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مقدمه 
به دلیل افزایش اهمیت تأثیر تقلب و مصداق های آن از جمله فســاد مالی، پولشــویی و رشــوه بر اقتصاد جامعه و ناتوانی حسابرسان در 
کشف تقلب های بااهمیت که به تازگی آشکار شده است و با توجه به درخواست جامعه و برای جلوگیری از کاهش اعتبار حرفه و حفاظت از 
منافع عمومی، رهنمودهای عملی تر و ملموستر و نظارت بیشتری را برای کنترل این مهم نیاز داریم. در این راستا به موجب دستورعمل 
کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که در تاریخ 16 اردیبهشت سال 1391 به تصویب 
رسید، هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مکلف شدند نسبت به استقرار و به کارگیری 
کنترل های داخلی مناســب و اثربخشی به منظور دســتیابی به هدفهای شرکت، اطمینان حاصل کرده و نتایج آن را در گزارشی با عنوان 
گزارش کنترلهای داخلی درج و افشا کنند. حسابرسان مستقل شرکت های بورس و فرابورس نیز موظف شدند در گزارش خود به مجمع 

عمومی صاحبان سهام، در مورد استقرار و به کارگیری سیستم کنترل های داخلی اثربخش اظهارنظر کنند.
 اما نکته درخور توجه این جاســت که در راســتای ایجاد بستری مناســب برای اجرای کارا و مؤثر این دستورعمل، توجه به مسائل و 

چالش های آن از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بدین ترتیب، هدف این مقاله شناســایی چندین مشکل بنیادین در رابطه با گزارشــگری کنترل های داخلی در ایران است. در همین 
راستا، سعی شــده است ضمن بیان مزایای استقرار و گزارشگری کنترل های داخلی اثربخش، چالش ها و ابهامهای اجرای دستورعمل 
مصوب در این زمینه بررســی شــوند؛ با این امید که مجامع حرفه ای از جمله جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی، هیچ گونه 

تالشی را در زمینه ابهام زدایی از موضوع موردنظر دریغ نکنند.
روش تحقیق موردنظر کیفی می باشد و با استناد به آرای صاحبنظران در ایران و مطالعات کتابخانه ای استنباط شده است.

 مریم کاویانی

نگاهی به

  چالش های گزارشگری کنترل های داخلی

 در ایران
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مزایای استقرار سیستم کنترل های داخلی اثربخش 
دنیای امروزی همواره رو به پیشــرفت اســت؛ حرکت ســریع 
واحدهای اقتصادی، افزایش حجم معامالت، پیشرفت مداوم 
فناوری، فشارهای ناشی از کمبود منابع و افزایش رقابت و وجود 
انواع خطرها در تمامی زمینه ها، هدفها و سیاست های سازمان 
را چه از بیرون و چه از درون تهدید می کند. همگی این عوامل 
موجب شده است که افکار مدیریت به مسائل و موارد بیشماری 
معطوف شــود و در عمل کنترل مســتقیم و انفرادی واحدهای 
اقتصادی غیرممکن باشــد. بدین ترتیب، در چنین شرایطی با 
کنترل غیرمستقیم عملیات ســازمانی و دوری مدیران ارشد از 
تمامــی فعالیت های واحد تجاری، مدیریت برای انجام وظیفه 
مباشرتی خود به اســتقرار یک سیستم اثربخش کنترل داخلی 

به عنوان جزئی الینفک از سیستم مدیریت کارامد نیاز دارد.
در واقــع، کنترل های داخلی مجموعه اقدامهایی اســت که 
مدیران برای تأمین اطمینان نســبی از اجــرای صحیح امور و 
مطابقت آن با مقررات و سیاست های وضع شده انجام می دهند 
تا کارایی و ســودمندی عملیات را باال بــرده و به هدف های از 
قبل تعیین شده دســت یابند )محمدی، 1387(. بدین ترتیب، 
طــرح ســازمان و تمامی رویه هــای هماهنگ پذیرفته شــده 
در یک ســازمان که بــرای حفاظت از دارایی ها، رســیدگی به 
درســتی و اتکاپذیری داده های حســابداری، ارتقای کارامدی 
عملیات و تشویق به منظور پیروی از رویه های مدیریتی تجویز 
شــده است، جزئی از سیســتم کنترل داخلی ســازمان هستند 

)قربانی،1386(.
کنتــرل داخلی، سیســمتی پویاســت که انواع ریســک ها و 
تهدیدها و انحراف از سیاســت ها و رویه ها را پوشــش می دهد 
(Chorafas, 2007). مدیریــت و کارکنان در همه ســطوح 

مجبور و ملزم به ارتباط با این سیســتم هســتند تا ریســکها را 
شناســایی کــرده و اطمینان معقولی از دســتیابی به رســالت 
ســازمان و هدف هــای کلــی آن به دســت آورنــد. در واقع، 
کنترل های داخلی یک رویداد یا وضعیت خاص نیســت؛ بلکه 
مجموعــه ای از اقدامهای پی درپی و فراگیر اســت که به همه 
فعالیت های سازمان نفوذ و تسری پیدا می کند. این اقدامها در 
گســتره عملیات یک سازمان و به شکلی مستمر روی می دهد. 
آنها در مســیری کــه مدیریت ســازمان را اداره می کند و پیش 

می بــرد، به صورتی فراگیــر و جدایی ناپذیــر از آن وجود دارند 
)شعری و آذین فر، 1386(. از دیدگاه نظام راهبری شرکت ها، 
کنترل های داخلی به عنوان بخشــی از ســازمان باید نسبت به 
انواع خطرهایی که ســازمان با آن روبه رو است، واکنش نشان 

.(Jokipii, 2009)دهد
بــرای ایجاد و ارزیابی کنترل های داخلی، الگوهای متنوعی 
طراحــی و معرفــی شــده اند. چارچوب های شناخته شــده در 
ایاالت متحــد به ترتیــب عبارتنــد از: کنتــرل داخلــی کوزو1 
(COSO)- چارچوب یکپارچه، مدیریت ریسک واحد تجاری- 

چارچوب یکپارچه، هدفهای کنترلی برای اطالعات و فناوری 
مربوط و خودارزیابی کنترلی )نظری و صیادی، 1393(.

مهم ترین و معروف ترین ایــن چارچوب ها از نظر جامعیت، 
اثربخشــی و گســتردگی در کاربرد، الگوی طرح شده از سوی 
کمیته سازمان های مسئول کمیسیون تردوی ملقب به کوزو در 
سال 1994 است. دستورعمل کنترل های داخلی در ایران هم 

شباهت زیادی با این الگو دارد.
براساس تعریف کوزو، چارچوب کنترل های داخلی فرایندی 
اســت متأثر از هیئت مدیره، مدیران و ســایر کارکنان که برای 
اطمینان معقول از دستیابی به هدفهای زیر طراحی شده است:

1- اثربخشی و کارایی عملیات،
2- قابلیت اطمینان گزارش های مالی، و

3- انطباق با قوانین و مقررات.
ایــن 3 هدف به طور مســتقیم با 5 عنصر یکپارچه سیســتم 
کنتــرل داخلی یعنــی محیط کنترلی2، ارزیابی ریســک3، 
فعالیت های کنترلی4، اطالعــات و ارتباطات5، و نظارت6 
مرتبط هســتند. از نظر کــوزو، یک سیســتم اثربخش کنترل 
داخلی مســتلزم این اســت که اول هر یــک از 5 عنصر مذکور 
را به شــکل کاربردی دارا باشد و دوم اینکه هر 5 عنصر با هم و 

.(COSO, 1994) به روشی یکپارچه عملیاتی شوند
با توجه به همه این تعاریف، به کارگیری سیستم کنترل های 
داخلــی اثربخــش در واحدهــای اقتصادی موجــب افزایش 
اثربخشــی و کارایی عملیات، کسب اطمینان معقول از قابلیت 
اعتمــاد گزارش دهی و رعایت قوانین و مقررات می شــود. در 
واقع، سیســتم کنترل داخلی اثربخش این اطمینان را می دهد 
که هدفهای ســازمان با هزینه های معقولی انجام خواهد شــد 
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(Jokipii, 2009)؛ زیرا در راســتای دستیابی به این هدفها، 

نظارت شــرکت در زمینه شناســایی اشــتباه ها و رســوایی ها 
بهبود خواهد یافت و برخورد مؤثری با خطر تقلب در شــرکت 
صورت خواهد گرفت. با توجه به این مطالب، استقرار سیستم 
کنترل های داخلی اثربخش با در نظر گرفتن منافع یادشــده و 
هزینه های اســتقرار آن برای همه شــرکت ها الزم و ضروری 

است.

مزایای افشای گزارش اثربخشی کنترل های داخلی
اطالعــات قابل اتکا یــک عامل حیاتی در بازارهای ســرمایه 
محسوب می شود. امروزه بازارهای پرتالطم و روبه رشد اوراق 
بهادار در دنیا به سیســتم های پیچیده حمایت کننده ای متکی 
اســت که نظام راهبری را در شرکت های ســهامی عام بهبود 
می بخشــند. از جمله سیســتم های ارتقادهنده نظام راهبری 
شــرکتی، انواع شیوه های افشاســت که در حقیقت تولیدکننده 
اطالعاتی مفید برای شــرکت های ســهامی عام است. انتشار 
گزارش کنترل هــای داخلی هم یکی از مصادیق افشاســت و 
نتایــج تحقیق های صورت گرفته در این زمینه نشــان می دهد 
این گــزارش به شفاف ســازی اطالعات مالی شــرکت کمک 
شایانی می کند و از دیدگاه استفاده کنندگان هم موجب افزایش 
کیفیت اطالعات منتشرشده، به خصوص از ُبعد قابلیت اعتماد 

می شود. این در حالی اســت که افشا و شفافیت بیشتر، منجر 
به ســرمایه گذاری های درازمدت تر از سوی ســرمایه گذاران، 
دسترسی آسان تر به ســرمایه جدید، هزینه تأمین مالی کمتر، 
مدیریت مؤثرتر و مســئوالنه تر و سرانجام قیمت باالتر سهام 

خواهد شد.
افزون بــر این مزایــا، گزارشــگری کنترل هــای داخلی از 
ســوی مدیریت می تواند موجب افزایش آگاهی مدیریت ارشد 
از کنترل های داخلی شــرکت شود و با ارســال پیامی روشن از 
درون ســازمان به ایجــاد و اعمال کنترل هــای داخلی مؤثرتر 
 .(Mc Mullen & Raghunandan, 1996) کمــک کنــد
بدین ترتیب، مدیران شرکت هایی که اقدام به تهیه گزارش 
در این زمینــه می کنند به احتمال زیاد نقاط ضعف موجود 
در سیستم کنترل داخلی را طی گزارشگری شناسایی کرده 
و با افزایــش کنترل های داخلــی، آن را اصالح می کنند 

.(Fargher & Gramling, 2005)

گزارش اثربخشی کنترل های داخلی 
پــس از وقوع برخی وقایــع مانند رســوایی های مالی در آغاز 
قرن اخیــر که کاهش اعتماد عمومی نســبت بــه اطالعات و 
گزارش های مالی منتشرشــده از ســوی شــرکت ها را به دنبال 
داشــت، نیاز به اطالعات بیشــتر و با کیفیت تر افزایش یافته و 

هدف این مقاله

شناسایی چندین مشکل بنیادین

در رابطه با گزارشگری کنترل های داخلی

در ایران است
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منجر به تقاضای بیشــتری در خصوص شفافیت اطالع رسانی 
و گزارش دهی شرکت ها شده اســت. در ایاالت متحد، قانون 
ساربینز آکسلی7 بــرای بهبود گزارشگری مالی و جلب اعتماد 
و اطمینان ســرمایه گذاران به قابلیت اعتماد صورت های مالی، 
در واکنش به این رویدادها و در ســال 2002 به تصویب رسید. 
از جنبه های مهم این قانون آن است که به سرمایه گذاران اجازه 
می دهد از کیفیت سیســتم کنترل داخلی شــرکت مطلع شوند 

.(Shi & Wang, 2011)

در واقع، فصل 404 این قانون شامل 2 بند است. براساس 
بند »الف« فصل یادشده، مدیریت شــرکت های پذیرفته شده 
در بــورس باید طــی گزارشــی ارزیابی خــود را از مؤثر بودن 
کنترل هــای داخلی حاکم بر گزارشــگری مالــی اظهار کنند. 
حسابرســان نیز براســاس بند »ب« آن فصــل، وظیفه دارند 
نســبت به مؤثر بودن کنترل های داخلی حاکم بر گزارشــگری 
مالی اظهارنظر کنند (Ittonen, 2009). در واقع، حسابرس 
مســتقل به عنوان بخشی از حسابرســی یکپارچه کنترل های 
داخلی و صورت های مالی، گزارش مدیریت را بازبینی می کند 
و مورد ارزیابی مســتقل قرار می دهد. گــزارش کنترل داخلی 
حســابرس، اطمینانی معقــول ارائه می دهد که آیا شــرکت از 
تمام جنبه های بااهمیت، کنترل های داخلی مؤثر را در ســطح 

صورت های مالی حفظ کرده است یا خیر؟
در ایران نیز به موجب دســتورعمل کنترل های داخلی ناشران 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که در 
تاریخ 16 اردیبهشت سال 1391 به تصویب رسید، هیئت مدیره 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
ایران مکلف شــدند نسبت به اســتقرار و به کارگیری کنترل های 
داخلی مناسب و اثربخش به منظور دستیابی به هدفهای شرکت، 
اطمینــان به دســت آورده و نتایــج آن را در گزارشــی با عنوان 
گزارش کنترل های داخلی درج و افشــا کنند. حسابرسان مستقل 
شــرکت های بورس و فرابورس نیز موظف شدند در گزارش خود 
به مجمع عمومی صاحبان ســهام، در مورد استقرار و به کارگیری 

سیستم کنترل های داخلی اثربخش اظهار نظر کنند.

چالش های گزارشگری کنترل های داخلی در ایران
دســتورعمل کنترل های داخلی که از ســوی سازمان بورس و 

اوراق بهادار تهران ابالغ شده است، در صورت تسهیل شرایط 
و فراهم کردن امکانات مناســب برای اجرای واقعی در عمل، 
به شفافیت اطالعات بازار ایران کمک بسیاری می کند؛ ولی تا 
رسیدن به ســطح مطلوب اجرا، فاصله زیادی وجود دارد. امید 
بر این اســت که با حل کردن چالش ها و سایر مشکالت درخور 
بحــث و پیگیری در این زمینه، بازار ســرمایه ایران از متضرر 
شــدن در نتیجه نبود بسترســازی مناســب و اجرای نادرست 
این دســتورعمل، مصون بماند. در این بخش که محور اصلی 
مطالعه اســت به پاره ای از مشــکالت اجرایــی در این زمینه 

پرداخته می شود.
آموزش مستمر مدیران

اولین مهم در راســتای اجرای صحیح دســتورعمل یادشــده، 
ارتقــای ســطح دانش مدیران نســبت به اهمیــت و ضرورت 
اســتقرار سیســتم کنترل های داخلی مؤثر و نحوه اجرای مفاد 
دســتورعمل مربــوط اســت. برای مثــال، براســاس ماده 5 
دســتورعمل کنترل های داخلی، مدیریت ارشــد شــرکت باید 
ضمن تعیین هدفهای شرکت، ریسک های دستیابی به هر یک 
از این هدفها را شناســایی و تجزیه وتحلیل کند و برای کنترل و 

مدیریت آن ها فعالیت های مناسبی را طراحی و اجرا کند.
همان طور که مشــخص اســت، همــه این موارد مســتلزم 
آمــوزش تخصصی و مســتمر مدیــران ارشــد در زمینه های 
مختلف و به خصوص آشــنایی با روش هــا و مدل های ارزیابی 
و مدیریت ریســک و تدوین هدفهــای کوتاه مدت و درازمدت 
شرکت است. بدین ترتیب الزم اســت سازمان بورس و اوراق 
بهادار با همکاری انجمن ها و نهادهای حرفه ای، تدابیر اجرایی 
درجهت افزایش ســطح آگاهــی و دانش تخصصــی مدیران 
شــرکت ها بیندیشند تا اجرای دســتورعمل کنترل های داخلی 

صوری نبوده و از اثربخشی الزم برخوردار باشد.
آموزش مستمر نیروهای متخصص حسابرسی

به موجب قانون ساربینز آکسلی، هیئت نظارت بر حسابداری 
شــرکت های ســهامی عام8  امریکا (PCAOB) زیر نظر 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و به منظور نظارت 
بر حسابرسی شــرکت های سهامی عام امریکایی تشکیل شد. 
این هیئت طی چندین مرحله تحقیقهایی را در زمینه بررســی 
نحوه عملکرد حسابرسان در بررسی کنترل های داخلی حاکم بر 
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گزارشگری مالی انجام داده است.
نتایــج جمع بندی های بازرســان هیئت نســبت به نواقص 
مشاهده شده در عملکرد حسابرســان )حسابرسی کنترل های 
داخلــی( در یکی از گزارش های آنها، حاکی از آن اســت که از 
مهم تریــن عوامل ریشــه ای بالقوه در بروز کاســتی ها، کمبود 
نیروی انســانی مؤسسه های حسابرسی و کافی نبودن آموزش 
آنها در این زمینه می باشد. البته هیئت طی گزارش های مختلف 
عوامل زیادی را به عنوان نواقص فراگیر حسابرسی کنترل های 
داخلی عنوان کرده اســت )حاجیان، 1392( که برطرف کردن 
آنها مستلزم برگزاری دوره های آموزش تخصصی برای کارکنان 
مؤسســه حسابرسی و آموزش بیشتر در این زمینه می باشد. از 
آنجا که استفاده از تجربه های کشورها برای پیش بینی نتایج و 
رفع موانع احتمالی بســیار سودمند است، در ایران هم توجه به 
پرورش نیروهای متخصص حسابرسی برای اجرای اثربخش 

و باکیفیت دستورعمل یادشده، بسیار ضروری خواهد بود. 
ناآگاهی استفاده کنندگان از اطالعات

استفاده کنندگان اطالعات مالی آگاهی کافی در زمینه حسابرسی 
کنترل های داخلی نداشته و خواسته های تعریف شده ای در این 
زمینه ندارند. از ســوی دیگر، تنها الزامهای قانونی، شرکت ها 
را ملزم می کند که به دنبال استقرار کنترل های داخلی و گزارش 

اثربخشــی آن باشند. این در حالی اســت که انجام حسابرسی 
کنترل های داخلی کارامد و اثربخش می تواند کمبودهای موجود 
در شرکت را به راحتی شــفاف کند و استفاده از اطالعات آن به 
ســرمایه گذاران برای تصمیم گیری مناسب کمک خواهد کرد. 
ایجاد این آگاهی در ســرمایه گذاران، مستلزم فرهنگ سازی و 
اطالع رســانی در زمینه اهمیت و نقــش کنترل های داخلی در 

سالمت اقتصاد جامعه، در قالب کارگاه های آموزشی است.
در نظر گرفتن زمان مناســب جهت اســتقرار و نهادینه 

شدن نظام کنترلی اثربخش در شرکتها
براســاس تحقیقهای انجام شــده در ایران در رابطــه با ارزیابی 
اثربخشی نظام کنترل های داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل 
و تأثیــر آن بر فرایند حسابرســی، سیســتم کنترل های داخلی 
اغلب شرکت های ایرانی به منظور دست یابی به هدفهای واحد 
اقتصادی، فاقد اثربخشــی کافی اســت و ارزیابی حسابرســان 
مســتقل از این کنترل هــا برای اجرای عملیات حسابرســی در 
شرکت ها تأثیرگذار نیست )ودیعی و کوچکی،1387(. در واقع، 
روش حسابرســی مبتنی بر ارزیابی سیستم به طور کامل انجام 
نمی شــود )نتایج ارزیابی کارگروه کنترل کیفیت مؤسســه های 
حسابرســی(. با توجه به این مشکل ساختاری شرکت ها، زمان 
طوالنی برای اســتقرار و نهادینه شــدن نظام کنترلی شرکت ها 

براساس چارچوب کوزو

هنگامی که کنترل های داخلی

در زیرساخت های بنگاه و فرایندهای تجاری

مستقر شوند

از همیشه اثربخش تر است
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و رفع موانع و نواقص احتمالی مورد نیاز اســت و دســتیابی به 
هدفهای دستورعمل ابالغ شده در درازمدت محقق خواهد شد.

تعدیل اندازه شرکت های مشمول اجرای دستورعمل
دســتورعمل کنترل های داخلی ســازمان بــورس تمامی 
شــرکت ها را بــدون توجه به اندازه و ابعــاد و آثاری که بر 
بازار ســرمایه دارند، به صورت یکسان همزمان مشمول 
این قانون کرده اســت. این در حالی است که هزینه های 
انطباق با دســتورعمل مربوط، شــامل هزینه های اولیه 
اجرای فرایند اســتقرار کنترل های داخلی، هزینه ارزیابی 
مؤثر بودن کنترل ها توســط مدیریت و هزینه حسابرسی 
آن ها، بســیار سنگین بوده و ممکن اســت فراتر از منافع 
آن برای شــرکت های کوچــک باشــد. بدین ترتیب این 
احتمال وجود دارد که شــرکت های کوچک، اجرای دقیق 
و صحیــح این دســتورعمل را نادیده بگیرنــد؛ زیرا یکی 
از محدودیت های اساســی کنترل هــای داخلی، توجه به 
هزینه و منافع اســتقرار آن می باشــد. در چنین شرایطی 
بهتر اســت برای جلوگیری از متضرر شدن این شرکت ها 
و قابل اجرا بودن دســتورعمل برای آن ها، تعدیلهایی در 

این باره صورت گیرد.

تدوین مبانی و استانداردهای مصوب حسابداری و 
حسابرسی و نظارت بر اجرای دستورعمل

در عصــر حاضــر، اجــرای هیــچ دســتورعملی نمی تواند 
بــدون وجود یک نظــام کارامد نظارتــی در تحقق هدف ها 
و مأموریت هــای آن موفق باشــد. با توجه بــه اینکه حرفه 
حسابداری و حسابرســی با منافع عمومی سروکار دارد، باید 
در این زمینه پیشــرو باشد و الزم اســت کمیته ای به منظور 
نظــارت بر اجرای صحیــح دســتورعمل کنترل های داخلی 

تشکیل شود.
 افــزون بر ایــن، نبود اســتانداردهای مناســب حرفه ای 
برای مشــخص کردن چارچــوب کار مدیریــت در رابطه با 
اســتقرار کنترل های داخلی اثربخش، ارائه معیاری مناسب 
برای گزارشــگری و همچنین اظهارنظر حســابرس در این 
خصــوص، ابهامهای بســیاری را هنگام اجــرای اثربخش 
ایــن دســتورعمل باقــی می گــذارد. ایــن عامــل یکی از 

محدودیت های جدی در این زمینه به شــمار می رود. در این 
راستا الزم است افزون بر تشــکیل کمیته نظارتی، سازمان 
حسابرسی با همکاری ســازمان بورس و جامعه حسابداران 
رسمی ایران، استانداردهای مناسبی را تدوین و چارچوب ها 

را مشخص کنند.

توجه ویژه به قابلیت های فناوری اطالعات
براساس فصل 404 قانون ساربینز آکسلی در امریکا، مدیریت 
ملزم شــد گزارش اثربخشــی کنترل هــای داخلی را افشــا  و 
حســابرس نیز نســبت به این گزارش اظهارنظــر کند. این در 
حالــی بود کــه الزامهای گزارشــگری جدید موجــب افزایش 
بی ســابقه هزینه هــای حسابرســی و تأخیرهای گزارشــگری 
شــد (Ettredge et. al, 2006) و این مهــم، یکی از موانع 
اصلی اجــرای مؤثر این قانون به شــمار آمد. بر این اســاس، 
ســازمانها به منظور کاهــش هزینه های ناشــی از این قانون، 
ســرمایه گذاری های هنگفتی روی فناوری اطالعات و کســب 

قابلیت های الزم در این زمینه انجام دادند.
در تحقیقهای زیادی به تأثیر قابلیت های فناوری اطالعات9 
بر اثربخشــی کنترل های داخلی شــرکت ها اشــاره شده است 
(Chen et al., 2014). از آنجایــی کــه مدیریــت و دانش و 

مهارت فناوری اطالعات نادر و مختص به بنگاه هستند، همه 
شــرکت ها با وجود ســرمایه گذاری های ســنگین روی فناوری 
اطالعات، در خلق قابلیت های فناوری اطالعات موفق نیستند 
(Mata et al., 1995). قابلیت های فناوری اطالعات10 در 

حدی است که سازمان می تواند منابع فناوری اطالعات خود را 
به گونــه ای مؤثر در تعامل با ســایر منابع به کار گیرد تا اطالعات 
درون سازمان را مدیریت کرده، عملیات را بهبود بخشد و مزیت 

.(Masli & Richardson, 2011) رقابتی ایجاد نماید
بــا وجــود اینکــه کاربــرد فنــاوری اطالعات شــرکت را با 
ریســک های جدیــدی مواجه می کنــد و نیاز بــه کنترل های 
ویژه ای دارد، از طریق توانمندســازی یک سیســتم اثربخش 
کنترل داخلی هزینه های دســتورعمل جدیــد را به طور درخور 

مالحظه ای کاهش می دهد.
به طــور کلی، قابلیــت فنــاوری اطالعات مزایــای بالقوه 
اثربخشــی و کارامدی را برای کنترل داخلــی واحد اقتصادی 
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بــه  و   (Vasarhelyi & Halper, 1991) آورده  فراهــم 
واحد اقتصادی ایــن امکان را می دهد تا با اجرای کنترل های 
امنیتی در پایگاه داده ها، سیســتم های عملیاتی و برنامه های 
کاربردی، توانایــی واحد اقتصادی را برای نظارت بر عملکرد 
فعالیت هــای کنترلــی و انجــام اثربخش وظایف بــاال ببرد 

.(AICPA, 2006)

افزون بر این، قابلیت فناوری اطالعات به طور مستقیم بر 
توانایی مدیریت برای استقرار و حفظ سیستم کنترل داخلی 
اثر می گذارد. براساس چارچوب کوزو، هنگامی که کنترل های 
داخلی در زیرساخت های بنگاه و فرایندهای تجاری مستقر 
شــوند، از همیشــه اثربخش تر هســتند. شــرکت هایی که 
دارای قابلیت های فناوری اطالعات پیشــرفته هســتند، از 
زیرســاخت فناوری اطالعات قــوی و یکپارچه ای همچون 
سیســتم برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP)  برای نظارت و 
پشــتیبانی کنترل های طراحی شده در این سطح برخوردارند 
(Morris, 2011). بدین ترتیب، قابلیت فناوری اطالعات 

با پشــتیبانی کنترل ها به توانمندســازی آنها کمک بسیاری 
می کند و هزینه های ایجاد اثربخشــی الزم را به طور درخور 
توجهــی کاهش می دهــد و به عنوان تســهیل کننده، الزمه 

اجرای کارای این دستورعمل می باشد.
با توجــه به این مطلب و برای پیاده ســازی مؤثــر و کارای 
سیســتم کنترل داخلی اثربخش، الزم است بهبود قابلیت های 
فناوری اطالعــات همزمان با اجرای دســتورعمل مربوط در 
اولویت برنامه های شــرکتها قرار بگیرد و آموزش های الزم در 

این زمینه به شرکت ها ارائه شود.

نتیجه گیری
به دنبال وقایعی مانند افشــای کمک های نامشروع و پنهانی 
17 شــرکت بزرگ امریکایی به حزب جمهوری خواه در ســال 
1973 که به ماجرای واترگیت شــهرت یافت و رســوایی های 
مالی تعدادی از شــرکتهای بزرگ و مشهور دنیا از جمله انرون 
و ورلــدکام در آغــاز قرن اخیــر، موضوع کنترل هــای داخلی 
شــرکت ها و افشای اطالعات در این زمینه، از دیدگاه جدیدی 
در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار گرفته 

است.

کنترل هــای داخلی، فرایندی اســت که به وســیله مدیریت 
و ســایر کارکنان برای کســب اطمینان معقول از دســتیابی به 
هدفهای شرکت در زمینه اثربخشی و کارایی عملیات، قابلیت 
اطمینان گزارشــگری های مالی و انطبــاق با قوانین و مقررات 
طراحی می شود. انتشــار گزارش کنترل های داخلی اثربخش 
به شفاف ســازی اطالعات مالی شــرکت کمک درخور توجهی 
می کند و از دیدگاه اســتفاده کنندگان هم موجب افزایش کیفیت 
اطالعــات منتشرشــده، به خصــوص از ُبعد قابلیــت اعتماد 

می شود.
بدین ترتیب، در ایران نیز به موجب دستورعمل کنترل های 
داخلی ناشــران پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس ایران که در تاریخ 16 اردیبهشــت ســال 1391 
به تصویب رسید، هیئت مدیره شــرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهــادار تهران و فرابورس ایران مکلف شــدند 
نســبت به اســتقرار و به  کارگیری کنترل های داخلی مناسب 
و اثربخش به منظور دســتیابی به هدفهای شرکت، اطمینان 
حاصــل کــرده و نتایج آن را در گزارشــی با عنــوان گزارش 
کنترل های داخلی درج و افشــا نمایند. حسابرســان مستقل 
شــرکت های پذیرفته شــده در بورس و فرابورس نیز موظف 
شــدند در گزارش خــود به مجمع عمومی صاحبان ســهام، 
در مــورد اســتقرار و به کارگیری سیســتم کنترل های داخلی 
اثربخــش اظهار نظــر کنند. این در حالی اســت که توجه به 
مســائل و چالش های پیش رو برای اجــرای کارا و مؤثر این 

مهم از اهمیت زیادی برخوردار است.
با توجه بــه وضع اقتصادی کنونی کشــور ایــران و تأثیر 
تقلب هایی که به تازگی آشــکار شــده اســت، شــرکت ها با 
گزارشگری مســتمر سیســتم کنترل های داخلی اثربخش، 
به عنوان حافظان اصلی منافع عموم شــناخته خواهند شد و 
نیاز اساسی به این مهم اجتناب ناپذیر است. اما نکته درخور 
توجه این جاســت که در شرایط فعلی و با توجه به مشکالت 
پیش رو از جملــه ضعف های عمده در سیســتم کنترل های 
داخلی شــرکت های ایرانی، نبود معیارها و اصول و ضوابط 
مدون گزارشگری کنترل های داخلی، عدم آموزش کافــــی 
در این خصوص و …، شــــرایط گزارشگری کنترل هــــای 
داخلی پیرو دستورعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، برای 
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هیئت مدیره شــــرکتها و حسابرســان مســتقل مهیا نیست 
)اســدی، 1391(. برای اجرای اثربخش این دستورعمل، 
شرکت ها با مشکالت بسیاری مواجه هستند که الزم اســت 
قبــل از هر چیز برای آنها چاره اندیشــی شــود؛ در غیر این 
صورت، تنها مشــــکل جدیدی به مشــکالت قبلی افزوده 

خواهد شد.
این مطلب که با مــــرور زمان ایرادهــــای کار در حین اجرا 
حل خواهند شد، صحیح نیست. بیان زیبا و شفاف موضوع در 
شــکل دستورعمل در صورتی که مطابق با سیستم کنترل های 
داخلی شــرکت های ایرانی نباشد، تنها زحمت و هزینه بررسی 
مجدد را ایجاد خواهد کرد. بهتر اســــت اجرای دســتورعمل 
به شکل فعلی تا فراهم شدن شــرایط مناسب به تعویق افتد یا 
هــر چه زودتر در این باره تعدیلهایــی صورت گیرد؛ به صورتی 
که چارچوب هــای کار مشــــخص و اصــول و ضوابط تعیین 
شــود و آموزش کافی درباره کنترل هــــای داخلی به مدیران، 
حسابرسان و عموم سرمایه گذاران ارائه شود. در ایــن صــورت 
است که می تــوان انتظار گزارشگری مناسب، اثربخش و قابل 

اتکا را داشت.
در همیــن راســتا به توجــه ســازمان بورس، ســازمان 

حسابرسی، جامعه حســــابداران رسمی و سرانجام مدیران 
شــرکتها نیاز داریم. نخســت ســــازمان بورس و سازمان 
حسابرسی باید درباره  گزارشگری کنترل داخلی بررسی های 
بیشتری انجام دهند و با برگزاری دوره های آموزشی مناسب 
بــرای مدیران، ســرمایه گذاران و حسابرســان، به افزایش 
آگاهــی و درک جامعه درباره ضــرورت و الزامهای این مهم 

کمک کنند.
سپس ســازمان حسابرسی، اســتانداردهای الزم را تدوین 
و تصویب کند و بعد از تدوین اصــــول و ضوابــــط حرفــه ای 
الزم، از شرکت ها خواسته شود طبق این چارچوب ها نســــبت 
بــه گزارش سیســــتم کنترلهــای داخلی مناســب و اثربخش 
اقــــدام کنند و حسابرســــان نیز طبق این اصــول و ضوابط 
حرفه ای تدوین شــــده نســــبت به گزارش کنترلهای داخلی 

شرکت ها اظهارنظر کنند.
امید است که صاحبنظران و اندیشمندان حرفه و تشکل های 
حرفه ای با انجام تحقیق های کاربردی بیشتر در این زمینه، به 
کشــف و حل چالش ها کمک کنند تا کنترل های داخلی مؤثر در 
شــرکت های ایرانی به عنوان یکی ازمسیرهای اصلی مبارزه با 

فساد مالی مطرح شود.
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پانوشتها: 
1- The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO)
2- Control Environment
3- Risk Assessment
4- Control Procedures
5- Information and Communication
6- Monitoring
7- Sarbanes-Oxley Act (SOX)
8- Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB)
9- Information Technology (IT)
10- Information Technology Capability
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