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 شرکت های شهرک صنعتی استان فارس 

 4، صادق فالمرزی3محمد حسین هوشیارزاده ،2فالمرزی حامد، 1امید سمیعی

 29/02/1401تاریخ پذیرش                          20/12/1400 تاریخ دریافت:

 چکیده 

کنترل داخلی یکی از مهمترین ارکان شرکت ها جهت رسیدن به سود اوری می باشد زیرا اگر 

در شرکتی کنترل داخلی موفق وجود نداشته باشد شرکت با مشکالت جدی مواجه می شود 

مختلف کنترل داخلی تقویت و توجه جدی به آن داشته بنابراین می بایست شرکت ها در ابعاد 

هدف این پژوهش بهبود توسعه رشد اقتصادی شرکت ها از طریق شناسایی و کنترل ریسک  باشند.

روش تحقیق این پژوهش ،میدانی و ابزار گرد اوری  های کنترل داخلی شرکت ها انجام شده است.

مورد از شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی  150اطالعات ،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه 

 spssشیراز می باشند و داده های بدست امده پس از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار 

تجزیه و تحلیل شد و تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده 

تک  t-testدر شهرک صنعتی ار آزمون است.تاثیر کنترل داخلی در فرایند شرکت های مستقر 

نمونه ای و جهت رتبه بندی ریسک ها از آزمون فریدمن استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که 

و کوچکتر از مقدار تعیین شده مجاز  78/2تک نمونه ای برابر با  t-testمیانگین حاصل از ازمون 

است که این حاکی از ان  /5.و کوچکتر از /001برابر tمی باشد و مقدار قدر مطلق آماره  3یعنی 

است که در نمونه مورد بررسی وضعیت کیفی مناسبی برقرار نمی باشد و لذا کنترل های داخلی 

 شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز دارای ریسک معنا داری می باشد.

 .سازمانی ،ساختار داخلی حسابرسی ، ،ریسک داخلی کنترل  کلمات کلیدی؛
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 قدمهم -1

هایی است که برای تامین اطمینان ها و روشکنترل داخلی یک سازمان شامل سیاست

آید. در یک ساختار پیشرفته های سازمانی به وجود مینسبی )منطقی( از دستیابی به هدف

تواند به حداقل برسد. های داخلی، احتمال خطا و رفتار متقلبانه و غیرقانونی میاز کنترل

اند از: چارچوب کمیته کوزو، مدل های داخلی عبارتموجود جهت ارزیابی کنترلهای مدل

های حسابرسان داخلی. در این میان، کوبیت و چارچوب گزارش انجمن بنیاد پژوهش

وسیله گزارش کوزو ارایه شده است. گزارش ترین چارچوب بهترین و متداولشدهشناخته

رآیندهایی که تحت تاثیر هیات مدیره، مدیریت و عنوان فهای داخلی را بهکوزو، کنترل

منظور فراهم کردن اطمینان منطقی برای رسیدن به اهداف در زمینه کارکنان سازمان به

اثربخشی و کارایی عملیات و همچنین قابلیت اتکای گزارشگری مالی با قوانین و مقررات 

 5های داخلی را به هنده کنترلدکند. با توجه به اینکه کمیته کوزو اجزاء تشکیلمعرفی می

 -های کنترلی دفعالیت -برآورد احتمال خطر ریسک ج -محیط کنترلی ب -جزء: الف

 5های این تحقیق نیز بر اساس این کند، فرضیهنظارت، تقسیم می -اطالعات و ارتباطات ه

 (.1394)لطفیان و هاشم پور،  شده استجزء طراحی

 نمونه، به عنوان طریق برای شرکت دارای مزیت استچندین  به داخلی موثر یک کنترل

غیرقانونی  و متقلبانه رفتار و خطا کنترلهای داخلی،احتمال پیشرفته از طریق یک ساختار از

 میتواند به داخلی خوب، رقابتی،یک سیستم کنترل دریک بازار. برسد حداقل میتواند به

هر  به هرحال، اما. کند کمک شرکت اهداف همچنین افزایش درک رقابت و در بهبود

 داخلی به سیستم کنترل و هر دارد را خود داخلی محدودیتهای ذاتی خاص سیستم کنترل

میتوانداطمینان معقولی برای  تنها بازهم شود اجرا و طراحی شده خوب که میزان هم هر

ترلهای قضاوت، همدستی یا زیرپاگذاری کن در اشتباه. کند فراهم شرکت اهداف رسیدن به

کنترلهای داخلی بینجامد )لطفیان و هاشم پور،  شکست مدیریت میتواندبه داخلی توسط

1394.) 

در تحقیقات علمی میزان جذابیت و اهمیت موضوع عاملی است که درشکل گیری یک 

تحقیق نقش موثری را ایفا میکند در هر تحقیق تالش برآن است که زوایای مبهم و تاریک 

موضوع تحقیق برا ی محقق و استفاده کنندگان روشن و افقی به سوی شناخت کامل و 

آنجایی که تاثیرات مهم اساسی سیستمهای کنترل  همه جانبه موضوع تحقیق گشوده شود.از
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داخلی بر عملکرد، بازده و تصمیم گیری در رابطه با واحدهای تجاری مدیران ارشد 

ها و روشهای بهتر کنترل داخلی بی وقفه سعی و واحدهای اقتصادی برای دستیابی به راه

داخلی اثربخش، تحقق دانندکه در نبود سیستم کنترل کنند. مدیران  بخوبی میتالش می

رسالت اصلی سازمان یعنی دستیابی به اهداف مصوب ، حفظ سود آوری و به حداقل 

رساندن رویدادهای غیر منتظره ، بسیار مشکل است. مدیریت در مصاف با تغییرات سریع 

های اقتصادی و رقابتی و تغییر تقاضا ، سلیقه مشتریان و تجدید ساختار به منظور محیط

گیرد تا بتواند به موقع از خود واکنش نده، سیستم کنترل داخلی را به خدمت میرشد در آی

مناسبنشان دهد.کنترلهای داخلی باعث افزایش کارایی، کاهش ریسک از دست دادن داراییها 

و حصول اطمینان معقول از قابلیت اعتماد صورتهای مالی و رعایت قوانین ومقررات  

نامه کنترل داخلی مدون و قابل اتکاء به ندرت ارائه گردیده  از آنجایی که یک آیین شود.می

ودر سازمانها نیز به اهمیت ولزوم آن کمتر توجه می گردد وحصول به هدف نهایی 

سازمانها در گرو وجود کنترل داخلی مناسب وکارا می باشد لذا در این زمینه بررسی و ارائه 

شد ضمنا از انجایی که سازمان ها یک سیستم کنترل داخلی،بسیار حائز اهمیت می با

وروابط موجود در سازمان ها در حال دگرگونی وپیشرفت می باشد و نیاز به بازبینی وبروز 

رسانی کنترل های داخلی موجود احساس میگردد لذا وجود یک سیستم ایجاد  کنترل 

 ی است.داخلی بهینه به عنوان مبناء ومعیاری جهت مقایسه وارزیابی در این زمینه ضرور

 مبانی نظری و توسعه فرضیه ها -2

کنترل داخلی در اصطالح مالی و حسابرسی مجموعه مقررات ، روشها وکنترلهایی است 

که برای حفاظت داراییها ، نگاهداری مدارک قابل اطمینان مالی و عملیاتی، نظارت 

وزه های براجرای صحیح سیاستهاوروشها و باالخره ارزیابی کارایی عملیات در هر یک ح

عمل دستگاه توسط مدیریت آن وضع میگردد این تعریف بسیار جامعی است که به اختصار 

بحث کنترل داخلی از جمله مباحث بسیار مهم و گسترده علوم مالی می  بیان گردید.

باشد.شاید تا مدتی بعد از جنگ جهانی دوم مفهومی که از عبارت ازکنترل داخلی مورد نظر 

 (.1389)مهام و همکاران،  از تعریف فوق و بسیار محدود تر ازآن بودبود بسیار متفاوت 

درآن موقع منظور از سیستم کنترل داخلی عبارت بود از تقسیم وظایف و مسئولیتها بین 

کارمندان مالی حسابداری دستگاه بطوری که انجام هر عمل مالی و حسابداری وثبت 

هرگونه معامله در دفاتر حسابداری از آغاز تا پایان کار بوسیله یک نفر صورت نگرفته، 
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ص دیگری نیز به نحوی در عمل دخیل گردند بطوری که بلکه در مراحل مختلف، اشخا

کارهایی که هر شخص انجام می دهد بطور مستقیم و غیر مستقیم توسط شخص دیگری 

کنترل گردد. هدفی که از این کار مورد نظر بود صرفاً جلوگیری از اشتباهات و تقلبات 

 5)دانیا و یا کارکنان بود  ها در مقابل سو استفاده مدیرانحسابداری ودر نهایت حفظ دارایی

 (.2019و همکاران، 

بدین ترتیب سیستم کنترل داخلی اغلب به عملیات مالی و حسابداری محدود گردیده 

و سایر عملیات دستگاه را با وجود اثرات مهم مالی آنها را از نظر دور می داشت. برای 

سوءاستفاده ) دزدی ( اهمیت زیادی داده مثال با آنکه به حفاظت از موجودی کاال در مقابل 

می شد، حفاظت ازموجودی ها در مقابل ضایعات و یا نابابی و یا حفاظت از آنها در مقابل 

عدم کارایی عملیاتی واحدها و ادارات داخلی با وجود آن که ممکن است خساراتی به 

راری کنترلها مورد مراتب بیش از سرقت بعضی از اقالم کاال به دستگاه وارد آورد در برق

ولی به تدریج که مسئله کنترل داخلی (. 1396،  فهیم آقایی و نژاد) توجه قرار نمی گرفت

مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرارگرفت ، اهمیت عملیات مالی و غیر مالی دستگاه از لحاظ 

برقراری یک سیستم کنترل داخلی جامع و مطلوب آشکار گردید و درنتیجه کنترل داخلی 

فهوم وسیع تری یافته وجنبه های دیگری را نیز که در تعریف فوق دیده می شود م

بطوریکه از این تعریف برمی آیدکنترل داخلی تنها به اموری که عرفا ًامور مالی . دربرگرفت

و حسابداری شناخته شده اند محدود نگردیده و دامنه وسیعتر ی دارد. هرگونه مقررات، 

به نحوی از انحاءدر حفاظت از داراییهادر مقابل سوءاستفاده، دستورات و کنترلهایی که 

ضایعات و عدم کارایی واحدها و یا نگاهداری مدارک مالی و اداری و عملیاتی دقیق و 

قابل اطمینان و باالخره در جهت نظارت کلی بر امور و بهبود هریک از روشهای دستگاه و 

د )پوریا نصب خلی دستگاه را تشکیل می دهافزایش کارایی آن موثر باشد جزیی ازکنترل دا

 (.1389، مهامو 

انجمن حسابداران خبره آمریکا ، سیستم کنترل داخلی را شامل طرح سازمان و کلیه 

قواعد و اقدامات هماهنگ در یک موسسه به منظور حفاظت از داراییها، اطمینان معقول از 

کارآرایی عملیاتی و تشویق به مراعات دقت واعتماد داده های حسابداری و ترویج 

 (.1961)انجمن حسابداری آمریکا،  سیاستهای مصوب مدیریت می داند

                                                           
5 Daina 



  .... شناسایی اولویت بندی موانع پیاده سازی کنترل داخلی  

245 
 

 

نیز معتقدند سیستم کنترل داخلی یک واحد تجاری شامل سیاستها  آقای میگز و سایرین

وروشهایی است که برای تامین اطمینان نسبی از دستیابی به اهداف سازمانی بوجود می 

عبارت بهترسیستم کنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است تا مدیریت اطمینان آید، به 

تقی نتاج و  (.1961)انجمن حسابداری آمریکا،  یابدهر چیز به گونه ای که باید عمل میکند

( به بررسی اثر بخشی کنترلهای داخلی در یک شرکت سرمایه گذاری 1393بهرامیان )

ه باتوجه به رویکرد کوزو الزم است مدیریت پرداختند و به این نتیجه رسیدند ک

شرکت،آیین رفتار حرفه ای را به شکل مدون تدوین کند و برای پایبندی به درستکاری 

ورفتار حرفه ای به برنامه ریزی دقیق تر وپیام های کتبی روی آورد وباید شرح وظایف 

ید .در مرحله رسمی وغیر رسمی هر شغل را در حوزه سرپرستی آنها تجزیه وتحلیل نما

فعالیتهای کنترلی با توجه به اجرای کنترل های مقرر بهتر است مدیریت در خصوص خط 

مش ها و رویه ها سنجیده ومعقول بیشتر برنامه ریزی نماید باید اموری را که برای تحقق 

هدفهای عام واحد اقتصادی الزم است با دقت انجام شود را به طور شفاف مشخص 

العات وارتباطات نیز می بایست نیازها واولویت های اطالعاتی به وسیله نماید.درمرحله اط

مدیرانی که مسئولیت مستقیم دارند،انجام شود و برای تقویت سیستمهای اطالعاتی منابع 

ودر  الزم )مدیران ،برنامه نویسان ،تحلیل گران واجد الشرایط( به حد کافی فراهم شود.

یجاد وراه اندازی حسابرسی داخلی نیز برنامه ریزی نهایت مدیران می بایست در خصوص ا

های الزم را به عمل آورده وآن بخشهایی از سیستم کنترل داخلی را که ارزیابی نشده اند 

رابه وسیله کارکنانی که از مهارتهای الزم برخوردارند، ارزیابی و خط مش ها ،نمونه گیری 

 آن را مکتوب نماید.های سازمانی،  دستور العمل های عملیات و مانند 

( به بررسی عوامل موثر بر اجرای کنترل های داخلی مدیریت 1392محمدی و نیازی)

پرداختند و نتایج پژوهش نشان می دهد که وجود سیستم اطالعاتی مناسب  وبه کارگیری 

مدیران متخصص و ماهر، استقرار استاندارد های مناسب ، ارتقا سطح آگاهی و مشارکت 

 جورجتا لوسیا کارکنان از جمله عوامل موثر براجرای کنترل های داخلی مدیریت است.

 یک در داروخانه یک عملکرد ( در تحقیق خود با عنوان بهبود2019داینا و همکاران )

 IMCSداخلی نشان دادند که  مدیریت کنترل سیستم اجرای طریق از رومانیایی بیمارستان

 نیازهای با دائم طور به که است مستمر تحول از پویا رآیندف یک بیمارستان داروخانه در

 داروخانه کارمندان همه شامل و داروساز رئیس هدایت تحت که است، سازگار بیمارستان
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 آمده دست به بیمارستان مدیریت توسط خوب هماهنگی اقدامات طریق از همچنین و

( در تحقیق خود با عنوان پذیرش سیستم 2019نونو فرناندس کرسپو و همکاران ) .است

های کنترل مدیریت توسط استارت آپ ها: عوامل داخلی و زمینه به عنوان عوامل تعیین 

وانگ و  سیستم های کنترل داخلی بر عملکرد تاثیر معنی داری دارد.کننده نشان داد که 

ریان وجه نقد به بررسی تاثیر کیفیت کنترلهای داخلی بر روی گردش ج (2013همکاران )

عملیاتی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که با کمبود کنترل های داخلی 

مواجه هستند بیشتر احتمال دارد که گزارشهای مالی دنبال کننده جریان وجه نقد را خاتمه 

دهند.شرکت هایی که کمبود کنترل های داخلی دارند همچنین احتمال کمبود کیفیت سود 

 رائه شده در انها بیشتر است.های ا

( به بررسی کیفیت کمیته حسابرسی،استقالل حسابرس و نقاط 2012) شانگ و همکاران

ضعف کنترل های داخلی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میان کیفیت کمیته حسابرسی 

،استقالل حسابرس و نقاط ضعف کنترل های داخلی یک رابطه وجود دارد .اغلب شرکت 

طبقه بندی شده به عنوان دارای نقاط ضعف کنترل داخلی ،اعضای کمیته حسابرسی با  های

یا به بیان دقیق تر اعضای با دانش مالی حسابداری و دانش مالی ، دانش مالی کمتری داشتند

همچنین اکثر شرکت های طبقه بندی شده به عنوان دارای  غیر حسابداری کمتری داشتند.

حسابرس مستقل تری بودند .به عالوه بیشتر شرکت هایی که به نقاط ضعف کنترل دارای 

 تازگی حسابرس خود را تغییر داده بودند ،دارای نقاط ضعف کنترل داخلی بودند.

 :بیان استصورت زیر قابلبههای پژوهش ، فرضیه مطالب بااله بنابراین با توجه ب

وضعیت کیفیت کنترل داخلی فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک صنعتی  -1

 شیراز مناسب است. 

وضعیت کیفیت کنترل داخلی عامل ساختارکلی در شرکتهای مستقر در شهرک  -1-1

 صنعتی شیراز مناسب است . 

وضعیت کیفیت کنترل داخلی عامل موجودی کاال در شرکتهای مستقر در شهرک  -2-1

 صنعتی شیراز مناسب است . 

وضعیت کیفیت کنترل داخلی عامل دارایی های ثابت در شرکتهای مستقر در   -3-1

 شهرک صنعتی شیراز مناسب است .
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تهای وضعیت کیفیت کنترل داخلی عامل خرید ، هزینه و پرداخت ها در شرک -4-1

 مستقر در شهرک صنعتی شیراز مناسب است .

وضعیت کیفیت کنترل داخلی عامل فروش و دریافت ها در شرکتهای مستقر در   -5-1

 شهرک صنعتی شیراز مناسب است .

وضعیت کیفیت کنترل داخلی عامل حقوق و دستمزد در شرکتهای مستقر در   -6-1

 شهرک صنعتی شیراز مناسب است .

یت کنترل داخلی عامل محیط سیستم های فناوری اطالعاتی سازمان وضعیت کیف -7-1

 در شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی شیراز مناسب است .

 . روش پژوهش3

پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی می باشد ، تحقیق کاربردی در جستجوی 

مردم است . عمومی دستیابی به یک هدف عملی است و تأکید آن بر تأمین سعادت و رفاه 

یافته های تحقیق کاربردی به میزان بسیار زیادی قائل به زمان و مکان می باشد . همچنین 

از نوع تحقیقات توصیفی است . تحقیق توصیفی از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش ، 

شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد 

و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بررسی است . با استفاده از روش میدانی انجام گرفته است 

ر مالی ، حسابداران ، سؤال در بین حوزه های مدیریت ، مدیران امو 28پرسشنامه با است. 

کارشناسان تولید و فروش شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز  توزیع و سپس 

جمع آوری گردید و تکمیل پرسشنامه در بیشتر مواقع در حضور محقق بوده که تا اعتبار 

پاسخ های جمع آوری شده مورد تردید قرار نگیرد . ضمنا در این پرسشنامه از پاسخ 

سته شده سن ـ جنس ـ سنوات خدمت ـ مدرک تحصیلی ـ پست سازمانی و دهندگان خوا

حوزه خدمت را ذکر نمایند و نحوه پاسخگویی به سواالت به این صورت بوده در ابتدا 

مشخص شود آیا کنترل های مزبور انجام میشود یا نمی شود در صورت انجام شدن کنترل 

 170از مجموع . مشخص شود سطح کیفی کنترل ) عالی ، خوب ، متوسط ، ضعیف (

پرسشنامه مورد تأیید واقع و عمل آنالیز بر روی آنها صورت گرفته  150پرسشنامه توزیعی 

پرسشنامه عودت داده نشده است و اطالعات پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  20است که 

SPSS  وEXCE . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 
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 یافته های پژوهش -4

 ( KSاسمیرنوف )-کولموگوروفزمون الف( آ

های مربوطه، ابتدا باید به بررسی ها و انتخاب نوع آزمونجهت تجزیه و تحلیل داده

وضعیت نرمال بودن متغیرها بپردازیم. چرا که اگر متغیرها نرمال باشند، مجاز خواهیم بود 

ناپارامتریک استفاده نماییم. اما چنانچه های های پارامتریک و هم از آزمونهم از آزمون

های ناپارامتریک استفاده نماییم. متغیرها نرمال نباشند، تنها مجاز خواهیم بود از آزمون

-شود، آزمون کولموگوروفآزمونی که جهت بررسی نرمال بودن متغیرها استفاده می

های خواهیم ببینیم دادهشود که بباشد. از این آزمون زمانی استفاده می( میKSاسمیرنوف )

باشد  05/0متغیر موردنظر نرمال هستند یا خیر. اگر سطح معناداری این آزمون بیشتر از 

شود. بنابراین فرض آماری زیر بررسی ها پذیرفته میفرض صفر مبنی بر نرمال بودن داده

 شود: می

 

 

 

 
 های عوامل کنترل داخلی واحد های مستقر در شهرک صنعتی شیرازآزمون نرمال بودن داده ؛1جدول 

 وضعیت Sig اسمیرنوف-کولموگوروف متغیرها

 نرمال است 082/0 099/1 ساختار کلی

 نرمال است 600/0 694/1 موجودی کاال

 نرمال است 112/0 201/1 دارایی های ثابت

 نرمال است 098/0 297/1 خرید،هزینه و پرداخت

 نرمال است 243/0 098/1 فروش و دریافت ها

 نرمال است 061/0 354/1 حقوق و دستمزد

محیط سیستم های فناوری 

 اطالعاتی سازمان
 نرمال است 312/0 963/0

 می باشد. %5سطح خطا 

برای    sigاسمیرنوف و مقدار -با توجه به جدول فوق  مقادیر آزمون کولموگوروف

هر عوامل تاثیر گذاری کنترل داخلی واحد های مستقر در شهرک صنعتی شیراز ،فرضیه 

های مورد مطالعه آورده شده است ،مشاهده شده است که برای تمام عوامل تاثیر گذاری 

 معناداری دارد.ها با توزیع نرمال تفاوت فرض صفر:  توزیع داده

 ها با توزیع نرمال تفاوت معناداری ندارد.فرض مقابل:  توزیع داده
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. می 05آنها بیشتر از  sigکنترل داخلی واحد های مستقر در شهرک صنعتی شیراز مقدار 

نمی شود در نتیجه تمامی داده های تاثیر گذاری پرسشنامه کنترل باشد و فرض صفر رد 

داخلی واحد های مستقر در شهرک صنعتی شیراز فرضیه های مورد مطالعه، نرمال می 

 باشند.

 فرضیه های پژوهشنتایج  -5

: وضعیت کیفیت کنترل داخلی عامل ساختار کلی در شرکتهای مستقر در 1-1فرضیه 

 شهرک صنعتی شیراز مناسب است. 

برای بررسی وضعیت کیفیت ساختار کلی فرآیندهای شرکت های مستقر در  شهرک 

شود. مرز شدت پایین برای این تک نمونه ای استفاده می t-testصنعتی شیراز از آزمون 

در نظر گرفته شده است بنابراین باید مفروضات اماری زیر در سطح   3مالک عامل عدد 

 درصد مورد بررسی قرار گیرند:  95اطمینان 

H0:µ=3 

H1:µ≠3 
 آمار توصیفی ؛ 2جدول

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین

06/0 7843/0 98/2 150 

 

فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک با توجه به جدول میانگین ساختار کلی  در 

می باشد.  در ادامه برای متغیر ساختار کلی در فرآیندهای  3صنعتی شیراز نزدیک به عدد

شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین 

 آورده شده است.

 t-testآزمون  ؛ 3جدول

3Test Value =  

 tآماره  
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 )دو دامنه(

اختالف 

 میانگین

درصد برای اختالف  95فاصله اطمینان 

 میانگین ها

 حد باال
حد 

 پایین

ساختار کلی در فرآیندهای شرکت های 

 شهرک صنعتی شیراز 

194/0

- 
149 847/0 01/0- 12/0 

14/0

- 
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در جدول فوق برای بررسی وضعیت کیفیت کنترل داخلی فرآیندهای شرکت های 

تک نمونه ای استفاده شده است. با توجه  t-testمستقر در شهرک صنعتی شیراز از آزمون 

(   sig>.05. می باشد)05به این که سطح معنی داری محاسبه شده  در جدول فوق بیشتراز 

ن مقدار میانگین ساختار کلی در فرآیندهای شرکت لذا فرض صفر  پذیرفته می شود،و چو

است  ، به این معنا  3می باشد  ونزدیک به  98/2های مستقر در شهرک صنعتی شیراز برابر 

می باشد که ساختار کلی در فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز دارای 

 ی باشد.وضعیت کیفی مناسبی می باشد و لذا دارای ریسک معناداری نم

:وضعیت کیفیت کنترل داخلی عامل موجودی کاال در شرکت های مستقر در 2-1فرضیه

 شهرک صنعتی شیراز مناسب است .  

برای بررسی وضعیت کیفیت موجودی کاال فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک 

 شود. مرز شدت پایین برای اینتک نمونه ای استفاده می t-testصنعتی شیراز از آزمون 

در نظر گرفته شده است بنابراین باید مفروضات اماری زیر در سطح   3عامل عدد مالک 

 درصد مورد بررسی قرار گیرند:  95اطمینان 

 

H0:µ=3 

H1:µ≠3 
 آمار توصیفی ؛4جدول 

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین

07/0 91/0 66/2 150 

 

موجودی کاال در فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک با توجه به جدول میانگین 

کمتر می باشد.  در ادامه برای متغیر موجودی کاال در فرآیندهای شرکت 3صنعتی شیراز از 

های مستقر در شهرک صنعتی شیراز نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده 

 شده است.

 t-testآزمون  ؛5جدول 

 tآماره  
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 )دو دامنه(

 اختالف میانگین

درصد برای  95فاصله اطمینان 

 اختالف میانگین ها

 حد پایین حد باال

موجودی کاال 

در فرآیندهای 
465/4- 149 001/0 33/0- 18/0- 48/0- 
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شرکت های 

شهرک 

 صنعتی شیراز 

در جدول فوق برای بررسی وضعیت کیفیت موجودی کاال فرآیندهای شرکت های 

تک نمونه ای استفاده شده است. با توجه  t-testمستقر در شهرک صنعتی شیراز از آزمون 

(   sig<.05. می باشد)05به این که سطح معنی داری محاسبه شده  در جدول فوق کمتر از 

ون مقدار میانگین موجودی کاال در فرآیندهای لذا فرض صفر  پذیرفته نمی شود،و چ

است  ، به  3می باشد  وکمتر از  66/2شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز برابر 

این معنا می باشد که موجودی کاال در فرآیندهای شرکت های شهرک صنعتی شیراز دارای 

 . وضعیت کیفیت مناسبی نمی باشد و لذا دارای ریسک معناداری می باشد

:وضعیت کیفیت کنترل داخلی عامل دارایی های ثابت در شرکت های مستقر 3-1فرضیه

 در شهرک صنعتی شیراز مناسب است. 

برای بررسی وضعیت کیفیت دارایی های ثابت در فرآیندهای شرکت های مستقر در 

 شود. مرز شدت پایین برایتک نمونه ای استفاده می t-testشهرک صنعتی شیراز از آزمون 

در نظر گرفته شده است بنابراین باید مفروضات اماری زیر در   3این عامل عدد مالک 

 درصد مورد بررسی قرار گیرند:  95سطح اطمینان 

H0:µ=3 

H1:µ≠3 
 آمار توصیفی ؛6ل جدو

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین

08/0 05/1 45/2 150 

 

میانگین دارایی های ثابت در فرآیندهای شرکت های مستقر در با توجه به جدول 

کمتر می باشد.  در ادامه برای متغیر دارایی های ثابت در 3شهرک صنعتی شیراز از 

فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز نیز انحراف معیار و خطای 

 استاندارد میانگین آورده شده است.

 t-testآزمون  ؛7 جدول

 tاره آم 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 )دو دامنه(

اختالف 

 میانگین

درصد برای اختالف  95فاصله اطمینان 

 میانگین ها

 حد پایین حد باال



   1401، تابستان 2، شماره 2فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد  

252 
 

دارایی های 

ثابت در 

فرآیندهای 

شرکت های 

شهرک 

 صنعتی شیراز

291/6- 149 001/0 54/0- 37/0- 71/0- 

 

در جدول فوق برای بررسی وضعیت کیفی دارایی های ثابت در فرآیندهای شرکت 

تک نمونه ای استفاده شده است. با  t-testهای مستقر در شهرک صنعتی شیراز از آزمون 

. می 05توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده  در جدول فوق کمتر از 

ود،و چون مقدار میانگین دارایی های (   لذا فرض صفر  پذیرفته نمی شsig<.05باشد)

می باشد   45/2ثابت در فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز برابر 

است  ، به این معنا می باشد که دارایی های ثابت در فرآیندهای شرکت های  3وکمتر از 

اداری شهرک صنعتی شیراز دارای وضعیت کیفی مناسبی نمی باشد و لذا دارای ریسک معن

 می باشد.

وضعیت کیفیت کنترل داخلی عامل خرید ، هزینه و پرداخت ها در شرکت  4-1فرضیه

 های مستقر در شهرک صنعتی شیراز مناسب است. 

برای بررسی وضعیت کیفیت خرید ،هزینه و پرداخت ها در فرآیندهای شرکت های 

شود. مرز شدت ه میتک نمونه ای استفاد t-testمستقردر شهرک صنعتی شیراز از آزمون 

در نظر گرفته شده است بنابراین باید مفروضات اماری   3پایین برای این عامل عدد مالک 

 درصد مورد بررسی قرار گیرند:  95زیر در سطح اطمینان 

H0:µ=3 

H1:µ≠3 
 آمار توصیفی ؛8جدول 

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین

08/0 01/1 71/2 150 

 

هزینه و پرداخت ها در فرآیندهای شرکت های  با توجه به جدول میانگین خرید،

کمتر می باشد.  در ادامه برای متغیر خرید ،هزینه و 3مستقر در شهرک صنعتی شیراز از 
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پرداخت ها در فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز نیز انحراف معیار و 

 آورده شده است.خطای استاندارد میانگین 

 t-testآزمون ؛  9جدول

 tآماره  
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

)دو 

 دامنه(

اختالف 

 میانگین

درصد برای اختالف  95فاصله اطمینان 

 میانگین ها

 حد پایین حد باال

خرید ،هزینه 

و پرداخت ها در 

فرآیندهای 

شرکت های 

شهرک صنعتی 

 شیراز 

502/3- 149 001/0 29/0- 12/0- 45/0- 

 

در جدول فوق برای بررسی وضعیت کیفیت خرید ،هزینه و پرداخت ها در فرآیندهای 

تک نمونه ای استفاده شده  t-testشرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز از آزمون 

. می 05است. با توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده  در جدول فوق کمتر از 

فته نمی شود،و چون مقدار میانگین خرید ،هزینه و (   لذا فرض صفر  پذیرsig<.05باشد)

می باشد   71/2پرداخت ها در فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز برابر 

است  ، به این معنا می باشد که خرید ،هزینه و پرداخت ها در فرآیندهای  3وکمتر از 

باشد و لذا دارای شرکت های شهرک صنعتی شیراز دارای وضعیت کیفی مناسبی نمی 

 ریسک معناداری می باشد.

:وضعیت کیفیت کنترل داخلی عامل فروش و دریافت ها در شرکت های 5-1فرضیه 

 مستقر در شهرک صنعتی شیراز مناسب است. 

برای بررسی وضعیت کنترل فروش و دریافت ها در فرآیندهای شرکت های مستقر در 

شود. مرز شدت پایین برای نه ای استفاده میتک نمو t-testشهرک صنعتی شیراز از آزمون 

در نظر گرفته شده است بنابراین باید مفروضات اماری زیر در   3این عامل عدد مالک 

 درصد مورد بررسی قرار گیرند:  95سطح اطمینان 

H0:µ=3 

H1:µ≠3 
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 آمار توصیفی ؛10جدول 

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین

07/0 78/0 00/3 150 

 

با توجه به جدول میانگین فروش و دریافت ها در فرآیندهای شرکت های مستقر در 

می باشد.  در ادامه برای متغیر فروش و دریافت ها در  3شهرک صنعتی شیراز  برابر با عدد

فرآیندهای شرکت های مستقر درشهرک صنعتی شیراز نیز انحراف معیار و خطای استاندارد 

 میانگین آورده شده است.

 t-testآزمون  ؛11 جدول

 درجه آزادی tآماره  
 سطح معناداری

 )دو دامنه(
 اختالف میانگین

درصد برای اختالف  95فاصله اطمینان 

 میانگین ها

 حد پایین حد باال

فروش و 

دریافت ها در 

فرآیندهای 

شرکت های 

شهرک صنعتی 

 شیراز 

023/0- 149 982/0 00/0- 14/0 14/0- 

 

در جدول فوق برای بررسی وضعیت کیفیت فروش و دریافت ها در فرآیندهای شرکت 

تک نمونه ای استفاده شده است. با  t-testهای مستقر در شهرک صنعتی شیراز از آزمون 

. می 05توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده  در جدول فوق بیشتراز 

شود،و چون مقدار میانگین فروش و (   لذا فرض صفر  پذیرفته می sig>.05باشد)

می باشد   00/3دریافت ها در فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز برابر 

، به این معنا می باشد که فروش و دریافت ها در فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک 

نمی صنعتی شیراز دارای وضعیت کیفی مناسب می باشد و لذا دارای ریسک معناداری 

 باشد.

 

:وضعیت کیفیت کنترل داخلی عامل حقوق ودستمزد در شرکت های مستقر 6-1فرضیه 

 در شهرک صنعتی شیراز مناسب است. 
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برای بررسی وضعیت کیفیت حقوق و دستمزد در فرآیندهای شرکت های مستقر در 

برای شود. مرز شدت پایین تک نمونه ای استفاده می t-testشهرک صنعتی شیراز از آزمون 

در نظر گرفته شده است بنابراین باید مفروضات اماری زیر در   3این عامل عدد مالک 

 درصد مورد بررسی قرار گیرند:  95سطح اطمینان 

H0:µ=3 

H1:µ≠3 
 آمار توصیفی ؛12جدول 

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین

07/0 95/0 92/2 150 

 

میانگین حقوق و دستمزد در فرآیندهای شرکت های مستقر در با توجه به جدول 

می باشد.  در ادامه برای متغیر حقوق و دستمزد در  3شهرک صنعتی شیراز  نزدیک به عدد

فرآیندهای شرکت های شهرک صنعتی شیراز نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین 

 آورده شده است.

 
 t-testآزمون ؛  13جدول 

 درجه آزادی tآماره  
 سطح معناداری

 )دو دامنه(
 اختالف میانگین

درصد برای اختالف میانگین  95فاصله اطمینان 

 ها

 حد پایین حد باال

حقوق و 

دستمزد در 

فرآیندهای 

شرکت های 

شهرک صنعتی 

 شیراز

037/1- 149 302/0 07/0- 07/0 22/0- 

 

در جدول فوق برای بررسی وضعیت کیفیت حقوق و دستمزد در فرآیندهای شرکت 

تک نمونه ای استفاده شده است. با  t-testهای مستقر در شهرک صنعتی شیراز از آزمون 

. می 05توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده  در جدول فوق بیشتراز 

،و چون مقدار میانگین حقوق و دستمزد (   لذا فرض صفر  پذیرفته می شودsig>.05باشد)

می  3می باشد و نزدیک به  92/2در فرآیندهای شرکت های شهرک صنعتی شیراز برابر 
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باشد  ، به این معنا می باشد که حقوق و دستمزد در فرآیندهای شرکت های شهرک 

صنعتی شیراز دارای وضعیت کیفی مناسبی می باشد و لذا دارای ریسک معناداری نمی 

 اشد.ب

 

:وضعیت کیفیت کنترل داخلی عامل سیستم های فناوری اطالعاتی سازمان 7-1فرضیه

 در شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز مناسب است. 

برای بررسی وضعیت کیفیت محیط سیستم های فناوری اطالعاتی سازمان در 

مونه ای تک ن t-testفرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز از آزمون 

در نظر گرفته شده است   3شود. مرز شدت پایین برای این عامل عدد مالک استفاده می

 درصد مورد بررسی قرار گیرند:  95بنابراین باید مفروضات اماری زیر در سطح اطمینان 

H0:µ=3 

H1:µ≠3 
 آمار توصیفی ؛14ل جدو

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین

07/0 94/0 77/2 150 

 

با توجه به جدول میانگین محیط سیستم های فناوری اطالعاتی سازمان در فرآیندهای 

کمتر می باشد.  در ادامه برای متغیر محیط 3شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز از 

سیستم های فناوری اطالعاتی سازمان در فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک صنعتی 

 شیراز نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است.

 
 t-testآزمون ؛15جدول

3Test Value =  

 درجه آزادی tآماره  
 سطح معناداری

 )دو دامنه(
 اختالف میانگین

درصد برای اختالف میانگین  95فاصله اطمینان 

 ها

 حد پایین حد باال

محیط سیستم های 

فناوری اطالعاتی سازمان 

در فرآیندهای شرکت 

های شهرک صنعتی 

 شیراز 

936/2- 149 004/0 22/0- 07/0- 37/0- 
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در جدول فوق برای بررسی وضعیت کیفیت محیط سیستم های فناوری اطالعاتی 

تک  t-testسازمان در فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز از آزمون 

نمونه ای استفاده شده است. با توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده  در جدول 

فرض صفر  پذیرفته نمی شود،و چون مقدار  (   لذاsig<.05. می باشد)05فوق کمتر از 

میانگین محیط سیستم های فناوری اطالعاتی سازمان در فرآیندهای شرکت های مستقر در 

است  ، به این معنا می باشد که  3می باشد  وکمتر از  77/2شهرک صنعتی شیراز برابر 

ک صنعتی محیط سیستم های فناوری اطالعاتی سازمان در فرآیندهای شرکت های شهر

 شیراز دارای وضعیت کیفی مناسبی نمی باشد و لذا دارای ریسک معناداری می باشد.

 

: وضعیت کیفیت کنترل داخلی فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک 1فرضیه 

 صنعتی شیراز مناسب است .

برای بررسی وضعیت کیفی کنترل داخلی فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک 

شود. مرز شدت پایین برای این تک نمونه ای استفاده می t-testزمون صنعتی شیراز از آ

در نظر گرفته شده است بنابراین باید مفروضات اماری زیر در سطح   3عامل عدد مالک 

 درصد مورد بررسی قرار گیرند:  95اطمینان 

H0:µ=3 

H1:µ≠3 
 آمار توصیفی ؛16جدول 

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای استاندارد میانگین

06/0 73/0 78/2 150 

 

با توجه به جدول میانگین کنترل داخلی در فرآیندهای شرکت های مستقر در شهرک 

کمتر می باشد.  در ادامه برای متغیر کنترل داخلی در فرآیندهای شرکت 3صنعتی شیراز از 

استاندارد میانگین آورده های مستقر در شهرک صنعتی شیراز نیز انحراف معیار و خطای 

 .شده است
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 t-testآزمون ؛ 17جدول

 درجه آزادی tآماره  
 سطح معناداری

 )دو دامنه(
 اختالف میانگین

درصد برای اختالف  95فاصله اطمینان 

 میانگین ها

 حد پایین حد باال

کنترل داخلی در 

فرآیندهای شرکت 

های شهرک 

 صنعتی شیراز 

525/3- 149 001/0 21/0- 09/0- 33/0- 

 

در جدول فوق برای بررسی وضعیت کیفیت کنترل داخلی فرآیندهای شرکت های 

تک نمونه ای استفاده شده است. با توجه  t-testمستقر در شهرک صنعتی شیراز از آزمون 

(   sig<.05. می باشد)05به این که سطح معنی داری محاسبه شده  در جدول فوق کمتر از 

لذا فرض صفر  پذیرفته نمی شود،و چون مقدار میانگین کنترل داخلی در فرآیندهای 

ه این معنا می است  ، ب 3می باشد  وکمتر از  78/2شرکت های شهرک صنعتی شیراز برابر 

باشد که کنترل داخلی در فرآیندهای شرکت های شهرک صنعتی شیراز دارای وضعیت 

 کیفی مناسبی نمی باشد و لذا دارای ریسک معناداری می باشد. 

: از عوامل کنترل داخلی واحد های مستقر در شهرک صنعتی شیراز که دارای 2فرضیه 

 ریسک بیشتری نسبت به بقیه عوامل می باشند.ریسک معناداری بوده اند، کدام عامل دارای 

از فرضیات قبل می توان  نتیجه گرفت که عوامل موجودی کاال،دارایی های ثابت،خرید 

، هزینه و پرداخت ها و محیط سیستم های فناوری اطالعاتی سازمان دارای ریسک 

 معناداری بوده اند.

ده کرد. نتایج حاصل از آزمون جهت آزمون این سوال، می توان از آزمون فریدمن استفا

 فریدمن جهت آزمون این سوال در جدول زیر خالصه شده است.

 نتایج حاصل از رتبه بندی فریدمن ؛ 18جدول 

 رتبه میانگین عوامل دارای ریسک معنادار ردیف

 72/2 محیط سیستم های فناوری اطالعاتی سازمان 1

 64/2 خرید ، هزینه و پرداخت ها 2

 49/2 موجودی کاال 3

 14/2 دارایی های ثابت 4

Chi-Square=191/138                       Df=3                              Sig=0/000 
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با توجه به اطالعات جدول فوق ،حاصل از آزمون فریدمن می توان گفت چون معنا 

داخلی واحد های مستقر در . می باشد،پس رتبه بندی عوامل کنترل 05داری کمتر از 

شهرک صنعتی شیراز که دارای ریسک معنادار می باشند، از نظر درجه اهمیت معنی دار 

است و آزمون فریدمن مورد قبول است و می توان گفت در بین عوامل مورد مطالعه ،عامل  

محیط سیستم های فناوری اطالعاتی سازمان دارای بیشترین اهمیت و اتحاد و در ادامه 

عامل خرید ، هزینه و پرداخت ها و نیز عامل موجودی کاال و  عامل دارایی های ثابت از 

اهمیت پایین تری در مقایسه با سایر عوامل برخوردار است.پس می توان گفت که  تاثیر 

گذاری عوامل کنترل داخلی واحد های مستقر در شهرک صنعتی شیراز که دارای ریسک 

 ی شود.معنی دار بوده و پذیرفته م

 

 ، پیشنهادات نتیجه گیری .5

شناسایی اولویت بندی موانع پیاده سازی کنترل داخلی  هدف از پژوهش حاضر

 که داد نشان فرضیه نتایج است. موفق در شرکت های شهرک صنعتی استان فارس 

وضعیت کیفیت کنترل داخلی فرایندهای شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شیراز 

برای بررسی تاثیر کنترل داخلی در فرآیند های شرکت های مستقر در شهرک  مناسب است.

تک نمونه ای استفاده شده است . میانگین حاصل از این  t- testصنعتی شیراز از آزمون 

می باشد و مقدار قدر  3وکوچکتر از مقدار تعیین شده مجاز یعنی   78/2برابربا  آزمون

است که این حاکی از آن است که در نمونه ی  /05ر از و کوچکت 001/0برابر   tمطلق آماره

و فرضیه فرعی  مورد بررسی، ریسک معناداری  برقرار است و این فرضیه تایید می گردد.

نتایج آزمون فریدمن برای  اول، دوم و پنجم تایید نشد و بقیه فرضیه های فرعی تایید شد.

است، رتبه بندی عوامل کنترل  /05این فرضیه نشان می دهد که چون معنا داری کمتر از 

داخلی واحد های مستقر در شهرک صنعتی شیراز که دارای ریسک معنادار می باشند از 

نظر درجه اهمیت معنی دار است، و در این میان عامل  محیط سیستم های فناوری 

اطالعاتی سازمان دارای بیشترین اهمیت است. عوامل کنترل داخلی واحد های مستقر در 

رک صنعتی شیراز که دارای ریسک معنی دار بوده و پذیرفته می شود و این فرضیه نیز شه

با آزمون این فرضیه رتبه بندی ریسک پذیری عوامل داخلی کنترل به  قبول می گردد.

 صورت جدول زیر می باشد.
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 عوامل دارای ریسک بیشتر ؛19جدول 

 رتبه میانگین عوامل دارای ریسک معنادار ردیف

 72/2 محیط سیستم های فناوری اطالعاتی سازمان 1

 64/2 خرید ، هزینه و پرداخت ها 2

 49/2 موجودی کاال 3

 14/2 دارایی های ثابت 4

 

،پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های هر 2،3،4،7با توجه به نتایج ارائه شده در فرضیه های 

نتیجه فرضیه دوم که پذیرفته شدپیشنهاد می با توجه به  فرضیه به شرح زیر ارائه می شود.

های خرید موجودی ها دستورالعمل مناسبی ایجاد تا به موقع شود که جهت سفارش

خریدها صورت گیرد و می بایست جهت نگهداری موجودی، انبارهای متناسب با کاالهای 

گیری شود موجودایجاد و کاالها در آن نگهداری گردند تا از اسیب رسیدن به کاالها جلو

ودر زمان خرید موجودی کاالمی بایست نظارت وجود داشته باشد که کاالها را از نظر 

کیفیت مورد بررسی قرار گیرد و از کاالهای با کیفیت پایین جلوگیری شود.و همچنین بابت 

مصرف موجودی ها نیز برنامه مناسبی ایجاد که جهت بخش ها کاالبه مرور و با توجه به 

با توجه به فرضیه سوم که پذیرفته شد پیشنهاد می شود -2 اختیارشان قرار گیرد. نیاز انها در

که در جهت کنترل سیستم دارایی های ثابت در زمینه خرید و نگهداری می بایست یک 

سیستم مناسب ایجاد که خریدها بررسی و در صورت نیاز واقعی خرید گردد و بیش از نیاز 

سیستم مناسب خرید و نگهداری شرکت  دارای ضرر خریداری نشود که در صورت نبود 

و زیان زیادی می شود و همچنین در شرکت ها جهت تعمیرات و نگهداری داراییهای 

ثابت یک برنامه زمانی مناسب مشخص شود که دارایی ها مورد کنترل قرار گیرند ودر 

نگهداری شوند  صورت نیاز به تعمیر اقدام شود و داراییها نیز باید در محیط های مناسب

که دچار مشکالت و خطرات احتمالی نشوند .ودر زمینه اموال شرکت ها نیز می بایست بر 

روی اموال برچسب اموال الصاق ودر سیستم مناسب ثبت گردد و در دوره های زمانی 

با توجه به فرضیه چهارم که پذیرفته شد پیشنهاد می -3 مشخص اموال را کنترل نمایند.

خرید کاال می بایست با توجه به نیاز قسمت ها و به مرور زمان  شود که در جهت

خریداری و در اختیار بخش تولید قرار گیرد و همچنین می بایست توجه داشته باشند که 

به وضعیت بازار نیز توجه شود که خریدها به موقع انجام شود که در صورتی مواد اولیه 

رکت دچار ضرر و زیان اساسی می شود موجود نباشد تولید شرکت متوقف می گردد و ش
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و ممکن است بر روی سود اوری و بقای شرکت تاثیر جدی بگذارد پس مناسب این است 

که جهت خریدها یک دستورالعمل مناسب ایجاد و طبق ان عمل گردد همچنین می بایست 

دچار عرضه کنندگان کاال و خدمات را شناسایی و از خدمات انها اشنا تا در مواقع ضروری 

مشکل و تنگنا نشویم و همچنین در پرداخت ها نیز می بایست در ابتدا از دریافت  کاال و 

خدمات اطمینان کافی کسب و سپس پرداخت ها صورت گیرد و بهترین راه حل در صدور 

چک ها این است که با شماره توالی صادر و دقیقا مشخص شود چک صادر شده در وجه 

وجه به فرضیه هفتم که پذیرفته شد پیشنهاد می شود  که در با ت -4 چه شخصی می باشد.

شرکت ها از سیستم مناسب اطالعاتی و مالی استفاده شود که در صورتی که یک سیستم 

مناسب موجود نباشد امکان ریسک های زیاد و خطرات وجود دارد و می بایست جهت 

ل دقیق ایجاد که تمامی ثبت ونگهداری اطالعات مالی در سیستم های رایانه ای یک کنتر

اطالعات در سیستم ثبت و به طور صحیح نگهداری گردد و امکان مداخله در سیستم به 

طور کلی از بین رود و همچنین دوره های منظم و متوالی جهت آموزش کارکنان برگزیده 

تی تا به بهترین نحو کنترل ها انجام گیرد و در زمان خرید نرم افزارها و سیستم های اطالعا

 -5 نیز باید توجه جدی شود که سیستم دارای پشتیبانی قوی و دسترسی آسان به آن باشد.

یک نظام جامع کنترل داخلی طراحی و تنظیم گردد تا انجام امور کنترل داخلی شرکت طبق 

  آن انجام شود.
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