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1. مقدمه
 در مــاه مــه 2013، کارگــروه ســازمان های 
حامــی کمیســیون تــردوی )کوزو(3 نســخه ی 
داخلـــی  کنترل هـــای  بازنـــگری شده ی 
ــن  ــرد. ای ــر ک ــه را منتش ــوب یکپارچ چارچ
اقــدام کــوزو، در واقــع پاســخی مســتقیم بــه 
نیازهــای در حــال تغییــر محیــط کســب وکار 
در طــی 20 ســال گذشــته و از زمانــی اســت 
ــار ایــن چارچــوب در ســال  کــه نخســتین ب

ــود.  1992 منتشــر شــده ب
تغییــر مهــم در چارچــوب کنترل هــای 
داخلــی بــه روز شــده، دربرداشــتن 17 اصــل 
اســت کــه ایــن اصــول، جزئیــات به کارگیــری 
اجــزای موجــود را فراهــم می کنــد. براســاس 
نظــر مؤسســه حسابرســی پرایــس واترهاوس 
کوپــرز4 »ایــن اصــول بــرای انــواع واحدهــای 

و  خصوصــی  عمومــی،  از  اعــم  اقتصــادی 
)PWC, 2013(» .غیرانتفاعــی مناســب اســت

در دنیـــای امـــروز، همـان گـــونه کـــه 
انجمن هــای حرفــه ای و واحدهــای اقتصــادی 
چارچوب هـــای  بـــه  خصوصـــی  بخـــش 
به روزشــده ی کنتــرل داخلــی و مدیریــت 
سـازمان هـــای  دارنـــد،  توجـــه  ریســـک 
غیرانتفاعــی و دولــت نیــز بــر آن تأکیــد 
ــه ی  ــدا خالص ــه، ابت ــن مقال ــد. در ای می کنن
کنتــــرل  بـازنگــری شــــده ی  نســـخه ی 
داخلــی چارچـــوب یکپارچــه و چارچــوب 
ــرح،  ــادی مط ــگاه اقتص ــک بن ــت ریس مدیری
ــن  ــری ای ــت به کارگی ــزوم و اهمی ــپس ل س
ــا،  ــی )دولت ه ــش عموم ــا در بخ چارچوب ه
ســازمان های دولتــی و جــز آن( مــورد بحــث 

می گیــرد.  قــرار 

ــای  ــوب کنتـرل هـ 2. چـارچـ
داخلــی 

در ســال 1992، کارگــروه ســازمان های 
حامــی کمیســیون تــردوی )کــوزو(، کنتــرل 
داخلــی را در قالــب چارچــوب یکپارچــه 
ــن چارچــوب  ــرا درآورد. ای ــه اج ــی و ب معرف
قبــول هیــأت مدیــره و مدیــران  مــورد 
ارشــد شــرکت ها و همچنیــن بــه طــور 
گســترده در تمــام دنیــا مــورد اســتفاده قــرار 
ــی،  ــی در طراح ــوان راهنمای ــت و به عن گرف
پیاده ســازی و هدایــت کنتــرل داخلــی مؤثــر 
ــرل  ــوب کنت ــت. چارچ ــده اس ــناخته ش ش
فرایندهــای  توســعه ی  موجــب  داخلــی 
گزارشــگری مالــی و غیرمالــی و گزارش هــای 
ــرل  ــت. کنت ــده اس ــز ش ــازمانی نی درون س
ــه  ــت یابی ب ــرای دس ــا ب ــه واحده ــی ب داخل

بهکارگیری
چارچوبهای
و داخلی کنترل
ریسک مدیریت
سازمانهای در
غیرانتفاعی و دولتی
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ــتقرار  ــود اس ــم و بهب ــازمانی مه ــداف س اه
اهــداف آن هــا کمــک چشــمگیری می کنــد. 
داخلــی  کنتــرل  یکپارچــه ی  چارچــوب 
کــوزو بــه ســازمان ها توانایــی اثربخــش 
ــرات  ــش مخاط ــد و در کاه ــودن را می ده ب
ــن  ــول و همچنی ــل قب ــی در حــد قاب احتمال
در حمایــت از تصمیم گیری هــا و نظــارت 
ــد.  ــد ش ــع خواه ــر واق ــازمان ها مؤث ــر س ب
کنتــرل  یکپارچــه ی  چارچــوب  اجــزای 
داخلــی متشــکل از: 1( تعریــف، 2( اهــداف، 
ــز،  ــاط قابل تمرک ــول، 5( نق ــزا، 4( اص 3( اج
ابزارهــای   )7 و  مثال هــا،  و  رویکردهــا   )6
سیســتم  اثربخشــی  ارزیابــی  توضیحــی 

ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ــی، ب ــرل داخل کنت
2-1( تعریف کنترل داخلی

ــه  ــه ب ــت ک ــدی اس ــی فراین ــرل داخل کنت

ــایر  ــران و س ــره و مدی ــأت مدی ــت هی دس
کارکنــان بــرای کســب اطمینــان قابل قبــول 
بــرای دســت یابی بــه اهــداف ســازمانی 
ــت  ــات و رعای ــا گزارشــگری، عملی ــط ب مرتب

ــت.  ــده اس ــی ش طراح
2-2( اهداف کنترل داخلی

کنتــرل داخلــی ســه هــدف زیــر را تعقیــب 
ــدف  ــب ســه ه ــازمان ها در قال ــد و س می کن
ــی  ــرل داخل ــف کنت ــات مختل ــر در جه زی

ــوند: ــز می ش متمرک
• اهــداف عملیاتــی: بــه اثربخشــی 
عملکــرد  نحــوه ی  و  عملیــات  کارایــی  و 
ــود.  ــوط می ش ــد مرب ــی واح ــی و مال عملیات
ــروز  ــری از ب ــا و جلوگی ــت از دارایی ه حفاظ
ــن  ــز در حیطــه ی ای ــا نی ــه آن ه خســارات ب

اهــداف قــرار می گیــرد. 

ــول  ــه حصـ ــگری: ب ــداف گزارش • اه
اطمینـــان از قابلیـــت اتـــکای محتـــوای 
گزارش هـــا مربـــوط اســت. گزارش هــا شــامل 
گزارش هـــای مالـــی و غیرمالـــی اعـــم از 
ــازمانی  ــازمانی و برون س ــای درون س گزارش ه

ــت.  اس
حصـــول  بـــه  رعایتــی:  اهــداف   •
مقــررات  و  قوانیــن  رعایــت  از  اطمینــان 
ــوط  ــتورالعمل های واحــد مرب ــی و دس عموم

 . د می شــو
2-3( اجزای کنترل داخلی 

الف( محیط کنترلی 
از  مجـمـوعــــه ای  کنتـرلـــی  محیـــط 
ــا و دســتورالعمل هایی  ــتانداردها، فراینده اس
اســت کــه مبنایــی بــرای انجــام کنترل هــای 
داخلــی در پهنــای ســازمان فراهــم می کنــد. 
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هیــأت مدیــره و مدیــران ارشــد جــّو عمومــی 
را  ســازمان  رأس  در  مناســب  فضــای  و 
در زمینــه ی اهمیــت کنتــرل داخلــی، از 
می کننــد.  مســتقر  اســتانداردها،  جملــه 
ــداف  ــارات و اه ــز انتظ ــازمان نی ــران س مدی
را در ســطوح مختلــف ســازمانی تعریــف 
ــال  ــامل اعم ــی ش ــط کنترل ــد. محی می کنن
ــی در  ــای اخالق ــراری ارزش ه ــارت و برق نظ
ســـازمان، امـــکان ایفــای مســولیت های 
مدیـــره،  هیـــأت  راهبـــری  و  نظارتـــی 
دسـتورالعمـــل های ســـازمانی، واگـــذاری 
اختیــارات و مســئولیت ها، فراینــد جــذب 
و توســعه و حفــظ صالحیت هــای فــردی 
ــرد،  ــای عملک ــه معیاره ــوط ب ــائل مرب و مس
ایفــای  بــرای  پــاداش  و  انگیــزه  ایجــاد 
ــرد  ــال عملک ــخ گویی در قب ــئولیت پاس مس
ــر  ــر ب ــری فراگی ــی اث ــط کنترل ــت. محی اس

کل سیســتم کنتــرل داخلــی دارد. 
ب( ارزیابی ریسک 

ــک های  ــا ریس ــاد ب ــا نه ــازمان ی ــر س ه
مختلفــی بــا منابــع داخلــی و خارجــی روبه رو 
اســت. ریســک فراینــدی اســت کــه بــه 
احتمــال وقــوع یــک رویــداد اشــاره دارد کــه 
ــر  ــازمان تأثی ــداف س ــه اه ــت یابی ب در دس
ــی ریســک  ــد داشــت. ارزیاب به ســزایی خواه
ــایی  ــراری شناس ــا و تک ــد پوی ــامل فراین ش
بــه  دســت یابی  ریســک های  ارزیابــی  و 
ــه  ــت یابی ب ــک های دس ــت. ریس ــداف اس اه
ــر  ــازمان ب ــا س ــد ی ــای واح ــداف در پهن اه
میــزان تحمل پذیــری متمرکــز می شــود. 
بنابرایــن ارزیابــی ریســک بــر چگونگــی 
ــده  ــاده ش ــا نه ــک ها بن ــن ریس ــت ای مدیری
ریســک،  ارزیابــی  پیش شــرط  اســت. 
ســطوح  در  اهــداف  ســاختن  مشــخص 
ــداف  ــازمان اه ــت س ــت. مدیری ــف اس مختل

ــت  ــات، گزارشــگری و رعای ــا عملی ــط ب مرتب
شفاف ســازی  هــدف  بــا  وضــوح،  بــه  را 
و تحلیـــل ریســـک مشــخص می کنـــد. 
ارزیابــی ریســک همچنیـــن مدیریــت را 
بــر تمرکــز روی مناســب بــودن اهــداف 
ــزم  ــک مل ــی ریس ــازمان ها و ارزیاب ــرای س ب
ــی در  ــل پیش بین ــرات قاب ــا تغیی ــد ت می کن
محیــط خارجــی مؤثــر بــر حــوزه ی فعالیــت 
و مــدل تجــاری ســازمان کــه می توانــد 
موجـــب عـــدم اثربخشــی کنترل های داخلی 

ــد.  ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــوند، م ش
ج( فعالیت های کنترلی

ــه  ــت ک ــی اس ــی اعمال ــای کنترل فعالیت ه
ــا  ــی ها و رویه ه ــتقرار خط مش ــق اس از طری
ــش  ــان از کاه ــول اطمین ــه ی حص در زمین
ریســک ها در دســت یابی بــه اهــداف بــه 
مدیریــت کمــک می کننــد. فعالیت هــای 
مختلــف  ســطوح  کلیــه ی  در  کنترلــی 
محیط هــای  و  کســب وکار  فرایندهــای 
عملیاتــی بــه اجــرا درمی آینــد. فعالیت هــای 
ــه  ــاً پیش گیران ــی ممکــن اســت ماهیت کنترل
ــی از  ــر طیف ــی ب ــده و متک ــف کنن ــا کش ی
ــند،  ــزه باش ــا مکانی ــتی ی ــای دس فعالیت ه
ماننــد واگــذاری اختیــارات و تصویب هــا، 
ــی  ــا و بررس ــام تطبیق ه ــیدگی ها و انج رس

ــاری.  ــرد تج عملک
د( اطالعات و ارتباطات

اجــرای  در  واحدهــا  بــرای  اطالعــات 
ــت یابی  ــرای دس ــی ب ــئولیت های کنترل مس
بــه اهــداف اهمیــت به ســزایی دارد. مدیــران 
منابــع  از  را  آن هــا  کیفیــت  و  اطالعــات 
داخلــی و خارجــی فراهــم می کننــد و بــرای 
کنتــرل  دیگــر  فعالیت هــای  از  حمایــت 
داخلــی ســازمان را مــورد اســتفاده قــرار 
ــدی  ــن، فراین ــات همچنی ــد. ارتباط می دهن

فراهم ســازی،  شــامل  مکــرر  و  پیوســته 
به اشــتراک گذاری و کســب اطالعــات الزم 
اســت. ارتباطــات داخلــی ابــزاری بــرای 
ســازمان،  سرتاســر  در  اطالعــات  انتشــار 
ــرض  ــن و در ع ــاال، پایی ــده از ب پیگیری کنن
ــت و  ــکان دریاف ــان ام ــه کارکن آن اســت و ب
ــرای  ــران ارشــد ب ــام روشــن از مدی درک پی
وظایــف  و  مســئولیت ها  جــدی  انجــام 
کنترلــی را می دهــد. ارتباطــات خارجــی 
دو گونه انــد: گونــه ی اول، ایــن ارتباطــات 
قابلیــت برقــراری بــا اطالعــات خارجــی 
گونــه ی  و  می کننــد  فراهــم  را  مربوطــه 
ــخاص  ــرای اش ــات ب ــه ی اطالع ــه تهی دوم ب
و  درخواســت ها  بــه  پاســخ  در  خارجــی 

ــت.  ــوط اس ــا مرب ــارات آن ه انتظ
هـ( فعالیت های نظارتی

ارزیابی هــای  مســتمر،  ارزیابــی  انجــام 
جداگانــه یــا ترکیبــی از ایــن دو، امــکان 
ــک از  ــر ی ــه ه ــان از این ک ــول اطمین حص
از  داخلــی،  کنتــرل  پنج گانــه ی  اجــزای 
ــر اصــول مرتبــط  جملــه کنترل هایــی کــه ب
ــود  ــد، وج ــزا مؤثرن ــن اج ــک از ای ــر ی ــا ه ب
داشــته و عمــل می کننــد را فراهــم می کنــد. 
فرایندهــای  در  مســتمر  ارزیابی هــای 
کســب وکار در ســطوح مختلــف واحــد ایجــاد 
ــاال  ــات ب ــده ی اطالع ــوند و فراهم کنن می ش
ــه صــورت  ــه ب هســتند. ارزیابی هــای جداگان
دوره ای، کـــه بــه لحــاظ دامنــه و تواتر متکی 
ــی  ــزان اثربخش ــک ها، می ــی ریس ــه ارزیاب ب
ارزیابی هــای مســتمر و ســایر مالحظــات 
ــا  ــرد. یافته ه ــی اســت، انجــام می گی مدیریت
وضع شــده  معیارهــای  بــا  مقایســه  در 
مـراجـــع  قانون گــذاران،  دســـت  بـــه 
شنـاخته شـــده ی تدویــــن اســـتانداردها، یا 
ــه دســت مدیریــت  معیارهــای تعیین شــده ب
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ــی  ــورد، ارزیاب ــب م ــره، حس ــأت مدی و هی
می شــوند. 

2-4( اصــول مرتبــط بــا اجــزای 
کنتــرل داخلــی

ــده ی  ــی دربرگیرن ــرل داخل ــوب کنت چارچ
بــا مفاهیــم بنیــادی  17 اصــل مرتبــط 
اجــزای کنتــرل داخلــی اســت. از آن جــا 
ــی  ــرل داخل ــن اصــول از اجــزای کنت کــه ای
سرچشــمه می گیرنـــد، دســـت یابی اثربخش 
بــه کنتــرل داخلــی را از طریــق به کارگیــری 
تمامــی  می ســازد.  محقــق  اصــول  ایــن 
ــه گانه ی  ــداف س ــورد اه ــول در م ــن اص ای
عملیاتــی، گزارشــگری و رعایتــی بــه کار 
گرفتــه می شــوند. ایــن اصــول کــه از اجــزای 
ــه  ــد ب ــتیبانی می کنن ــی پش ــرل داخل کنت

ــت: ــرح اس ــن ش ای
ــط  ــا محی ــط ب ــول مرتب 2-4-1( اص

ــی کنترل
و  بــه درســت کاری  تعهــد  نمایــش   -1
ــه  ــبت ب ــازمان نس ــی: س ــای اخالق ارزش ه
درســت کاری و ارزش هــای اخالقــی از خــود 

تعهــد نشــان می دهــد. 
هیــأت  نظــارت:  مســئولیت  ایفــای   -2
مدیریــت  از  را  خــود  اســتقالل  مدیــره 
ــعه ی  ــر توس ــد و ب ــان می ده ــی( نش )اجرای
ــد.  ــارت می کن ــی نظ ــرل داخل ــرد کنت عملک
سـازمـــانی،  سـاختـــار  اســــتقرار   -3
ــرای  ــت ب ــئولیت ها: مدیری ــارات و مس اختی
دنبــال کــردن اهــداف ســازمان، امــکان 
ــازمانی،  ــاختار س ــره، س ــأت مدی ــارت هی نظ
مناســب  نحــوه ی  گزارشــگری،  خطــوط 
را  مســـئولیت ها  و  اختیـــارات  تفویـــض 

می کنــد.  مشــخص 
ــت:  ــه صالحی ــد نســبت ب ــش تعه 4- نمای
ســازمان نســبت بــه جــذب، توســعه، حفــظ 

و پشــتیبانی از افــراد باصالحیــت، بــه منظــور 
نیــل بــه اهــداف، از خــود تعهــد نشــان 

می دهــد. 
الــزام بــه پاســخ گویی: ســازمان در   -5
ــراد را  ــازمانی، اف ــداف س ــب اه ــد تعقی فراین
در قبــال مســئولیت های کنتــرل داخلــی 

آن هــا مســئول می دانــد. 
ــی  ــا ارزیاب ــط ب ــول مرتب 2-4-2( اص

ــک ریس
مرتبــط:  اهــداف  کــردن  مشــخص   -6
ســازمان اهــداف را بــا شــفافیت کافــی، 
بــرای فراهــم آوردن امــکان شناســایی و 
ارزیابــی ریســک های مرتبــط بــا آن اهــداف، 

می کنــد.  مشــخص 
7- شناســـایی و تحـلیـــل ریســـک ها: 
ــر راه  ــر س ــود ب ــک های موج ــازمان ریس س
ــطح  ــود را در س ــداف خ ــه اه ــت یابی ب دس
ــه  ــک ها را ب ــن ریس ــایی و ای ــد شناس واح
عنــوان مبنایــی بــرای تعییــن چگونگــی 
مدیریـــت ریســـک های مزبـــور تحلیــل 

 . می کنــد
ــازمان در  ــب: س ــک تقل ــی ریس 8- ارزیاب
ــی ریســک های موجــود در دســت یابی  ارزیاب
بــه اهــداف، احتمــال بالقــوه وقــوع تقلــب را 

ــرد.  ــر می گی در نظ
بــا  تغییــرات  تحلیــل  و  شناســایی   -9
ــد  ــه بتوان ــی را ک ــازمان تغییرات ــت: س اهمی
تأثیــر عمــده ای بــر سیســتم کنتــرل داخلــی 
داشــته باشــد شناســایی و ارزیابــی می کنــد. 
ــا فعالیت های  2-4-3( اصــول مرتبــط ب

لی کنتر
فعالیت هــای  توســعه ی  و  انتخــاب   -10
ــی را  ــای کنترل ــازمان فعالیت ه ــی: س کنترل
انتخــاب می کنــد و توســعه می دهــد کــه در 
ــول  ــطحی قابل قب ــه س ــک ها ب ــل ریس تعدی

ــد.  ــک کن ــداف کم ــه اه ــت یابی ب و دس
کنترل هــای  توســعه ی  و  انتخــاب   -11
ســازمان  فنــاوری:  بــر  حاکــم  عمومــی 
ــر فنــاوری را  ــی حاکــم ب فعالیت هــای کنترل
ــه از  ــد ک ــد و توســعه می ده انتخــاب می کن
ــد.  ــداف پشــتیبانی می کن ــه اه دســت یابی ب
12- اســتقرار خط مشــی ها و رویه هــای 
مناســب: ســازمان فعالیت هــای کنترلــی 
و  خط مشــی ها  تدویــن  طریــق  از  را 
رویه هایــی کــه ایــن خط مشــی ها را بــه 

اجــرا درمــی آورد، مســتقر می ســازد. 
2-4-4( اصــول مرتبــط بــا اطالعــات 

و ارتباطــات
13- اطالعــات مربــوط: ســازمان اطالعــات 
ــا  ــی آورد ی ــه دســت م ــی را ب ــوط و کیف مرب
ایجــاد می کنــد و مــورد اســتفاده قــرار 
کنترل هــای  اجــرای  بــه  کــه  می دهــد 

ــد.  ــک کن ــی کم داخل
14- ارتباطــات داخلــی: ســازمان ارتباطــات 
ــداف و  ــر اه ــتمل ب ــات، مش ــی اطالع داخل
کنترل هــای  بــه  مربــوط  مســئولیت های 
داخلــی را برقــرار می کنــد کــه لزومــاً از 
اجــرای کنترل هــای داخلــی پشــتیبانی کنــد. 
15- ارتباطــات بیرونــی: ســازمان ارتباطات 
ــا در نظــر داشــتن  ــی را ب ــا اشــخاص بیرون ب
ــای  ــرای کنترل ه ــر اج ــر ب ــات مؤث موضوع

ــد.  ــرار می کن ــی برق داخل
ــا فعالیت های  2-4-5( اصــول مرتبــط ب

رتی نظا
یــا  مســتمر  ارزیابی هــای  انجــام   -16
جداگانــه: ســازمان ارزیابی هــای مســتمر 
ــان  ــول اطمین ــرای حص ــه ای را ب ــا جداگان ی
ــود  ــی وج ــرل داخل ــزای کنت ــه اج از این ک
ــعه  ــاب، توس ــد، انتخ ــل می کن ــته و عم داش

می کنــد.  اجــرا  و 
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17- اطالع رســانی نارســایی ها: ســازمان 
نارســایی های کنتــرل داخلــی را ارزیابــی 
ــخاصی از  ــه اش ــگام ب ــیوه ای به هن ــه ش و ب
جملــه مدیریــت ارشــد و هیــأت مدیــره کــه 
مســئول انجــام اقدامــات اصالحــی هســتند، 

حســب مــورد، اطالع رســانی می کنــد. 
2-5( نقاط قابل تمرکز:

ــوان  ــه عن چارچــوب، نقــاط قابل تمرکــز را ب
ــی  ــرل داخل ــای مهــم« اصــول کنت » ویژگی ه
تشــریح می کنــد. مدیریــت واحــد ممکــن 
اســت برخــی از ایــن نقــاط قابل تمرکــز را 
مناســب یــا مربــوط ندانــد و ســایر نقاطــی را 
ــد  ــاص واح ــای خ ــا ویژگی ه ــب ب ــه متناس ک
ــز،  ــاط قابل تمرک ــد. نق ــایی کن ــت، شناس اس
اجــرا و هدایــت  را در طراحــی،  مدیریــت 
کنترل هــای داخلــی و تعییــن این کــه اصـــول 
ــت  ــوط، در واقعی ــی مرب ــای داخلـ کنترل هـ
وجــود داشــته اســت و عمــل می کنــد، یــاری 

می دهــد. )کثیــری، 1392(

ــک  ــت ریس ــوب مدیری 3. چارچ
ــادی: 5 ــگاه اقتص بن

ریســک  مدیریــت  اصلــی  پیش فــرض 
ــد  ــر واح ــودی ه ــل وج ــه دلی ــت ک ــن اس ای
اقتصــادی ایجــاد ارزش بــرای ذی نفعــان خــود 
اســت. همــه ی شــرکت ها بــا عدمقطعیــت 
روبــرو هســتند و از چالش هــای مدیریــت ایــن 
اســت کــه چــه مقــدار عدمقطعیــت را بپذیــرد 
بــه طــوری کــه ارزش ثــروت ذی نفعــان رشــد 
یابــد. عدمقطعیــت هــم در مــورد خطــر و 
ــت  ــال از دس ــا احتم ــراه ب ــت، هم ــم فرص ه
دادن یــا افزایــش ارزش مطــرح می شــود. 
ــازد  ــادر می س ــر را ق ــک، مدی ــت ریس مدیری
ــک ها  ــت و ریس ــدم قطعی ــود ع ــم وج ــه رغ ب
و فرصت هــای وابســته بــه آن، واحــد اقتصــادی 

را بــه صــورت مؤثــر اداره کنــد و بدیــن ترتیــب 
ظرفیــت ایجــاد ارزش شــرکت را افزایــش دهــد. 
ارزش، زمانــی حداکثــر می شــود کــه مدیریــت، 
راهبــرد و اهــداف را بــرای ایجــاد تعــادل بهینــه 
ــا ریســک های  بیــن اهــداف رشــد و بازدهــی ب
مربــوط تنظیــم کنــد و به طــور کارا و اثربخــش  
ــداف واحــد  ــه اه ــرای دســت یابی ب ــع را ب مناب
ــت ریســک در  ــرد. مدیری ــه کار گی اقتصــادی ب

ــر اســت: ــده مــوارد زی برگیرن
ــرد:  ــک و راهب ــتهای ریس ــردن اش ــو ک هم س
مدیریــت، اشــتهای ریســک واحد اقتصـــادی را 
در ارزیـابـــی گــزینه هـــای راهبــردی، تعییــن 
اهــداف مربــوط و شــرح و بســط ســاز و کارهای 
مدیریــت و مهــار ریســک های مربــوط بررســـی 

می کنـــد. 
ــک:  ــه ریس ــش ب ــات واکن ــش تصمیم افزای
ــرای  مدیریــت ریســک، نظــم و انضبــاط الزم ب
شناســایی و گزینــش واکنــش بــه ریســک 
ــع و پذیــرش(  )شــامل اجتنــاب، کاهــش، توزی

ــی آورد.  ــم م را فراه
ــی:  ــای عملیات ــگفتی ها و زیان ه ــش ش کاه
ــه توانمنــدی و قابلیــت  واحدهــای اقتصــادی ب
رویدادهــای  شناســایی  بــرای  افــزوده ای 
ــش  ــامل کاه ــا، ش ــن واکنش ه ــوه و تعیی بالق
ــای  ــا زیان ه ــا ی ــه و هزینه ه ــوارد غیرمترقب م

ــد.  ــت می یابن ــا دس ــا آن ه ــته ب همبس
ریسـک هـــای  مــدیریـــت  و  شناســـایی 
بنـــگاه  هــر  میان بنگاهـــی:  و  چندجانبـــه 
بــر  تأثیرگــذار  ریســک های  از  هرمــی  بــا 
ــت  ــه رو اس ــازمان روب ــاوت س ــای متف بخش ه
و مدیریــت ریســک واکنــش اثربخــش بــه 
ــای  ــط و واکــنش هـ ــرات به هم مرتبــ تـأثیــ
یکپارچــه بــه ریســک های چندجانبــه را آســان 

 . می کنــد
ــه ی  ــی دامن ــا بررس ــا: ب ــودن فرصت ه رب

5-Enterprise Risk Management )ERM)

چارچوب، نقاط قابل تمرکز را 
به عنوان » ویژگی های مهم« اصول کنترل 

داخلی تشریح می کند.
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مدیریــت  بالقــوه،  رویدادهــای  از  کاملــی 
بازشناســی  و  شناســایی  موقعیــت  در 
ــرد.  ــرار می گی ــا ق ــتانه ی فرصت ه پیش دس
بــه  ســرمایه:  به کارگیــری  در  بهبــود 
دســت آوردن اطالعــات ریســک های اصلــی، 
ــا اثربخشــی  ــت اجــازه می دهــد ب ــه مدیری ب
ــد و  ــی کن ــرمایه را ارزیاب ــی س ــای کل نیازه

ــد.  ــود بخش ــرمایه را بهب ــص س تخصی
قابلیت هــای  یــا  توانمندی هــا  ایــن 
بــه  ریســک،  مدیریــت  ذات  در  موجــود 
ــداف  ــه اه ــا ب ــد ت ــک می کنن ــت کم مدیری
واحــد  ســودآوری  و  عملکــردی  کّمــی  
ــان دارایی هــا  ــد و از زی اقتصــادی دســت یاب
پیش گیــری کنــد. مدیریــت ریســک کمــک 
می کنــد تــا از گزارشــگری و رعایــت قوانیــن 
ــان  ــش اطمین ــورت اثربخ ــه ص ــررات ب و مق
ــد  ــهرت واح ــب ش ــود و از تخری ــل ش حاص
ــاب شــود.  ــای آن اجتن اقتصــادی و پی آمده
ــد  ــه واح ــک ب ــت ریس ــوع، مدیری در مجم
اقتصــادی یــاری می کنــد تــا بــه جایــی 
و  خطرهــا  از  و  می خواهــد  کــه  برســد 

شــگفتی های بیــن راه اجتنــاب کنــد. 
تعریف مدیریت ریسک

و  ریســک ها  بــه  ریســک  مدیریــت 
فرصت هــای مؤثــر بــر خلــق یــا حفــظ 
ــت  ــف، مدیری ــق تعری ــردازد. طب ارزش می پ
هیــأت  کــه  اســت  فراینــدی  ریســک 
ــد  ــان واح ــایر کارکن ــران و س ــره، مدی مدی
در  می کننــد،  محقــق  را  آن  اقتصــادی 
فراینــد تدویــن راهبــرد و در کل بنــگاه 
ــایی  ــرای شناس ــود، ب ــته می ش ــه کار بس ب
شــده  طراحــی  بالقــوه ای  رویدادهــای 
ــادی  ــد اقتص ــر واح ــد ب ــه می توان ــت ک اس
ــه  ــه ب ــا توج ــک را ب ــد و ریس ــر بگذارن تأثی
اشــتهای ریســک واحــد اقتصــادی مدیریــت 

ــه ی  ــول در زمین ــان معق ــا اطمین ــد ت می کن
ــه اهــداف واحــد اقتصــادی بــه  دســت یابی ب

ــد.  ــت آی دس
اجزای مدیریت ریسک

مدیریــت ریســک شــامل هشــت جــزء بــه 
هــم مرتبــط اســت. ایــن اجــزا کــه در فراینــد 

مدیریــت ادغــام می شــوند عبارتنــد از:
ــده ی فضــای  ــی: دربرگیرن ــط داخل محی
ــرای نحــوه ی  ــی را ب ــازمان اســت و مبنای س
نگــرش و پرداختــن بــه ریســک توســط 
کارکنــان واحــد اقتصــادی رقــم می زنــد 
و  ریســک  مدیریــت  فلســفه ی  شــامل  و 
اشــتهای ریســک، درســت کاری و ارزش هــای 
اخالقــی و محیطــی اســت کــه کارکنــان در 

می کننــد.  فعالیــت  آن 
هدف گــذاری: اهــداف بایــد پیــش از 
زمانــی وجــود داشــته باشــند کــه مدیریــت 
ــت یابی  ــر دس ــر ب ــوه ی مؤث ــای بالق رویداده
ــت  ــد. مدیری ــایی می کن ــا را شناس ــه آن ه ب
ــت،  ــه مدیری ــد ک ــان می ده ــک اطمین ریس
ــتقر  ــداف مس ــن اه ــرای تعیی ــدی را ب فراین
رســالت  از  برگزیــده  اهــداف  و  می کنــد 
و  می کنــد  پشــتیبانی  اقتصــادی  واحــد 
بــا آن هم ســو و بــا اشــتهای ریســک آن 

ــت.  ــازگار اس س
رویدادهــای  رویدادهــا:  شناســایی 
داخلــی و خارجــی مؤثــر بــر دســت یابی 
بــه اهــداف واحــد اقتصــادی بایــد شناســایی، 
و  تفکیــک  فرصت هــا  و  ریســک ها  بــه 
فرایندهــای  پشــتیبانی  بــا  فرصت هــا 
ــا هــدف گــذاری مدیریــت،  راهبردگــذاری ی

ــوند.  ــزه ش کانالی
ارزیابــی ریســک: ریســک ها، بــا در 
نظــر گرفتــن احتمــال و میــزان تأثیرگــذاری 
تعییــن  بــرای  مبنایــی  به عنــوان  آن هــا، 

چارچوب، نقاط قابل تمرکز را 
به عنوان » ویژگی های مهم« اصول کنترل 

داخلی تشریح می کند.
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چگونگــی مدیریت شــان تحلیــل می شــوند. 
باقی مانــده  و  ذاتــی  برمبنــای  ریســک ها 

می شــوند.  ارزیابــی 
مدیریــت،  ریســک:  بــه  واکنــش 
واکنش هــا بــه ریســک )شــامل اجتنــاب، 
پذیــرش، کاهــش یــا توزیــع( را بــا شــرح 
بــرای  کنش هــا  از  مجموعــه ای  بســط  و 
تحمــل  بــا  ریســک ها  کــردن  هم ســو 
ــادی  ــد اقتص ــک واح ــتهای ریس ــک و اش ریس

 . ینــد می گز بر
و  خط مشــی ها  کنترلــی:  اقدامــات 
رویه هایــی اســت کــه وضــع و اجــرا می شــوند 
تــا بــه کمــک آن هــا، اطمینــان حاصــل شــود 
ــورت  ــی ص ــا اثربخش ــک ب ــه ریس ــش ب واکن

می گیــرد. 
اطالعــات و ارتباطــات: اطالعــات مربــوط 
بایــد در قالــب و چارچــوب زمانــی شناســایی، 
ــا  ــود ت ــانی( ش ــالغ )اطالع رس ــردآوری، و اب گ
کارکنــان را در انجــام مسئولیت شــان توانــا 
ســازد. اطالع رســانی اثربخــش بــه معنــی 
گســترده تر، در پاییــن، عــرض و بــاالی واحــد 

ــان اســت.  اقتصــادی در جری
پایشــگری: کلیــت مدیریــت ریســک بایــد 
ــود.  ــل ش ــش و در صــورت ضــرورت، تعدی پای
پایشــگری بــا فعالیت هــای مدیریتــی مســتمر، 
ارزش یابی هــای جداگانــه یــا هــر دو بــه انجــام 

می رســد. 
مدیریــت ریســک صرفــاً فراینــد متوالــی یــا 
زنجیــره ای نیســت، بــه صورتــی کــه یــک جــزء 
ــه  ــذارد بلک ــر بگ ــدی تأثی ــزء بع ــر ج ــط ب فق
ــه  ــر اســت ک ــویه و تکرارپذی ــدی چندس فراین
ــزء  ــر ج ــد ب ــزء می توان ــر ج ــاً ه در آن تقریب
ــر  ــز مؤث ــل نی ــذارد و درعم ــر بگ ــر تأثی دیگ
ــران، 1387(.  ــادار ته ــورس اوراق به ــت. )ب اس
چارچوب هــای  به کارگیــری   .4

کــوزو و مدیریــت ریســک بنــگاه 
اقتصــادی در ســازمان های دولتــی 
چارچــوب کنترل هــای داخلــی بــه دنبــال 
فراهم کــردن طــرح اولیــه ی مفهومــی بــرای 
انــواع مختلــف ســازمان های غیرانتفاعــی 
خاطرنشــان  به صراحــت  کــوزو  اســت. 
ــکا،  ــی قابل ات ــگری مال ــه گزارش ــد ک می کن
کنتــرل  هــدف  ســه  از  یکــی  به عنــوان 
داخلــی، بــرای ســازمان های غیرانتفاعــی 
هــم بــه کار بــرده می شــود. همچنیــن 
کــوزو بیــان می کنــد کــه »از آن جایــی کــه 
هــدف ایــن واحدهــای اقتصــادی، تحقــق و 
ایجــاد ســود نیســت، در نتیجــه ایــن واحدها 
دیگــری  مالــی  گزارش هــای  می تواننــد 
ــی  ــازمان های دولت ــدگان، س ــرای اهداکنن ب
ــا  ــد ت ــه کنن ــث تهی ــایر اشــخاص ثال ــا س ی
ــه  ــرمایه ای ب ــوه س ــش وج ــق افزای از طری
حمایــت از ایــن اشــخاص بپردازنــد کــه ایــن 
ــاص  ــتانداردهای خ ــق اس ــاً طب ــدام لزوم اق
یــا قوانیــن و مقــررات نیســت.«به عالوه، 
ســازمان های غیرانتفاعــی ممکــن اســت بــه 
ــزم شــوند.  ــی گزارش هــای ســاالنه مل بایگان
بــرای  داخلــی  کنترل هــای  چارچــوب 
ســطوح  کلیــه ی  در  دولتــی  واحدهــای 
کنونــی،  اقتصــاد  اســت.  قابل اجــرا  نیــز 
ــع  ــا مناب ــه ب ــد ک ــزم می کن ــا را مل دولت ه
ــد.  ــام دهن ــری انج ــات بیش ت ــر، اقدام کم ت
ــه  ــده ی بودج ــارهای فزاین ــا فش ــا ب دولت ه
خارجــی  و  داخلــی  فشــارهای  ســایر  و 
می توانــد  رقابتــی  مزایــای  مواجه انــد. 
ــت داشــته  ــر اثربخشــی دول ــی ب ــر منف تأثی
ــران بخــش  ــع 85 درصــد مدی باشــد. درواق
بازرگانــی دولــت مرکــزی ایــاالت متحــد در 
پژوهــش انجــام شــده در ســال 2012 بیــان 
کردنــد کــه مزایــای رقابتــی، مهم تریــن 

کاهــش  بــرای  مانــع  قابل توجه تریــن  و 
آن هــا  نمایندگــی  دفاتــر  در  اثربخشــی 
ــای  ــی رود واحده ــار م ــواره انتظ ــت. هم اس
دولتــی عملیــات خــود را بهبــود دهنــد 
برنــد،  کار  بــه  را  فناوری هــای جدیــد  و 
بنابرایــن تأکیــد شــدیدی بــر ابزارهــای 
کنتــرل داخلــی اســت کــه می تواننــد بــرای 
ــوند.  ــل ش ــی تعدی ــا و تغییرات ــن نیازه چنی

 )D’Aquila & Houmes, 2014(

 5. بــه روز رســانی کتــاب ســبز 
بــرای اســتانداردهای جدیــد 

ــی  ــرل داخل کنت
متحــد6  ایــاالت  محاســبات  دیـــوان 
در سـپتـامبـــر 2013، در پــاســـخ بـــه 
ــی  ــای دولت ــش روی واحده ــای پی چالش ه
تغییراتــی  غیرانتفاعــی،  ســازمان های  و 
در  داخلــی  کنتــرل  اســتانداردهای  در  را 
ــا  ــه از آن ب ــت مرکــزی پیشــنهاد داد ک دول
ــود.  ــاد می ش ــم ی ــبز ه ــاب س ــوان کت عن
ــان دادن  ــرای نش ــنهادی ب ــات پیش اصالح
نســخه ی جدیــدی از اســتانداردهای کنتــرل 
داخلــی طراحــی شــده بودنــد. ایــن ســومین 
تجدیدنظــر از ســال 1983 اســت. در آن 
ــد  ــاالت متح ــبات ای ــوان محاس ــال، دی س
ــتانداردها را  ــن اس ــار ای ــتین ب ــرای نخس ب
بــه دنبــال قانــون یکپارچه ســازی امــور 
بــرای  مرکــزی7  دولــت  مدیــران  مالــی 
کنترل هــای داخلــی منتشــر کــرد. در حــال 
ــد  ــاالت متح ــبات ای ــوان محاس ــر، دی حاض
هنــوز از نظــر مفهومــی همــان اســتانداردها 
ــده ی  ــرا دربرگیرن ــت زی ــرده اس ــظ ک را حف
ــوده  ــی ب ــرل داخل ــر کنت ــج عنص ــان پن هم
و در حــال حاضــر، 17 اصــل چارچــوب 
کنتــرل داخلــی را نیــز معرفــی کــرده اســت. 

6-Government Accountability Office (GAO)
7-Federal Manager’s Financial Integrity Act )FMFIA)
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نمونه های عملیپیشنهادهای کوزو

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه مدیریــت ریســک بنــگاه اقتصــادی بــا 
فرایندهــای اصلــی مدیریــت هماهنــگ و یکپارچــه باشــد. 

وزارت امنیــت داخلــی، دارای کمیتــه ی هدایــت ریســک اســت کــه 
ــه صــورت   ــعبه ها ب ــت ریســک در کل ش ــد مدیری ــن می کن تضمی

یکنواخــت انجــام می شــود. 

بحــث در زمینــه ی دامنــه ی تغییــرات ریســک و همچنیــن کاهــش 
ــره  ــأت مدی ــد و هی ــت ارش ــن مدیری ــازمان را در بی آن در کل س

بهبــود دهیــد. 

هیــأت تحلیــل اطالعــات و حمایــت ســاختاری، طرح هایــی را 
ایجــاد کــرده اســت کــه مشــکالت بالقــوه ی مرتبــط بــا دارایی هــای 

زیربنایــی اساســی را تحلیــل کنــد. 

ــا بهبــود محیــط کنترلــی )چارچــوب کنتــرل داخلــی( و محیــط  ب
ــگ  ــادی(، فرهن ــگاه اقتص ــک بن ــت ریس ــوب مدیری داخلی)چارچ

ــد.  ــت کنی ریســک را تقوی

وزارت بهداشــت و خدمــات انســانی، هیأتــی مشــورتی در زمینــه ی 
برنامــه ی یکپارچه ســازی ایجــاد کــرده کــه حوزه هایــی مثــل 
ــورد  ــی را م ــی عموم ــای درمان ــکی و کمک ه ــای پزش مراقبت ه
ــت  ــی را هدای ــک، برنامه های ــی ریس ــد و ارزیاب ــرار می ده ــه ق توج

ــتفاده هســتند.  ــا سوءاس ــب ی ــرض تقل ــه در مع ــد ک می کن

شناســایی، اولویت بنــدی و واکنــش بــه ریســک را بــا ایجــاد 
ویژگی هــای  براســاس  ریســک  ارزیابــی  بــرای  ســاختاری 
ریســک های ارزیابــی شــده و واگــذاری ارزیابــی ریســک بــه بخــش 

ــد.  ــود دهی ــب، بهب ــی مناس مدیریت

آن  در  کــه  اســت  ریســک  دســتورالعمل  دارای  نیــرو،  وزارت 
ــره ی  ــن زنجی ــک و همچنی ــا ریس ــط ب ــدی مرتب ــای کلی نقش ه
اختیــارات و ارتباطــات بــرای تصمیمــات مدیریــت ریســک تعریــف 

ــده اســت.  ش

دیــوان محاســبات ایــاالت متحــد، اصالحاتــی را بــرای کتــاب ســبز کنترل های داخلی را با استفاده از 17 اصل کوزو تقویت کنید. 
پیشــنهاد کــرده اســت کــه ایــن 17 اصــل را بــا هــم ترکیــب کــرده 

 . ست ا

مراکــز کنتــرل بیماری هــا از چارچــوب مدیریــت ریســک اســتفاده هر دو چارچوب را در سازمان یکپارچه سازید. 
ــگاه  ــک بن ــت ریس ــوب مدیری ــه چارچ ــبتاً ب ــت و نس ــرده اس ک
اقتصــادی شــبیه اســت. برنامــه ی کنترل هــای داخلــی ایــن 
مراکــز، راهبــرد پاییــن بــه بــاال بــرای ارزیابــی ریســک اســت و از 
رویکــرد بــاال بــه پاییــن بــرای مدیریــت ریســک بنــگاه اقتصــادی 

حمایــت می کنــد. 

بــه اعتقــاد کــوزو، ایــن اصــول فراگیــر 
ــیعی از  ــف وس ــرای طی ــد ب ــتند و بای هس
دولتــی  ســازمان های  مثــل  ســازمان ها 
و غیرانتفاعــی بــه کار گرفتــه شــود. بــر 

ــاالت  ــبات ای ــوان محاس ــاس، دی ــن اس همی
متحــد، ایــن اصــول را بــرای محیــط دولتــی 
ــماره  ــدول ش ــت. در ج ــرده اس ــل ک تعدی
زمینــه ی  در  کــوزو  پیشــنهادهای  یــک 

ــی  ــرل داخل ــوب کنت ــری دو چارچ به کارگی
ســازمان های  در  ریســـک  مدیریـــت  و 

ــت. ــده اس ــه ش ــی ارائ غیرانتفاع
)D’Aquila & Houmes, 2014( 

جدول شماره یک: پیشنهادهای کوزو برای به کارگیری چارچوب کنترل داخلی و مدیریت ریسک برای واحدهای غیرانتفاعی
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ــار  ــه ی معی ــه  مثاب ــک ب 6. ریس
ــگاه  ــک بن ــت ریس ــی: مدیری اصل

ــادی  اقتص
ــه  ــی، کمــک ب ــرل داخل ــی کنت ــدف کل ه
انجــام دادن  بــرای  اقتصــادی  واحدهــای 
ــت  ــن مأموری ــت آن هــا اســت کــه ای مأموری
در  نتیجــه  بهتریــن  از  اســت  عبــارت 
و  مالیات دهنــدگان  بــرای  ارزش  بهتریــن 

اهداکننــدگان. 
در  دیلویـــت8  حسابرســـی  مؤسســـه ی 
ــت  ــی دول ــور مال ــران ام ــای مدی »دیدگاه ه

ــه  ــا توج ــه ب ــد ک ــان می کن ــزی«9 بی مرک
بــه این کــه در نظــر گرفتــن ریســک، معیــار 
ــی اســت،  ــای داخل ــاد طراحــی کنترل ه بنی
مدیــران امــور مالــی بــرای ارزیابــی روزمــره 
موجــود  داخلــی  کنترل هــای  اثربخشــی 
تعدیــل  بــرای  مبنایــی  آوردن  فراهــم  و 
ــه  ــازی هزین ــرای بهینه س ــود ب ــی خ طراح
و اثربخشــی، بایــد از چارچــوب مدیریــت 
ــی  ــج ارزیاب ــادی و نتای ــگاه اقتص ــک بن ریس
ریســک به عنــوان اهــرم اســتفاده کننــد. 
ــت  ــوب مدیری ــال 2004 چارچ ــوزو در س ک
ــهیل  ــرای تس ــادی را ب ــگاه اقتص ــک بن ریس
ــرل  ــد کنت ــود فراین ــت ریســک و بهب مدیری
داخلــی منتشــر کــرد. هــدف ایــن بــود کــه 
مدیریــت ریســک بنــگاه اقتصــادی جامع تــر 
باشــد و در میــان عوامــل دیگــر، عنصــر 
ــوب  ــک را در چارچ ــی ریس ــت ارزیاب بااهمی
این کــه  به ویــژه  دهــد.  ارتقــا  اصلــی 
مدیریــت ریســک بنــگاه اقتصــادی، »عنصــر 
ــی ریســک چارچــوب کنتــرل داخلــی  ارزیاب
ــایی  ــذاری«، »شناس ــه »هدف گ ــوزو« را ب ک
بســط  ریســـک«  »ارزیابــی  و  رویـــداد« 
می دهــد و چنیــن عنصــری را تحــت عنــوان 
ــد.  ــه می کن ــک« اضاف ــه ریس ــش ب »واکن

داخلــی،  کنتــرل  چارچــوب  براســاس 
ــرر  ــا و مک ــدی پوی ــک، فراین ــی ریس ارزیاب
ــت  ــک اس ــل ریس ــایی و تحلی ــرای شناس ب
ــق شــوند  ــداف واحــد اقتصــادی محق ــا اه ت
و مبنایــی بــرای تعییــن چگونگــی مدیریــت 
ریســک شــکل گیــرد. اصــول شــش تــا نُــه، 

ارزیابــی ریســک را توضیــح می دهــد: 
• اصــل شــش: ســازمان، اهــداف خــود 
را به روشــنی تعییــن می کنــد تــا امــکان 
ــوط  ــک های مرب ــی ریس ــایی و ارزیاب شناس

ــازد.  ــم س ــداف را فراه ــه اه ب
ریســک های  ســازمان،  هفــت:  اصــل   •
ــود  ــداف خ ــه اه ــت یابی ب ــه دس ــوط ب مرب
ــد  ــایی می کن ــادی شناس ــد اقتص را در واح
بــرای  مبنایــی  به عنــوان  را  ریســک ها  و 
تحلیــل  آن  مدیریــت  چگونگــی  تعییــن 

 . می کنــد
تعییــن  در  ســازمان  هشــت:  اصــل   •
ریســک های مربــوط بــه دســت یابی بــه 
ــر  ــب را در نظ ــوه ی تقل ــکان بالق ــداف، ام اه

می گیـــرد. 
را  تغییراتــی  ســازمان  نُــه:  اصــل   •
ــد  ــه می توان ــد ک ــن می کن ــایی و تعیی شناس
ــی  ــرل داخل ــتم کنت ــر سیس ــی ب ــر بزرگ اث

ــد.  ــته باش داش
ســرانجام، چارچــوب مدیریــت ریســک 
کــوزو بــا اجتناب از ریســک، تقســیم ریســک 
ــی  ــروکار دارد در حال ــک س ــش ریس و کاه
ــوزو در  ــی ک ــرل داخل ــوب کنت ــه چارچ ک
اصــل بــا کاهــش ریســک در ارتبــاط اســت. 
ــای  ــه کنترل ه ــوب یکپارچ ــورد چارچ در م
داخلــی کــوزو، دیویــد لندســیتل10 می گویــد 
ــوب  ــک و چارچ ــت ریس ــوب مدیری »چارچ

ــی،  ــرل داخل ــده ی کنت ــه ی به روزش یکپارچ
مکمــل یکدیگرنــد و هیچ یــک جایگزیــن یــا 

ــت.  ــری نیس ــده ی دیگ ملغی کنن
در حالــی کــه شــرکت ها بــه طــور فزاینــده 
ای بــر حــذف ریســک تأکیــد دارنــد، انجمــن 
حســابداران رســمی امریــکا11 در »خالصــه ی 
 ،)2010 )فوریــه ی  دولــت«  پاســخ گویی 
ــازمان ها از  ــه ی س ــه کلی ــد ک ــاره می کن اش
ــد  ــد تأکی ــی، نیازمن ــای دولت ــه واحده جمل
ــازمانی در  ــچ س ــتند. »هی ــک هس ــر ریس ب
ــد  ــت واح ــر موجودی ــک ب ــر ریس ــر تأثی براب
انجــام  بــرای  آن  توانایــی  و  اقتصــادی 
ــال اهــداف ضــروری،  ــت خــود در قب مأموری
مصــون نیســت.« ســـازمان های دولتـــی 
و  منحصـربه فـــرد  ریســک های  بــا  نیــز 
گـــاه ریســـک های جدیــدی در هنــگام 
ــود  ــای خ ــرت برنامه ه ــتی و مباش سرپرسـ
مدیریــت  چارچــوب  می شــوند.  روبــه رو 
ریســک به عنــوان یــک الگــوی متمرکــز 
و  واحدهــای دولتــی  بــا  بــر شــرکت ها، 
مرتبــط  نیــز  غیرانتفاعــی  ســازمان های 
اســت.» درواقــع، ایــن صرفــاً زمینــه یــا 
در  را  تفاوت هایــی  کــه  اســت  مفهومــی 
کلیــدی  مفاهیــم  به کارگیــری  چگونگــی 
در  اقتصــادی  بنــگاه  ریســک  مدیریــت 
دولت هــا  دســت  بــه  و  فنــی  ســطح 
ســهام دار  دولت هــا  مــی آورد.«  به وجــود 
ــه،  ــوان نمون ــه عن ــان )ب ــا ذی نفع ــد ام ندارن
تأمیــن  ســازمان های  مالیات دهنــدگان، 
مالــی، انجمن هــا و...( دارنــد. بــه همیــن 
ترتیــب، واحدهــای دولتــی در پــی حداکثــر 
کــردن ســود بــرای ســهام داران خود نیســتند 
امــا قطعــاً بــه دنبــال ارائــه ی خدمــات 
ضــروری خــود بــه ذی نفعــان هســتند. ایــن 
ــی  ــازمان های غیرانتفاع ــورد س ــاله در م مس

ــت.  ــادق اس ــم ص ه
)D’Aquila & Houmes, 2014(

8-Deloitte                                            9-Federal CFO Insights
10-David Landsittel
11-American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) [
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مؤسســه  مدیــران  از  دیکســون12  دان 
دارد  اعتقــاد  نیــز  دیلویــت  حسابرســی 
کــه ماننــد دیگــر واحدهــای اقتصــادی، 
ســازمان های دولتــی نیــز، تحــت فشــار 
ــت ریســک راهبــردی،  ــرای مدیری شــدید ب
ــک های  ــررات و ریس ــن و مق ــک قوانی ریس
ــی،  ــتند و از جهات ــاری هس ــی و اعتب امنیت
حــذف ریســک دولــت می توانــد حتــی 
ــأت  ــه هی ــد ک ــی باش ــر از چالش پیچیده ت
بــا  خصوصــی  شــرکت های  مدیره هــای 
تردیــد شــرکت ها  بــدون  آن مواجه انــد. 
و مدیــران ارشــد زمانــی کــه مدیریــت 
ریســک شــعبه بــه طــور وســیعی در میــان 
ــده  ــتقل پراکن ــزرگ و مس ــای ب مدیریت ه
ــن  ــدگاه روش ــد دی ــت نمی توانن ــده اس ش
ــت از  ــرای حمایـ ــود را بـ ــاز خـ ــورد نی مـ
ــه  اعتمــاد عمومــی و انتظــارات انجمن هــا ب

)Deloitte, 2013( آورنــد.  دســت 
هفت حوزه ی ریسک

ــت  ــت، هف ــی دیلوی ــه ی حسابرس مؤسس
ــرده  ــن ک ــک را تعیی ــی ریس ــوزه ی اصل ح
ــر  ــی اث ــازمان های دولت ــر س ــه ب ــت ک اس

می گــذارد. 
برخــی از ایــن ریســک ها بــرای ســایر 
سـازمـان هـــای  و  دولـــت  حوزه هـــای 
اســت.  قابل اســتفاده  نیــز  غیرانتفاعــی 
ــن  ــری ای ــی به کارگی ــی از چگونگ نمونه های

اســت: ایــن شــرح  بــه  چارچوب هــا 
1. ریسک اعتباری

ــر  ــم ب ــد ه ــده می توان ــیب دی ــار آس اعتب
ــازمان های  ــر س ــم ب ــی و ه ــای دولت واحده
باشــد.  اثرگــذار  به شــدت  غیرانتفاعــی، 
هــر دو چارچــوب بــا محیــط کنترلــی 
ــط  ــا محی ــی( ی ــرل داخل ــوب کنت )چارچ
داخلــی )چارچــوب مدیریــت ریســک بنــگاه 

پایــه و  اقتصــادی( آغــاز می شــود کــه 
ــت. در  ــر اس ــزای دیگ ــه ی اج ــاس کلی اس
ــرل  ــوب کنت ــل از چارچ ــن اص ــع، اولی واق
ــه یکپارچگــی  ــی( ب ــی )محیــط کنترل داخل
و ارزش هــای اخالقــی ســازمان مربــوط 
تمایــالت  مرکــزی،  عنصـــر  می شــود. 
اخالقــی مدیــران ارشــد اســت. اعتبــار 
واحــد اقتصــادی تابعــی از اعتبــار مدیریــت 
آن اســــت. چـــاک هـریـــس13 شـریــــک 
ــاوس  ــس واتر ه مؤسســه ی حسابرســی پرای
ــه ی  ــود در زمین ــه ی خ ــرز، در مصاحب کوپ
ــده ی  ــوب به روزش ــل از چارچ ــول حاص تح
کنتــرل داخلــی بیــان می کنــد کــه تــا 
امــروز در بســیاری از ســازمان ها، تأکیــد 
بــر فعالیت هــای کنترلــی بــوده اســت. 
ــوب  ــده در چارچ ــول مطرح ش ــن اص بنابرای
می توانــد  داخلــی  کنتــرل  به روزشــده ی 
بُعــد دیگــری از کــوزو یعنــی عنصــر محیــط 
)PWC, 2013( .ــد ــعه ده ــی را توس کنترل

2. ریسک سیاسی
چالش هــای  بــا  دولتـــی  ســازمان های 
ــت  ــردی در مــدیریـ ــه فــ ــر بـ منحصــ
ریسـک هــــای مربــــوط بـــه تغییــــر 
ــه رو هســتند کــه  اولویت هــای سیاســی روب
ــن  ــوه و همچنی ــن وج ــر تامی ــد بـ می توان
عملکـــرد کلــی آن هـــا اثـــر بگـــذارد. 
ســازمان های غیرانتفاعــی نیــز بــه واســطه ی 
کمک هــای بالعــوض قابل توجــه دولــت 
تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد زیــرا تــا حــد 
ــرات  ــی هســتند. تغیی ــر آن متک ــادی ب زیـ
ــودن  ــترس ب ــی، در دس ــای سیاس اولویت ه
وجــوه را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. اصــول 
ــه  هفــت و نُــه چارچــوب کنتــرل داخلــی ب
ــه  ــژه ای ب ــور وی ــه ط ــه، ب ــرح پیش گفت ش
موضــوع تغییــرات اولویت هــای سیاســی 
ــه  ــل ب ــر دو اص ــرا ه ــتند زی ــوط هس مرب
ــادی  ــل اقتص ــل عوام ــی مث ــل خارج عوام
و قوانیــن و مقــررات اشــاره دارد. واحــد 

12-Don Dixon
13-Chuck Harris
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اقتصــادی نیازمنــد آن اســت کــه بــا تعدیــل 
ــود،  ــای کســب وکار خ ــا و فراینده اولویت ه
بــا ایــن تغییــرات هماهنــگ شــود. بــا 
ــد  ــی می توان ــک سیاس ــه ریس ــود این ک وج
اقتصــادی  واحــد  توانایــی  از  فراتــر 
بــرای کنتــرل مســتقیم آن باشــد، امــا 
بالقــوه ای  رویدادهــای  بایــد  ســازمان ها 
ــت  ــر مأموری ــه ب ــد ک ــی کنن ــش بین را پی
و اهــداف واحــد اقتصـــادی اثــر می گــذارد. 
ــش  ــا افزای ــه »ب ــد ک ــان می کن ــوزو بیـ ک
ــایی  ــرای شناس ــی واحــد اقتصــادی ب توانای
ــا،  ــی واکنش ه ــوه و طراح ــای بالق رویداده
ســازمان ریســک غافلگیری هــای ناخواســته 
ــا آن  ــط ب ــای مرتب ــا زیان ه ــا ی و هزینه ه
ــادی  ــای اقتص ــد. واحده ــش می ده را کاه
ــتفاده از  ــا اسـ ــه، بـ ــور فعاالن ــد به طـ بایـ
مفاهیــم هــر دو چارچوب، ریســک سیاســی 
را مدیریــت کننــد تــا بــه اثــرات رویدادهــای 
ــوع، واکنــش  سیاســی ناســازگار پــس از وق

ــد.  ــان دهن نش
)D’Aquila & Houmes, 2014(

3. ریسک زیرساخت اصلی
ــک های  ــد ریس ــی بای ــازمان های دولت س
مرتبــط بــا زیرســاخت اصلــی خــود را 
شناســایی و مدیریــت کننــد. اصــول مرتبــط 
)چارچــوب  کنترلــی"  "فعالیت هــای  بــا 
کنتــرل داخلــی( بــه طــور ویــژه ای بــه 
ــول  ــن اص ــت. ای ــوط اس ــأله مرب ــن مس ای
ــرای  ــا ب ــعه ی کنترل ه ــاب و توس ــا انتخ ب
توســعه ی  و  انتخــاب  ریســک،  کاهــش 
ــاوری  ــر فن ــم ب ــی حاک ــای عموم کنترل ه
و به کارگیــری ایــن کنترل هـــا از طریــق 
سـیاســـت هایی مرتبـــط اســــت کـــه 
ایجـــاد می کنــد. دولت هــا  را  انتظــارات 
اساســی  امکانــات  و  تأسیســات  از  بایــد 
ــه،  ــه عنــوان نمون خــود محافظــت کننــد. ب
ــات و  ــه امکان ــد ب ــان مجــاز بای ــا کارکن تنه
تســهیالت اساســی )مثــل تأسیســات بــرق، 

آب،...( دسترســی داشــته باشــند. مدیریــت 
بــرای  را  رویه هایــی  و  سیاســت ها  بایــد 
نظــارت و تنظیــم عملیات هــای زیرســاختی 
اساســی اتخــاذ کنــد. دولت هــای دارای 
زیرســاخت فنــاوری اطالعــات گســترده، 
را  اطالعــات  درســتی  و  امنیــت  بایــد 
ــی  ــرل داخل ــوب کنت ــد. چارچ ــن کنن تأمی
ــر  ــه ه ــد ک ــان می کن ــژه بی ــور وی ــه ط ب
جدایی ناپذیــر  جــزء  فنــاوری  زمــان 
عملیــات واحــد اقتصــادی باشــد، دسترســی 

محدودشــده ضــروری اســت. 
 )D’Aquila & Houmes, 2014(

4. ریسک سرمایه ی انسانی
ســهم  می توانــد  انســانی  ســرمایه ی 
زیــادی از هزینه هــای عملیــات را بــه خــود 
ــود  ــر س ــی ب ــر بزرگ ــد و اث ــاص ده اختص
ــک ها  ــد. ریس ــته باش ــازمان داش ــص س خال
عبارت انــد از: مدیریــت مســایل مرتبــط 
بــا دانــش و آمــوزش کافــی، مبنــای ســنی 
ــتگی،  ــوه بازنشس ــش در وج ــد، کاه کارمن
طـرح هــــای مــزایـــای بازنشسـتگــــی 
تعــریف شـــده و ارزش هـــای اخـالقـــی 
ــی  ــط کنترل ــی محی ــل اساس ــان. اص کارکن
ــل  ــق اص ــی(، طب ــرل داخل ــوب کنت )چارچ
چهــار، تعهــد ســازمان بــه جــذب، توســعه، 
حفــظ و نگهــداری افــراد بــا صالحیــت 
اســت.  ســازمان  اهــداف  از  حمایــت  در 
ــن  ــوارد و همچنی ــن م ــه ای ــار ب ــل چه اص
بــه ارزیابــی صالحیــت در کل ســازمان، 
و  هدایت کننــده  برنامه هــای  به عنــوان 
همیــن  بــه  می کنــد.  اشــاره  آموزشــی 
ــدی  ــر کلی ــانی، عنص ــع انس ــب، مناب ترتی
»محیــط داخلــی« )چارچــوب مدیریــت 
ــت  ــگاه اقتصــادی( اســت. صداق ریســک بن
مؤثرتریــن  از  کارمنــدان  صالحیــت  و 
ــت.  ــک اس ــش ریس ــرای کاه ــا ب کنترل ه
ــه  ــود ب ــاز خ ــد نی ــاری بای ــای تج واحده
پیش بینــی  را  آتــی  انســانی  ســرمایه ی 

ــاز  ــر نی ــم ب ــی ه ــای جمعیت ــد. رونده کنن
ــه  ــده ب ــات فراهم ش ــه خدم ــهروندان ب ش
دســت دولــت و هــم بــر درآمدهــای مالیاتی 
اثــر  شــهروندان  ایــن  از  دریافت شــده 
ــت  یابی  ــرای دس ــا ب ــن رونده ــذارد. ای می گ
ــا و  ــع تقاض ــرای رف ــروری ب ــع ض ــه مناب ب
ــت  ــوان مدیری ــز به عن ــی و نی ــای آت نیازه
ــه  ــد موردتوج ــرمایه انســانی بای ریســک س
ــای  ــر، سـازمـان هـ ــد. باردیگـ ــرار گیرنـ قـ
ــرات  ــا اث ــد ت ــالش کنن ــد ت ــی بای غیرانتفاع
ــوس  ــری نف ــه آمارگی ــوط ب ــرات مرب تغیی
ــف و  ــا وظای ــط ب ــای مرتب ــر توانایی ه را ب
مأموریــت خــود پیش بینــی کننــد. بــه 
عنــوان نمونــه، مؤسســات خیریــه بایــد 
ــر  ــر ب ــی مؤث ــادی و اجتماع ــل اقتص عوام
تمـایـــالت نوع دوســـتانه ی افــراد بــرای 
اهــدای کمــک را شناســایی و بــرآورد کننــد. 

)D’Aquila & Houmes, 2014(
5. ریسک رعایت

رعـایـــت قوانیـــن و مقـــررات بـــرای 
دولت هـــا از اهمیــت بســیار برخوردار اســت 
ــت  ــب، قوانیــن و مقــررات، مأموری ــرا اغل زی
می کنــد.  تعییــن  را  آن هــا  ســاختار  و 
ســازمان های غیرانتفاعــی نیــز تابــع رعایــت 
قوانیــن و الزامــات گزارشــگری هســتند. 
منظــور  بــه  غیرانتفاعــی  ســازمان های 
بایــد  مالیاتــی،  معافیــت  از  برخــورداری 
مقــررات مالیاتــی مربــوط را رعایــت کننــد. 
از عناصــر مهــم هــر دو چارچــوب، الزاماتــی 
اســت کــه واحدهــای تجــاری بایــد در 
زمینــه ی قوانیــن و مقــررات رعایــت کننــد. 
ــط  ــرات ریســک های مرتب ــرای کاهــش اث ب
ــادی  ــای اقتص ــت، واحده ــک رعای ــا ریس ب
بایــد در ابتــدا از قواعــد، قوانیــن و مقــررات 
و الزامــات گزارشــگری آگاه و مطلــع باشــند 
کــه بــه طــور شــفافی در چارچــوب کنتــرل 
داخلــی بیــان شــده اســت. تأمیــن مالــی از 
طریــق دولــت نیازمنــد حسابرســی اســت و 
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ســازمان های غیرانتفاعــی بــرای کاهــش 
از  نظــر  صــرف  بایــد  رعایــت  ریســک 
الزامــات قانونــی، حسابرســی را هــم در نظــر 
)D’Aquila & Houmes, 2014( .بگیرنــد

7. ریســـــک شـفافیــــت و 
پاســخ گـــویی

از آن جـایـــی کـــه دولـت هـــا بـــرای 
ــت  ــوم فعـالیـ ــه عمـ ــانی بـ خـدمت رســ
می کننـــد و تامیــن مالــی خــود را از طریــق 
ــد، در  ــام می دهنـ ــان انج مـالیات دهـندگـ
آن هــا، شـــفافیت و پاســـخ گویی در زمینه ی 
امــور )تامیــن( مالــی حائــز اهمیــت زیــادی 
اســت. جیــم دالکیــن،14 مدیــر امــور مالــی و 
ــاالت  ــبات ای ــوان محاس ــه در دی ــروه بیم گ
ــرات پیشــنهادی در  ــاره ی تغیی متحــد، درب
کتــاب ســبز اعتقــاد دارد کــه ســطر نهایــی 
صــورت ســودوزیان )ســود خالــص( در واقــع 
دربــاره ی پاســخ گویی و شــفافیت اســت 
ــی را در  ــر رویدادهــای مهــم و اساس و اگ
ــاق  ــال اتف ــی س ــه در ط ــم ک ــر بگیری نظ
ــه  ــر ب ــت منج ــن اسـ ــد و ممکـ می افتنـ
ــوند، در  ــی ش ــوه دولت ــریع وج ــرف س مص
چنیــن حالتــی کنترل هــای داخلــی بســیار 
حیاتــی خواهنــد بــود. بنابرایــن بســیار 
اســت کــه کنترل هــای  اهمیــت  حائــز 
ــخ گویی  ــرای پاس ــت ب ــن دس ــی از ای داخل
وجــود داشــته باشــد. در مفهومــی  مشــابه، 
ســازمان های غیرانتفاعــی کــه بــر ســر 
کمک هــای بالعــوض داوطلبانــه و اهــدا 
قابلیــت  افزایــش  از  می کننــد،  رقابــت 
ــوه  ــود از وج ــتفاده خ ــی اس ــت چگونگ رؤی

اهداشــده منتفــع می شــوند. 
طبــق اصــل دو چارچــوب کنتــرل داخلی، 
هیــأت مدیــره بایــد بــرای کنترل هــای 
داخلــی نظــارت مناســب فراهــم آورد. ایــن 
اصــل همچنیــن خاطــر نشــان می کنــد 
که شـــفافیت، پاســـخ گویی مدیریـــت ارشد 

و هیــأت مدیــره را تقویــت می کنــد. انجمــن 
ــه ایــن نکتــه  حســابداران رســمی امریــکا ب
ــی  ــه ی حسابرس ــه کمیت ــد ک ــاره می کن اش
دولــت، نقــش مهمــی را در کمــک بــه 
ایفـــا  تضمیــن پاســـخ گویی و رعایـــت 

ــد.  می کنـ
)D’Aquila & Houmes, 2014(

ــه ی حسابرســی  ــه کمیت ــاز ب ــچ گاه، نی هی
مؤثــر در دولــت بــه انــدازه ی زمــان حاضــر، 
بــه  بــا توجــه  نبــوده اســت.  ضــروری 
بیش تــر شــدن کســری بودجــه، توقــف 
ــان،  ــراج کارکن ــاری و اخ ــا و برکن برنامه ه
ــات  ــت خدم ــا مدیری ــی ب ــای دولت واحده
ــرم  ــت وپنجه ن ــر دس ــع کم ت ــا مناب ــود ب خ
می کننــد. مقامــات رســمی  دولــت بایــد بــه 
گونــه ای فعــال نیــاز بــه مخــارج را ارزیابــی 
ــا  ــه درآمد ه ــد ک ــن کنن ــن و تضمی و تعیی
به موقــع دریافــت و بــه طــور صحیحــی 

)AICPA, 2011( می شــوند.  مدیریــت 
اصــل 14 )ارتباطــات داخلــی( و اصــل 
چـــارچوب  خارجـــی(  )ارتـباطـــات   15
کنتــرل داخلــی نیــز بــه ایــن موضــوع 
ــات  ــای حــاوی اطالع ــرتبط اند. گزارش ه مـ
اختیــاری نیــز می توانند ریســـک شـــفافیت 
ــوان  ــد. به عن ــش دهن ــخ گویی را کاه و پاس
ــدارک  ــه م ــوط ب ــای مرب ــه، گزارش ه نمون
ــه  ــده ب ــغ اهداش ــد مبال ــه درص ــوط ب مرب
مرتبــط  ریســک های  حادثــه،  قربانیــان 
می دهــد.  کاهــش  را  عدم شــفافیت  بــا 
ــرای  ــواهدی ب ــد ش ــی می توانن گزارش های
ــی  ــن مال ــای تأمی ــه نیازه ــت و توجی حمای
ــود  ــری را بهب ــد کــه تصمیم گی فراهــم آورن
ــتانداردها را  ــراف از اس ــا انح ــند ی می بخش

می کننــد.  شناســایی 
بــا توجــه بــه انگیزه هــای کاهــش بودجــه 
ــد  ــدف می توان ــن ه ــا، ای ــطح دولت ه در س
ــم  ــا مه ــرای دولت ه ــژه ای ب ــور وی ــه ط ب
ــعه ی  ــاب و توسـ ــل 10 )انتخـ ــد. اص باش

از  تعــدادی  کنتـرلـــی(،  فعـالـیت هـــای 
ــب وکار  ــد کس ــی فراین ــای کنترل فعالیت ه
را شناســایی می کنــد کـــه بــا ریســـک 
ــرای  ــم بـ ــخ گویی هـ ــافیت و پـاسـ شـفـ
ــی  ــازمان های غیرانتفاع ــم سـ ــا و ه دولت ه
ــامل  ــا شـ ــن کنترل هـ ــت. ای ــط اس مرتب
ــای  ــی، کنترل هـ ــار، وارسـ ــض اختیـ تفویـ
فیزیکــی، کنتــرل بــر داده ی اصلــی، تلفیــق 

و کنترل هــای نظارتــی اســت. 
)D’Aquila & Houmes, 2014(

8. ریسک فناوری اطالعات
ــاوری اطالعــات  ــه کارگیــری فن افزایــش ب
بــه افزایــش ریســک فنــاوری اطالعــات 
منجــر می شــود. بــا رشــد شــهرداری ها، 
ــای  ــرای ایف ــد ب ــی بای ــتم های اطالعات سیس
الزامــات آتــی تعدیــل شــوند. اهداکننــدگان 
بایــد  غیرانتفاعــی  ســازمان های  آن الیــن 
ــان  ــان در ام ــات آن ــه اطالع ــد ک ــرض کنن ف
ــژه  ــات به وی ــاوری اطالع ــک فن ــت. ریس اس
مرکــزی  دولــت  بــزرگ  ســازمان های  در 
ــده ی  ــر پردازش کنن ــاً اگ ــت خصوص ــاال اس ب
حجــم زیــادی داده باشــد. هــر دو چارچــوب 
فنــاوری  ریســک  در  کلیــدی  نقشــی 
ــای  ــل 11 ) فعالیت ه ــد. اص ــات دارن اطالع
فنــاوری(  بــر  حاکــم  عمومــی  کنترلــی 
چارچــوب کنتــرل داخلــی شــامل بحــث در 
فنــاوری،  زمینــه ی کنترل هــای عمومــی 
ــت  ــای مدیری ــاوری، فراینده ــاخت فن زیرس
ــه  ــوط ب ایمنــی و تحصیــل فناوری هــای مرب

فرایندهــای توســعه و نگهــداری اســت. 
ــات  ــاوری اطالع ــر فن ــفر،15 مدی ــتیو ش اس
بیــان می کنـــد کــه بـــا وجــود این کــه 
بخــش عمــده ای از ادبیــات کنتــرل داخلــی 
بـــر سیسـتم هـــای مالـــی تأکیــــد دارد 
کنتــرل  مفاهیــم  می تواننــد  ســازمان ها 
داخلــی را بــرای فنــاوری اطالعــات نیــز بــه 
کار برنــد. بــه عنــوان نمونــه، گــروه توســعه ی 

14-Jim Dalkin
15-Steve Shafer
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ــرد  ــن راهب ــد از ای ــاوری می توان ــرد فن کارب
ــه  ــوط ب ــف مرب ــاط ضع ــایی نق ــرای شناس ب
افزایــش هزینــه اســتفاده کنــد. در حقیقــت 
ــتمی  ــتفاده از سیس ــا اس ــد ب ــا می توانن آن ه
و  کننــد  مشــخص  را  هزینه هــا  افزایــش 
ــا  ــر خروجی ه ــده در براب ــتفاده ش ــع اس مناب
ــی ریســک  ــالوه، ارزیاب ــد. به ع ــی کن را ردیاب
ــی  ــاط ضعف ــایی نق ــرای شناس ــد ب می توان
اســتفاده شــود کــه می توانــد بــه طــور 
بالقــوه بــه زیــان خدمــات فنــاوری اطالعــات 

ــود.  ــر ش منج
)D’Aquila & Houmes, 2014(

9. خالصه و نتیجه گیری
ســازمان های  کارگــروه   1992 ســال  در 
ــرل  ــوزو( کنت ــردوی )ک ــیون ت ــی کمیس حام
یکپارچــه  چارچــوب  قالــب  در  را  داخلــی 
ــوب  ــن چارچ ــرا درآورد. ای ــه اج ــی و ب معرف
مــورد قبــول هیــأت مدیــره و مدیــران ارشــد 
شــرکت ها بــود و همچنیــن بــه طــور گســترده 
در تمــام دنیــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و 
به عنــوان راهنمایــی در طراحــی، پیاده ســازی 
و هدایــت کنتــرل داخلــی مؤثر شــناخته شــد. 

چارچــوب کنتــرل داخلــی موجــب توســعه ی 
ــی و  ــی و غیرمال ــگری مال ــای گزارش فراینده
گزارش هــای درون ســازمانی نیــز شــده اســت. 
کنتــرل داخلــی بــه واحدهــا بــرای دســت یابی 
بــه اهــداف ســازمانی مهــم و بهبــود اســتقرار 
ــد.  ــا، کمــک چشــمگیری می کن ــداف آن ه اه
چارچــوب یکپارچــه ی کنتــرل داخلــی کــوزو 
بــه ســازمان ها توانایــی اثربخــش بــودن را 
ــی  ــرات احتمال ــش مخاط ــد و در کاه می ده
در حــد قابــل قبــول و همچنیــن در حمایــت 
ــازمان ها  ــر س ــارت ب ــا و نظ از تصمیم گیری ه
ــر،  ــوی دیگ ــد. از س ــد ش ــع خواه ــر واق مؤث
ــادر  ــر را ق ــک مدی ــت ریس ــوب مدیری چارچ
و  عدم قطعیــت  وجــود  به رغــم  می ســازد 
آن،  بــه  وابســته  فرصت هــای  و  ریســک ها 
ــر اداره  ــورت مؤث ــه ص ــادی را ب ــد اقتص واح
ــی  ــت ارزش زای ــب ظرفی ــن ترتی ــد و بدی کن
ــک  ــت ریس ــد. مدیری ــش ده ــرکت را افزای ش
ــت.  ــط اس ــم مرتب ــزء به ه ــت ج ــامل هش ش
ــگاه  ــا آن بن ــت ب ــه مدیری ــی ک ــزا از راه اج
بــا  و  برگرفتــه می شــوند  اداره می کنــد  را 
فراینــد مدیریــت یکپارچــه هســتند. کــوزودر 
فوریــه ی 2014، » بهبــود راهبــری و عملکــرد 

کــوزو  چارچوب هــای  چه گونــه  ســازمانی: 
ــه  ــرد ک ــد« را منتشــر ک ــد کمــک کن می توان
ــوب  ــر دو چارچ ــه ه ــد چه گون ــان می ده نش
می توانــد راهبــری و عملکــرد ســازمانی را 
بــرای موفقیــت مــداوم افزایــش دهــد. هــر دو 
چارچــوب آن قــدر قــوی هســتند کــه به طــور 
از ســوی  و  کاربــرده شــوند  بــه  مســتقل 
دیگــر هــر دو چارچــوب هــدف مشــترکی 
ــه واحــد  ــه آن هــدف هــم کمــک ب ــد ک دارن
اقتصــادی بــرای دســت یابی بــه اهــداف و 
بهینه کــردن فشــار ناگزیــر میــان خلــق ارزش 
ــظ ارزش  ــای حف واحــد اقتصــادی و فعالیت ه
اســت. بنابرایــن، هــر دو چارچــوب، در صــورت 
ــری را  ــای راهب ــر، فراینده ــری مؤث ــه کارگی ب
تســهیل و از آن پشــتیبانی می کننــد و در 
حالــی کــه کاربردهــای دو چارچــوب بــا توجــه 
بــه خصوصیــات ریســک هــر واحــد اقتصــادی 
متفــاوت خواهــد بــود، هــر دو چارچــوب 
کــه  می کننــد  فراهــم  مفهومــی  مبنایــی 
غیرانتفاعــی  ســازمان های  و  دولت هــا 
بــا اســتفاده از آن می تواننــد فعاالنــه بــه 
ــت  ــت مدیری ــری و تقوی ــه کارگی طراحــی و ب

ــد.  ــد بپردازن ــر و کارآم ــک مؤث ریس
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