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چكيده
طراحی و استقرار نظام حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی از ضروریترین مباحث در بحثهای مالی و حسابداری است.
چهارچوب های مطرحی در زمینه کنترل داخلی وجود دارد که در میان آنها شناختهشدهترین و متداولترین مدل جهت ارزیابی
سیستم کنترل های داخلی مدل کوزو میباشد .کوزو ،کنترلهای داخلی را به عنوان فرآیندهایی که تحت تأثیر هیئتمدیره ،مدیریت
و کارکنان سازمان به منظور فراهم کردن اطمینان منطقی برای رسیدن به اهداف درزمینه اثربخشی و کارایی عملیات و همچنین
قابلیت اتکای گزارشگری مالی با قوانین و مقررات است ،معرفی می کند .این پژوهش به صورت مطالعه موردی بر روی شرکت پاالیش
گاز پارسیان (سهامی خاص) انجامشده است .اطالعات الزم برای انجام پژوهش با استفاده از پرسشنامه اولیه بر اساس چارچوب کوزو
طراحی و سپس با توجه به شرایط اقتصادی و حاکمیتی مسلط بر شرکت مورد مطالعه تعدیل شده بود ،جمعآوری گردید .فرضیههای
اصلی این پژوهش بر اساس مدل کوزو شامل پنج فرضیه در رابطه با اثربخشی محیط کنترلی ،ارزیابی ریسک ،فعالیت های کنترلی،
اطالعات و ارتباطات و نظارت است .برای آزمون فرضیههای پژوهش از تکنیکهای آماری نرمال بودن ،پایایی پرسشنامه و مقایسه
میانگین ها استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که سیستم کنترل داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان بر اساس چارچوب
ارائه شده کوزو  3102به طور موثر عمل مینماید .همچنین ،نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مولفههای نمایش تعهد سازمان به
صالحیت و شایستگی ،شناسایی و ارزیابی ریسک ،انتخاب و توسعه فعالیتهای کنترلی ،ارتباطات داخلی و بهبود و انجام ارزیابیهای
مستمر یا جداگانه مهمترین مولفههای موثر در اثربخشی کنترلهای داخلی میباشند.
واژههاي كليدي :کنترلهای داخلی ،مدل کوزو ،اثربخشی و کارایی عملیات.
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 -1مقدمه
با توجه به نقش سیستمهای اطالعاتی رایانهای در
تصمیمگیریها ،استفاده از روشها و کنترلهایی که قابلیت
اتکای سیستم را افزایش میدهد ،ضروری به نظر میرسد .یکی
از این روشها و ابزارها ،کنترلهای داخلی میباشد .کنترل
داخلی اثربخش در بسیاری از سازمان ها در حال تبدیل شدن
به راهبردی مهم برای مدیریت اثربخش خطرهای موجود در
عملیات روزمره است (آروینگ  .)3102 ،0کنترل داخلی به
واحدهای تجاری در دستیابی به اهداف مهم و بهبود عملکرد
آنها کمک میکند .مراجع حرفهای برای پاسخگویی به نیاز
سازمانها در حوزه کنترلهای داخلی و ایجاد یکنواختی و
هماهنگی ،مبادرت به انتشار چارچوبهای کنترل داخلی
نمودهاند .چارچوبهای مزبور ،بدنه و ساختار و اصول راهبردی
است که قالب و الگو را برای سازمانها ارائه میدهد تا بتوانند
بر اساس آن اجرای مؤثر و کارآمد کنترلها را مورد شناخت و
ارزیابی قرار دهند (کثیری.)0252 ،
با توجه به نقش کنترلهای داخلی در پیشگیری از وقوع
تخلفات ،این پژوهش درصدد بررسی ساختار کنترل داخلی
شرکت پاالیش گاز پارسیان و اهمیت آن بر روی گزارشگری
مالی میباشد .برای کنترلهای داخلی الگوهای متنوعی طراحی
و ارائهشده است .در این میان ،شناختهشدهترین و متداولترین
آنها از نظر جامعیت ،اثربخشی و گستره کاربرد به وسیله
گزارش کوزو ارائهشده است (دیکینز  3و همکاران .)3101 ،با
توجه به کمیت و کیفیت دادههای مالی موجود ،نظریه
کنترلهای داخلی سنتی ،بهبود کیفیت گزارشگری مالی،
اهمیت گزارشگری مالی شرکت ،ارزیابی میزان استفاده بهینه از
منابع اقتصادی ،انسانی و اجتماعی و حصول اطمینان نسبت به
گزارشگری مالی منصفانه و به حداقل رساندن احتمال خطا و
رفتار متقلبانه و غیرقانونی ضروری است که سیستم کنترل
داخلی موجود در شرکتها بر اساس آخرین نظریهها و
چارچوبهای ارائهشده کنترل داخلی مورد ارزیابی و بازبینی
مجدد قرار گیرد .همچنین ،با توجه به اینکه تا به حال
پژوهشی در صنعت نفت و گاز بر اساس چارچوب یکپارچه
کوزو در ایران به انجام نرسیده است ،پژوهش حاضر ،میتواند
آغازگر راهی باشد برای قائل شدن اهمیت بیشتر برای
کنترلهای داخلی .افزون بر این ،از آنجا که این پژوهش از
مطالعات موردی است میتواند به شناخت کنترلهای داخلی
در صنایع نفت و گاز بیانجامد و افزون بر این به ایجاد چارچوبی
کمّی به منظور شناسایی ساختار کنترلهای داخلی و شناسایی
نقاط قوت و ضعف آن کمک کند و در نهایت ،انجام چنین
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پژوهشهایی میتواند به توسعه ادبیات موضوع اثربخشی
سیستم کنترلهای داخلی کمک نماید.
مطالعه موردی این پژوهش بر روی شرکت پاالیش گاز
پارسیان است .این شرکت در نیمه دوم سال  0200به صورت
شرکت سهامی خاص تأسیس و از شهریورماه سال 0203
شروع به فعالیت نموده است  .موضوع فعالیت شرکت عبارت
از :فرآورش گاز و تبدیل آن به محصول اصلی گاز طبیعی و
فرآوردههای جانبی و تولید انواع فرآورده از منشأ گاز طبیعی،
عرضه ،فروش و یا حقالعمل کاری گاز فرآورش شده و
محصوالت جانبی و هر نوع مشتقات مربوطه میباشد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
تضمین منافع ذی نفعان ،دولت و سهامداران اصلی سازمان
از جمله مأموریتهای اصلی هیئت مدیره به شمار میرود.
موفقیت هر نظامی تا حد زیادی به اتخاذ تصمیم بهینه به
وسیله مدیران بستگی دارد (ایمانی بارانداق .)3100 ،در این
راستا ،ضروری است سازوکارهایی تدوین و اجرایی شود تا
تحقق منافع ذی نفعان ،کاهش مخاطرات و بهرهگیری بهینه از
منابع سازمان تضمین شود .دستیابی به کارایی و اثربخشی
فعالیتها ،حصول اطمینان از معتبر ،کامل و بههنگام بودن
اطالعات مالی و مدیریتی و هم چنین تضمین پایبندی به
قوانین و ضوابط در زمره مهمترین هدف های نظام حسابرسی
داخلی است .حسابرسی داخلی فرآیندی است که به وسیله
ارکان راهبری سازمان به منظور بررسی اثربخشی نظام کنترل
داخلی در سازمان اجرایی میشود .این فرآیند ،رویه یا سیاستی
نیست که فقط در مقطع خاصی از زمان به اجرا درآید بلکه
امری است که به طور مستمر و در تمامی سطوح سازمان
جریان دارد (رضایی و همکاران .)0259 ،همچنین ،هر ساله
واحدهای اقتصادی بیشماری و در نهایت ،اقتصاد کشور از
ضعف کنترلهای داخلی متحمل خسارت و زیانهای قابلتوجه
و سنگینی میشود .به منظور جلوگیری از تقلبات گزارشگری
مالی و حمایت از سهامداران و همچنین تغییرات جهانی در
عرصه راهبری شرکتی ضرورت استقرار و ارزیابی کنترلهای
داخلی احساس میشود .براساس استاندارد حسابرسی کنترل
داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ( )AS5منتشر شده توسط
هئیت نظارت بر حسابداری شرکت های عام()PCAOBچنین
تعریف می شود :کنترل داخلی فرایندی است که توسط
هیئتمدیره واحد تجاری ،مدیریت و سایر کارکنان به منظور
کسب اطمینان معقول از دستیابی به اهداف مورد نظر مرتبط
با عملکرد ،گزارشگری و رعایت قوانین و مقررات طراحی
میشوند(.صبری .)30:0250،مفروضات این تعریف بیان
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کننده این موضوع هستند که کنترلهای داخلی فرآیندی
پویا ،متاثر از اشخاص ،فعالیتهای عملیاتی برای دستیابی به
اهداف عملیاتی ،گزارشگری مالی و ارائه اطمینان معقول به
مدیران ارشد واحد تجاری و هیئت مدیره است نه اطمینان
مطلق (کثیری . )0252،با این وجود نظام های کنترل داخلی
نیز مانند سایر نظام های ساخته دست بشر دارای نقاط ضعف
و قوت نیز می باشند که از جمله نقاط ضعف آن می توان به
اطمینان معقول و نه مطلق ،قضاوت انسانی ،تبانی ،هزینه در
مقابل منافع ،وجود محدودیتهای داخلی آن از جمله زیر
پاگذاری توسط مدیریت اشاره کرد (ولیپور و لطفعلیان،
0250؛ غالمرضای و مافی 9:0252؛ کثیری و محمد حسنزاده،
 .) 33:0252از سوی دیگر ،کشف اشتباهات و تقلبات ،کاهش
رفتارهای غیرقانونی ،بهبود قدرت رقابت ،بهبود کیفیت دادهها،
کمک به ایجاد زیربنای تجاری و کاهش حقالزحمه حسابرس
را می توان به عنوان نقاط قوت وجود کنترل داخلی اشاره کرد
(ولیپور و لطفعلیان.)0250 ،
با توجه به نیازهای بوجود آمده در سطح شرکتها و صنایع
و همچنین ضرورت تغییر از نگاه سنتی به کنترل داخلی به
نگاه مدرن ،در سال  0509کمیسیون ملی گزارشدهی مالی
فریبکارانه مشهور به کمیسیون تردوی به منظور شناسایی
علل گزارشگری مالی متقلبانه و ارائه توصیه هایی برای کاهش
آن تشکیل شد .این کمیته با پشتیبانی و مشارکت معروفترین
محافل حرفهای حسابداری آمریکا شامل انجمن حسابداری
آمریکا ،انجمن حسابداران رسمی آمریکا ،انجمن حسابداران
مدیریت و مدیران مالی و انجمن حسابرسان داخل کار پژوهشی
گستردهای را بر روی تعریفها و مفهومهای کنترل داخلی آغاز
کرد (مهام و پوریا نسب .)020:0252،در سال  0553کمیته
سازمانهای حاوی کمیسیون تردوی کنترلهای داخلی را در
قالب چارچوب یکپارچه معرفی و به اجرا درآورد .میتوان
تشکیل کمیسیون کوزو را به عنوان یک رویداد مهم در جامعه
حسابرسی داخلی در نظر گرفت (گیروکس و کاسل.)3100 ،
درواقع ،با ارائه چارچوب کوزو برای اولین بار ،برای مدیریت
رویکرد یکپارچهای ایجاد شده بود که میتوانست بدان وسیله
کنترل های داخلی را ارزیابی کند (مارتین و همکاران.)3109 ،
افزون بر این ،به دلیل تغییرات به وجود آمده در محیط تجاری
ازجمله افزایش انتظارات برای نظارت حاکمیتی ،توجه بیشتر به
ریسک و رویکرد مبتنی بر ریسک ،جهانی شدن بازارها و عملیات،
افزایش پیچیدگی ساختار تجارت و سازمانها و همچنین گسترش
فناوری اطالعات کوزو در سال  3101تصمیم گرفت تا با نگاهی
تازه چارچوب  0553را بهروزرسانی کند .درنتیجه چارچوب
یکپارچه کنترل داخلی بهروزرسانی شده در ماه می سال 3102

تهیه و ارائه شد .از مهمترین تغییرات این چارچوب میتوان به
بیان ارزیابی ریسک تقلب عنوان یک امر واضح اشاره کرد (مارتین
و همکاران.)3100 ،
کنترل داخلی در چارچوب کوزو شامل پنج جزء محیط
کنترلی ،ارزیابی ریسک ،فعالیتهای کنترلی ،اطالعات و
ارتباطات و نظارت میباشد.
محیط کنترلی مجموعه ای از استانداردها،فرایندها
ودستورالعمل های است که مبنایی برای انجام کنترل داخلی در
پهنای سازمان فراهم می کند (کثیری .)0:0253،محیط کنترلی
همچنین شامل عملکرد مدیریت است و با تنظیم جو واحد تجاری،
بر هوشیاری کنترلی کارکنان اثر میگذارد .این جزء اساس
کنترلهای داخلی اثربخش و فراهمکننده نظم و ساختار است.
این جزء شامل  9اصل تعهد به درستی و ارزشهای اخالقی،
نظارت و استقالل هیات مدیره نسبت مدیریت ،استقرار
ساختارها و خطوط ارتباطی توسط مدیریت با نطارت هیات
مدیره ،تعهد سازمان به جذب افراد شایسته و مناسب با اهداف
سازمان و پاسخگویی افراد در قبال مسئولیتهای محوله میباشد
(مارتین و همکاران.)3100 ،
جزء دوم چارچوب کوزو ارزیابی ریسک میباشد .شرکت ها با
انواع ریسک های ناشی از منابع درون و برون سازمانی مواجه
هستند .ریسک احتمال رویدادی است که رخ میدهد و اثر
نامطلوبی بردستیابی به اهداف شرکت میگذارد
(صبری .)31:0250،تمامی واحدهای تجاری ،بدون توجه به اندازه
ساختار ،ماهیت یا صنعت با ریسکهایی در کلیه سطوح سازمانی
روبرو میباشند .ریسک بر توانایی دستیابی واحد تجاری به
موفقیت ،رقابت در حوزه صنعت مربوطه ،حفظ قدرت مالی و
شهرت ،حفظ کیفیت محصوالت و خدمات تأثیر میگذارد (مهام و
پوریا نسب .)09:0252،در این بخش ،سازمان باید به طور واضح
اهداف سازمان را بیان کند به نحوی که شناسایی و ارزیابی
ریسکهای مربوط به اهداف آن آسان باشد (مارتین و همکاران،
.)3100
فعالیتهای کنترلی جزء سوم چارچوب کوزو است .ارزیابی
فعالیتهای کنترلی باید در پرتو آن دسته از دستورات و
رهنمودهای مدیریت انجام گیرد که برای رویارویی با
ریسکهای دستیابی به اهداف فعالیتهای مهم شرکت
تعیینشده اند .بنابراین مدیریت باید به دو نکته توجه کند اول
این که آیا فعالیتهای کنترلی به فرایندهای ارزیابی ریسک
مربوط هستند و دوم آیا آنها برای حصول اطمینان از اجرای
سیاست های مدیریت مناسب هستند .این امر برای انجام
فعالیتهای تجاری از جمله کنترلهای حاکم بر سیستمهای
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اطالعات نیز انجام خواهد گرفت(مهام و پوریا نسب.)95:0252،
در این بخش ،سازمان باید فعالیتهای کنترلی را انتخاب و برقرار
کند که بتواند در رسیدن به اهداف سازمان کمک نمایند (مارتین و
همکاران.)3100 ،
هر شرکت باید تمام اطالعات الزم چه مالی و چه غیرمالی
مرتبط با وقایع داخلی و خارجی را داشته باشد (مهام و پوریا
نسب .)00:0252،اطالعات و ارتباطات جزء چهارم چارچوب کوزو
است .ارتباطات فرایندی پیوسته و مستمر از ارائه ،به اشتراک
گذاشتن و به دست آوردن اطالعات مورد نیاز است .ارتباطات
درون سازمانی ابزاری است که به واسطه آن اطالعات از باال به
پایین ،از پایین به باال و پیرامون و در عرض سطوح واحد تجاری
منتشر میشوند .این ارتباطات درون سازمانی کارکنان را قادر به
دریافت پیامی شفاف از جانب مدیریت میکنند که مسئولیتهای
کنترلی با جدیت انجام شوند(کثیری و محمدحسن
زاده.)00:0252،
ارزیابیهای مستمر در فرآیند کسبوکار در سطوح مختلف
واحد تجاری ،اطالعات به موقع فراهم میکنند .درواقع این
پنجمین جزء کنترلهای داخلی است .دامنه و میزان تکرار
ارزیابیهای جداگانه که به صورت دورهای انجام میشوند با
توجه به ارزیابی ریسکها ،اثربخشی ارزیابیهای مستمر و سایر
مالحظات مدیریت باهم متفاوتند .یافتهها در برابر معیارهای
تعیینشده توسط قانون گذار ،نهادهای تدوین استانداردها یا
مدیریت و هیئت مدیره ارزیابی شده و نارسایی ها به تناسب به
مدیریت و هیئت مدیره اطالع رسانی میشوند (کثیری و
محمدحسن زاده.)90:0252 ،
اثربخشی و کارایی عملیات ،قابلیت اطمینان گزارشهای
مالی و انطباق با قوانین و مقررات با پنج جزء چارچوب یکپارچه
( محیط کنترلی ،ارزیابی ریسک ،فعالیت های کنترلی ،اطالعات
و ارتباطات و نظارت ) ارتباط مستقیم دارند (غالمرضایی و
مافی.)9:0252
 -3پيشينه پژوهش
نوری( )0250ارزیابی سیستم کنترل داخلی بانک صادرات
با استفاده از چارچوب کوزو و ارائه راهکارهایی در جهت اصالح
آن را در شعب حوزه  2سرپرستی شمال شهر تهران از طریق
توزیع پرسشنامه بین  020نفر پرداخته است .یافتههای
پژوهش موید آن است که تمامی عناصر سیستم کنترل داخلی
بانک صادرات در وضعیت مناسبی بوده است.
محمدپور ( )0252ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی
شرکتهای بورسی بر اساس چارچوب ارائهشده کوزو از طریق
توزیع پرسشنامه استاندارد کوزوبین  035نفر از حسابرسان
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شاغل در موسسات حسابرسی معتمد بورس و003نفر عضو
هیئتمدیره ،مدیرعامل ،مدیر مالی پرداخت که نتیجه پژوهش
نشان داد که ،از اجزای اصلی سیستم کنترل داخلی،
فعالیتهای کنترلی ،محیط کنترلی ،نظارت و اطالعات و
ارتباطات در حال حاضر در سیستم کنترل داخلی شرکتها
وجود دارد .از نظر ایشان سیستم کنترل داخلی از جنبه ارزیابی
ریسک دارای نقطهضعف میباشد چرا که این جز در سیستم
کنترل داخلی فعلی وجود ندارد.
ولیپور و لطفعلیان ( )0250به بررسی اثربخشی سیستم
کنترلهای داخلی طراحی شده در شرکت نیروترانس پرداختند.
برای گردآوری اطالعات مربوط به شناسایی فعالیتها از
مصاحبه با افراد مطلع همچنین دادهها و اطالعات مربوط به
طراحی الگو از طریق تهیه و توزیع پرسشنامه و به صورت
پیشآزمون -پسآزمون جمعآوری شده است.بر اساس
آزمونهای انجام شده ،مشخص گردید .سیستم کنترل داخلی
طراحی شده بر روی تمامی اجزای کنترل داخلی شرکت
نیروترانس اثربخش بوده است.
جی و مکوی ( )3119نمونهای از  390شرکت که دارای
نقطهضعف مهم کنترل داخلی در پروندههای بورسیشان در بین
تاریخ مؤثر بخش  213قانون ساربینز  -اکسلی و تاریخ مؤثر
بخش  010بودند را بررسی نمودند .آنها دریافتند که کنترل
داخلی ضعیف معموالً با منابع حسابداری ناکافی ،سیاستهای
نادرست شناخت درآمد ،تقسیم نادرست وظایف ،اشکال در
فرآیند گزارش دهی پایان دوره و تطبیق نامناسب حسابها
همراه است .آنها همچنین دریافتند اکثر نقطهضعفهای مهم
و معمول در حساب های تعهدی مانند حسابهای دریافتنی و
موجودی کاال مشاهده میشوند.
دویلی و همکاران ( )3110به بررسی عوامل موثر در ضعف
کنترلهای داخلی در گزارشگری مالی پرداختند .آنها با
بررسی  005شرکت در طی سالهای  3113تا  3119ضعف
بااهمیت کنترل های داخلی را گزارش داده بودند به این نتیجه
دست یافتند که این شرکتها ،کوچکتر ،جوانتر ،از نظر مالی
ضعیفتر ،پیچیده تر و به سرعت در حال رشد یا در حال
بازسازی مجدد ساختار هستند .همچنین نتایج این پژوهش
نشان داد که عوامل موثر در ضعف بااهمیت در میان شرکتها
با یکدیگر تفاوت دارند به دلیل اینکه هر شرکت با چالشهای
کنترل داخلی خود مواجه است.
هاچ برگ و همکاران ( )3115به بررسی دیدگاهها در مورد
ارزیابی قانون ساربنز  -اکسلی پرداختند .نتایج تحقیق آنها
نشاندهنده این بود که وجود کنترلهای داخلی موجب
گزارشگری مالی قابلفهم ،دقیق ،صحیح و درست میشود .این
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امر برای سرمایهگذاران و استفادهکنندگان امری حیاتی است و
اعتماد آنها را نسبت به گزارشهای ارائهشده جلب میکند.
این امر موجب رشد بازده شرکتهای پشتیبانیکننده از قانون
ساربنز – اکسلی به میزان  %0نسبت به شرکتهای مخالف
قانون ساربنز – اکسلی در طی  9ماه مانده به تصویب قانون
شده بود.
لین و همکاران ( )3100به بررسی تأثیر ساختار کنترل
داخلی در افشای نقاط ضعف بااهمیت با استفاده از دادههای
 300شرکت پرداختند .نتیجه پژوهش آنان بیانگر رابطه منفی
میان سطح تحصیالت و افشای نقاط ضعف بااهمیت
سیستمهای کنترل داخلی است .آنها همچنین بیان کردند که
ساختار کنترل داخلی باعث افزایش فرآیند تطابق با بخش 010
قانون ساربنز -اکسلی میشود.
ولی پور و همکاران ( )3103به بررسی تأثیر سیستم
یکپارچه بر روی کنترلهای داخلی در شرکت استیل اصفهان
با استفاده از پرسشنامه پرداختند .آنها همانند کمیته
پشتیبانی سازمانها (کوزو) کنترلهای داخلی را به پنج گروه
محیط کنترلی ،ارزیابی ریسک ،فعالیتهای کنترلی ،اطالعات و
ارتباطات و نظارت تقسیم کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که همه اجزای کنترل داخلی پس از اجرای سیستم یکپارچه
بهبودیافتهاند.
مارتین و همکاران ( )3100به بررسی اثرات بالقوه
چارچوب کوزو بر روی ساختار حسابرسی داخلی برنامه ساربنز
اکسلی و میزان دخالت حسابرسان مستقل در برنامههای
حسابرسی داخلی پرداختند .آنان بدین نتیجه دست یافتند که
چارچوب کوزو می تواند دارای اثر بر روی بهبود برنامه
حسابرسی داشته باشد.
 -4فرضيههاي پژوهش
با توجه به اینکه کوزو  3102کنترلهای داخلی را به 9
جزءاصلی (محیط کنترلی ،ارزیابی ریسک ،فعالیت های
کنترلی ،اطالعات و ارتباطات و نظارت) و  00اصل فرعی
تقسیم میکند ،فرضیههای اصلی این پژوهش نیز براساس این
 9جزء طراحی شده است و هر فرضیه اصلی خود به چند
فرضیه فرعی تقسیم شده است:
فرضيه اصلی  :1محیط کنترلی در سیستم کنترلهای داخلی
شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور موثری عمل مینماید.
فرضيه فرعی :1-1صداقت و ارزشهای اخالقی در سیستم
کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور موثری
عمل مینماید.

فرضيه فرعی :2-1نمایش مستقل بودن هیئتمدیره از مدیریت
و ایفای مسئولیت نظارتی در سیستم کنترل-های داخلی
شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور موثری عمل مینماید.
فرضيه فرعی :3-1استقرار ساختار سازمانی ،اختیارات و
مسئولیتها به وسیله مدیریت و با نظارت هیئتمدیره در
سیستم کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور
موثری عمل مینماید.
فرضيه فرعی :4-1نمایش تعهد سازمان به صالحیت و
شایستگی در سیستم کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز
پارسیان به طور موثری عمل مینماید.
فرضيه فرعی :5-1ساختارهای الزم برای پاسخگویی در
سیستم کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور
موثری عمل مینماید.
فرضيه اصلی  :2ارزیابی ریسک در سیستم کنترلهای داخلی
شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور موثری عمل مینماید.
فرضيه فرعی :1-2مشخص کردن اهداف مرتبط به صورت
واضح برای شناسایی ریسک در سیستم کنترل-های داخلی
شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور موثری عمل مینماید.
فرضيه فرعی :2-2شناسایی و ارزیابی ریسک در سیستم
کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور موثری
عمل مینماید.
فرضيه فرعی :3-2در نظر گرفتن احتمال تقلب در ارزیابی
ریسک در سیستم کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز
پارسیان به طور موثری عمل مینماید.
فرضيه فرعی :4-2شناسایی و ارزیابی تغییرات بااهمیت که
میتواند سیستم کنترلهای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد در
سیستم کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور
موثری عمل مینماید.
فرضيه اصلی  :3فعالیت های کنترلی در سیستم کنترلهای
داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور موثری عمل
مینماید.
فرضيه فرعی :1-3انتخاب و توسعه فعالیتهای کنترلی در
سیستم کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور
موثری عمل مینماید.
فرضيه فرعی :2-3انتخاب و توسعه فعالیتهای کنترلی
عمومی برای تکنولوژی در سیستم کنترل¬های داخلی شرکت
پاالیش گاز پارسیان به طور موثری عمل مینماید.
فرضيه فرعی :3-3استقرار سیاستها و رویهها در سیستم
کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور موثری
عمل مینماید.
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فرضيه اصلی  :4اطالعات و ارتباطات در سیستم کنترل¬های
داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور موثری عمل مینماید.
فرضيه فرعی :1-4کسب و تولید اطالعات مربوط و باکیفیت در
سیستم کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور
موثری عمل مینماید.
فرضيه فرعی :2-4ارتباطات داخلی در سیستم کنترل-
های داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور موثری
عمل مینماید.
فرضيه فرعی 3-4ارتباطات بیرونی در سیستم کنترل-
های داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور موثری
عمل مینماید.
فرضيه اصلی  :5ارزیابی و نظارت در سیستم کنترلهای
داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور موثری عمل
مینماید.
فرضيه فرعی :1-5انتخاب ،بهبود و انجام ارزیابیهای مستمر یا
جداگانه در سیستم کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز
پارسیان به طور موثری عمل مینماید.
فرضيه فرعی :2-5ارزیابی و اطالعرسانی نارساییها در
سیستم کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور
موثری عمل مینماید.
 -5روششناسی پژوهش
از آنجائیکه تحقیق حاضر بر اساس چارچوب ارائهشده کوزو
است لذا از پرسشنامه استاندارد کوزو استفاده شده است ،با این
تفاوت که برای ارزیابی جامعتر سیستم کنترل داخلی یک
بخش اهمیت نیز به آن اضافه گردیده است ،این پرسشنامه
شامل دو بخش است .بخش اول سؤاالتی در مورد مشخصات
فردی پاسخگو (شامل سن ،جنسیت ،پست سازمانی ،میزان
تجربه حرفهای ،تحصیالت و رشته تحصیلی) میباشد .بخش
دوم پرسشنامه شامل039سوال (برگرفته از پرسشنامه کوزو
 3102با 000سوال که با توجه شرایط حاکم در کشور و
ویژگیهای شرکت از جمله ساختار حاکمیتی و انحصاری بودن
محصوالت تعدیل گردیده است) در مورد پنج جز سیستم
کنترل داخلی می باشد.
با استفاده از دادههای به دست آمده از پرسشنامه ،میزان
ضریب اعتماد با روش ضریب آلفای کرونباخ توسط نرمافزار
 spssمحاسبه گردید که ضریب آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامه  1/595به دست آمده است و همچنین برای هر یک
از ابعاد ضریب آلفای کرونباخ در جدول ( )0نشان داده شده
است .با توجه به اینکه در پژوهشهای علوم انسانی ،ضریب
آلفای باالتر از  1/09قبول است (آذرو مومنی ،)0209،لذا اعداد
717

به دست آمده نشاندهنده این است که پرسشنامه ،از قابلیت
اعتماد و به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار است.
جدول  -1ضريب آلفاي كرونباخ مربوط به گويه هاي موجود
در پرسشنامه
ابعاد

تعداد گويه

آلفاي كرونباخ

محیط کنترلی

20

1/5220

ارزیابی ریسک

25

1/0511

فعالیتهای کنترلی

30

1/5339

اطالعات و ارتباطات

09

1/0519

نظارت

0

1/0002

کل پرسشنامه

039

1/5950

 -6نتايج پژوهش
 -1-6آمار توصيفی
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش
مورد مطالعه قرارگرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای
پژوهش ،قبل از تجزیهوتحلیل دادههای آماری ،الزم است این
دادهها توصیف شود .همچنین توصیف آماری دادهها ،گامی در
جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنها پایهای برای تبیین روابط
بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار میرود (خورشیدی
قریشی .)390:0200،در این بخش از تجزیهوتحلیل آماری به
بررسی چگونگی توزیع آماری از حیث متغیرهایی مانند سن و
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی و سابقه در صنعت و واحد مورد
فعالیت پاسخگویان مختلف که در بخش اول پرسشنامه آمده
است ،پرداخته میشود.
همانطور که مشاهده میشود بیشترین فراوانی
پاسخدهندگان از نظر توزیع سنی در فاصله  21تا  01سال سن
و به میزان  %29میباشد .محدوده سنی  01تا  91سال حایز
رتبه دوم بیشترین فراوانی میباشد .از نظر سطح تحصیالت نیز،
به ترتیب فوق لیسانس و لیسانس دارای بیشترین میزان
فراوانی میباشند .افزون بر این ،در میان پاسخدهندگان،
مدیریت مالی ،حسابداری و مهندسی مکانیک دارای بیشترین
فراوانی بوده اند .از نظر توزیع فراوانی سابقه ،بیشترین سابقه
میان  9تا  09سال میباشد.

سال هفتم  /شماره بیست وپنجم /بهار 7931
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جدول  -2آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش

توزیع فراوانی سن

توزیع فراوانی سطح تحصیالت

توزیع فراوانی رشته تحصیلی

توزیع فراوانی سابقه در صنعت

توزیع فراوانی واحد فعالیت

زیر  21سال
 21تا  01سال
 01تا  91سال
باالی  91سال
مجموع
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
مجموع
حسابداری
مدیریت مالی
مهندسی صنایع
مهندسی مکانیک
مهندسی عمران
مجموع
کمتر از  9سال
 9تا  09سال
 09تا  39سال
بیشتر از  39سال
مجموع
اداری و پشتیبانی
عملیات
مهندسی و توسعه
مجموع

درصد فراوانی
3
01
39
3
011
3
09
93
011
30
20
00
31
0
011
0
93
29
0
011
90
31
39
011

فراوانی
0
29
02
0
91
0
32
39
91
03
00
0
01
0
91
0
39
00
3
91
30
01
02
91

جدول -3آزمون نرمال بودن متغيرهاي پژوهش
متغيرها
صداقت و ارزشهای اخالقی
نمایش مستقل بودن هیئتمدیره از مدیریت و ایفای مسئولیت نظارتی
استقرار ساختار سازمانی ،اختیارات و مسئولیتها به وسیله مدیریت و با نظارت هیئتمدیره
نمایش تعهد سازمان به صالحیت و شایستگی
ساختارهای الزم برای پاسخگویی
مشخص کردن اهداف مرتبط به صورت واضح برای شناسایی ریسک
شناسایی و ارزیابی ریسک
در نظر گرفتن احتمال تقلب در ارزیابی ریسک
شناسایی و ارزیابی تغییرات بااهمیت که میتواند سیستم کنترلهای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد
انتخاب و توسعه فعالیتهای کنترلی
انتخاب و توسعه فعالیتهای کنترلی عمومی برای تکنولوژی
استقرار سیاستها و رویهها
کسب و تولید اطالعات مربوط و باکیفیت
ارتباطات داخلی
ارتباطات بیرونی
انتخاب ،بهبود و انجام ارزیابیهای مستمر یا جداگانه
ارزیابی اطالعرسانی نارساییها

سال هفتم  /شماره بیست وپنجم /بهار 7931

تعداد
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

آماره Z

0/100
1/509
0/100
0/030
0/000
0/301
0/391
1/090
0/009
0/139
0/039
1/093
0/022
1/003
0/395
0/305
0/101

سطح معنیداري
1/391
1/350
1/390
1/091
1/001
1/150
1/02
1/939
1/039
1/300
1/095
1/000
1/092
1/901
1/101
1/031
1/300
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 -2-6آمار استنباطی
در این بخش به بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش
پرداخته میشود.

کوچکتری تقسیمبندی شده بود که اندازهگیری آنها آسانتر
بوده و در مجموع محیط کنترلی را تشکیل میدادند.

فرضيه اصلی  :1محیط کنترلی در سیستم کنترلهای داخلی

فرضيه اصلی  :2ارزیابی ریسک در سیستم کنترلهای داخلی

شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور مؤثری عمل مینماید.
برای بررسی این فرضیه  9فرضیه فرعی در نظر گرفته
شده ،که نتایج حاصل از آزمون آماری در جدول شماره  0نشان
داده شده است .تمام فرضیات فرعی در سطح اطمینان 59
درصد تأیید میشود یعنی صداقت و ارزشهای اخالقی ،نمایش
مستقل بودن هیئتمدیره از مدیریت و ایفای مسئولیت
نظارتی ،استقرار ساختار سازمانی ،اختیارات و مسئولیتها به
وسیله مدیریت و با نظارت هیئتمدیره ،نمایش تعهد سازمان
به صالحیت و شایستگی و ساختارهای الزم برای پاسخگویی در
سیستم کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور
مؤثری عمل مینماید .به عبارت دیگر ،نتایج پژوهش نشان داد
که از دید پاسخدهندگان محیط کنترلی شرکت گاز پارسیان به
طور موثری عمل مینماید .همانطور که پیش از این توضیح
داده شد برای پاسخگویی به این مورد ،محیط کنترلی به اجزای

شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور مؤثری عمل مینماید.
برای بررسی این فرضیه 0فرضیه فرعی در نظر گرفته شده،
که نتایج حاصل از آزمون آماری در جدول شماره  9نشان داده
شده است .تمام فرضیات فرعی در سطح اطمینان  59درصد
تأیید میشود .یعنی مشخص کردن اهداف مرتبط به صورت
واضح برای شناسایی ریسک ،شناسایی و ارزیابی ریسک ،در
نظر گرفتن احتمال تقلب در ارزیابی ریسک و شناسایی و
ارزیابی تغییرات بااهمیت در سیستم کنترلهای داخلی شرکت
پاالیش گاز پارسیان به طور مؤثری عمل مینماید .نتایج این
چهارجزء نشان دهنده کارکرد موثر جز ارزیابی ریسک در
شرکت پاالیش گاز پارسیان است .به عبارت دیگر ،مجموع
امتیازات کسب شده در این چهار مولفه نشاندهنده امتیاز
ارزیابی ریسک مطابق با چارجوب کوزو در شرکت مذکور است.

جدول  -4نتايج آزمون فرضيه 1
ميانگين

آماره

سطح

T

معنیداري

2/203

1/110

0/010

1/111
1/110

فرضيه

متغير

0-0

تأثیر صداقت و ارزشهای اخالقی

2/303

3-0

تأثیر نمایش مستقل بودن هیئتمدیره از مدیریت و ایفای مسئولیت نظارتی

2/020

2-0

تأثیر استقرار ساختار سازمانی ،اختیارات و مسئولیتها به وسیله مدیریت و با نظارت هیئتمدیره

2/350

3/023

0-0

تأثیر نمایش تعهد سازمان به صالحیت و شایستگی

2/009

9/055

1/111

9-0

تأثیر ساختارهای الزم برای پاسخگویی

2/222

0/110

1/111

جدول  -5نتايج آزمون فرضيه2
سطح

فرضيه

متغير

ميانگين

آماره

0-3

تأثیر مشخص کردن اهداف مرتبط به صورت واضح برای شناسایی ریسک

2/251

9/125

1/111

3-3

تأثیر شناسایی و ارزیابی ریسک

2/031

9/550

1/111

2-3

تأثیر در نظر گرفتن احتمال تقلب در ارزیابی ریسک

2/390

2/039

1/111

0-3

تأثیر شناسایی و ارزیابی تغییرات بااهمیت

2/219

2/915

1/111

فرضيه اصلی  :3فعالیتهای کنترلی در سیستم کنترلهای
داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور مؤثری عمل
مینماید.
برای بررسی این فرضیه  2فرضیه فرعی در نظر گرفته
شده ،که نتایج حاصل از آزمون آماری در جدول شماره  9نشان
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T

معنیداري

داده شده است .تمام فرضیات فرعی در سطح اطمینان 59
درصد تأیید میشود .یعنی انتخاب و توسعه فعالیتهای
کنترلی ،انتخاب و توسعه فعالیتهای کنترلی برای تکنولوژی و
استقرار سیاستها و رویهها در سیستم کنترلهای داخلی
شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور مؤثری عمل مینماید.

سال هفتم  /شماره بیست وپنجم /بهار 7931

ارزيابي سیستم کنترل داخلي شرکت پااليش گاز پارسیان بر اساس  / ...هاشم وليپور و محمدحسن رستگار

سطح معناداری در هر سه مولفه کمتر از  1/19بوده که این
موضوع نشاندهنده کارکرد موثر فعالیتهای کنترلی در شرکت
پاالیش گاز پارسیان مطابق با چارچوب کوزو است.

میشود ،نتایج پژوهش نشان داد که اطالعات و ارتباطات در
شرکت مذکور به نحو موثری عمل میکند.
فرضيه اصلی  :5ارزیابی نظارت در سیستم کنترلهای داخلی

فرضيه اصلی :4اطالعات ارتباطات در سیستم کنترلهای
داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور مؤثری عمل
مینماید.
برای بررسی این فرضیه  2فرضیه فرعی در نظر گرفته
شده ،که نتایج حاصل از آزمون آماری در جدول شماره  0نشان
داده شده است .تمام فرضیات فرعی در سطح اطمینان 59
درصد تأیید میشود .یعنی کسب و تولید اطالعات مربوط و
باکیفیت ،ارتباطات داخلی و ارتباطات بیرونی در سیستم
کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور مؤثری
عمل مینماید .به عبارت دیگر برای اندازهگیری کارکرد موثر
اطالعات و ارتباطات در شرکت پاالیش گاز پارسیان از سه
مولفه پیشگفته استفاده شده است .همانطور که مالحظه

شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور مؤثری عمل مینماید.
برای بررسی این فرضیه  3فرضیه فرعی در نظر گرفته
شده ،که نتایج حاصل از آزمون آماری در جدول شماره  0نشان
داده شده است .تمام فرضیات فرعی در سطح اطمینان 59
درصد تأیید میشود .یعنی انتخاب ،بهبود و انجام ارزیابیهای
مستمر یا جداگانه و ارزیابی و اطالعرسانی نارساییها در
سیستم کنترلهای داخلی شرکت پاالیش گاز پارسیان به طور
مؤثری عمل مینماید .ارزیابی نظارت با دو مولفه در این
پژوهش اندازهگیری شد و نتایج نشاندهنده سطح معناداری
کمتر از  1/19در هر دو مولفه میباشد که این امر نشانگر موثر
بودن این دو جزء در شرکت پاالیش گاز پارسیان بوده که این
موضوع به نوبه خود نشان از عملکرد موثر ارزیابی نظارت در
شرکت مذکور میباشد.

جدول  -6نتايج آزمون فرضيه 3
فرضيه

متغير

0-2

تأثیر انتخاب و توسعه فعالیتهای کنترلی

2/050

3-2
2-2

تأثیر انتخاب و توسعه فعالیتهای کنترلی برای تکنولوژی
تأثیر استقرار سیاستها و رویهها

2/299
2/003

سطح

ميانگين

آماره T

9/150

1/111

0/990
9/503

1/111
1/111

معنیداري

جدول  -7نتايج آزمون فرضيه 4
سطح

فرضيه

متغير

ميانگين

آماره

0-0

تأثیر کسب و تولید اطالعات مربوط و باکیفیت

2/293

9/000

1/111

3-0
2-0

تأثیر ارتباطات داخلی
تأثیر ارتباطات بیرونی

2/002
2/939

9/023
9/009

1/111
1/111

T

معنیداري

جدول -8نتايج آزمون فرضيه 5
سطح

فرضيه

متغير

ميانگين

آماره T

0-9

تأثیر انتخاب ،بهبود و انجام ارزیابیهای مستمر یا جداگانه

2/909

9/001

1/111

3-9

تأثیر ارزیابی و اطالعرسانی نارساییها

2/001

0/595

1/111

سال هفتم  /شماره بیست وپنجم /بهار 7931

معنیداري
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سرانجام در پایان پژوهش ،مهمترین اولویت مؤثر بر هر
بخش از اجرای کوزودر سیستم کنترلهای داخلی شرکت
پاالیش گاز پارسیان با استفاده آزمون فریدمن برای هر کدام از
فرضیهها به شرح جدول زیر میباشد .همانطور که مشاهده
میشود در فرضیه  ،0نمایش تعهد سازمان به صالحیت و
بازنشستگی ،در فرضیه  ،3شناسایی و ارزیابی رسک ،در فرضیه

 ،2انتخاب و توسعه فعالیتهای کنترلی ،در فرضیه  ،0ارتباطات
داخلی و در نهایت در فرضیه  ،9بهبود و انجام ارزیابیهای
مستمر یا جداگانه مهترین اولویت موثر در چارچوب کوزو در
شرکت پاالیش گاز پارسیان بودند.

جدول  -9نتايج آزمون فريدمن
آماره كاي

درجه

سطح

مهمترين اولويت مؤثر بر هر بخش از اجراي كوزو در سيستم

اسكوئر

آزادي

معنیداري

كنترلهاي داخلی شركت پااليش گاز پارسيان

0

1/110

نمایش تعهد سازمان به صالحیت و شایستگی

1./100

شناسایی و ارزیابی ریسک
انتخاب و توسعه فعالیتهای کنترلی

فرضيه

تعداد

0

91

50/099

3

91

29/009

2

2

91

0/99

3

1/132

0

91

02/003

3

1/101

ارتباطات داخلی

9

91

5/202

0

1/113

بهبود و انجام ارزیابیهای مستمر یا جداگانه

 -7نتيجهگيري و بحث
با توجه به نقش سیستمهای اطالعاتی رایانهای در
تصمیمگیریها ،استفاده از روشها و کنترلهایی که قابلیت
اتکای سیستم را افزایش میدهد ،ضروری به نظر میرسد .یکی
از این روشها و ابزارها ،کنترلهای داخلی میباشد .کنترل
داخلی اثربخش در بسیاری از سازمان ها در حال تبدیل شدن
به راهبردی مهم برای مدیریت اثربخش خطرهای موجود در
عملیات روزمره است (آروینگ  .)3102 ،2در یک ساختار
پیشرفته از کنترلهای داخلی ،احتمال خطا و رفتار متقلبانه و
غیرقانونی میتواند به حداقل برسد .در این تحقیق سعی شده
اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی طراحی شده در شرکت
پاالیش گاز پارسیان بر اساس مدل کوزو  3102سنجیده شود.
این مدل یکی از معروفترین مدلهای اندازهگیری عملکرد موثر
کنترل های داخلی است که توسط کمیسیون تردوی ارائه شده
و نسخه اولیه آن در سال  0553به بازار عرضه شده بود .با
توجه به تقسیم اجزاء تشکیلدهنده کنترلهای داخلی مطابق
با چارچوب کوزو  3102به  9جزء محیط کنترلی ،ریسک،
فعالیتهای کنترلی ،اطالعات و ارتباطات و نظارت ،این پژوهش
نیز مطابق با همان چارچوب اقدام به بررسی موثر بودن عملکرد
این اجزا در شرکت پاالیش گاز پارسیان پرداخت .فرضیههای
پژوهش در پنج گروه اصلی مطرح شد و هر فرضیه اصلی به
ترتیب به  2 ،2 ،0 ،9و  3فرضیه فرعی تقسیم شد .برای آزمون
فرضیههای پژوهش ،ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرهای
پژوهش پرداخته شد .نتایج حاصل از بررسی نرمال بودن
متغیرهای پژوهش نشاندهنده نرمال بودن متغیرهای
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اندازه گیری شده بود .در مرحله بعد برای بررسی موثر بودن
عملکرد پنج جزء چارچوب کوزو از آزمون  Tاستفاده شد .نتایج
حاصل از بررسی فرضیهها نشاندهنده این مورد بود که هر پنج
جزء محیط کنترلی ،ریسک ،فعالیتهای کنترلی ،اطالعات و
ارتباطات و نظارت به طور موثری عمل میکند .عملکرد موثر
محیط کنترلی به معنای عملکرد درست استانداردها ،فرآیندها
و دستورالعملهای موجود در سازمان است .به عبارتی دیگر،
محیط کنترلی بر هوشیاری مدیریت و کارکنان شرکت تاثیر
گذاشته و باعث وجود نظم و ساختار در سازمان میشود.
همچنین عملکرد موثر ارزیابی ریسک به معنای شناخت دقیق
و کامل ریسکهای درون و برونسازمانی شرکت مذکور و
تالش برای به حداقل رساندن ریسک مذکور است .این امر
می تواند موجب توانایی شرکت برای دستیابی به موفقیت در
دنیای رقابتی امروزه باشد .عملکرد موثر فعالیتهای کنترلی به
معنای ارزیابی حرکت فعالیتهای کنترلی در پرتو دستورات و
رهنمودهای مدیریت است که برای رویارویی با ریسکهای
دستیابی به اهداف فعالیتهای مهم شرکت تعیینشدهاند،
است .افزون بر این در مورد اطالعات و ارتباطات به معنای این
است که کارکنان قادر به دریافت پیامی شفاف از جانب
مدیریت مبنی بر این مورد که مسئولیتهای کنترلی با جدیت
انجام میشوند است و در مورد نظارت به معنای به موقع فراهم
شدن اطالعات در شرکت مذکور میباشد .سرانجام با استفاده از
آزمون فریدمن به مشخص کردن مهمترین اولویت مؤثر بر هر
بخش از اجرای کوزو در سیستم کنترلهای داخلی شرکت
پاالیش گاز پارسیان پرداخته شد که نتایج نشان داد که در
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فرضیه اول ،نمایش تعهد سازمان به صالحیت و شایستگی ،در
فرضیه دوم شناسایی و ارزیابی ریسک ،در فرضیه سوم ،انتخاب
و توسعه فعالیتهای کنترلی ،در فرضیه چهارم ،ارتباطات
داخلی و در فرضیه پنجم ،بهبود و انجام ارزیابیهای مستمر یا
جداگانه مهمترین عوامل اثربخشی کنترلهای داخلی در
شرکت پاالیش گاز پارسیان میباشد.
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش و همچنین پژوهشهای
آتی به شرح ذیل ارائه میگردد:
پیشنهاد میشود از آن جا که انجام حسابرسی داخلی به -
صورت متمرکز بعهده واحد حسابرسی داخلی مستقر در شرکت
اصلی (شرکت ملی گاز ایران) بوده در راستای عملیات
حسابرسی داخلی منطبق با استانداردهای حسابرسی و بررسی
بیشتر نقاط ضعف کنترلهای داخلی ،نظارت مستمر بر عملکرد
واحدها و ارائه گزارش در مقاطع مشخص به مدیریت ،ایجاد
واحد حسابرس داخلی مستقر در شرکت توصیه میگردد .با
توجه به بررسی به عمل آمده سیستم مکانیزه حسابداری مالی
مورد استفاده شرکت که توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه و
در اختیار شرکت قرارگرفته  ،فاقد کارایی الزم است لذا
پیادهسازی ،استقرار و راهاندازی سیستم جامع برنامهریزی منابع
سازمان ( )ERPپیشنهاد میگردد.
پیشنهاد میشود که پژوهشگران به مقایسه عملکرد مالی
شرکتهایی که به صورت منظم اقدام به ارزیابی کنترلهای
داخلی مینمایند در مقایسه شرکتهایی که به صورت نامنظم
اقدام به این امر میکنند بپردازند .همچنین پیشنهاد میشود
که با توجه به یکسان بودن تقریبی ساختار کنترل داخلی
شرکتهای صنعت نفت و گاز پژوهشی به صورت گستردهتر
انجامشده و با نتایج این پژوهش مقایسه گردد در نهایت،
بررسی اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی مبتنی بر
چارچوبهای دیگر از جمله مدل کوبیت از دیگر پیشنهادهای
این پژوهش است.

 -8منابع و مآخذ


















تشكر و قدردانی
نویسندگان بدین وسیله از مدیریت محترم پاالیشگاه گاز
پارسیان و آقای علیرضا جعفری مشاور صنعتی پاالیشگاه که در
انجام این طرح پژوهشی کمال همکاری را با اینجانبان نمودند
تشکر و قدردانی مینماید.
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