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داری ـازی و نگهـسرار دارند تا از طریق طراحی، پیادهـای قا در موقعیت ویژهـهمدیریت سازمان -چکیده

های اجرایی های داخلی، عملکرد مالی را افزایش دهند، همچنین گسترش فعالیت دستگاههای موثر کنترلسیستم

های اجرایی های واحدهای تجاری و پیچیدگی سازمانی سبب گردیده که مدیران دستگاهو عمومی شدن فعالیت

منظور جلوگیری از تقلب و تبانی و اتالف با توجه به مسئولیت خود و در راستای دستیابی به اهداف سازمان و به 

اما باید پذیرفت  های داخلی متکی باشند.منابع سازمان و جهت حصول اطمینان از تخصیص بهینه منابع به کنترل

های کنترل ممکن است به های ذاتی وجود دارد. هنگام اجرای روشکه در هر سیستم کنترل داخلی، محدودیت

انگاری، برداشت غلط از دستورها یا سایر عوامل مربوط به رفتار انسانی، اشتباهاتی رخ دهد. دقتی یا سهلدلیل بی

های داخلی ارائه شود و در شود که راهکارهایی برای افزایش اثربخشی و کارایی کنترلدر این پژوهش سعی می

های داخلی و ارتباط کنترلهای اجرای سیستم کنترل داخلی، اهداف های داخلی تعریف و محدودیتادامه کنترل

گیرد. فقط در این روش کنترل داخلی های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار میهای داخلی با دستگاهکنترل

 های دولتی و خصوصی  ارزش افزوده ایجاد کند.  های اجرایی و سازمانتواند بر دستگاهمی

های های اجرایی، اهداف کنترلخلی، دستگاههای سیستم کنترل داکنترل داخلی، محدودیت واژگان کلیدی:

  داخلی.

 

 



  1401ویک، بهار شصتشماره                                                                         های مدیریت و حسابداریپژوهشنامه فصل

 

2 

 

 مقدمه

وکار، توان به رقابتی شدن محیط کسبریزی منابع سازمان میهای برنامهگیری سیستمیکی از عوامل اصلی شکل

تحوالت گسترده در حوزه فناوری اطالعات و همچنین ضرورت ایجاد یکپارچگی درون سازمانی و بین سازمانی 

اند. یکی از اند که در استفاده از این سیستم شکست خوردههای بسیاری بودهاشاره کرد. همچنین سازمان

های های کنترلباشد. این سیستمهای داخلی میمعیارهایی که میزان موفقیت این برنامه را مشخص کرده کنترل

حسابرسی داخلی برای (. 1۳۹۶مکاران، دهند )سپاسی و هالشعاع قرار میطور کامل تحتداخلی سازمان را به

کمک به سازمان در رسیدن به اهدافش طراحی شده است، که تحقق اهداف سازمانی موفقیت سازمانی کسب 

خواهد به آن وکار اهداف سازمانی و آنچه شرکت یا سازمان میکند. اهداف کسبشده شرکت را مشخص می

ها اقع معیارهای ارزیابی موفقیت سازمان هستند. در واقع سازماندست یابد، اگر منسجم و قابل سنجش باشند در و

دهد که کنند. این بیانیه نشان میاندازهای خود را بیان میهای اجرایی اهداف خود را در بیانیه، چشمیا دستگاه

ن های داخلی موثر ایکنترل(. 2۰1۷دست آورد )اولگا بوبیلک، خواهد بهسازمان چیست و چه چیزی را می

ها بتوانند به اهدافشان برسند. برای رسیدن به این اهداف باید دهد که واحدهای تجاری و سازماناطمینان را می

های کنترل داخلی قابل اعتماد هستند. این شامل دستیابی کارآمد به قوانین و اطمینان حاصل شود که گزارش

(. وجود سیستم 1۳۹۴ست )حاجیها و همکاران، ها و واحدهای تجاری اها و تعهدات سازمانمقررات و سیاست

ها را کاهش تواند کارایی واحد اقتصادی را افزایش و ریسک از دست دادن داراییکنترل داخلی مطلوب، می

های مالی و رعایت قوانین و مقررات حاصل دهد و همچنین، اطمینان معقولی نسبت به قابلیت اعتماد صورت

ها و ظور جلوگیری از احتمال وقوع سوء جریان، سوءاستفاده و تقلب در سازماننماید و همچنین مدیران به من

)قادری و همکاران،  کنندریزی و اجرا میهای داخلی را طرحانجام وظایف خود به نحو احسن، سیستم کنترل

جلوگیری از اقدامات، سازی آن و سازی اقتصاد و سالمهای اقتصاد مقاومتی شفافسیاست 1۹(. مطابق بند 1۳۹۶

های پولی، تجاری و ارزی ... یکی از اهداف اصلی بوده که کنترل داخلی های فسادزا در حوزهها و زمینهفعالیت

ترین (. از مهم1۳۹2های کلی اقتصاد مقاومتی، تواند نقش موثری در تحقق این امر داشته باشد )سیاستقوی می

های مالی است. این ها ابداع گردیده، مفهوم کنترلخش و کارای سازمانسازوکارهایی که در زمینه هدایت اثرب

ها دانست که خود محصول تکامل توان مولود توسعه تفکر سازمانی و پیچیدگی ساختار سازمانمفهوم را می

آورد تکامل این مناسبات تفکیک مفاهیم جوامع بشری و تعمیق مفاهیم و مناسبات اقتصادی در آنهاست. ره

رت و اجراء بود؛ بستری که در ابتدا با تفکیک دو مقوله مالکیت و مدیریت از یکدیگر و تاکید بر ضرورت نظا
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کنترل عملکرد مدیران توسط مالکان زمینه ایجاد حرفه حسابرسی را پدید آورد و در ادامه روند تکاملی خود به 

)حضوری و همکاران،  ی داخلی انجامیدهاهای مالی و کنترلگسترش و تعمیق مفهوم دیگری تحت عنوان کنترل

1۳۹۴ .) 

های فنی و تخصصی هایی با فعالیتآسا، از جمله شرکتهای غولها به سازمانروند درازمدت تبدیل شرکت

ها نتوانند مستقیما بر عملیات آن نظارت شخصی گونه شرکتو دهها هزار پرسنل، سبب شده است تا مدیران این

ها آید و این رویهها در میهای شرکت و سازمانصورت رویهتصمیمات مدیریت به و دست اول داشته باشند.

منظم پیگیری شود تا موثر باشد. در این زمینه  طورنا بهها ابالغ و اجرای های شرکت و سازمانباید به تمام قسمت

آورد. مدیریت همچنین، وجود میهای یاد شده اطمینان الزم را بههای داخلی نسبت به رعایت رویهسیستم کنترل

های مالی مناسب و قابل اتکاست. ساختار کنترل مسئول مستقیم نگهداری از مدارک حسابداری و تهیه صورت

(. در این پژوهش ابتدا مبانی 1۳۹1)ارباب سلیمانی و همکاران،  دهدداخلی از ایفای چنین مسئولیتی اطمینان می

های داخلی در های داخلی و اجزای آن و ارتباط کنترلشود، در ادامه کنترلیهای پژوهش ارائه منظری و پیشینه

 گیرد.های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار میدستگاه

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 مبانی نظری

های واحدهای تجاری و پیچیدگی سازمانی سبب های اجرایی و عمومی شدن فعالیتگسترش فعالیت دستگاه

های اجرایی با توجه به مسئولیت خود و در راستای دستیابی به اهداف سازمان و به ه مدیران دستگاهگردیده ک

منظور جلوگیری از تقلب و تبانی و اتالف منابع سازمان و جهت حصول اطمینان از تخصیص بهینه منابع به 

عمومی، ل امواهای داخلی خصوصا در بخش دولتی به سبب درگیری های داخلی متکی باشند. کنترلکنترل

های تواند زمینه مناسبی برای حسابدهی و پاسخگویی بخشدارای اهمیت فراوانی بوده و توجه مناسب به آن می

 (. 1۳۹۵مختلف دولت در قبال منابع در اختیار باشد )بلکو و همکاران، 

 

 پیشینه پژوهش داخلی و خارجی

و رفع نقاط ضعف  sox 404( تغییر موقعیت حسابرس با توجه به تصویب داوطلبانه قانون 2۰2۰اران )لیو و همک

اند. آنها های خارجی در ایاالت متحده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهشواهد بیشتری از شرکت :کنترل داخلی

در ایاالت متحده را مورد بررسی  های خارجی فهرست شدهمشاهده از شرکت 2۶۶ای شامل با استفاده از نمونه
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گیرند به احتمال کار میهایی که حسابرسان جدیدی را بهدهد که شرکتاند. نتایج این پژوهش نشان میقرار داده

کنند. همچنین این پژوهش تحقیقات طور موثر اصالح میهای داخلی را در سال بعد بهزیاد نقاط ضعف کنترل

های نهادی کشور بر رفتار گزارشگری داخلی دهد که تفاوتدهد و نشان میگسترش میالمللی را قبلی بین

 گذارد. حسابرسان و اصالح نقاط ضعف کنترل داخلی بر کیفیت سود تاثیر می

ها در منطقه جنوب غربی نیجریه را براساس های کنترل داخلی و عملکرد شرکت(، روش2۰2۰ابیودون )

دهد که رابطه ایج این پژوهش نشان میتو رویکرد کیفی مورد بحث قرار داد. ن های رگرسیونی چندگانهمدل

های نظارت و موفقیت سازمانی وجود دارد. با این مثبتی بین کنترل حسابرسی داخلی،  مدیریت ریسک و شیوه

این  های کنترل و محیط کنترل تاثیر منفی قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارند، براساس نتایجحال، شیوه

شود. همچنین حسابرسان داخلی باید چارچوب ظارت و مدیریت منظم حسابرسان داخلی توصیه مینپژوهش 

دهند را مورد های مختلف براساس وظایف محوله خود انجام میکنترل داخلی و کارآمدی را که در سازمان

و در نقاط خاصی به دنبال مدیریت  بررسی و ارزیابی قرار دهند. مدیریت باید سطح ریسک مورد انتظار را با دقت

 ریسک باشد.

های داخلی و مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (، سهم سیستم کنترل2۰1۹کابویه و همکاران )

دستگاه در اوگاندا را  11۰ای از اند. این پژوهش از طریق پرسشنامه و با نمونهها را مورد بررسی قرار دادهدستگاه

دهد که ستفاده از روش همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان میآوری و با اجمع

باشد، برخالف تصورات ها میکننده قابل توجهی از عملکرد مالی دستگاهبینیمدیریت سرمایه در گردش، پیش

ها ها و دستگاهی که سازمانکنند. بنابراین هنگامبینی نمیهای کنترل داخلی عملکرد مالی را پیشقبلی سیستم

که  های کنترل داخلی کافی هستندمدیریت سرمایه در گردش مناسب را داشته باشند، احتماال دارای سیستم

 دهند. عملکرد مالی را افزایش می

اند. (، ضرورت کنترل داخلی در فرآیند حسابرسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده2۰1۹) یوناس و همکاران

اند که همچنین براساس رویکرد نظری مفهوم کنترل داخلی فرآیند حسابرسی مستقل را مورد بحث قرار داده

های داخلی باید فعال و دارای ارزش افزوده باشند، که براساس درک مکانیسم کنترل شود کنترلتوصیه می

 کند.داخلی، که نقش مهمی در فرآیند حسابرسی و گزارش حسابرسان مستقل ایفا می

چگونه کنترل داخلی تحت تاثیر  :ها و خریداران سرمایه( به بررسی مالکیت بانک2۰1۸میدل و همکاران )

کننده مالکیت دهد که اوال تاثیر تثبیتشود، پرداختند. نتایج این پژوهش نشان میحاکمیت خارجی انجام می
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که سطح نظم و انضباط بازار باال باشد زمانیتر است که سطح نظم نظارتی باال باشد، ثانیا متمرکز زمانی ضعیف

رسانیم، زیرا شاهد ضعف مشابهی هستیم، ثالثا ما شواهدی را برای پدیده بسیار بزرگ برای شکست به پایان می

طور قابل توجهی کننده تمرکز مالکیت بر خریداران سرمایه برای موسسات مهم سیستماتیک بهتاثیر تثبیت

ها از خطر از دست دادن ارزش منشور در محیطی دهد که صاحبان بانکتایج نشان میتر است. همچنین نضعیف

 با نظارت خارجی کم مطلع هستند. 

 های بورسی چینی درکننده و پیامدهای تصمیمات اولین بار شرکت( عوامل تعیین2۰1۸وانگ و همکار )

قابل  2۰11کنند، که از گزارش سالیانه های کنترل داخلی را بررسی میمورد معیارهای اهمیت برای ضعف

دهند با دستکاری معیارهای دهد که مدیران غیراخالقی ترجیح میمشاهده بوده است. نتایج این پژوهش نشان می

های مادی را فاش نکنند تا عدم افشای ضعف مادی بالقوه را توجیه کنند. مطابق با این انگیزه اهمیت، ضعف

اند، احتماال ها در سال گذشته تقلب کردند که هنوز مشخص نشدهم که وقتی شرکتشویطلبانه متوجه میفرصت

کند آستانه اهمیت عنوان معیار اولین بار استفاده میمدیریت آنها از درآمد )به جای درآمد پیش از مالیات( به

 کند. بیشتری را براساس درآمد تعیین می

ابرسی داخلی و کنترل داخلی در یک سازمان  براساس (، به مطالعه در زمینه اهمیت حس2۰1۷بوبیلک )

ای از یک شرکت فنالندی پرداختند. در این پژوهش سوال اصلی تحقیق نقش و اهمیت حسابرسی داخلی نمونه

و کنترل داخلی در یک سازمان چیست؟ و  چند سوال فرعی اینکه، حسابرسی داخلی و کنترل داخلی چگونه در 

-شود؟ چگونه حسابرسی داخلی و کنترل داخلی بر شرکت مورد بحث تاثیر مییشرکت مورد بررسی اجرا م

های گذارد؟ حسابرسی داخلی و مقررات کنترل داخلی که شرکت مورد بحث باید رعایت کند چیست؟ یافته

های اصلی و فرعی و شرکت مورد بحث )موردی ( حسابرسی داخلی دهد که هر دو نظریهاین پژوهش نشان می

کنند. نقش هر دو مفهوم گفته شده این است که به سازمان اجازه داده شود به داخلی را مهم تلقی می و کنترل

 گیری قابل توجیه برسد. اهداف خود از طریق اقدامات موثر سازمانی، مدیریت ریسک به تصمیم

را مورد مطالعه ریزی منابع سازمانی های برنامه( الگوی کنترل داخلی در سیستم1۳۹۸) سپاسی و همکاران

مولفه مورد برازش  ۳۵۰مولفه تحقیق از بین  ۵2صورت پیمایشی و از میان خبرگان و اند. این پژوهش بهقرار داده

های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش ، سوالsmart plsافزار قرار گرفته، با استفاده از نرم

ها نه تنها باعث افزایش اثربخشی و کارایی کنترل داخلی در این شرکت دهد که استفاده از این مدلنشان می

سازی و اجرای حسابرسی فناوری اطالعات، باشد بلکه دارای مزایایی از قبیل فراهم نمودن شرایط برای پیادهمی
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ی، روزرسانی سیستم کنترل داخلی از طریق شناسایی و تعیین نقاط ضعف موجود و انجام اقدامات اصالحبه

 باشد. ریزی منابع سازمان و افزایش نظارت بر سازمان میهای دارای سیستم برنامهکاهش ریسک در سازمان

( نقش توانایی مدیریت در ارتقای کیفیت کنترل داخلی را مورد پژوهش قرار 1۳۹۸قادری و همکاران )

داری وجود ندارد. کنترل داخلی ارتباط معنیدهد که بین پاداش مدیران و کیفیت اند. نتایج پژوهش نشان میداده

همچنین ارتباط منفی بین متغییر کارایی مدیران و ضعف در سیستم کنترل داخلی نشان از ارتقای سیستم کنترل 

 داخلی در سایه توانایی مدیران دارد.

های داخلی کنترل( به بررسی عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در بهبود 1۳۹۷مرادی و همکاران )

های تحقیق با استفاده از تحلیل های دولتی آذربایجان غربی پرداختند. دادهها و شرکتبانک :مطالعه موردی

دهد که حمایت مدیریت ارشد، صالحیت رگرسیون چندمتغیره مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج پژوهش نشان می

و اندازه واحد حسابرسی داخلی، به ترتیب بیشترین تا کمترین،  و شایستگی، ارتباط با حسابرسان مستقل، استقالل

 تاثیر را در اثربخشی دارند.

های اجرایی را مورد بررسی قرار های داخلی بر تخلفات مالی دستگاه( تاثیر کنترل1۳۹۵) بکلو و همکاران

باشند، ادارات کل استان می اند. جامعه آماری تحقیق شامل حسابرسان دیوان محاسبات و مسئولین امور مالیداده

های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج آزمون برای آزمون فرضیه

دهد که بین هزینه استقرار و کلیه اجزاء کنترل داخلی جز اطالعات و ارتباطات، بر های تحقیق نشان میفرضیه

رد، که بیشترین تاثیر را به ترتیب بر محیط کنترلی، هزینه استقرار، فعالیت داری وجود داتخلفات مالی ارتباط معنی

 باشند.کنترلی، نظارت و ارزیابی ریسک دارا می

های داخلی )مطالعه موردی( ( به بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی بر بهبود کنترل1۳۹۵نیا و همکاران )طالب

الزم براساس پرسشنامه و نظرخواهی از اعضای نمونه  های هلدینگ داروپخش پرداختند. اطالعاتدر شرکت

آوری شده و برای تفسیر، ضریب همبستگی دو متغیره و آزمون تحلیل )تی استیودنت( استفاده شده است. جمع

استفاده شده است.  spssافزار گیری پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرمبه منظور اندازه

 های داخلی تاثیر معناداری دارد. دهد که حسابرسی داخلی بر بهبود کنترلنتایح حاصل از این پژوهش نشان می

( نقش حسابرسی داخلی در بهبود کیفیت اطالعات مالی ناشی از بکارگیری مبنای تعهدی 1۳۹۵سرو دلیر )

های اعضای جامعه، منظور کسب دیدگاهست. بهدر حسابداری بخش عمومی را مورد بررسی قرار داده ا

 ۸۸نفر از اعضای جامعه توزیع گردید. در نهایت  12۸سوال طراحی شد و میان  ۳۴فرضیه و  ۵ای شامل پرسشنامه
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ها آزمون خی دو مورد استفاده قرار آوری دیدگاهپرسشنامه توسط اعضای نمونه منتخب تکمیل شد. پس از جمع

بندی های تحقیق تایید گردید. ضمنا براساس نتایج آزمون فریدمن که برای رتبهفرضیهگرفت و بر این اساس 

های معامالت واحدهای گزارشگر بخش عمومی انجام شد، انجام حسابرسی نقش حسابرسی داخلی در چرخه

عنوان بهشود، های ثابت و موجودی کاال میی مالی که منتج به بهبود کیفیت اطالعات داراییداخلی در چرخه

 ترین فرآیندهای حسابرسی داخلی شناسایی گردید.مهم

( عوامل تاثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی را بررسی نمودند. 1۳۹۴) حاجیها و همکاران

شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با تجزیه و تحلیل رگرسیون ترکیبی  ۹۷ای شامل نمونه

بین لگاریتم قیمت سهام در تعداد سهام، نسبت موجودی کاال به جمع کل دارایی و زیان با نقاط نشان داد که 

داری وجود دارد و تسعیر نرخ ارز رشد درآمد، ارزش بازار بر ضعف با اهیمت کنترل داخلی رابطه مثبت و معنی

ا اهمیت کنترل داخلی ندارد. ای با نقاط ضعف بآلتمن و جمع کل بدهی بر دارایی رابطه zارزش دفتری، نمره 

 پذیرد.های با اهمیت موجود در گزارش حسابرس از بعضی معیارهای مالی تاثیر میتوان گفت ضعفدر نتیجه می

های اجرایی را های مالی دستگاه( عوامل موثر بر بروز نارسایی در سیستم کنترل1۳۹۴حضوری و همکاران )

های اجرایی، های مالی کنونی حاکم بر دستگاهببین و تحلیل، سیستم کنترلاند. آنها ضمن تمورد بررسی قرار داده

باشد که های اجرایی میهای مالی دستگاهدر پی بررسی اثر سه دسته از عوامل بر بروز نارسایی در سیستم کنترل

قانونی. دو دسته اول از های عبارتند از: عوامل انسانی، سیستم حسابداری دولتی کنونی مورد استفاده و نارسایی

باشد همچنین از روش عوامل فوق جنبه داخلی داشته و عامل سوم مربوط به قوانین مالی و محاسباتی کنونی می

دهد که عوامل ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میکیفی( جهت تجزیه و تحلیل داده-آمیخته )کمی

 های اجرایی موثر هستند.های مالی دستگاهتم کنترلذکر شده در ایجاد نارسایی و ضعف در سیس

 

 های اجراییدستگاه

ای است که برای احداث کردن های اجرایی، هر نوع سازمانی و یا اداره و همچنین وزارتخانهمنظور از دستگاه

انجام این امور باشد، لذا برای تاسیسات عمرانی بوده و همچنین مسئولیت اجرا کردن آن را برعهده دارند می

مدیریت خدمات کشوری(. در نظام مقدس  ۵)ماده  کننداعتباراتی را از طریق بودجه کل کشور دریافت می

عموم مردم ت خدماجمهوری اسالمی انتظار عموم مردم از کارگزاران بخش دولتی این است که منصفانه در 

یت مراقبت ویژه از منابع عمومی که باید در مسیر بوده و منابع عمومی را بر طریق مناسب اداره کنند. البته اهم

های تامین منافع عموم بکار گرفته شوند بر کسی پوشیده نیست و اهمیت حفاظت از این منابع که در اختیار دستگاه
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های حکومتی و طبق قانون، هر ساله اجرایی قرار دارد مستلزم تاکید بیشتری است. با توجه به وظایف دستگاه

گیرد ها قرار میها تهیه شده که پس از سیر مراحل قانونی در اختیار آنی برای اجرای عملیات قانونی آنهایبودجه

تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند و توسط قانونگذار نظارت شود و درآمدهای قانونی 

های ل وجوه موردنیاز در قالب بودجهبراساس قوانین و مجوزهای مربوطه وصول و به خزانه واریز، تا از آن مح

های متولی نیز بتوانند پس های اجرایی تخصیص یافته و دستگاهای به دستگاههای سرمایهجاری و تملک دارائی

های خود را نامه متبادله و...( برنامهاز دریافت وجه در قالب مجوزهای قانونی )قانون محاسبات عمومی، موافقت

مدیریت خدمات کشوری شامل  ۵های اجرای براساس ماده (. دستگاه1۳۹۶و همکاران، )طاهری  اجرا نمایند

ها، موسسات دولتی، موسسه و نهادهای عمومی غیردولتی بوده که هرکدام از این نهادها دارای وزارتخانه

برای باشند، در همه این موارد دارای یک سری وظایف می ۵هایی هستند که براساس همین ماده زیرمجموعه

کار برده شود که میزان تقلب های داخلی در این نهادها بهاجرای صحیح و اثربخشی و کارایی باال باید از کنترل

 و فسادهای احتمالی در این نهادها به کمترین حداقل ممکن برسد. 

سازمان است. طورکلی هر مدیری برای اتخاذ تصمیمات مناسب، نیازمند داشتن اطالعاتی از بیرون و درون به

صورت مستقیم اطالعات های کوچک که فاصله مدیر و کارکنان زیاد نیست، معموال مدیر خود بهدر سازمان

های بزرگ که فاصله میان مدیر ارشد با کارکنان آورد، ولی در سازماندست میمربوط به درون سازمان را به

باشد. از پذیر نمیصورت مستقیم برای مدیر امکاندست آوردن اطالعات الزم از درون سازمان بهزیاد است، به

نمایند. نظام کنترل داخلی به مدیران ارشد رو، در این موارد مدیران ارشد از نظام کنترل داخلی استفاده میاین

های سازمان دهد که نقاط قوت و نقاط ضعف سازمان خود را شناسایی نمایند، ریسکسازمان این امکان را می

ها و تدابیر الزم برای های بالقوه سازمان را تشخیص دهند، آموزشنمایند، ظرفیتی و مدیریت میرا شناسای

تقویت کارکنان و مدیران میانی سازمان را مشخص نمایند، نیروهای مستعد درون سازمان که باید ارتقا یابند و 

تعیین نمایند، راهی برای کارآمدسازی  ها و تنبیهات رانیروهای ناکارآمد که باید فکری برای آنها کرد و پاداش

توانند توسط همین سازمان به و اثربخشی بیشتر فرآیندهای درونی سازمان بیابند و دایره راهبردهایی را که می

 (.1۳۹۹، نبینی کنند )حبیبی و همکارااجرا درآورند، پیش

 

 مدل تعالی سازمانی

همکاری یکدیگر نسبت به تاسیس بنیادی برای مدیریت کیفیت با  1۹۸۸شرکت برتر اروپایی در سال  1۴مدیران 

های تجاری بود؛ اما بعدها این مدل ، موضوع مدل تعالی سازمانی متمرکز در سازمان1۹۹۵اقدام کردند. در سال 
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-زیر نظر مجموعه 1۳۸2های دولتی نیز با موفقیت به مورد اجرا گذاشته شد. مدل تعالی در ایران از سال در شرکت

ریزی های اصلی برنامهگانه تعالی سازمانی، پایهای وزارت صنایع و معادن به اجرا درآمد. مفاهیم بنیادی هشته

ها باید از معیارهایی بهره گرفت دهند. برای شناخت وضعیت عملکردی سازمانها را تشکیل میو استقرار سیستم

گیری میزان موفقیت سازمان در دستیابی به نتایج را اندازه که ارتباط تنگاتنگی با این مفاهیم داشته باشند و بتوانند

 کنند: کنند. هشت مفهوم زیر این قابلیت را فراهم می

مدیریت بر مبنای  -۴توسعه و تحول کارکنان و مشارکت آنها،  -۳مشتری مداری،  -2نتیجه محوری،  -1

توجه به  -۷ها، اهبری و انسجام در هدفر -۶یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر،  -۵ها، فرآیندها و واقعیت

توسعه همکاری با شرکای تجاری. در این راستا، این مدل دارای نه  -۸مسئولیت اجتماعی و عمومی، و باالخره 

معیار است که پنج معیار اول توانمندسازها هستند و آنچه را که یک سازمان انجام و پوشش می دهند عبارتند از: 

ها و منابع و نیز فرآیندها، محصوالت و خدمات. چهار معیار بعدی نتایجی نان، شراکترهبری، راهبرد، کارک

کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توانمندسازها هستند. این آورد و بیاندست میهستند که سازمان به

شمای کلی  1عملکرد. شکل معیارها از این قرارند: نتایج کارکنان و مشتریان و جامعه و در نهایت، نتایج کلیدی 

 (. 1۳۹۳زاده زنجانی، )اسمعیل دهداز مدل تعالی سازمان و ترتیب معیارهای توانمندساز و نتایج را ارائه می

 

 
 شمای کلی مدل تعالی سازمانی -1 شکل
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 های  داخلیکنترل

و تصویب  2۰۰2های سال رسواییهای داخلی مورد توجه است خصوصا بعد از های طوالنی است که کنترلمدت

های داخلی و وظایف مدیریت در ایجاد و نگهداری یک این قانون به کنترل ۴۰۴اوکسلی. بخش  -قانون ساربینز

ها را ملزم به ارائه و نگهداری گزارشی مدیریت شرکت ۴۰۴سیستم اثربخش کنترل داخلی پرداخته است. بخش 

های بزرگ (.  به دنبال فساد و تقلب1۳۹۴)حاجیها و همکاران،  کندمی از کنترل داخلی به همراه گزارش ساالنه

آکسلی را –قانون ساربنز 2۰۰2( کنگره آمریکا در سال 2و وررلدکام 1)مانند انرون 21و آشکار در آغاز قرن 

لی های داخهای داخلی توسط مدیران سازمان و حسابرسی کنترلتصویب کرد. این قانون اجرای اثربخش کنترل

-های مالی را الزامی کرد. همچنین طبق این قانون، هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهمراه با حسابرسی صورت

( منتشر 1۳۹1های داخلی )(. دستورالعمل کنترل1۳۹۹زاده و همکاران، )عبدالهی ( ایجاد شدPCAOB) ۳های عام

وسیله عنوان فرآیندی نام برده که بهکنترل داخلی بهشده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از سیستم 

های واحد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت شود تا از دستیابی به هدفمدیریت و سایر کارکنان طراحی و اجرا می

اعتماد گزارشگری مالی، اثربخشی و کارایی عملیات و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، اطمینانی معقول به 

ها منجر به ارتقای پاسخگویی و و سازمان نابراین استقرار سیستم مناسب کنترل داخلی در شرکتدست آید. ب

ای و رود. از این رو نهادهای حرفهشمار میهای مالی بهشفافیت مالی، کمک به پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده

ی در ارتباط با نحوه استقرار، ارزیابی ها و رهنمودهایها، بیانیهگذاری کشورهای مختلف به تدوین چارچوبقانون

)قادری و همکاران،  اندهای داخلی توسط مدیریت و حسابرسی کنترل داخلی پرداختهو گزارشگری کنترل

(. کنترل داخلی فرآیندی است که توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر پرسنل واحد تجاری یا سازمان 1۳۹۶

ه اهداف مربوط به عملیات، گزارش و انطباقی که طراحی شده است، برای اطمینان خاطر مناسب از دستیابی ب

 (. 2۰1۹)یوناس و همکاران،  شودانجام می

های داخلی یعنی اقدامات واحد تجاری برای جلوگیری از تقلب کارکنان، در کنند کنترلبسیاری تصور می

ل داخلی یک سازمان )که به آن سیستم طور کلی، ساختار کنترواقع این اقدامات جزیی از کنترل داخلی است. به

های هایی است که برای تامین اطمینان نسبی از دستیابی به هدفها و روشکنترل داخلی نیز گویند( شامل سیاست

ال نیست و مخارج آید. اطمینان نسبی بدان معناست که هیچ ساختار کنترل داخلی، ایدهوجود میسازمانی به

 
1- Enron 
2- Worldcom 
3- Public Company Accounting Oversight Board 
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(. 1۳۹1)ارباب سلیمانی و همکاران،  ی نباید بیش از منافع موردانتظار از آن باشدکنترل داخلی یک واحد تجار

ها و جایگاهی که نسبت به های مختلف نسبت به معنای کنترل داخلی، برمبنای نیاز آنهمچنین نگرش گروه

داند اقداماتی میها و ای از روشهای داخلی را مجموعهگیرد. مدیریت سازمان، کنترلسازمان دارند شکل می

کند تا بتواند نسبت به تحقق اهداف عملیاتی و نظارتی دهد یا به دیگران واگذار میکه خود شخصا انجام می

(. براساس تعریف دیگر کنترل داخلی فرآیندی بنیادی و پویاست 2۰۰1)کالیپرن و همکاران،  اطمینان حاصل کند

سازد. مدیریت و کارکنان در همه ازمان هماهنگ و منطبق میطور مداوم با تغییرات رودرروی سکه خود را به

ها را شناسایی و اطمینان معقولی از دستیابی به سطوح مجبور و ملزم به ارتباط با این فرآیند هستند تا ریسک

های داخلی مجموعه اقداماتی است که ن کسب کنند. به عبارت دیگر کنترلآهای کلی رسالت سازمان و هدف

های وضع شده، انجام رای تامین اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاستمدیران ب

های های از قبل تعیین شده دست یابند. کنترلدهند تا کارایی و سودمندی عملیات را باال برده و به هدفمی

زمان است که برای حفاظت از های هماهنگ پذیرفته شده در یک ساداخلی شامل طرح سازمان و تمامی رویه

های حسابدار، ارتقای کارآمدی عملیات و تشویق جهت پیروی ها، رسیدگی به درستی و اتکاپذیری دادهدارایی

ف در باب مفهوم یترین تعار(. یکی از جامع1۳۹۵)محمودی و همکاران،  های مدیریتی تجویز شده استاز رویه

 المللی موسسات عالی حسابرسیومی در دستورالعمل سازمان بینهای بخش عمهای داخلی در سازمانکنترل

(INTOSAI) های داخلی در نهادهای عمومی تهیه گردیده، ارائه شده است. بر مبنای که در زمینه استقرار کنترل

ت و کارکنان برای کاهش مخاطرات یدستورالعمل مذکور: کنترل داخلی فرآیندی پیوسته است که توسط مدیر

های تعیین شده و تامین و دستیابی به فراهم کردن اطمینان معقول از حرکت سازمان در جهت رویهمحیطی و 

 شود:اهداف متصور زیر طراحی و اجرا می

 اجرای منظم و دقیق، اخالقی، اقتصادی، توام با کارایی و اثربخشی عملیات سازمان -1

 ایفای مسئولیت پاسخگویی سازمان -2

 االجراقوانین و مقررات الزمرعایت کلیه  -۳

 (. 1۳۹۴محافظت از منابع در مقابل زیان، آسیب و سوءاستفاده. )گلدوست و همکاران،  -۴

 

 های داخلی کوزوچارچوب کنترل

 1۹۹۴تعریف و در سال  1۹۹2شود در سال یاد می (COSOI) 1چارچوب اولیه کوزو که از آن به نام کوزو 

-های داخلی ارائه و رویکردی یکپارچه برای ارزیابی سیستمگزارش تعریفی عام از کنترلتجدید چاپ شد. این 
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کند که ها از سه بعد نگاه میهای کنترل داخلی فراهم ساخت. در نخستین ویرایش، چارچوب کوزو به کنترل

 (. 1۳۹۳پور زنجانی، )اسمعیل شوددیده می 2در شکل  1در مکعب کوزو 

 

 
 کوزومکعب  -2شکل

 

 های داخلیاجزای کنترل
های کنترل، اطالعات و ارتباطات، جزء اصلی ارزیابی ریسک، فعالیت ۴های داخلی دارای چارچوب کنترل

جزء بر یکدیگر تاثیر  ۴دهد هر نظارت است. این به شکل مکعب به تصویر کشیده شده است که نشان می

 (. 2۰1۹)کاسیم و همکاران،  گذارند و به هم متصل هستندمی

 ارزیابی ریسک -1

تواند خطرات سازی مناطقی که میهای مدیریت را برای ارزیابی ریسک و برجستهارزیابی ریسک تالش

های (. هر سازمان یا نهاد با ریسک2۰1۸کند )کاسیم و همکاران، بیشتری در آن وجود داشته باشد، مشخص می

ی روبرو است. ریسک فرآیندی است که به احتمال وقوع یک رویداد که در مختلفی با منابع داخلی و خارج

دستیابی به اهداف سازمان تاثیر بسزایی خواهد داشت، اشاره دارد. ارزیابی ریسک شامل فرآیند پویا و تکراری 

های دستیابی به اهداف است. ارزیابی ریسک همچنین مدیریت را بر تمرکز روی شناسایی و ارزیابی ریسک

بینی در محیط خارجی کند تا تغییرات قابل پیشها و ارزیابی ریسک ملزم میمناسب بودن اهداف برای سازمان

های داخلی شوند، مورد موثر بر حوزه فعالیت و مدل تجاری سازمان که ممکن است موجب عدم اثربخشی کنترل
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کنند. آنها در نهایت بر توانایی تهدید میها رویدادهایی هستند که تحقق اهداف را توجه قرار گیرند. ریسک

گذارند. ارزیابی ریسک فرآیند شناسایی، ارزیابی و تعیین نحوه مدیریت این سازمان در انجام ماموریت تاثیر می

تواند از دستیابی رویدادها است. در هر سطحی از یک سازمان، مخاطرات داخلی و خارجی وجود دارد که می

آل، مدیریت باید به دنبال جلوگیری از این خطرات باشد. با لوگیری کند. در حالت ایدهبه اهداف تعیین شده ج

تواند از وقوع خطر جلوگیری کند، در چنین مواردی مدیریت باید تصمیم این حال، گاهی اوقات مدیریت نمی

د. برای اطمینان از بگیرد که آیا خطر را بپذیرد، خطر را به سطوح قابل قبول کاهش دهد یا از خطر اجتناب کن

رسد، مدیریت باید اطمینان حاصل کند که هر ریسک به درستی ارزیابی و که سازمان به اهداف خود میاین

 .(2۰1۹)جولی و همکاران،  شودمدیریت می

 های کنترلیفعالیت -2
همکاران،  )کاسیم و های کنترلی به سیستم کنترل اشاره دارد که شامل تفکیک وظایف از قدرت استفعالیت

ها به مدیریت نسبت به حصول ها و رویهمشیهای کنترلی اعمالی است که از طریق استقرار خط(. فعالیت2۰1۸

های کنترلی در کلیه سطوح مختلف کنند. فعالیتها در دستیابی به اهداف کمک میاطمینان از کاهش ریسک

های کنترلی ممکن است ماهیتا پیشگیرانه یا آیند. فعالیتهای عملیاتی به اجرا در میفرآیندهای تجاری و محیط

ها، های دستی یا مکانیزه باشند، مانند واگذاری اختیارات و تصویبکننده و متکی به طیفی از فعالیتکشف

های ها و بررسی عملکرد تجاری و تفکیک وظایف به نوعی در انتخاب و توسعه فعالیتها، انجام تطبیقرسیدگی

های کنترلی دیگری را انتخاب و که تفکیک وظایف عملی نباشد مدیریت فعالیتگردد. زمانییجاد میکنترلی ا

تواند های کنترلی ابزارهایی دستی و خودکار هستند که به جلوگیری یا کاهش خطرات میدهد. فعالیتتوسعه می

را برای تحقق موثر و کارآمد های کنترلی مانع تحقق اهداف و ماموریت سازمان شود. مدیریت باید فعالیت

 (.2۰1۹)جولی و همکاران،  اهداف و ماموریت سازمان ایجاد کند

 اطالعات و ارتباطات -۳

های کنترلی برای دستیابی به اهداف اهمیت بسزایی دارد. مدیران اطالعات برای واحدها در اجرای مسئولیت

های دیگر نمایند و در جهت حمایت از فعالیتفراهم میاطالعات و کیفیت آنها را از منابع داخلی و خارجی 

سازی، دهند. ارتباطات، همچنین فرآیندی پیوسته و مکرر شامل فراهمکنترل داخلی سازمان مورد استفاده قرار می

باشند. ارتباطات داخلی ابزاری برای انتشار اطالعات در سراسر گذاری و کسب اطالعات الزم میبه اشتراک

باشند و به کارکنان امکان دریافت و درک پیام روشن از پیگیری کننده از باال، پایین و در عرض آن میسازمان، 

ها را جدی دهد و اینکه باید این مسئولیتها و وظایف کنترلی را میمدیران ارشد برای انجام جدی مسئولیت
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)کاسیم و همکاران،  کندرا تعیین میهای ارتباطی داخلی و خارجی و نحوه تبادل اطالعات آنها بگیرند. راه

ها برای حمایت از تصمیمات و (. ارتباطات عبارت است از تبادل اطالعات مفید بین افراد و سازمان2۰1۸

ها نیاز دارند در قالب ها. در یک سازمان، اطالعات باید به مدیران و سایر کارکنان که به آنهماهنگی فعالیت

های کند، اطالع داده شود. ارتباط با طرفکه به آنها در انجام وظایف کمک مییک فرم و در یک بازه زمانی 

 (.2۰1۹)جولی و همکاران،  شودها نیز برقرار میکنندهکنندگان و تنظیمخارجی مانند مشتریان، تامین

 های نظارتیفعالیت -۴

دهد )کاسیم حل اطمینان مییافتن راهدهد و از برقراری ارتباط و نظارت مدیریتی سیستم کنترل را افزایش می

های جداگانه یا ترکیبی از این دو امکان حصول اطمینان از (. انجام ارزیابی مستمر، ارزیابی2۰1۸و همکاران، 

هایی که بر اصول مرتبط با هریک از این اجزا اینکه هر یک از اجزای پنجگانه کنترل داخلی، از جمله کنترل

ای که به لحاظ دامنه صورت دورههای جداگانه بهکند. ارزیابیکنند را فراهم میمل میموثرند، وجود داشته و ع

گیرد. های مستمر و سایر مالحظات مدیریتی است، انجام میها، میزان اثربخشی ارزیابیمتکی به ارزیابی ریسک

داردهای شناخته شده یا گذاران، مراجع تدوین استانها در مقایسه با معیارهای وضع شده توسط قانونیافته

(. 1۳۹۴)جوادی و همکاران،  شوند.معیارهای تعیین شده توسط مدیریت و هیات مدیره حسب مورد ارزیابی می

ها و معامالت یک سازمان برای ارزیابی کیفیت عملکرد در طول زمان و نظارت عبارت است از مرور فعالیت

ی نظارتی را بر کنترل داخلی و دستیابی به اهداف سازمان متمرکز هاها. مدیریت باید تالشتعیین موثر بودن کنترل

های سازمان و سطوح کند. برای اینکه نظارت موثرتر باشد، همه کارکنان باید ماموریت، اهداف و مسئولیت

 (.2۰1۹)جولی و همکاران،  تحمل ریسک را درک کنند

 

 های داخلیابزارهای دستیابی به کنترل

های اختصاصی کنترل در هر باشد. ویژگیهای مختلف، بسیار متفاوت میکنترل داخلی در شرکتهای سیستم

های سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، سیستم بستگی به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدف

هر شرکت بزرگ،  بخش دربستگی دارد. اما وجود برخی عوامل برای استقرار یک سیستم کنترل داخلی رضایت

های مربوط عموما آنهایی است که به امکان ثبت، های مالی، ویژگیضروری است. از دیدگاه حسابرسی صورت

تواند به سه ها میکند. این ویژگیپردازش، تلخیص و گزارش اطالعات مالی در شرکت و سازمان ربط پیدا می

 ترل تقسیم شود. های کنروش -۳سیستم حسابداری  -2محیط کنترلی  -1جز: 
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 محیط کنترلی

های ها و اجرای روششود که برای دستیابی به سیاستمحیط کنترلی از مجموعه عواملی کلی تشکیل می

گردد. در محیط کنترلی یک سری عوامل داخلی و عوامل خارجی وجود دارد که عوامل شرکت طراحی می

داخلی محیط کنترلی شامل طرز فکر مدیریت و نحوه اجرایی آن، گیرد. عوامل داخلی بیشتر مورد تاکید قرار می

بینی های مالی و بودجه، یک های موثر مدیریت نیروی انسانی، یک سیستم پیشیک طرح منطقی سازمان، روش

واحد حسابرسی داخلی و یک کمیته حسابرسی فعال است. همچنین عوامل خارجی مانند، قوانین و مقررات الزم 

رود. حسابرسی داخلی یکی دیگر از ارکان شمار میبخشی از محیط کنترلی شرکت یا سازمان به االجرا، نیز

جویی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی و کارایی هر یک اساسی محیط کنترلی است. کار حسابرسان داخلی، پی

شنهادهای اصالحی به های خود و ارائه پیهای واحد تجاری در انجام دادن وظایف محول، گزارش یافتهاز بخش

مدیریت ارشد است. محیط کنترل نگرش نسبت به کنترل داخلی و آگاهی کنترلی که توسط مدیریت و کارکنان 

شود. این محیط، فلسفه مدیریت، سبک و نگرش حمایتی و همچنین شایستگی، یک سازمان ایجاد و حفظ می

اختار سازمان و روابط پاسخگویی عوامل کلیدی باشد. سهای اخالقی، صداقت و روحیه افراد سازمان میارزش

 (.2۰1۹)جولی و همکاران،  در محیط کنترل هستند

 سیستم حسابداری

طور چنان موثر باشد که معامالت را بههای کنترل داخلی، سیستم حسابداری باید آنبرای دستیابی به هدف

ی، عالوه بر استفاده از دفاتر روزنامه صحیح و مناسب، ثبت، پردازش، تلخیص و گزارش کند. سیستم حسابدار

 و کل و سایر ابزارهای دفترداری باید شامل موارد زیر باشد: 

 مستندات داخلی کافی برای تشخیص مسئول هر کار. -1

 ها.فهرست حساب -2

های مقرر برای پردازش که شیوه نمودگریهای حسابداری و ها و روشهای اجرای رویهدستورالعمل -۳

 معامالت را ارائه کند.  

 های کنترلروش

های دیگری را برای انواع خاصی از مدیریت شرکت، عالوه بر محیط کنترلی و سیستم حسابداری، کنترل

-های مشخص کنترلی زیادی وجود دارد که یک شرکت میکند. گرچه روشها برقرار میمعامالت و دارایی

 شود:ها برای تامین مقاصد زیر طراحی مید، اما تمام این روشتواند برقرار نمای

 ها به نحو صحیح، صدور مجوز معامالت و فعالیت -1
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 ها،تفکیک مناسب مسئولیت -2

 مستندات کافی و ثبت معامالت و رویدادها، -۳

 ها ومورد دارایی حسابدهی موثر در -۴

 (.1۳۹1)نفری و همکاران،  ارزشیابی صحیح و مناسب اقالم ثبت شده. -۵

 

 های دولتی و عمومیهای داخلی در بخش سازماناهداف کنترل
 شود:شوند و تشریح داده میبندی میاین اهداف به شرح زیر طبقه

شود. همچنین اهداف اهداف عملیاتی )اداری(: به استفاده اثربخش و کارآمد از منابع اقتصادی مربوط می -1

منظور استفاده بهینه از منابع سازمان کند. اهداف عملیاتی بههای دولت نیز ارتباط پیدا میتعملیاتی به نوع فعالی

 باشد:اند، که به شرح زیر میمدت و بلندمدت تعیین شدهو تحقق بخشیدن به اهداف میان

 ها.رویهها و سنجش میزان رعایت ها و دستورالعملها و بخشنامهتشویق کارکنان به رعایت رویه -1

 ارزیابی کارایی -2

های داخلی در بخش عمومی باید در کارکنان ایجاد انگیزه نمود و برای اجرای مطلوب سامانه کنترل  

ربط های جامع توسط مراجع ذیها و بخشنامهتوانمندی آنان را ارتقا داد. برای این منظور تهیه و تنظیم دستورالعمل

رسد. از طرفی با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان به نظر می های آموزشی ضروریو برگزاری کالس

های عملیاتی و مالی کشور در کارآمدی سامانه کنترل داخلی، های اجرایی در اجراء و پیشبرد فعالیتدستگاه

ف آنان های آنان باید طراحی شود و به اجرا درآید تا نقاط ضعسازوکارهایی توسط مدیران برای ارزیابی فعالیت

، عبدی و 1۳۹۴شناسایی و برطرف گردد و نقاط قوت مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد )گرد و همکاران، 

 (.1۳۸۹ همکاران،

عنوان پاسخگو با استفاده از نظام حسابداری و از طریق تنظیم مالی: مقامات دولتی به گریشگزاراهداف  -2

کافی و افشای حقایق، مسئولیت پاسخگویی خود را ادا نموده های مالی حاوی اطالعات الزم و و انتشار گزارش

نمایند. اطالعاتی که از طریق گزارشگری مالی و برای ادای مسئولیت و حقوق شهروندی صاحبان حق را تامین می

گیرد، باید از قابلیت اعتماد کافی برخوردار باشد. )گرد و همکاران، پاسخگویی در اختیار صاحبان حق قرار می

قانون محاسبات عمومی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی  1۰۳و  ۹۵(. براساس مفاد مواد 1۳۹۴

ترین گزارش مالی دولت با استفاده از صورتحساب عنوان مهمصورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور را به

دجه و سایر مدارک مورد نیاز های تفریغ بودریافت و پرداخت نهایی سال مالی مورد عمل بودجه به عالوه فرم
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نماید. اطالعات این گزارش مالی زمانی قابل اتکا خواهد بود که های اجرایی تهیه و تنظیم میکلیه دستگاه

تواند قابلیت های داخلی میبراساس اسناد و مدارک مالی مطمئن و قابل اتکا تهیه شوند. اجرای مناسب کنترل

های اجرایی را به نحو مطلوبی ریافت و پرداخت مربوط به دستگاهاتکا مدارک حسابداری و صورتحساب د

های مالی براساس استانداردهای افزایش دهد. عالوه بر آن سامانه کنترل داخلی امکان درج اطالعات در صورت

های کیفی )قابلیت کنترل، جامع بودن، مربوط بودن، سودمند بودن را حسابداری و حصول اطمینان از ویژگی

 (.1۳۸۹آورد )زارعی و همکاران، م میفراه

های بخش عمومی و باالخص دولتی، بر مبنای قوانین و تاسیس و اداره امور سازمان :اهداف رعایتی -۳

های دولت، باید براساس قوانین و مقررات انجام شود و مقامات منتخب و گیرد. کلیه فعالیتمقررات صورت می

)گلدوست و  ای صحیح قوانین و مقررات مسئولیت پاسخگویی دارند.ها، در اجرمنصوب این قبیل سازمان

 (.1۳۹۴همکاران، 

 

 های سیستم کنترل داخلیمحدودیت

سیستم کنترل داخلی عاملی موثر در پیشگیری از تقلب و حصول اطمینان از قابلیت اتکای اطالعات حسابداری 

های های ذاتی وجود دارد. هنگام اجرای روشمحدودیتاست. اما باید پذیرفت که در هر سیستم کنترل داخلی، 

انگاری، برداشت غلط از دستورها یا سایر عوامل مربوط به رفتار دقتی یا سهلکنترل ممکن است به دلیل بی

های داخلی مانع از تقلب نیز ثابت شده است، کنترل دادگاهیگونه که در موارد انسانی، اشتباهاتی رخ دهد. همان

رشد نیست. بدون مشارکت فعال هیات مدیره در مدیریت شرکت و بدون وجود یک واحد حسابرسی مدیریت ا

گذارد. همچنین آن دسته از  تواند سیستم کنترل داخلی را زیرپاداخلی کارآمد، مدیریت ارشد به آسانی می

-ذارده شود. حدود کنترلگ تواند با تبانی کارمندان زیرپاهای داخلی که به تفکیک وظایف نیاز دارد، میکنترل

های داخلی که کند. استقرار سیستمی از کنترلهای داخلی مورد عمل هر شرکت را هزینه اجرای آن تعیین می

از رخداد هرگونه تقلب و اتالف منابع پیشگیری کند از لحاظ هزینه مقرون به صرفه نیست؛ بلکه حصول اطمینان 

 (.1۳۹1آن دست یافت )ارباب سلیمانی و همکاران، توان به معقول، عموما حداکثری است که می

 

 های اجراییهای داخلی در دستگاهکنترل

عنوان فرآیندهای داخلی با هدف کمک به شرکت در تحقق اهداف تعیین شده شروع های کنترل داخلی بهسیستم

های مالی ها و رویهناپذیر از سیاستیهای داخلی بخشی جدای(. در واقع سیستم کنترل2۰۰۴)کانینگهام،  شوندمی
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های کنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که سازمان و تجاری هر سازمان است. به این دلیل است که سیستم

های به منظور حفاظت از منابع خود در برابر اتالف، تقلب، و ناکارآمدی، اطمینان از صحت و قابلیت اطمینان داده

های سازمان و ارزیابی سطح عملکرد در تمام واحدهای اطمینان از انطباق با سیاستحسابداری و عملیاتی، 

-های قوانین در کشور چین در سالکنندهعنوان مثال تنظیم(. به2۰1۹)کابویه و همکاران،  دهدسازمان، انجام می

ی تکمیلی را صادر هابه ترتیب استانداردهای اساسی کنترل داخلی سازمان و دستورالعمل 2۰1۰و  2۰۰۸های 

های دولتی چینی خودکارایی خود را ارزیابی کرده و گزارش ارزیابی خود کند شرکتکردند، که ایجاب می

ها ملزم به افشای گزارش حسابرسی مربوط به را به همراه گزارش ساالنه افشا کنند. از این طریق همچنین شرکت

های (، سیستم2۰1۴) (. به گفته نیاکوندی و همکاران2۰1۸)وانگ و همکاران،  شوندخود ارزیابی مدیریت می

هایی که درآمدهای کمتر دارند را آشکار، و ارتباط بین توانند مشکالت مربوط به قسمتکنترل داخلی می

( بیان کردند 2۰۰۵طور که فاضیل و همکاران )مدیریت سود و افشای ضعف و تقلب مادی را کشف کنند. همان

طور صریح با موفقیت سازمان در دستیابی به سطح هدف، درآمد ارتباط کنترل داخلی موثر بهکه یک سیستم 

 گذاردمستقیم دارند. در این زمینه ساختار سیاسی و سلسله مراتب بر کیفیت سیستم کنترل داخلی سازمان تاثیر می

ی قرار دارند تا از طریق طراحی، اها در موقعیت ویژه(. با این وجود، مدیریت سازمان1۹۹۹)دانکن و همکاران، 

)سارنز و همکاران،  های داخلی، عملکرد مالی را افزایش دهندهای موثر کنترلسازی و نگهداری سیستمپیاده

های کنترل داخلی در ارتقای عملکرد مالی سازمان حیاتی هستند. چارچوب یکپارچه (. بنابراین، سیستم2۰1۰

-های آن در قانون ساربنزالمللی شناخته شده است و بخشی از توصیهح بینطور گسترده در سطکنترل داخلی به

استفاده شد. مسئولیت اصلی کنترل داخلی برعهده مدیریت است، همچنین هیئت مدیره در  2۰۰2اکسلی در سال 

نیت ها، طراحی سازمان و امها، رویهزمینه مسئول اطمینان از انجام این مسئولیت توسط مدیریت است. سیاست

فیزیکی برنامه بخشی از فرآیند کنترل داخلی است. برای کنترل داخلی تعاریف زیادی ارائه شده است که مفهوم 

ها، دستاوردهای متفاوتی هستند که در کنترل خود تعاریف و معانی بسیاری را دارد که شامل اهداف، ارزش

توان به طرق مختلف مفهوم کنترل داخلی را میتوان انتظار داشت که ها اجرا خواهند شد. بنابراین میسازمان

آوری و نظارت ها برای جمعای از فعالیتعنوان برنامههای داخلی را بههایتاور، کنترل 2۰۰۸تعریف کرد. در سال 

)یوناس و  تواند منجر به خطای مهم، حذف، تحریف یا کالهبرداری شود، تعریف کردبر مواجه احتمالی که می

های دولتی یا شبه دولتی، مدیران ارشد برای اطالع یافتن از (.  با توجه به گستردگی سازمان2۰1۹همکاران، 

نفعان باشند. به عالوه نظام کنترل داخلی باید ذیدرون سازمان، نیازمند استفاده از گزارشات نظام کنترل داخلی می
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ا مطمئن سازد. بنابراین، استقرار نظام کنترل ها را از انطباق تصمیمات مدیران با منافع آنهو مالکان این سازمان

دولتی بزرگ هم از جهت حل مسئله نمایندگی و هم از جهت انتقال های دولتی و شبهداخلی برای سازمان

(. نقش کنترل داخلی 1۳۹۹)حبیبی و همکاران،  اطالعات درونی سازمان به مدیران ارشد، الزم و ضروری است

ها با اجزای تیابی به اهداف و مقاصد خاص کمک کند. اینکه تمام ساختار سازماناین است که به سازمان در دس

شماری برای سازمان به همراه کنترل داخلی مطابقت داشته باشد بسیار مهم است. سیستم کنترل داخلی مزایای بی

ها، داخلی امنیت داراییهای استاندارد، قوانین و مقررات محتمل است، سیستم کنترل دارد. استفاده از روش

)یوناس و  کندگزارش مالی معتبر، عنصر حاکمیت شرکتی موردنیاز برای فرآیند حسابرسی موثر فراهم می

(. همچنین نقش کنترل داخلی این است که به سازمان در دستیابی به اهداف یا اهداف خاص 2۰1۸همکاران، 

امکان تحقق این اهداف با استفاده از بهبود عملکرد  های داخلی وکمک کند. نقش کنترل داخلی هدایت کنترل

سازمان و مدیریت است. بنابراین بسیار مهم است که همه ساختارها با اصول کنترل داخلی مطابقت داشته باشند. 

شود. مزایای کلیدی اصول نیز باید مربوط به سازمان باشد. فقط در این روش کنترل داخلی ارزش افزوده ایجاد می

 کنترل داخلی، افزایش کارایی عملیات و مدیریت خطرات است.  اجرای

 

 گیرینتیجه

های فنی و تخصصی و هایی با فعالیتآسا، از جمله شرکتهای غولها به سازمانروند درازمدت تبدیل شرکت

خصی و ها نتوانند مستقیما بر عملیات آن نظارت شگونه شرکتدهها هزار پرسنل، سبب شده است تا مدیران این

ها باید آید و این رویهها درمیهای شرکت و سازمانصورت رویهدست اول داشته باشند. تصمیمات مدیریت به

منظم پیگیری شود تا موثر باشد. در این زمینه  طور به اتها ابالغ و اجرای های شرکت و سازمانبه تمام قسمت

های داخلی آورد. کنترلوجود میهای یاد شده اطمینان الزم را بههای داخلی نسبت به رعایت رویهسیستم کنترل

هایی که توسط مدیران و کارکنان باشند. کنترلها میها و شرکتدر حال حاضر بخشی از عملیات روزانه سازمان

کند تا اطمینان شود، محتوای برنامه کنترل داخلی است. برنامه کنترل داخلی کمک میو اعمال می آنها ایجاد

کنند. هدف این نیست که اند و آنها طبق برنامه موردنظر کار میها به درستی مستند شدهحاصل شود که کنترل

های داخلی است. در ز کنترلهای داخلی متخصص کنیم بلکه افزایش آگاهی و درک ما اهر فرد را در کنترل

-ترین عامل موفقیت برنامه کنترل داخلی سطح باالی آگاهی و درک فردی است. مسئولیت کنترلحقیقت، مهم

های داخلی برعهده همه است. بنابراین بسیار مهم است که هر فرد در سازمان و شرکت مربوطه بتواند کنترل 

های داخلی چیست و چگونه مه ما مسئول هستیم که بدانیم کنترلداخلی موجود در واحد خود را شناسایی کند. ه
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سازی فرآیندهای ما و بهبود سطح و کیفیت اثربخشی آنها را ارزیابی کنیم. یک برنامه کنترل داخلی موفق به ساده

تر و یک موسسه آموزش کند. نتیجه برنامه کنترل داخلی یک محل کار بهتر و لذت بخشخدمات ما کمک می

ریزی، جهت تامین اطمینان نسبی های خصوصی و دولتی عالوه بر برنامهبا کیفیت خواهد بود. مدیران بخش عالی

ها، جلوگیری از هرگونه اختالس، تقلب ها در کلیه زمینهبینی شده، حسن اجرای فعالیتاز دستیابی به اهداف پیش

های انجام شده، پاسخگویی و حسابدهی نسبت به فعالیتولیت ئها و تحقق مسو استفاده نادرست از منابع و دارایی

نمایند. با توجه به اینکه مصرف منابع عمومی در بخش دولتی اقدام به طراحی و اجرای سیستم کنترل داخلی می

از حجم باالیی برخوردار است و دولت در قبال نحوه مصرف و حفاظت از این منابع، مکلف به پاسخگویی و 

ای العادههای داخلی در بخش دولتی از اهمیت فوقرو طراحی و اجرای مطلوب کنترل؛ از اینباشدحسابدهی می

های اجرایی نیز در راستای تحقق اهداف کالن اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و علمی در برخوردار است. دستگاه

باشند. در این میها و موانعی مواجه سطح کالن و خرد و اجرای مطلوب سیستم کنترل داخلی با محدودیت

ها بتواند راهکاری برای بهتر شدن و کارایی و اثربخشی باالی سیستم شود که با توجه به بررسیپژوهش سعی می

 یهای اجرایها را ارائه کند، بنابراین در صورتی که دستگاههای اجرایی و سازمانهای داخلی در دستگاهکنترل

رد، قوانین و مقررات و همچنین، بسیار مهم است که همه ساختارها با اصول های استاندابتوانند با استفاده از روش

-کنترل داخلی مطابقت داشته باشند. اصول نیز باید مربوط به سازمان باشد. فقط در این روش کنترل داخلی می

رتی که های دولتی و خصوصی  ارزش افزوده ایجاد کند. همچنین در صوهای اجرایی و سازمانتواند بر دستگاه

کار گرفته شود میزان اثربخشی های دولتی بهها و دستگاههای داخلی در سازمانافراد متخصص برای اجرای کنترل

 یابد. های کنترل داخلی در سازمان مربوطه افزایش میو کارایی برنامه

 

 منابع

کوزو در قیاس با مدل تعالی های داخلی ، »استفاده از چارچوب کنترل1۳۹۳زاده زنجانی، سعید، اسمعیل ✓

 ، مجله حسابرسی.۷1سازمانی«، شماره 

های اجرایی های داخلی بر تخلفات مالی دستگاه، »تاثیر کنترل1۳۹۵بکلو، دهقان، محمودی، عبداله،  ✓

 ، مجله دانش حسابرسی.۶۵«، سال شانزدهم، شماره ()مطالعه موردی استان آذربایجان غربی

حسین و محمدامین علینقی لنگری، »شناسای عوامل موثر بر موفقیت نظام  زاده،حبیبی، رضا، عبدالهی ✓

های راهبردی بودجه ، نشریه علمی پژوهش2، سال دوم، شماره »های اجراییکنترل داخلی در دستگاه

 . ۵۹-۸۶و مالی، صفحات 
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های نترل، »عوامل تاثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت ک1۳۹۴نژاد، سهیال، حاجیها، زهره، محمدحسین ✓

 های حسابداری مالی و حسابرسی.، پژوهش2۶داخلی«، سال هفتم، شماره 

، »بررسی عوامل موثر بر بروز نارسایی در 1۳۹۴حضوری، محمدجواد، گرد، عزیز و مجید گلدوست،  ✓

 .۵۹های اجرایی«، مجله دانش حسابرسی، سال پانزدهم، شماره های مالی دستگاهسیستم کنترل

های داخلی و مشکالت آن در بخش دولتی«، دانش ، »کنترل1۳۸۹ی، سعید، زارعی، محسن، عبد ✓

 .1۰2-12۹، 1حسابرسی، دوره جدید، سال دهم، شماره 

ریزی منابع های برنامه، »الگوی کنترل داخلی در سیستم1۳۹۸سپاسی، سحر، حاجی قاسمی، نیلوفر،  ✓

 های تجربی حسابداری.، پژوهش۳1سازمانی«، سال هشتم، شماره 

، »بررسی نقش حسابرسی داخلی در بهبود کیفیت اطالعات مالی ناشی از 1۳۹۵رودلیر، عبدالحمید، س ✓

بکارگیری مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی«، همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، 

 .1دوره 

ارتقای  ، »نقش توانایی مدیریت در1۳۹۸الدین و سیدکریم قادرزاده، قادری، کاوه، قادری، صالح ✓

 های تجربی حسابداری.، پژوهش۳1کیفیت کنترل داخلی«، سال هشتم، شماره 

، »رابطه منع کنترل و رضایت شغلی حسابرسان داخلی با 1۳۹2گالب خیام، حمیدرضا، قارزی، داوود،  ✓

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران«، همایش های کنترل داخلی شرکتاستقرار سیستم

 .11حسابداری ایران، دوره 

های داخلی اهلل، جوادی، کبری، »بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی بر بهبود کنترلنیا، قدرتطالب ✓

-المللی پژوهشنامه چهارمین کنفرانس بینهای هلدینگ داروپخش«، ویژه)مطالعه موردی( در شرکت

 .122۰-12۰۵ های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صفحات

-، »عوامل موثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در بهبود کنترل1۳۹۷، بابک، بحری ثالث، جمال، مرادی ✓

، 2۸های دولتی آذربایجان غربی« ، سال هفتم، شماره ها و شرکتای داخلی مطالعه موردی: بانکه

 فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت.

، و کرت پینی و رابرت اف. میگز، مترجمان، ارباب سلیمانی، حسین، والتر بی، میگز، ا. ری. ویتینگتون ✓

، »کتاب اصول حسابرسی«، سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی 1۳۹1نفری، محمود، 

 حسابداری و حسابرسی، چاپ سی ام، جلد اول.
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