فصلنامه علمي پژوهشي
دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
سال چهارم  /شماره  /61زمستان 6931

بررسی اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی طراحیشده در شرکت نیرو ترانس

مهدی لطفعلیان
گروه حسابداری ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران

هاشم ولي پور
استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد (نویسنده مسئول مکاتبات)
تاریخ دریافت39/01/22 :

تاریخ پذیرش39/02/25 :

چكیده
كنترل داخلی یك سازمان شامل سیاستها و روشهایی است كه برای تامین اطمینان نسبی (منطقی) از دستیابی به هدفهای سازمانی
به وجود میآید .در یك ساختار پیشرفته از كنترلهای داخلی ،احتمال خطا و رفتار متقلبانه و غیرقانونی میتواند به حداقل برسد.
مدلهای موجود جهت ارزیابی كنترلهای داخلی عبارتاند از :چارچوب كمیته كوزو ،مدل كوبیت و چارچوب گزارش انجمن بنیاد
پژوهشهای حسابرسان داخلی .در این میان ،شناختهشدهترین و متداولترین چارچوب بهوسیله گزارش كوزو ارایه شده است .گزارش
كوزو ،كنترلهای داخلی را بهعنوان فرآیندهایی كه تحت تاثیر هیات مدیره ،مدیریت و كاركنان سازمان بهمنظور فراهم كردن
اطمینان منطقی برای رسیدن به اهداف در زمینه اثربخشی و كارایی عملیات و همچنین قابلیت اتکای گزارشگری مالی با قوانین و
مقررات معرفی میكند .با توجه به اینکه كمیته كوزو اجزاء تشکیلدهنده كنترلهای داخلی را به  5جزء :الف -محیط كنترلی ب-
برآورد احتمال خطر ریسك ج -فعالیتهای كنترلی د -اطالعات و ارتباطات ه -نظارت ،تقسیم میكند ،فرضیههای این تحقیق نیز بر
اساس این  5جزء طراحیشده است .این پژوهش بهصورت مطالعه موردی بر روی شركت نیرو ترانس (سهامی عام) است و برای گرد-
آوری اطالعات مربوط به شناسایی فعالیتها از مصاحبه با افراد مطلع از بخشهای موردنظر و مشاهده استفاده شده است .همچنین
دادهها و اطالعات مربوط به طراحی الگو بهطور عمده از طریق تهیه و توزیع پرسشنامه و بهصورت پیشآزمون-پسآزمون
جمعآوریشده است .در این تحقیق جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای ناپارامتریك ازجمله آزمون ویکاكسون استفاده شده است.
بر اساس آزمونهای انجامشده ،مشخص گردید سیستم كنترل داخلی طراحیشده بر روی تمامی اجزای كنترل داخلی شركت نیرو
ترانس اثربخش بوده است.
واژههای كلیدی :حسابرسی داخلی ،محیط كنترلی ،ارزیابی ریسك ،فعالیتهای كنترلی ،اطالعات و ارتباطات ،نظارت.
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 -1مقدمه
گزارشگری مالی پلی است بین شركت و محیط بیرونی.
پژوهشهای صورت گرفته در مورد ورشکستگی شركتها نشان
داده است كه یکی از عوامل اصلی دخیل در این ورشکستگیها
ناكارایی كنترلهای داخلی مربوط به افشای گزارشهای مالی
به ذینفعان بوده است (نوروی .)4 :2112 ،همچنین ریشهیابی
فسادهای مالی كالن همچون انرون ،ورلدكام و لمان برادرز در
آمریکا و اولیمپیاس ،پارماالت و… در سایر كشورها نشان داد
كه چگونه كاستی در كنترلهای داخلی میتواند منجر به
تحریفهای بااهمیت و فراگیر (اساسی) در صورتهای مالی
شود (وفادار.)0930 ،
در این میان ،شناختهشدهترین و متداولترین چارچوب
كنترل داخلی بهوسیله گزارش كوزو 0ارایه شده است .گزارش
كوزو ،كنترلهای داخلی را بهعنوان فرآیندهایی كه تحت تاثیر
هیات مدیره ،مدیریت و كاركنان سازمان بهمنظور فراهم كردن
اطمینان منطقی برای رسیدن به اهداف در زمینه اثربخشی و
كارایی عملیات ،و همچنین قابلیت اتکای گزارشگری مالی با
قوانین و مقررات معرفی میكند.
یك كنترل داخلی موثر به چندین طریق برای شركت
دارای مزیت است بهعنوان نمونه ،از طریق یك ساختار پیشرفته
از كنترلهای داخلی ،احتمال خطا و رفتار متقلبانه و غیرقانونی
میتواند به حداقل برسد .در یك بازار رقابتی ،یك سیستم
كنترل داخلی خوب ،میتواند به بهبود در رقابت و همچنین
افزایش درک اهداف شركت كمك كند .اما بههرحال ،هر
سیستم كنترل داخلی محدودیتهای ذاتی خاص خود را دارد و
هر سیستم كنترل داخلی به هر میزان هم كه خوب طراحی-
شده و اجرا شود باز هم تنها میتواند اطمینان معقولی برای
رسیدن به اهداف شركت فراهم كند .اشتباه در قضاوت،
همدستی یا زیرپا گذاری كنترلهای داخلی توسط مدیریت
میتواند به شکست كنترلهای داخلی بینجامد.
با توجه به سابقه تحریف در صورتهای مالی برخی
شركتهای بورسی در سالهای اخیر كه به لحاظ عدم استقرار
كنترلهای داخلی مناسب در این شركتها كشف نشده
باقیمانده و درنهایت منجر به ضرر و زیان سهامداران شده است
و همچنین نقش كنترلهای داخلی در پیشگیری از وقوع
تخلفات ،این پژوهش درصدد بررسی ساختار كنترل داخلی
شركت نیرو ترانس و اهمیت آن بر روی گزارشگری مالی است.
با توجه به اینكه تابهحال پژوهشی در این زمینه در ایران
به انجام نرسیده است ،پژوهش حاضر ،میتواند آغازگر راهی
باشد برای قائل شدن اهمیت بیشتر برای كنترلهای داخلی و

همچنین ازآنجاكه این پژوهش از مطالعات موردی است
میتواند به شناخت كنترلهای داخلی در شركتهای برقی
كمك كرده و راهنمای حسابرسان در برنامهریزی حسابرسی
بوده و افزون بر این به ایجاد چارچوبی كمّی بهمنظور شناسایی
ساختار كنترلهای داخلی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن
كمك كند .انجام چنین تحقیقاتی میتواند به توسعه ادبیات
موضوع اثربخشی سیستم كنترلهای داخلی كمك نماید.
دانستن اینکه كنترلهاای اساتاندارد بارای اجارای
موفق سیستم ،الزم است ،به سازمان این پیام را میرسااند كاه
كنترل داخلی حائز اهمیت است .مدیریت امروزی جهت ایفاای
وظایف خود درزمینهیکنترل و بهبود سیستمهای كنترل داخلی
كه درنهایت تصمیمگیری صحیح و برنامهریزی دقیق را برایشان
فراهم میسازد ،نیاز به اطالعات دقیاق ،مناساب و باهموقاع از
وضعیت و چگونگی سیستمهای موجود دارناد .از طارف دیگار
وجود سیستمهای كنتارل داخلای قابال اتکاا و مطلاوب بارای
حسابرسان نیز كه وظیفه حسابرسی و گزارشدهی صورتهاای
مالی شركت را بر عهده دارند ،اهمیت قابلتوجهی دارد ،چراكاه
كیفیت كنترلهای داخلی شركت مورد رسیدگی و كفایت و یاا
عدمكفایت آن بیش از هر عامال دیگاری تعیاینكنناده نحاوه
رسیدگیهای حسابرسان است.
هدف و انگیزه اصلی پژوهش حاضر این است كه با استفاده
از ارزیابی كنترلهای داخلی گزارشگری مالی و كمّی كردن این
ارزیابی با استفاده از پرسشنامه بتوان الگویی مناسب جهت
سیستم كنترلهای داخلی شركت نیرو ترانس طراحی كرد .با
توجه به اینکه كوزو اجزای كنترلهای داخلی را به پنج جز
تقسیم كرده است ،این اثربخشی در هر پنج جز مورد
تجزیهوتحلیل قرار خواهد گرفت .همچنین ،در سال اخیر
سازمان بورس و اوراق بهادار ،در راستای حمایت از حقوق
سرمایهگذاران ،پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و
توسعه بازار شفاف شركتهای پذیرفتهشده در بورس را ملزم به
ارایه گزارش كنترل داخلی نموده است .بنابراین نتایج این
تحقیق میتواند گامی نوین جهت استقرار یك سیستم كنترل
داخلی مناسب در كلیه شركتها باشد.
مطالعه موردی این پژوهش بر روی شركت نیروترانس
(سهامی عام) انجام میشود .شركت نیروترانس در تاریخ
 0933/13/01تحت شماره  10949در اداره كل ثبت شركتها
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و مركز اصلی شركت در
تهران و كارخانه آن در شیراز واقع است .موضوع فعالیت شركت
طبق ماده  2اساسنامه عبارت است از :تولید و فروش انواع
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ترانسهای اندازهگیری جریان ولتاژ در كلیه سطوح ولتاژی،
انواع كلیدهای قطع و وصل نیروگاهی و غیره .

كنترلهای داخلی به كاهش رفتارهای غیرقانونی كمك
میكند.
 بهبود قدرت رقابت شركت تجاری -یك سیستم

 -2مباني نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
معنای كنترل داخلي
تصویر عامیانه از كنترلهای داخلی ،یك سیستم برای
جلوگیری از تقلب كاركنان است .ولی درواقع ساختار (سیستم)
كنترل داخلی یك سازمان شامل سیاستها و روشهایی است كه
برای تامین اطمینان نسبی (منطقی) از دستیابی به هدفهای
سازمانی به وجود میآید .اطمینان نسبی بدان معناست كه هیچ
ساختار كنترل داخلی ،ایدهآل نیست و مخارج كنترل داخلی یك
واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار از آن باشد .این منافع
شامل توانایی ساختار كنترل داخلی برای:
 )0حفاظت داراییها در برابر ضایع شدن ،تقلب و استفاده
نادرست.
 )2افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارک حسابداری .
 )9تشویق كاركنان به رعایت رویههای واحد تجاری و
سنجش میزان رعایت رویهها.
 )4ارزیابی كارآیی.
كنترل داخلی ،یك رویداد نیست ،بلکه مجموعهای از
عملیات و فعالیتها بر پایه ستانده است .كنترل داخلی باید
بهعنوان جزء الزم هر سام آنهای شناسایی شود كه مدیریت
برای تنظیم و راهنمایی آن فعالیتها بهكار میگیرد ،نه
بهعنوان یك سامانه جداگانه در درون یك دستگاه اجرایی
(كوزو.)0332،

كنترل داخلی خوب و كارا به موفقیت شركت كمك می-
كند .در بازار رقابتی ،یك ساختار به خوبی مدیریت شده
كنترل داخلی از شکست شركت جلوگیری میكند .كنترل
داخلی با مقیاس كوچك در درون یك شركت ،درک
كاركنان را از اهداف شركت و مفهوم كنترل داخلی باال
برده و باعث میشود كه كاركنان به طور دقیقتری
سیاستها و برنامههای شركت را انجام دهند بنابراین
كارایی عملیاتی در كل میتواند بهبود یابد .كنترل خوب
بدین معناست كه ریسكها شناسایی شده و به خوبی با
آنها رفتار میشود.
 بهبود كیفیت دادهها -فرآیند قوی كنترل داخلی باید
منجر به عملیات كاراتر شده و همچنین كیفیت دادههایی
كه مدیریت و سهامداران برای گرفتن تصمیمگیری بر آن
تکیه میكنند را بهبود میبخشد.
 كمک به ایجاد زیربنای تجاری -خیلی از شركتهای
جدید تجاری به دلیل اینکه یك زیربنای كنترلی برای
تطابق با دورنمای تجاری بنیان گذارانش نمیسازند،
شکست میخورند.
 كاهش حقالزحمه حسابرسي -سیستم مؤثر كنترل
داخلی این اجازه را به حسابرسان میدهد كه بر آن تکیه
كنند و با كاهش زمان و تالش ،حقالزحمه حسابرسان
میتواند كاهش یابد.

ضرورتهای وجود كنترلهای داخلي
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اهمیت كنترلهای داخلی میتواند به شرح زیر بیان شود (لیو ،
39:2115؛ رتینبرگ و همکاران:)043:2115 ،
 كشف اشتباهات و تقلبات -از طریق یك ساختار
پیشرفته كنترلهای داخلی كه شامل استقرار و بهبود
محیط كنترلی ،سیستم حسابداری و برنامههای كنترلی
است ،امکان وقوع خطا و یا تقلب میتواند به حداقل برسد.


كاهش رفتارهای غیرقانوني -مقرراتی كه یك شركت
تجاری نیازمند تطابق با آنهاست میتواند ظریف و پیچیده
باشند .اگر یك رفتار بیاحتیاط گونه منجر به نقض قانون
شود ،ممکن است نه تنها به تصویر شركت در اذهان
عمومی صدمه بزند (ریسك اعتبار) بلکه همچنین شامل
ریسك سختی عملیات نیز به خاطر دادگاههای قانونی
وقتگیر و پرداخت خسارت نیز میشود .برقراری و بهبود

شكل  :1اجزای كنترل داخلي
كمیته كوزو
این كمیته یك سازمان داوطلبانهی بخش خصوصی است
كه در سال  0315برای پشتیبانی از كمیسیون ملی در مورد
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تقلب در گزارشهای مالی ،تشکیل شد .این كمیته با پشتیبانی
و مشاركت معروفترین محافل حرفهای حسابداری آمریکا
شامل انجمن حسابداری آمریکا ،9انجمن حسابداران رسمی
آمریکا ،4انجمن حسابداران مدیریت و مدیران مالی 5و انجمن
حسابرسان داخلی 3كار پژوهشی گستردهای را بر روی تعریفها
و مفهومهای كنترل داخلی آغاز كرد .محصول كار آنها به
چهارچوب كنترلهای داخلی كوزو معروف است ،كه اولین بار
در سال  0332منتشر گردید (نوروی.)2111 ،

آنها فاكتورهایی را كه میتواند به گزارش مالی متقلبانه
منجر شده و همچنین توسعه بیانیههایی برای شركتهای
عمومی ،حسابرسان مستقل ،مؤسسههای آموزشی ،كمیسیون
بورس و اوراق بهادار و دیگر تنظیمكنندگان شود را مورد
برررسی قرار دادند .چارچوب كوزو پنج مؤلفهی موثر در
كنترلهای داخلی را مشخص میسازد )0( :محیط كنترلی)2( ،
ارزیابی ریسك )9( ،فعالیتهای كنترلی )4( ،اطالعات و
ارتباطات و ( )5نظارت (نوروی.)2111 ،

جدول  :1مقایسه كنترلهای داخلي از دیدگاه چارچوبهای مختلف (نوروی.)2002:
كوزو

كوبیت

مخاطبان اصلی

مدیریت

كنترلهای داخلی به
عنوان  .............نگریسته
میشود

فرآیند

اهداف كنترلهای
داخلی

انجمن قابلیت حسابرسي
سیستمها و كنترل

SAS55/78/94

مدیریت ،استفادهكنندگان،
حسابرسان فناوری اطالعات

حسابرسان داخلی

حسابرسان بیرونی

مجموعهای از فرآیندها شامل
سیاستها ،رویهها و شیوههای
عمل

مجموعهای از فرآیندها ،زیر
سیستمها و افراد

فرآیند

 -0عملیات كارا و
 -0عملیات كارا و اثربخش
اثربخش
-2محركانه بودن
 -2گزارشگری مالی قابل
 -9صداقت و وجود اطالعات
اتکا
 -4گزارشگری مالی قابل اتکا
 -9مطابقت با قوانین و
 -5مطابقت با قوانین و مقررات
مقررات

 -0گزارشگری مالی قابل
 -0عملیات كارا و اثر بخش
اتکا
 -2گزارشگری مالی قابل اتکا
 -2عملیات مؤثر و كارا
 -9مطابقت با قوانین و
 -9مطابقت با قوانین و
مقررات
مقررات

تمركز

كل شركت

فناوری اطالعات

فناوری اطالعات

صورتهای مالی

مسئولیت

مدیریت

مدیریت

مدیریت

مدیریت

محدودیتهای سیستم كنترل داخلي
مهم نیست كنترل داخلی چقدر خوب طراحی و اداره شده
باشد ،كنترل داخلی تنها میتواند اطمینان معقولی برای
مدیریت و هیات مدیره فراهم كند .احتمال موفقیت تحت تاثیر
محدودیتهای ذاتی در تمام سیستمهای كنترل داخلی قرار
میگیرد .این محدودیتها در برگیرنده واقعیتهایی هستند كه
قضاوت انسان در تصمیمگیری ممکن است دچار اشتباه شود.
عالوه بر این ،كنترلها میتواند با تبانی دو یا چند نفر كارآیی
خود را از دست دهند ،و مدیریت نیز میتواند سیستم كنترل
داخلی را نادیده بگیرد .حتی اگر كنترلهای داخلی به خوبی
طراحیشده باشند ،نیز میتوانند با شکسته مواجه شوند.
كاركنان ممکن است دستورالعملها را به درستی درک نکنند.
آنها ممکن است اشتباه قضاوت كنند و یا ممکن است آنها به
علت بیدقتی ،حواسپرتی و یا خستگی مرتکب خطا شوند.
تغییرات در هر سیستم ممکن است قبل از اینکه پرسنل

آموزش الزم و كافی ببینند به اجرا درآید و این موضوع موجب
می شود كه پرسنل نتوانند به طور مناسب در سیستم جدید
نقش ایفا كنند .از جمله محدودیتهای ذاتی سیستم كنترل-
های داخلی میتوان به موارد زیر اشار كرد (كوزو:)0332 ،
قضاوت انساني
اثربخشی كنترلها میتواند با كمكاری فرد مسئول در
تصمیم گیریهای اقتصادی محدود گردد .در آینده مشخص
میگردد برخی از این تصمیمگیریها نتایج مطلوب كمتری را
ارایه نموده و نیاز به تغییر داشته باشند.
نادیده گرفتن مدیریت
اصطالح "نادیده گرفتن مدیریت" در اینجا به معنی
سیاستهای از پیش تجویز شده در جهت نیل به اهداف
نامشروع و شخصی شركت ،میباشد .مدیریت ممکن است
سیستم كنترل داخلی را به دالیل بسیاری نادیده بگیرد:
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 )0برای افزایش درآمد دوره مورد گزارش،
 )2به منظور افزایش سود گزارش شده برای رسیدن به
بودجه غیر واقعی،
 )9برای باال بردن ارزش بازار یك شركت قبل از صدور
سهام جدید و یا فروش داراییها،
 )4برای افزایش پاداش دریافتی مدیران در شركتهایی كه
پاداش وابسته به عملکرد میباشد،
تباني
تبانی دو یا بیشتر از دو فرد در یك سازمان میتواند
كنترلهای داخلی را با شکست روبرو كند .افرادی كه به صورت
جمعی اقدام به ارتکاب یك فعالیت غیرقانونی میكنند و سعی
در پنهان كردن آن دارند ،اغلب میتوانند اطالعات مالی و یا
سایر اطالعات مدیریت را به شیوهای تغییر دهند كه توسط
سیستم كنترلهای داخلی ردیابی نشود.
هزینه در مقابل منافع
منابع همیشه محدودیت دارند ،و شركتها باید هزینهها و
منافع نسبی ایجاد كنترل را در نظر بگیرند .در تعیین اینکه آیا
یك كنترل خاص اجرا شود یا نه ،ریسك شکست و هزینههای
مربوط به ایجاد یك كنترل جدید باید در نظر گرفته شود.
اجزای كنترل داخلي كمیته كوزو
كنترلهای داخلی از پنج جز به هم وابسته تشکیل شده است
(كوزو )0332 ،كه در ادامه به توضیح آنها پرداخته خواهد شد:
 )2ارزیابی ریسك  )9فعالیتهای
 )0محیط كنترلی
كنترلی  )4اطالعات و ارتباطات  )5نظارت

اصول  -محیط كنترلي
فلسفه مدیریت و شیوه عملیاتي – فلسفه مدیریت و شیوه
عملیاتی در رسیدن به كنترلهای داخلی موثر بر روی گزارشگری
مالی كمك میكند.
ساختار سازماني – ساختار سازمانی شركت از كنترلهای موثر بر
گزارشگری مالی حمایت میكند.
تعهد به صالحیت و گزارشگری مالي – شركت صالحیت اشخاص
در گزارشگری مالی و نقشهای نظارتی مربوط را حفظ میكند.
اختیار و مسئولیت – به مدیریت و كاركنان سطوح مناسبی از
اختیار و مسئولیت به منظور هموارسازی كنترلهای داخلی موثر بر
گزارشگری مالی تفویض میشود.
منابع انساني -سیاستها و رویههای منابع انسانی برای هموارسازی
كنترلهای موثر بر گزارشگری مالی طراحی شده است.

ب) ارزیابي ریسک
از آنجا كه شرایط اقتصادی ،صنعتی مقرراتی و فرآیند مرتباً
در حال تغییر هستند ،مکانیزمهایی برای شناسایی و رفتار با
ریسكهای مخصوص مرتبط با این تغییرات الزم است (كوزو،
.)0332
كوزو ( )93-99 :0334بر اهمیت هدفگذاری در موسسه و
ارتباط آن با ارزیابی ریسك به عنوان یك پیش شرط تأكید
میكند .به این ترتیب مدیریت مجبور است كه به طور واضح
اقدام به بنیانگذاری اهداف قبل از شناسایی ریسكهایی كه
ممکن است دستیابی به آنها را كمتر كند و اقدامهای الزم
برای مدیریت این ریسكها را انجام دهد.
جدول( )3اصول كنترلهای داخلي -ارزیابي ریسک

الف) محیط كنترلي
محیط كنترلی بنیانی برای سایر اجزای كنترلهای داخلی
و فراهم كننده نظم و ساختار میباشد .ضعف در هماهنگی
ردههای باال در دهه گذشته تقریباٌ همیشه همراه با شکستهای
مالی بوده است (كوزو.)0332 ،

(كوزو.)5:2002 ،
اصول – ارزیابي ریسک
اهمیت اهداف گزارشگری مالي -یك پیش شرط برای ارزیابی
ریسك ،بنانهادن اهداف برای گزارشگری مالی قابل اتکا میباشد.
شناسایي و تحلیل ریسکهای گزارشگری مالي -شركت

جدول( )2اصول كنترلهای داخلي -محیط كنترلي

ریسك های گزارشگری مالی را به عنوان مبنایی برای مشخص كردن
اینکه چگونه ریسكها باید مدیریت شوند ،شناسایی میكند.

(كوزو.)2-2 :2002 ،

ارزیابي ریسک تقلب -امکان ارایه اشتباه با اهمیت به خاطر تقلب

اصول  -محیط كنترلي

به طور صحیح در ارزیابی ریسك و رسیدن به اهداف گزارشگری مالی
در نظر گرفته شود.

صداقت و ارزشهای اخالقي  -صداقت و ارزشهای اخالقی محکم
و استوار (مخصوصاً مدیریت ارشد) ،استانداردهای راهبری گزارشگری
مالی را برقرار كرده و بهبود میبخشد.
اهمیت هیات مدیره -هیات مدیره مسئولیت نظارت مرتبط با
گزارشگری مالی و كنترلهای داخلی مرتبط را درک كرده و به كار
میبرد.

ج)فعالیتهای كنترلي
فعالیتهای كنترلی ،سیاستها و فرآیندهایی هستند كه
كمك میكنند به اطمینان از اینکه اهداف مدیریت انجام شده
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است .آنها كمك میكنند به اطمینان از اینکه اقدامات الزم
انجام شده است و ریسكهای مربوط برای رسیدن به اهداف
شركت را مورد خطاب قرار میدهند .فعالیتهای كنترلی در
سراسر سازمان رخ میدهند؛ در همه سطوح و در همه
ساختارها.
جدول( )5اصول كنترلهای داخلي -فعالیتهای كنترلي
(كوزو)9 :2002 ،
اصول فعالیت های كنترلي
عناصر فعالیتهای كنترلي :سیاستها و رویه ها بنا نهاده میشوند
و در تمام سطوح و ساختارهای سازمان انتقال داده میشوند بدین
منظور كه راهبردهای مدیریت انجام میشود.
فعالیتهای كنترلي مرتبط با ارزیابي ریسک :اقدامات الزم برای
مخاطب قرار دادن ریسكهای مرتبط با دستیابی به اهداف
گزارشگری مالی انجام میشود.
انتخاب و بهبود فعالیتهای كنترلي :فعالیتهای كنترلی با در نظر
گرفتن هزینههایشان و اثربخشی بالقوهشان در تسهیل ریسكها برای
دستیابی به اهداف گزارشگری مالی انتخاب شده و توسعه مییابند.
فناوری اطالعات :كنترلهای فناوری اطالعات هر جا كه عملی باشد
برای پشتیبانی از اهداف گزارشگری مالی طراحی و اجرا میشود.

اصول – اطالعات ارتباطات
جویانهای برای انتقال جریان اطالعات مهم به رده باالی یك شركت
دارند.
ارتباطات هیات مدیره :ارتباطات موجود میان مدیریت و هیات
مدیره به نحوی است كه هر دو اطالعات مربوطی برای انجام
نقش هایشان با توجه به اهداف حاكمیت و گزارشگری مالی دارند.
ارتباط با گروههای بیروني :موضوعاتی كه دستیابی به اهداف
گزارشکری مالی را تحت تأثیر قرار میدهند به گروههای بیرونی
انتقال داده شود.

هـ) نظارت
سیستم كنترل داخلی و اجرای كنترل داخلی در گذر
زمان تغییر می كند .این میتواند به دلیل ورود كاركنان جدید،
تغییر اثربخشی اجرای رویهها یا نظارت ،محدودیتهای زمان،
منابع و یا تغییرات در چرخههایی كه سیستم كنترلهای
داخلی اساساً برای آنها طراحیشده بود باشد .بنابراین نیازهای
مدیریت برای تشخیص و نظارت بر اینکه آیا كنترلهای داخلی
مربوط و موثر هستند ،الزم است .نظارت به عنوان فرآیندی
تعریف میشود كه به ارزیابی عملکرد سیستم در گذر زمان می
پردازد.
جدول( )6اصول كنترلهای داخلي – نظارت (كوزو،

د) اطالعات و ارتباطات
هر شركت باید تمام اطالعات الزم چه مالی و چه غیر
مالی مرتبط با وقایع داخلی و خارجی را داشته باشد .اطالعات
مربوط باید به مردمی كه به آن نیاز دارند در یك فرم و
چارچوب زمانی منتقل شوند به طوری كه آنها را قادر به انجام
مسئولیتهایشان و تصمیمگیری كند.

ارزیابي مجزا :ارزیابی مجزای همه پنج جز كنترلهای داخلی

جدول( )2اصول كنترلهای داخلي -اطالعات و ارتباطات

مدیریت را قادر به مشخص كردن اثربخشی كنترلهای داخلی
گزارشگری مالی میكند.

(كوزو)15 :2002 ،

گزارش نقصها :نقصهای كنترل داخلی شناسایی شده و در یك

اصول – اطالعات ارتباطات
نیازهای اطالعاتي :اطالعات در همه سطوح شركت برای پشتیبانی
از دستیابی به اهداف گزارشگری مالی شناسایی و استفاده میشود.
كنترل اطالعات  :اطالعات مربوط به گزارشگری مالی در میان
پارامترهای بنیان نهاده شده برای پشتیبانی از دستیابی به اهداف
گزارشگری مالی شناسایی ،پردازش و توزیع میشوند.
ارتباطات مدیریتي :همه كاركنان مخصوصا آنهایی كه در
گزارشگری مالی موثر هستند پیغام واضحی از مدیریت ارشد دریافت
می كنند مبنی بر اینکه هم كنترلهای داخلی گزارشگری مالی و هم
كنترلهای مسئولیت شخصی باید جدی در نظر گرفته شود.

)25 :1992
اصول كنترلهای داخلي – نظارت
نظارت مستمر :فرآیند نظارت مستمر مدیر را قادر به مشخص كردن
وجود و كاركرد كنترلهای داخلی گزارشگری مالی میكند.

حالت زمانبندی شده به گروههایی كه مسئول انجام اقدامات اصالحی
هستند انتقال داده میشود و هرجا الزم باشد به مدیریت و هیات
مدیره گزارش شود.

 -3پیشینه پژوهش
انصاااری و شاافیعی ( )0911بااه بررساای تاااثیر متغیرهااای
حسابرسی داخلی بار برناماه حسابرسای پرداختاهاناد .در ایان
پژوهش سعی گردید تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نوع
تغییرات ایجاد شده و دلیل این تغییرات تعیین شود .نتایج ایان
پژوهش نشان می دهد كه حسابرسان مستقل بر نتایج حاصل از

جریان ارتباطات رو به باال :پرسنل شركت روش موثر و غیر تالفی
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كار حسابرسان داخلی اتکا میكنند و این اتکا منجر به كااهش
بودجههای زمانی و ریالی در برنامه حسابرسی میشود.
پناهیان و همکاران ( )0931باا اساتفاده از پرسشانامه باه
بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر تقویت كنترلهای داخلای در
شركت ملی نفت ایران پرداختند .نتایج پژوهش ایشاان بیاانگر
تاثیرگذاری حسابرسی داخلی شركت ملی نفت ایاران در ارایاه
خدمات مشاورهای در جهت تقویت كنترلهای داخلی میباشد.
باباجانی و بابایی ( )0931طی یك پژوهش به تاثیر استقرار
واحد حسابرسی داخلی و تشکیل كمیته حسابرسی در ارتقاای
سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی و تحقیقاتی پرداختند .یافتاههاای تحقیاق ،كاه از نتاایج
آزمونهای آماری مناسب استخراج شده است ،بیانگر این است
كااااااه اسااااااتقرار واحااااااد حسابرساااااای داخلاااااای و
تشکیل كمیته حسابرسی در دانشگاهها موجاب ارتقاای ساطح
مسئولیت پاسخگویی مالی در این قبیل مؤسسات میشود.
مهااام و تااكروسااتا ( )0930در مطالعااهای بااه موضااوع
"شااناخت موانااع ارزیااابی كنتاارلهااای داخلاای در حسابرساای
مستقل در ایران" پرداختهاند یافتههاای ایشاان حااكی از ایان
است كاه حاقالزحماه پاایین قراردادهاای حسابرسای ،ضاعف
آموزش دانشگاهی ،نبود دستورالعملهای حسابرسای مناساب،
سنتی بودن سیستمهای واحدهای تجااری ،مقارون باه صارفه
نبودن ارزیابی كنترلهای داخلی و ضعف آماوزش حرفاهای باه
ترتیب از جمله مهمترین موانع ارزیابی كنتارلهاای داخلای در
حسابرسی مستقل در ایران است.
كوهن )512 :2112( 2به بیان اهمیت كنترلهای داخلی
می پردازد .وی با استفاده از پژوهشی كه بر روی حسابرسان
انجام داد و نتایج آن بر روی رفتار كاركنان به این نتیجه رسید
كه محیط كنترلی مهمترین جز كنترلی موثر است.
فادزیل و همکاران )2115(1به بررسی تاثیر حسابرسی
داخلی بر تقویت كنترلهای داخلی میپردازند .ایشان بیان می-
دارند كه مدیریت واحد حسابرسی داخلی ،تواناییهای حرفهای
و بیطرفی حسابرسان داخلی بر توانایی سیستم كنترل داخلی
در امر پایشگری شركت تاثیر قابل مالحظهای دارد و مراحلی از
حسابرسی كه با ارزیابی سیستم كنترل داخلی انجام میشود را
تحت تاثیر قرار میدهد .این موضوع خود سبب تغییر مخاطرات
ناشی از كار حسابرسی میكرد .در نهایت نیز ایشان بیان می-
دارند كه گزارش حسابرس مستقل به شدت متاثر از اعمال
مختلف سیستم كنترل داخلی و از همه مهمتر واحد حسابرسی
داخلی میباشد .همچنین از نظر ایشان اگر چه تکامل حرفه
حسابرسی داخلی و تغییرات ایجاد شده در آن در صد سال
گذشته به كندی رخ داده است ،اما توسعه و بکارگیری واحد

حسابرسی داخلی بصورت شتاب آمیزتری رواج یافته است و
میزان تاثیر واحد حسابرسی داخلی بر بهبود كنترلهای داخلی
رو به فزونی گذاشته است.
اوگنوا و همکاران )2112( 3در پژوهشی به بررسی ضعف
كنترلهای داخلی و هزینه سرمایه به منظور نشان دادن نتیجه
افشای بخش  414قانون ساربینز-اكسلی پرداختند .نتایح
پژوهش آنان نشاندهنده این بود كه برای شركتهای دارای
نقاط ضعف كنترل داخلی نسبت به شركتهای فاقد نقاط
ضغف كنترلهای داخلی ،هزینه سرمایه بیشتری وجود دارد .اما
پس از این كه ویژگیهای اصلی شركتها به منظور خطای
پیش بینی كنترل شد ،هزینه سرمایه وابسته به ضعف كنترل-
های داخلی ناپدید شد.
01
دویلی و همکاران ( )2112به بررسی عوامل موثر در
ضعف كنترلهای داخلی در گزارشگری مالی پرداختند .آنها با
بررسی  223شركت كه در طی سالهای  2112تا 2115
ضعف با اهمیت كنترلهای داخلی را گزارش داده بودند به این
نتیجه دست یافتند كه این شركتها ،كوچكتر ،جوانتر ،از نظر
مالی ضعیفتر ،پیچیدهتر و به سرعت در حال رشد یا در حال
بازسازی مجدد ساختار هستند .با این حال آنها به این نتیجه
دست یافتند كه عوامل موثر در ضعف با اهمیت در میان
شركتها با یکدیگر تفاوت دارند به دلیل اینکه هر شركت با
چالشهای كنترل داخلی خود مواجه است.
ژانگ و همکاران )2112( 00به بررسی رابطه باین كیفیات
كمیته حسابرسای ،اساتقالل حساابرس و ضاعف كنتارلهاای
داخلی پس از اعمال قانون ساربینز -اكسلی پرداختند .آنها باا
استفاده از نمونهگیری زوجی به این نتیجه دست یافتند كه یك
رابطه بین كیفیات كمیتاه حسابرسای ،اساتقالل حساابرس و
ضعف كنترلهای داخلی وجاود دارد .شاركتهاایی كاه دارای
عضو با تخصص حسابداری مالی نیستند احتمال بیشاتری دارد
كه دارای ضعف كنترلهای داخلی باشند.
آلتمور 02و بتی )2101( 09به بررسی این مورد پرداختند كه
چگونه قوانین كنترلهای داخلی بار روی گزارشاگری ماالی در
بانكها اثر می گذارد .نتایج پژوهش آنها نشان داد كه الزاماات
كنترلهای داخلی اجباری شده باعث افزایش روایی ذخایر زیان
وامها ،حفظ سود و قابلیت پیشبینی وجوه نقد گردیاده اسات.
همچنین ،باعث كااهش رسایدن باه پایش بینای هاای باازار و
محافظه كاری حسابداری برای بانك هاای تحات پوشاش ایان
قانون در مقابل سایر بانكها شده است.
پتروویس و همکاران )2100( 04در پژوهشی تحات عناوان
دالیل و عواقب مشکالت كنترلهای داخلی در سازمانهای غیر
انتفاعی با استفاده از نمونه ای شامل  22435موسسه خیریه در
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طی سالهای  0333تا  2112به این نتیجه رسایدند كاه یاك
رابطه منفی بین مشکالت كنترل داخلی و كماكهاای دولتای
وجااود دارد .همچنااین ،نتااایج آنهااا نشااان داد كااه خیاارین و
سازمانهای دولتی كه منبع مهمی از درآمدهای این موسساات
را تشکیل میدهند به طور مستقیم یا غیرمساتقیم ،نسابت باه
اطالعات كنترلهای داخلی واكنش نشان میدهند.
لین و همکاران )2100( 05به بررسی تاثیر سااختار كنتارل
داخلی در افشای نقاط ضعف با اهمیت با اساتفاده از دادههاای
 204شركت پرداختند .نتیجه پژوهش آنان بیانگر رابطه منفای
میااان سااطح تحصاایالت و افشااای نقاااط ضااعف بااا اهمیاات
سیستم های كنترل داخلی است .آنها همچنین بیان كردند كه
ساختار كنترل داخلی باعث افزایش فرآیند تطابق با بخش 414
قانون ساربنز -اكسلی میشود.
ولاایپااور و همکاااران ( )2102بااه بررساای تاااثیر سیسااتم
یکپارچه بر روی كنترلهای داخلی در شركت اساتیل اصافهان
بااا اسااتفاده از پرسااشنامااه پرداختنااد .آنهااا هماننااد كمیتااه
پشتیبانی سازمانها (كوزو) كنترلهای داخلی را به پانج گاروه
محیط كنترلی ،ارزیابی ریسك ،فعالیت های كنترلی ،اطالعات و
ارتباطات و نظارت تقسیم كردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
كه همه اجزای كنترل داخلی پس از اجرای سیساتم یکپارچاه
بهبود یافتهاند.
03
آلبرینگ و همکاران ( )2102در مقالهای با عنوان " تاثیر
نوع و تعداد ضعفهای كنترل داخلی بر حقالزحمه حسابرسی"
به این نتیجه رسیدند كه افشای اضافی نقاط ضعف كنترلهاای
داخلی تاثیر افزایش بر حقالزحمه حسابرسی دارد .در یك دوره
حسابرسی متوالی چند ساله ،شركتهایی كه اقالم مشابه نقااط
ضعف را گزارش میكنند نسبت به شركتهایی كاه آیاتمهاای
متفاوت نقاط ضعف را گزارش میكنند حاق الزحماه بیشاتری
پرداخت میكنند.
02
سااان و همکاااران ( )2102در مطالعااهای بااا عنااوان
"اسااتقالل هیااات ماادیره ،محاایط اطالعااات داخلاای و افشااای
اختیاری گازارش حسابرسای كنتارلهاای داخلای" دریافتناد
هنگامی كه تقارن اطالعاتی فیمابین مادیران درون ساازمانی و
برون سازمانی ضعیف باشد و سهم مادیران مساتقل در هیاات
مدیره زیاد باشد ،شركت تمایال باه افشاای اختیااری گازارش
حسابرسی كنترلهای داخلی دارد.
دالیوال و همکاران )2109( 01در مطالعه خود باا عناوان "
آیا كارایی سرمایهگذاریها با افشا جزییات نقاط ضعف كنتارل-
های داخلی بهبود مییابد" با این نتیجاه رسایدند كاه كاارایی

سرمایهگذاریها با افشا نقاط ضعف كنترلهای داخلی باهطاور
قابل توجهی بهبود یافته است.
 -5فرضیههای تحقیق
با توجه به اینکه كمیته حمایت از سازمانها ( )COSOاجزا
تشکیلدهنده كنترلهای داخلی را به  5جزء :الف -محیط
كنترلی ب -برآورد احتمال خطر ریسك ج -فعالیتهای
كنترلی د -اطالعات و ارتباطات ه -نظارت تقسیم میكند،
فرضیههای این تحقیق نیز براساس این  5جزء طراحیشده
است:
 )0اثربخشی محیط كنترلی پس از اجرای سیستم كنترلهای
داخلی طراحیشده در شركت نیرو ترانس به طور با
اهمیتی بهبود یافته است.
 )2اثربخشی ارزیابی ریسك پس از اجرای سیستم كنترلهای
داخلی طراحیشده در شركت نیرو ترانس به طور با
اهمیتی بهبود یافته است.
 )9اثربخشی فعالیتهای كنترلی پس از اجرای سیستم
كنترلهای داخلی طراحیشده در شركت نیرو ترانس به
طور با اهمیتی بهبود یافته است.
 )4اثربخشی اطالعات و ارتباطات پس از اجرای سیستم
كنترلهای داخلی طراحیشده در شركت نیرو ترانس به
طور با اهمیتی بهبود یافته است.
 )5اثربخشی نظارت پس از اجرای سیستم كنترلهای داخلی
طراحیشده در شركت نیرو ترانس به طور با اهمیتی بهبود
یافته است.
 -2روش شناسي پژوهش
این پژوهش با عنوان « بررسی اثربخشی سیستم كنترل-
های داخلی طراحیشده در شركت نیرو ترانس» در زمینه
مطالعات موردی 03است و جنبه كاربردی دارد .مطالعات موردی
در شرایطی استفاده میشود كه پژوهشگر بخواهد یك سازمان
یا یك چیز را به دقت مورد مطالعه قرار دهد تا سازههای مربوط
به رفتار آن چیز یا سازمان یا اجزای كوچكتر آن سازمان را
تشریح كند (نمازی.)20:0912،
اعضاء جامعه آماری از میان كاركنان واحد حسابداری و
اعضای هیات مدیره انتخاب شدند كه با وضعیت سیستم كنترل
داخلی در شركت متبوع خود به خوبی آشنا بوده و در جریان
كلیه مراحل طیشده در پروژه ،وضعیت گذشته پروژه و
تغییرات صورتگرفته قرار داشتند .حیطه سواالت پرسشنامه
توزیع شده بهگونهای است كه فقط پرسنل حسابداری و اعضای
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هیات مدیره قادر به پاسخگویی بودند .بدین ترتیب پرسشنامه
در بین  09نفر پرسنل حسابداری و  2نفر از اعضای هیات
مدیره توزیع گردیده است.
21
انجمن كنترلهای داخلی در ایاالت متحده ،شش طبقه
برای رتبه بندی اجزای كنترلهای داخلی ارایه كرد .طبقه
بندی از «كنترلهای منفعالنه» شروع شده و به «سیستم
كالس جهانی» ختم میشود .هر طبقهبندی دارای درصدی
متناسب با سطح كسب شده كنترلهای داخلی است (پری و
همکاران .)215 ،به طور خاص طبقه بندی  %03.33 ،0امتیاز
دارد و طبقه  3نشاندهنده باالترین سطح تکامل است و دارای
امتیاز  %011میباشد .امتیاز هر كدام از اصول كنترلی باید
مطابق با درصد ارزیابی شده از بیشترین امتیاز باشد .سپس
تمامی امتیازات جمع شده و ارزیابی شکل میگیرد.
در این پژوهش به منظور گردآوری اطالعات مربوط به
شناسایی كنترلهای داخلی از مشاهده و مصاحبه استفاده شده
است .این تحقیق بصورت پیشآزمون – پسآزمون و از طریق
توزیع پرسشنامه و مصاحبه با افراد مطلع و همچنین مشاهده و
جمعآوری اطالعات مورد نیاز اجرا شده است .جهت امتیاز دهی
به پرسشنامه توسط محقق سه معیار در نظر گرفته شده است:
الف) اندازه شركت
ب) مشاهدات و اطالعات جمعآوری شده
ج) پاسخ به سئواالت پرسشنامه
مراحل انجام تحقیق
 )0شناخت از محیط و فعالیتهای شركت
 )2مصاحبه مقدماتی
 )9جمعآوری شواهد و مدارک جهت ارزیابی
 )4توزیع پرسشنامه مرحله اول
 )5جمعآوری پرسشنامه و امتیازدهی
 )3ارائه راهکارهای مناسب در نواحی یا امتیاز كم
 )2نظارت مستمر در پیادهسازی و اجرا راهکارها
 )1توزیع پرسشنامه مرحله دوم
 )3جمعآوری و امتیازدهی و نتیجهگیری نهایی
در پژوهش حاضر به علت اینکه جامعه آماری كمتر از 91
عدد میباشد و همچنین باتوجه به مطالعه موردی این تحقیق و
عدم تعمیمپذیری نتایج تحقیق ،دادهها غیرنرمال میباشد.جهت
تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون ناپارامتریك عالمت زوج نمونه
(ویلکاكسون ،)20استفاده میشود.

جدول( :)7طبقه بندی كمّي كنترل داخلي

 –0كنترلهای
منفعالنه

یك رویکرد سیستماتیك به كنترلهای داخلی
نیاز ندارد و در مورد اینکه چگونه كنترلهای
داخلی باید عمل شود ،هیچ پذیرش عمومی وجود
ندارد .هنگامی كه یك مشکل ایجاد میشود،
شخص ممکن است اقدامی برای روبرو شدن با آن
انجام دهد یا ندهد تا اینکه یك رویکرد یکنواخت
برای روبرویی با مساله وجود داشته باشد.

 – 2رویکرد
سیستماتیك
ابتدایی

رویکرد كنترلهای داخلی به طور كامل توسعه
نیافته است و یا اینکه رویکرد به طور یکنواخت از
یك بخش به بخش دیگر به كار نمیرود.

 – 9یك رویکرد
همچنان عدم یکنواختی در ارتباط با اینکه چگونه
موثر توسعه یافته
كنترلهای داخلی اعمال میشوند ،وجود دارد.
اما غیر پیوسته
 – 4یك رویکرد
اگرچه كنترلها موثرند ،اما یکپارچه و هم جهت
موثر به طور كامل
با ماموریت كلی سازمان نیستند .هر واحد برای
اجرا شده و به
بهینه كردن كنترلهای داخلی تالش میكند اما
نتایج مثبتی رسیده
لزوماً آنها در جهت اهداف سازمان بهینه نیستند.
است.
رویکرد كنترلهای داخلی بدون هیچ گونه شکافی
اجرا میشود .یك ارزیابی سیستماتیك و یك
 – 5ساختار
سیستم یکپارچه بهبود مستمر در سیستم وجود دارد .به منظور
بهبود سازمان ،تمام واحدهای مجزا بصورت
كنترلهای داخلی
یکپارچه عمل میكنند.
 – 3سیستمهای رویکرد كنترلهای داخلی بدون ضعف با اهمیت یا
كالس جهانی شکاف در واحدهای سازمان نهادینه شده و به طور
كامل با نیازهای سازمان همجهت شده است.
كنترل داخلی

 -6نتایج پژوهش
آمار توصیفی مربوط به مشخصات پاسخدهندگان به شارح زیار
میباشد:
جدول ( :)2توزیع آماری جنسیت (پاسخدهندگان)
جنسیت

فراواني
تعداد

درصد

مرد

02

%11

زن

9

%21

جمع

05

%011
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جدول ( :)9توزیع آماری مدرک تحصیلي
مدرک تحصیلي

فراواني
تعداد

درصد

كارشناسی

4

%22

كارشناسی ارشد

00

%29

دكتری

1

%1

جمع

05

%011

جدول ( :)10توزیع آماری سابقه فعالیت
سابقه فعالیت

فراواني
تعداد

درصد

2

%04

 5-2سال

5

%99

 2سال باالتر

1

%59

جمع

05

%011

 9-5سال

 ) 4به مدیریت و كاركنان سطوح مناسبی از اختیار و
مسئولیت به منظور هموارسازی كنترلهای داخلی
موثر بر گزارشگری مالی تفویض شده است.
 )5شركت صالحیت اشخاص در گزارشگری مالی و
نقشهای نظارتی مربوط را حفظ میكند.
جدول( :)11نتایج فرضیه اول
جمع رتبه

رتبه
میانگین

تعداد

.11

.11

1a

رتبه منفی

021٫11

1٫11

05b

رتبه مثبت

1c

روابط

05

جمع

پس آزمون
–پیش
آزمون

a. VAR11115 < VAR11110
b. VAR11115 > VAR11110

با توجه به اینکه تعداد دادهها كمتر از  91عدد است،
دادهها غیر نرمال است و بنابراین میبایست از آمار ناپارامتریك
استفاده كرد و با توجه به این امر كه دادههای ما برای بررسی
یك نمونه قبل و پس از اجرای كنترلهای داخلی موردبررسی
قرار میگیرد از آزمون ویلکاكسون نمونههای وابسته 22استفاده
میكنیم .در ادامه به بیان فرضیات به ترتیب و نتیجههای
آماری به دست آمده ناشی از آزمون این فرضیات پرداخته
میشود.
نتایج فرضیه اول
جدول زیر نشاندهنده نتایج آماری بررسی فرضایه شاماره
 0می باشد كه با توجه به نتایج مشاهده میشود كاه فرضایه 0
تایید شده و تفاوت معناداری میان اثربخشای محایط كنترلای
قبل و پس از اجرای كنترلهای داخلی در شاركت نیروتارانس
وجود دارد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت:
 )0سیستم كنترلهای داخلی طراحی شده بر اساس مدل
كمیته كوزو توانسته است پرسنل شركت نیروترانس را
در درک مفاهیم ارزشهای اخالقی یاری رساند.
 )2سیاستها و رویههای منابع انسانی برای هموارسازی
كنترلهای موثر بهبود یافته است.
 )9ساختار سازمانی شركت از كنترلهای موثر بر
گزارشگری مالی حمایت میكند.

c. VAR11115 = VAR11110
b

نتایج آماری
-9.411a

آمارهZ

.110

Sig

بر اساس رتبه
نتایج طبق رتبه

منفی a.

ویکاكسون b.

در رابطه با بررسی مقایسهای این فرضیه ،هیچگونه پژوهش
دیگری در خارج و داخل یافت نشده است .پژوهشهای موجود
به بررسی امتیاز مکتسبه چند شركت در یك بازه زمانی
پرداختهاند در صورتی تحقیق حاضر بهصورت پیشآزمون و
پسآزمون در یك شركت خاص میباشد.
نتایج فرضیه دوم:
جدول زیر نشاندهنده نتایج آماری بررسی فرضایه شاماره
 2می باشد كه با توجه به نتایج مشاهده میشود كاه فرضایه 2
تایید شده و تفاوت معناداری میان اثربخشای ارزیاابی ریساك
قبل و پس از اجرای كنترلهای داخلی در شاركت نیروتارانس
وجود دارد.
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جدول ( :)12نتایج فرضیه دوم
جمع رتبه

رتبه
میانگین

نتایج فرضیه سوم:

تعداد
d

11.

11.

1

021٫11

1٫11

05
1

رتبه منفی

e

رتبه مثبت

f

روابط

05

آزمون –

پس
پیش آزمون

جمع

جدول ( :)13نتایج فرضیه سوم

11112 < VAR11113d. VAR
11112 > VAR11113e. VAR
11112 = VAR11113f. VAR

b

نتایج آماری
پیش آزمون – پس آزمون

b

نتایج آماری
402.9-

a

110.

جدول زیر نشاندهنده نتایج آماری بررسی فرضایه شاماره
 9می باشد كه با توجه به نتایج مشاهده میشود كاه فرضایه 9
تایید شده و تفاوت معناداری میان اثربخشی فرآیندهای كنترل
داخلی گزارشگ ری مالی قبل و پس از اجرای كنترلهای داخلی
در شركت نیروترانس وجود دارد.

-9٫129a

 Zآماره

.111

Sig

 Zآماره

بر اساس رتبه

Sig

نتایج طبق رتبه

منفی a.

ویکاكسون b.

a.بر اساس رتبه منفی
b.نتایج طبق رتبه ویکاكسون

هر شركت با ریسكهای گوناگونی از منابع داخلی و
خارجی كه باید ارزیابی و مدیریت شوند ،روبروست .ارزیابی
ریسك شناسایی و تحلیل ریسكهای مرتبط برای دستیابی به
اهداف ،تشکیل مبنایی برای مشخص كردن اینکه چگونه باید
ریسكها را مدیریت كرد ،میباشد .از آنجا كه شرایط اقتصادی،
صنعتی مقرراتی و فرآیند مرتباً در حال تغییر هستند ،مکانیزم-
هایی برای شناسایی و رفتار با ریسكهای مخصوص مرتبط با
این تغییرات الزم است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت:
 )0شركت نیرو ترانس با پیروی از چارچوب كمیته كوزو
میتواند از بابت شناسایی ریسكهای مختلف كه شركت با آن
روبروست و همچنین هماهنگسازی بودجهبندیهای آینده با
اهداف كوتاه و بلندمدت قدمی موثر بردارد.
 )2شركت ریسكهای گزارشگری مالی را به عنوان مبنایی
برای مشخص كردن اینکه چگونه ریسكها باید مدیریت شوند،
میتواند شناسایی كند.
 )9امکان ارایه اشتباه با اهمیت به خاطر تقلب به طور
صحیح در ارزیابی ریسك و رسیدن به اهداف گزارشگری مالی
كاهش یافته است.
در رابطه با بررسی مقایسهای این فرضیه ،هیچگونه پژوهش
دیگری در خارج و داخل یافت نشده است .پژوهشهای موجود
به بررسی امتیاز مکتسبه چند شركت در یك بازه زمانی
پرداختهاند در صورتی تحقیق حاضر بهصورت پیشآزمون و
پسآزمون در یك شركت خاص میباشد.

از آنجا كه محیط كنترلی و ارزیابی ریسك مفاهیمی فراتر
از سطح شركت میباشند كه اغلب غیررسمی و ارزیابی آنها به
دلیل نداشتن معیار مناسب سخت میباشد ،فعالیتهای
كنترلی وابسته به اهداف و ریسكهایی است كه در حال حاضر
و معموال بوسیله رویهها و فرآیندهای موسسه تعریف شده و به
آسانی اندازهگیری میشوند اما همانگونه كه بیان شد اهمیت
فعالیتهای كنترلی نباید بیش از اندازه در نظر گرفته شود.
فعالیتهای كنترلی ،سیاستها و فرآیندهایی هستند كه كمك
میكنند به اطمینان از اینکه اهداف مدیریت انجام شده است.
آنها كمك میكنند به اطمینان از اینکه اقدامات الزم انجام
شده است و ریسكهای مربوط برای رسیدن به اهداف شركت
را مورد خطاب قرار میدهند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
شركت نیروترانس در قالب مدل كمیته كوزو میتواند این
اطمینان را به مدیریت مجموعه القا نماید كه اجزای سیستم
كنترل داخلی در راستای یك هدف مشترک در حركت می-
باشند.
در رابطه با بررسی مقایسهای این فرضیه ،هیچگونه پژوهش
دیگری در خارج و داخل یافت نشده است .پژوهشهای موجود
به بررسی امتیاز مکتسبه چند شركت در یك بازه زمانی
پرداختهاند در صورتی تحقیق حاضر بهصورت پیشآزمون و
پسآزمون در یك شركت خاص میباشد.
نتایج فرضیه چهارم:
جدول زیر نشاندهنده نتایج آماری بررسی فرضایه شاماره
 4می باشد كه با توجه به نتایج مشاهده میشود كاه فرضایه 4
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تاییااد شااده و تفاااوت معناااداری میااان اثربخشاای اطالعااات و
ارتباطات قبل و پس از اجرای كنتارلهاای داخلای در شاركت
نیروترانس وجود دارد.
جدول ( :)15نتایج فرضیه چهارم
جمع رتبه

رتبه

تعداد

میانگین

.11

.11

1g

رتبه
منفی

021٫11

1٫11

05h

رتبه پیش – پس آزمون
مثبت
آزمون

1i

روابط

05

جمع

نتایج فرضیه پنجم

g. VAR11112 < VAR11119

جدول زیر نشاندهنده نتایج آماری بررسی فرضایه شاماره
 5می باشد كه با توجه به نتایج مشاهده میشود كاه فرضایه 5
تایید شده و تفاوت معناداری میان اثربخشی نظارت قبل و پس
از اجرای كنترلهای داخلی در شركت نیروترانس وجود دارد.

h. VAR11112 > VAR11119
i. VAR11112 = VAR11119

bنتایج آماری
پیش آزمون – پس آزمون
-9٫411a

آمارهZ

.110

Sig

بر اساس رتبه
نتایج طبق رتبه

مبنی بر اینکه هم كنترلهای داخلی گزارشگری مالی و هم
كنترلهای مسئولیت شخصی باید جدی در نظر گرفته شود.
 )5پرسنل شركت روش موثر و غیر تالفی جویانهای برای
انتقال جریان اطالعات مهم به رده باالی شركت دارند.
 )3موضوعاتی كه دستیابی به اهداف گزارشکری مالی را
تحت تاثیر قرار میدهند به گروههای بیرونی انتقال داده شده
است.
در رابطه با بررسی مقایسهای این فرضیه ،هیچگونه پژوهش
دیگری در خارج و داخل یافت نشده است .پژوهشهای موجود
به بررسی امتیاز مکتسبه چند شركت در یك بازه زمانی
پرداختهاند در صورتی تحقیق حاضر بهصورت پیشآزمون و
پسآزمون در یك شركت خاص میباشد.

جدول ( :)12نتایج فرضیه پنجم
جمع رتبه

منفی a.

ویکاكسون b.

هر شركت باید تمام اطالعات الزم چه مالی و چه غیر مالی
مرتبط با وقایع داخلی و خارجی را نگهداری نماید .اطالعات
مربوط باید به اشخاصی كه به آن نیاز دارند در یك فرم و
چارچوب زمانی منتقل شوند به طوری كه آنها را قادر به انجام
مسئولیتهایشان و تصمیمگیری كند .بنابراین میتوان اذعان
نمود پیادهسازی مدل كوزو در شركت نیروترانس منجر به
دستیابی به موارد زیر گردیده است:
 )0ارتباطات در مورد انتظارات مسئولیتها واهداف یك
سازمان بهبود یافته است و در همه سطوح شركت برای
پشتیبانی از دستیابی به اهداف گزارشگری مالی شناسایی و
استفاده میشود.
 )2تصمیم گیری ارتقا یافته است.
 )9كاركنان خاص كه در جلو گیری و كشف تقلب كمك
میكنند میتواند كاهش یابد.
 )4همه كاركنان مخصوصا آنهایی كه در گزارشگری مالی
موثر هستند پیغام واضحی از مدیریت ارشد دریافت می كنند

رتبه

تعداد

میانگین

.11

.11

1j

رتبه منفی

021.11

1.11

05k

رتبه مثبت

1l

روابط

05

جمع

– پس آزمون
پیش آزمون

i. VAR11112 = VAR11119
j. VAR11111 < VAR11114
k. VAR11111 > VAR11114
l. VAR11111 = VAR11114

bنتایج آماری
پیش آزمون – پس آزمون
-9٫413a

آمارهZ

.110

Sig

12
سال چهارم  /شماره شانزدهم /زمستان 6931
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نتایج طبق رتبه

منفی a.

ویکاكسون b.
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بنابراین با توجه به اثربخش بودن مدل كوزو در فرایندهای
سیستم كنترل داخلی شركت نیرو ترانس میتوان چنین
نتیجهگیری نمود:
 )0مدل كوزو میتواند طبق یك برنامه زمانبندی شده
نواقص موجود در سیستم كنترل داخلی را شناسایی و
نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نماید.
 )2بر این اساس میتوان اطالعات قابل اتکاتری در
خصوص تصمیمات مدیریتی دریافت شود.
 )9بر اساس برنامه زمانبندی شده میتوان صورتهای
مالی دقیقتری را تهیه و به صاحبان سهام ارایه نمود.
 ) 4با اهتمام بر پیگیری این جز از مدل كوزو شركت نیرو
ترانس میتواند به نوعی در ارایه یك سیستم كنترل
داخلی مناسب برای شركتهای دیگر پیشگام باشد.
در رابطه با بررسی مقایسهای این فرضیه ،هیچگونه
پژوهش دیگری در خارج و داخل یافت نشده است .پژوهشهای
موجود به بررسی امتیاز مکتسبه چند شركت در یك بازه زمانی
پرداختهاند در صورتی تحقیق حاضر بهصورت پیشآزمون و
پسآزمون در یك شركت خاص میباشد.
 -7نتیجهگیری و بحث
در یك ساختار پیشرفته از كنترلهای داخلی ،احتمال خطا
و رفتار متقلبانه و غیرقانونی میتواند به حداقل برسد .در این
تحقیق سعی شده اثربخشی سیستم كنترلهای داخلی
طراحیشده در شركت نیرو ترانس بر اساس مدل كوزو
سنجیده شود .با توجه به بررسیهای انجام شده در مورد
فرضیات تحقیق ،میتوان نتیجهگیری نمود كه اجرای مدل
كنترل داخلی كوزو در شركت نیروترانس باعث ایجاد تفاوت
معنادار در اثربخشی هر پنج جز كنترلهای داخلی شامل
محیط كنترلی ،ارزیابی ریسك ،فرآیندهای كنترل داخلی
گزارشگری مالی ،اطالعات و ارتباطات و نظارت شد .این موضوع
میتواند به كاهش حجم حسابرسی و به تبع آن كاهش هزینه-
های حسابرسی پایان سال گردد .برخی از محدودیتها كه در
پژوهش حاضر با آنها مواجه شدهایم ،عبارتند از )0 :منابع
علمی بسیار كم و محدودی (حداقل به صورت فارسی) در این
زمینه موجود است كه به طور مستقیم به موضوع مورد مطالعه
و تحقیق مربوط باشد )2 .در ایران تاكنون پژوهشی در مورد
طراحی سیستم كنترل داخلی براساس مدل كوزو انجام نشده
است .این مطلب موجب آن شده كه مقایسه نتایج این پژوهش با
پژوهشهای داخلی دیگر امکانپذیر نگردد.
نتایج پژوهش شواهدی فراهم نمود كه پیشنهادات زیر قابل
ارایه است:

پیشنهادها در این قسمت شامل دو بخش میباشد)0( :
مرتبط با درون سازمان و( )2مرتبط با برون سازمان
با توجه به اهمیت كنترلهای داخلی در شركتها و با
توجه به نتایج كسب شده در این پژوهش به مدیران پیشنهاد
میگردد كه اقدامات الزم را درباره به كارگیری و اجرای كنترل
داخلی مطابق با چارچوب كوزو به عمل آورند.
سرمایهگذاران در تصمیمات مربوط به بررسی و
سرمایهگذاری شركتها به این امر توجه داشته باشند كه آیا
شركت دارای كنترل داخلی مناسب بوده و این كنترل داخلی
مطابق با كدام یك از چارچوبهای مطرح كنترل داخلی
میباشد.
حسابرسان در هنگام برآورد هزینههای انجام كار به این امر
توجه داشته باشند كه پیادهسازی و اجرای مستمر كنترلهای
داخلی میتواند باعث كاهش آزمونهای رعایت و محتوا شده و
در نهایت باعث كاهش بهای تمام شده حسابرسی میگردد.
برای تحقیقهای آتی نیز میتوان پیشنهادات زیر را ارایه
كرد:
 -0بررسی اثربخشی سیستم كنترلهای داخلی مبتنی بر
چارچوبهای دیگر از جمله مدل كوبیت
 -2بررسی اثربخشی سیستم كنترلهای داخلی مبتنی بر
مدل كوزو در صنایع و شركتهای دیگر
 -9بررسی سیستم كنترلهای داخلی و اثر آن بر روی
گزارشگری مالی
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