜسا ثٛسيّٝ
سيستٓ ٔمبيسٔ ٝي وٙٙذ .اقاليبت يّٕيبتي ثٛسيّ ٝسيستٓ ٌضاسضذٞي ٔبِي تكجيك يب دسآٖ
ادغبْ ٔي ضٛد .وبسوٙبٖ يّٕيبتي ٔٛنف ث ٝغحٌ ٝزاضتٗ ثش غٛستٟبي ٔبِي ٚاحذ تزبسي
ضذ ٜا٘ذ  ٚدس غٛست وطف اضتجبٞبت ٔسئِٛيت آٖ سا ٔي پزيش٘ذ.
پيطىُادَا
محيط كىتزلي:
ثب تٛر ٝث ٝسٚيىشد ٘هشي ٝوٛص ٚالصْ است ٔذيشيت ضشوت ،آئيٗ ٘بٔ ٝسفتبس حشف ٝاي سا ثٝ
ضىُ ٔذ ٖٚتذٚيٗ وٙذ ٚ .ثشاي پبيجٙذي ث ٝدسستىبسي  ٚسفتبسحشف ٝاي ث ٝثش٘بٔ ٝسيضي
دليمتش  ٚپيبْ ٞبي وتجي سٚي آٚسدٔ .ذيشيت ثبيذ ضشح ٚنبيف سسٕي  ٚغيش سسٕي ٞش
ضغُ سا دس حٛص ٜسشپشستي آٟ٘ب تزضي ٚ ٝتحّيُ ٕ٘بيذ ؛ ايؿبء ٞيبت ٔذيش ٜثشاي ا٘زبْ
ٚنبيف خٛد ث ٌٝ٘ٛ ٝاي احش ثخص اص دا٘ص ،تزشث( ٝدس غًٙت ٔشثٛق ٚ )ٝدلت وبفي
ثشخٛسداس ض٘ٛذ
فؼاليتُاي كىتزلي:
ثب تٛر ٝث ٝارشاي وٙتشِٟبي ٔمشس ثٟتش است ٔذيشيت دس خػٛظ خف ٔطي ٞب  ٚسٚيٞ ٝب
سٙزيذًٔ ٚ ٜمَٛ؛ ثيطتش ثش٘بٔ ٝسيضي ٕ٘بيذ.
ارسيابي ريسك :
ٞذف فًبِيتٟبٔ ،ي ثبيست ثب تزشث ٚ ٝيّٕىشد پيطيٗ ٚاحذ التػبدي ،يب غٙبيى ٕٞتشاص
سبصٌبسٌشدد  ٚث ٝيّت  ٚداليُ تفبٚتٟب ٘يض تٛر ٝضٛدٔ .ذيشيت ثبيذ أٛسي سا و ٝثشاي
تحمك ٞذفٟبي يبْ ٚاحذ التػبدي الصْ است ثب دلت ا٘زبْ ضٛد سا ثكٛس ضفبف ٔطخع
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ٕ٘بيذ .ث ٝقٛس ٚاؾح ٔيجبي ست سٚيٞ ٝبيي ثشاي چيش ٜضذٖ ثش اختالف ٘هش  ٚرٛد داضتٝ
ثبضذ ٔ ٚذيشاٖ اص ٞذفٟب ،پطتيجب٘ي ٕ٘بيٙذٔ .ذيشيت ثبيذ ث ٝسيستٓ تٟي ٝپطتيجب٘ي لجُ اص،
اصوبس افتبدٖ سيستٕٟبي ٔٛحش ثش يّٕيبت ،تٛرٟي ٚيژ ٜداضت ٝثبضذ .دس تزضي ٚ ٝتحّيُ سيسىٟب
ٔشاتت ٔٙبسجي اص ٔذيشيت ٔي ثبيست ٔطبسوت داضت ٝثبضٙذ.
اطالػات يارتباطات :
ٔذيشيت ٔي ثبيست تٟيٌ ٚ ٝضاسش اقاليبت سا چٙبٖ ثٍٟٙبْ وٙذ و ٝپبيص احش ثخص ثش
سٚيذادٞب ايٓ اص دس ٖٚيب ثش ٖٚسبصٔب٘ي دس ٚاوٙص سشيى دس ثشاثش يٛأُ التػبدي أىبٖ
پزيش ثبضذ .الصْ است ٔذيشيت دس خػٛظ سبصٚوبسي ثٙٔ ٝهٛس ضٙبسبيي٘ ،يبصٞبي
اقاليبتي ٘ ٛنٟٛس ايزبد ٕ٘بيذ .ؾٕٙب" ٘يبصٞب  ٚاِٛٚيتٟبي اقاليبتي ثٛسئّ ٝذيشا٘ي وٝ
ٔسئِٛيت ٔستميٓ داس٘ذ ،ا٘زبْ ضٛد  ٚثشاي تمٛيت سيستٕٟبي اقاليبتي ٔٙبثى الصْ(ٔذيشاٖ،
ثش٘بٔٛ٘ ٝيسبٖ،تحّيٍّشاٖ ٚارذ ضشايف) ث ٝحذ وبفي فشا ٓٞضٛد.
پايص :
پبيص ٔستٕش ثشوٙتشَ ٞبي داخّي وبفي است .أب ٔذيشيت ٔي ثبيست ثشاي سا ٜا٘ذاصي
سٕيٙبسٞبي آٔٛصضي ٘ ٚطستٟبي ثش٘بٔ ٝسيضي  ٚسبيش رّسبت دس صٔي ٝٙارشاي احشثخص
وٙتشَ ٞب الذاْ ٕ٘بيذ .دس خػٛظ ايزبد  ٚسا ٜا٘ذاصي حسبثشسي داخّي ٘يض ثش٘بٔ ٝسيضيٟبي
الصْ سا ثًُٕ آٚسد ٚ ٜآٖ ثخطٟبيي اص سيستٓ وٙتشَ داخّي سا و ٝاسصيبثي ٘طذ ٜا٘ذ سا
ثٛسيّ ٝوبسوٙب٘ي و ٝاص ٟٔبست ٞبي الصْ ثشخٛسداس٘ذ اسصيبثي  ٚخف ٔطي ٞب ٕٝ٘ٛ٘ ٚ
ٌيشٞبي سبصٔب٘ي دستٛسإًِّٟبي يّٕيبت ٔ ٚب٘ٙذ آٖ سا ٔىتٛة ٕ٘بيذ.
مىابغ ي مآخذ:
 .1آلبيئ ،حٕذيّي ٕٞ ٚىبساٖ ،)1388( ،ثشسي ساثك ٝثيٗ ٚيژٌيٟبي حبوٕيت
ضشوتي ٔ ٚذيشيت سٛد دس ضشوت ٞبي ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ ،فػّٙبٔٝ
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يّٕي پژٞٚطي تحميمبت حسبثذاسي  ٚحسبثشسي ،سبَ د ،ْٚضٕبس ٜضطٓ ،تبثستبٖ
.1389
 .2اسثبة سّيٕب٘ي يجبس ،وٕبِي صاسو يّي(" ،)1383حسبثشسي داخّي" ،تٟشاٖ،
سبصٔبٖ حسبثشسي ؛ ٔشوض تحميمبت تخػػي حسبثذاسي ٚحسبثشسي
 .3أيش اغال٘ي ،حبٔي ( ٘" ،)1381مص التػبدي حسبثشسي ( دس ثبصاسٞبي آصاد
ٚثبصاسٞبي تحت ٘هبست )"٘ٚ ،ذا اِيٚ .االس ،تٟشاٖ ،سبصٔبٖ حسبثشسي ٘طشي159 ٝ
 .4استب٘ذاسدحسبثشسي ضٕبس ٜثيست  ٚچٟبس ٔ -سئِٛيت حسبثشس دس استجبـ ثب تمّت
 ٚاضتجب ،ٜدس حسبثشسي غٛستٟبي ٔبِي -سبصٔبٖ حسبثشسي
 .5ثشادساٖ حسٗ صاد ،ٜسسٔ ٚ َٛحٕٛدصاد ٜثبغجب٘ي ،سًيذ ،)1390( ،ثشسسي ساثكٝ
ثيٗ ثشخي ٔىب٘يضْ ٞبي ٘هبْ ساٞجشي ضشوت ٞب ٔ ٚحبفه ٝوبسي دس ٌضاسش دٞي
ٔبِي ،فػّٙبٔ ٝيّٕي پژٞٚطي تحميمبت حسبثذاسي  ٚحسبثشسي ،سبَ س ،ْٛضٕبسٜ
٘.ٟٓ
 .6پٛسيب ٘ست أيش ؛ ٟٔبْ ويٟبٖ (")1377وٙتشَ داخّي -چبسچٛة يىپبسچٝ
"،تٟشاٖ :سبصٔبٖ حسبثشسي ؛ وٕيت ٝحسبثشسي يّٕيبتي.
 .7پٛسيب ٘ست أيش ؛ ٟٔبْ ويٟبٖ (") 1379 -1377وٙتشَ داخّي -چبسچٛة
ٔٙسزٌٓ(/ضاسش تحميك )وٕيت ٝسبصٔبٟ٘بي ٔسئ َٛتشدٚي"،تٟشاٖ :سبصٔبٖ
حسبثشسي ؛ وٕيت ٝحسبثشسي يّٕيبتي
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 .8تمي ٘تبد ،غالٔحسٗ ( ")1385ساثكٌ ٝضاسش وٙتشَ ٞبي داخّي ثب تػٕػٓ
ٌيشي استفبد ٜوٙٙذٌبٖ دس ثٛسس اٚساق ثٟبداس تٟشاٖ" ؛ تٟشاٖ ؛ دا٘طٍب ٜيالٔٝ
قجب قجبئي ؛ دا٘طىذٔ ٜذيشيت
 .9ضيخٔ ،حٕذ رٛاد ،ثٟبس (")1383ثشسسي إٞيت ضبخػٟبي تمّت ثبِمٔ ٜٛبِي "،
پبيبٖ ٘بٔ ٝدوتشي ،دا٘طٍب ٜتٟشاٖ ،دا٘طىذٔ ٜذيشيت
ٌ .10ش ٜٚپژٞٚطٍشاٖ ،خشداد ( " )1383فسبدٔبِي دس ًٔبٔالت دِٚتيٌ ،ضاسش تحميك
دفتش ثٟجٛد ٔذيشيت ٚاسصيبثي يّٕىشد "،تٟشاٖٚ (،اثست ٝث ٝسبصٔبٖ ٔذيشيت ٚثش٘بٔٝ
سيضي وطٛس ) غفحبت  1اِي .15
ٟٔ .11بْ ،ويٟبٖ  ٚپٛسيب ٘ست ،أيش (" ،)1378وٙتشَ داخّي (چبسچٛة يىپبسچ،) ٝ
ٌضاسش تحميك وٕيت ٝسبصٔبٖ ٞبي ٔسئِٛيٗ وٕيسي ٖٛتشدٚي (رّذ اٚ َٚد،" )ْٚ
تٟشاٖ ،سبصٔبٖ حسبثشسي٘ ،طشيبت .135 ٚ 118
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