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   چکیده

، حسابرسان داخلی بیشتر به عنوان مرورگران اطالعات )دهه پنجم سده بیست میالدي(در نخستین مراحل حضور 

اندك اندك حسابرسان داخلی بر حسابرسی رعایت تمرکز نمودند و پس از آن، به . مالی و حسابداري قلمداد می شده اند

ربخشی سیستم کنترل داخلی و بررسی فرآیندهاي عملیاتی اقدام نمودند و سرانجام امروزه، دامنه حسابرسی ارزیابی اث

داخلی نه تنها حسابرسی رعایت، ارزیابی کنترل هاي داخلی، رسیدگی به تقلب و بررسی فرآیندهاي  عملیاتی را دربر می 

هدف اصلی این مطالعه، . دیریت ریسک نیز می شودگیرد، بلکه شامل مشورت دهی به مدیریت ارشد و مشارکت در م

نمونه . بررسی نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است

همچنین، به منظور گردآوري اطالعات از . شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد 43نهایی شامل 

نتایج پژوهش نشانگر این است که حسابرسان داخلی مشارکت پایینی در مدیریت ریسک . امه استفاده شده استپرسشن

  .بنگاه داشته، اما آنان همچنین به فعالیت هایی می پردازند که می تواند بی طرفی آنان را به خطر اندازد

  

  .هادار تهرانحسابرسی داخلی، مدیریت ریسک بنگاه، بورس اوراق ب :کلیدي هاي هواژ

  

  

  

  

  

 21/5/92: تاریخ پذیرش       10/2/92: تاریخ دریافت
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  مقدمه -1

پیچیدگی سازمانی و گسترش معامالت تجاري در 

اغلب کشورها موجب شده است که مدیران بنگاه هاي 

انتفاعی و غیرانتفاعی با توجه به مسئولیت خود در 

راستاي دستیابی به هدف هاي سازمانی و به منظور 

نام اطمینان یافتن از هدایت بهینه کلیه منابع، واحدي به 

توکل نیا و رحیمیان، (حسابرسی داخلی تشکیل دهند 

حسابرسی داخلی، از زمان حضور نخستین خود ). 1391

در . تا کنون، تغییرات عمده اي را پشت سر گذاشته است

آغاز، حسابرسی داخلی را بخشی از سیستم کنترل داخلی 

تعریف می نمودند که به حسابداري و امور مالی مربوط 

در نخستین مراحل ). 1958، 1نک و کاشینبری(می باشد 

، حسابرسان )دهه پنجم سده بیست میالدي(حضور 

داخلی بیشتر به عنوان مرورگران اطالعات مالی و 

حسابرسان داخلی به . حسابداري قلمداد می شده اند

عنوان یاري رسانندگان به حسابرسان مستقل به کار می 

وظایف مالی  رفتند و براي امور صورت هاي مالی و سایر

آنان  نقشی حداقلی در سازمان ها . فراخوانده می شدند

داشته و تنها مسئولیتی محدود در کل طیف مدیریتی ایفا 

اندك اندك حسابرسان ). 1999، 2مولر و ویت(می نمودند 

داخلی بر حسابرسی رعایت تمرکز نمودند و پس از آن، به 

ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی و بررسی 

فرآیندهاي عملیاتی اقدام نمودند و سرانجام امروزه، دامنه 

حسابرسی داخلی نه تنها حسابرسی رعایت، ارزیابی 

کنترل هاي داخلی، رسیدگی به تقلب و بررسی 

فرآیندهاي  عملیاتی را دربر می گیرد، بلکه شامل مشورت 

دهی به مدیریت ارشد و مشارکت در مدیریت ریسک نیز 

بنابراین  ).2005، 3س و روپسیساستاکیوکا(می شود 

هدف این پژوهش، بررسی مشارکت حسابرسان داخلی در 

مدیریت ریسک بنگاه است که شواهد الزم جهت پاسخ به 

  .سواالت پژوهش فراهم آید

  

            مبانی نظري پژوهش و مروري بر پیشینه -2

  در داخل  که  ارزیابی  وظیفه  یعنی  داخلی  حسابرسی

  منظور ارائه  به ، آن  کارکنان  و توسط  رسیدگی واحد مورد

  اصلی  آید و از ارکان وجود می  واحد به  آن  به  خدمت

  کفایت  و بررسی  ارزیابی .شود می  محسوب  کنترلی  محیط

، از  داخلی  و کنترل  حسابداري  هاي سیستم  و اثربخشی

 است  داخلی  واحد حسابرسی  اصلی  وظایف  جمله

حسابرسی ). 5، بند610نداردهاي حسابرسی، بخشاستا(

داخلی، فعالیتی مستقل و مشاوره اي با اهداف مشخص 

است که براي ایجاد ارزش و بهبود عملکرد، طراحی شده 

حسابرسی داخلی به شرکت کمک می کند تا با . است

رویکردي ساختارمند به اهداف خود برسد که در نتیجه 

ها و فعالیت هاي اثربخشی مدیریت ریسک، کنترل 

انجمن (حاکمیتی را ارزیابی می کند و بهبود می بخشد 

  .)2000، 4حسابرسان داخلی

حسابرسان داخلی باید براي جلوگیري و کشف بی 

نظمی هاي کنترل داخلی، درك دقیقی از عملیات، 

فرآیندها و رویه هاي شرکت داشته باشند و به منظور 

مانطوري کار می تعیین اینکه آیا فرآیندها و روشها ه

کنند که مدنظر بوده است، باید قادر به طراحی و اجراي 

ارائه ). 1980و همکاران،  5کالرك(آزمون ها باشند 

اطالعات مربوط به کفایت و کارآیی نظام کنترل هاي 

داخلی و کیفیت عملکرد واحد تجاري به رئیس هیئت 

مدیره و مدیران اجرائی واحد تجاري، از مسئولیت هاي 

شرکت هایی که بهترین . ابرسان داخلی استحس

آنهایی که رویه  -دستورالعمل حسابرسی داخلی را دارند

هاي پیشرو را به کار می گیرند و با انتظارات و اهداف 

 -راهبردي مقرر توسط مدیریت و هیئت مدیره همگامند

، 6هیرث(     ً                             عموما  کنترل هاي بهتري خواهند داشت 

مستقل در طی مدت ها  استانداردهاي حسابرسی). 2008

نقش حسابرسی داخلی را به عنوان منبع ارزشمند بالقوه 

انجمن (در فرآیند گزارشگري مالی تأیید کرده اند 

و هیئت نظارت بر  1991، 7حسابداران رسمی امریکا

  ).a2007، 8حسابداري شرکت هاي سهامی عام

، انجمن حسابرسان داخلی تعریفی از 1999در سال 

ارائه نمود که شامل اطمینان دهی و  حسابرسی داخلی

مشاوره در سه زمینه مدیریت ریسک، کنترل و راهبري 

پنج سال بعد، ). 2009انجمن حسابرسان داخلی، (بود 

کوزو چارچوبی یکپارچه براي مدیریت ریسک بنگاه ارائه 

از آن پس، حرکتی جهانی به سوي ). 2004، 9کوزو(کرد 

یجاد شد و رویکردهاي گسترده مدیریت ریسک ا

حسابرسان داخلی با توجه به مدیریت ریسک در سازمان 
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خود، نقشی کلیدي در ارائه خدمات اطمینان دهی و 

  ).2006، 10سارنز و دبیلد(مشاوره ایفا می کنند 

ریسک را می توان به عنوان انواع رویدادها از طرف دیگر، 

یا شرایطی که ممکن است سازمان را از رسیدن به 

سازمان ). 2008، 11روي(رد، تعریف کرد اهدافش بازدا

استانداردهاي بین المللی، ریسک را به عنوان ترکیبی از 

بنابراین، . احتمال یک رویداد و اثرات آن تعریف می کند

تعیین تمام ریسک هاي احتمالی در یک فرآیند و احتمال 

. وقوع آنها، بخش اصلی ارزیابی ریسک یک سازمان است

ریسک بنگاه را می توان به عنوان  بر این اساس، مدیریت

فرآیندي پیوسته و سازمان یافته در کل سازمان براي 

تعیین، ارزیابی، تصمیم گیري در زمینه پاسخ و 

گزارشگري درباره فرصت ها و خطراتی تعریف کرد که 

بنابراین، از . دستیابی به اهداف را تحت تأثیر قرار می دهد

فرصت باشند و هم  نظر تکنیکی ریسک ها می توانند هم

  ).1389جهانبانی و باقرپور، (خطر 

ریسک هاي تجاري را به راه هاي گوناگونی می توان 

طبقه بندي نمود، اما یکی از بهترین طبقه بندي ها به 

  ):2003، 12کینی(شرح زیر می باشد 

 ریسک هاي محیط بیرونی؛  

  ریسک هاي فرآیندهاي تجاري و از دست دادن

  دارایی ها؛ و

 اي اطالعاتیریسک ه. 

طی چند دهه گذشته، تغییرات چشمگیري در نقش 

تا دهه . مدیریت ریسک در شرکت ها رخ داده است

     ً         عموما  موقعیتی  –، کار مدیریت ریسک شرکت 1980

     ً                عمدتا  شامل تهیه بیمه  –پایین در خزانه داري شرکت 

، مدیریت 2000و  1990طی دهه هاي . می شده است

شامل انواع متفاوتی از  ریسک شرکت گسترش یافته و

ریسک می شود، از جمله ریسک عملیاتی، ریسک اعتباري 

در تعداد زیاد و رو به رشدي . و به تازگی، ریسک راهبردي

از شرکت ها، وظیفه مدیریت ریسک توسط مدیر ارشد 

هدایت می شود   13اجرایی تحت عنوان مأمور ارشد ریسک

ست شود و مسئولیت آن بر عهده اعضاي هیئت مدیره ا

که از طریق نظارت بر معیارهاي ریسک و تعیین 

نوکو و (محدودیت هایی بر این معیارها، اعمال می شود 

مدیریت ریسک بنگاه، فرآیندي ). 2006، 14استولز

ساختارمند، پایدار و مداوم در کل سازمان می باشد، به 

منظور شناسایی، ارزیابی، تصمیم گیري راجع به واکنش 

هایی که بر دست یابی به اهداف به فرصت ها و تهدید

انجمن (سازمان، اثر می گذارند و گزارشگري راجع به آنها 

هدف اصلی مدیریت ریسک، ). a2004حسابرسان داخلی، 

؛ 2004کوزو، (بیشینه سازي ارزش سهامدارا ن است 

؛ 2008و همکاران،  16؛ بیزلی2005، 15الجیلی و زقال

). 2011، 18؛ هویت و لیبنبرگ2011، 17پاگاچ و وار

حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک، مرتبط و مستقل می 

و پایداري و بهبود ) 2012و همکاران،  19کوئن(باشند 

عملکرد شرکت، به میزان زیادي وابسته به نقش موثر هر 

و  21؛ ماناب2004، 20سابل و ردینگ(دو جزء است 

مدیریت ریسک بنگاه را ) 2004(کوزو ). 2010همکاران، 

  :موده استاینگونه تعریف ن

فرآیندي است تحت تأثیر هیئت مدیره، مدیریت و "

سایر کارکنان بنگاه که در تنظیم استراتژي، شناسایی 

رویدادهاي بالقوه اي که ممکن است بر بنگاه تأثیر گذارد 

و مدیریت ریسک ها براي تنظیم آنها در سطح ریسک 

قابل پذیرش به کار می رود تا راجع به دستیابی به اهداف 

  ."گاه، اطمینانی معقول فراهم گرددبن

الزم به ذکر است که چارچوب یکپارچه مدیریت 

ریسک بنگاه کوزو شامل محیط داخلی، تنظیم اهداف، 

شناسایی رویداد، ارزیابی ریسک، واکنش به ریسک، 

فعالیت هاي کنترلی، اطالعات و ارتباطات و نظارت می 

مفاهیم این از آنجا که در ادامه، به درکی نسبی از . شود

  :اجزا نیازمندیم، تعریف مختصري از آنها ارائه می شود

این جزء انعکاس دهنده فلسفه،  :محیط داخلی )1

ریسک پذیري، نظارت هیئت مدیره، تعهد به 

ارزش هاي اخالقی، صالحیت و توسعه افراد و 

تفویض اختیارات و مسئولیت هاي مدیریت 

 این جزء. ریسک بنگاه واحد اقتصادي می باشد

واحد اقتصادي ) از باال تا پایین(دربرگیرنده کلیت 

است و بر فرآیند راهبري سازمان و آگاهی افراد 

 .آن از کنترل و ریسک تأثیر می گذارد

اهداف راهبردي توسط مدیریت : تنظیم اهداف )2

تنظیم می شوند، اهدافی که فراهم کننده زمینه و 

چارچوب براي اهداف عملیاتی، گزارشگري و 
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این اهداف، متناسب با ریسک . هستندرعایت 

پذیري واحد اقتصادي می باشند که سطح خطر 

قابل پذیرش واحد اقتصادي را تعیین نموده و 

پیش شرطی براي شناسایی رویداد، ارزیابی 

 .ریسک و واکنش به ریسک هستند

مدیریت، رویدادهاي بالقوه اي  :شناسایی رویداد )3

بر که ممکن است به صورت مثبت یا منفی 

توانایی واحد اقتصادي در پیاده سازي استراتژي 

خود و دستیابی آن به اهداف و مقاصد عملکردي 

رویدادهاي . خود، اثر گذارند را شناسایی می نماید

منفی بالقوه، نشانگر ریسک هایی هستند که 

فراهم کننده زمینه اي براي ارزیابی ریسک و 

. واکنش هاي متفاوت به ریسک می باشند

دهاي مثبت بالقوه نیز، نشانگر فرصت ها می رویدا

 .باشند

مدیریت، روش هاي کمی و کیفی  :ارزیابی ریسک )4

براي ارزیابی احتمال و تأثیر رویدادهاي بالقوه، به 

صورت انفرادي یا گروهی را در نظر می گیرد که 

ممکن است بر دستیابی به اهداف طی افق زمانی 

 .معین تأثیر گذارند

مدیریت، گزینه هاي متفاوت : واکنش به ریسک )5

واکنش به ریسک و تأثیر آنها بر احتمال و آثار 

ریسک و نیز مزایا در قیاس با هزینه هاي حاصل، 

به همراه کاهش ریسک باقی مانده به سطح 

برنامه . ریسک قابل پذیرش را در نظر می گیرد

ریزي واکنش به ریسک منتج به ایجاد خط مشی 

 .می گردد

مدیریت، خط مشی ها و  :لیفعالیت هاي کنتر )6

رویه ها را در سرتاسر سازمان، در کلیه سطوح و 

در تمام وظایف پیاده می کند، به منظور کمک به 

کسب اطمینان از اینکه واکنش ها به ریسک به 

 .درستی اجرا شده اند

سازمان، اطالعات مربوط را  :اطالعات و ارتباطات )7

زه از منابع داخلی و خارجی در یک قالب و با

زمانی که کارمندان را قادر به تقبل مسئولیت 

هایشان می کند، شناسایی، جمع آوري و منتقل 

ارتباطات موثر از باال به پایین، به صورت . می کند

. عرضی و از پایین به باالي سازمان جریان می یابد

گزارشگري براي مدیریت ریسک امري حیاتی 

 .است

ابی هاي فعالیت هاي مداوم و یا ارزی :نظارت )8

جداگانه، حضور و کارکرد اجزاي مدیریت ریسک 

بنگاه و کیفیت عملکرد آنها طی زمان را ارزیابی 

  .      می نمایند

به طور کلی و در مفهومی فراگیر، مدیریت، پاسخگوي 

با توجه به این موضوع، . مدیریت ریسک بنگاه خواهد بود

مدیریت براي ارزیابی پروژه ها، نظارت بر خدمات و 

وظیفه . پیشنهاد براي بهبود آن ها، به کمک نیاز دارد

حسابرسی داخلی می تواند مدیر را در این راه یاري رساند 

استاکیوکاس و روپسیس، (و این نیاز وي را برآورده نماید 

مدیریت ریسک بنگاه، به آن شکلی که باید، در ). 2005

                                ً                ایران گسترش نیافته است و متعاقبا  می توان انتظار 

شت که حسابرسان داخلی که مشغول به کار هستند، دا

به همین ترتیب، . وظایف خود را بی نقص انجام ندهند

هدف اصلی این پژوهش، ضمن بیان نقش مهم حسابرسان 

داخلی در فرآیند مدیریت ریسک بنگاه، ارزیابی میزان 

درگیري حسابرسان داخلی ایرانی در مدیریت ریسک 

میزان آگاهی آنان از  بنگاه و علی الخصوص، بررسی

همچنین دیگر هدف . وظایفی که برعهده دارند، می باشد

این پژوهش، افزایش توجه عمومی به موضوع مشارکت 

حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه و افزایش 

 .پژوهش هاي علمی داخلی، در این زمینه می باشد

مدیریت ریسک بنگاه، رویکرد پویاي ارزیابی بنابراین 

یکپارچه است که سازمانها به منظور کاهش سطح  ریسک

، 22بوسمن و زویدن(ریسک خود، از آن استفاده می کنند 

پس از آنکه مدیریت ریسک بنگاه ایجاد شود، به ). 1998

شرکت اجازه می دهد که به طور مستمر ریسک ها را 

ارزیابی نماید و منابع و مراحل مورد نیاز براي غلبه یا 

). 2003 ،23فونستان(شناسایی کند  تسکین ریسک ها را

بسیاري از شرکت ها نیاز به پیاده سازي فرآیند مدیریت 

ریسک بنگاه و معرفی فرهنگ مدیریت ریسک نیرومند 

براي بهبود اثربخشی مدیریت ریسک را درك کرده اند 

  ).2009و همکاران،  24کاستانیرا(
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اي که موسسه ارنست و یانگ در سال  در مطالعه

منتشر گشت، ) 2002( 25م داد و توسط ورشورانجا 2001

سازمان تحت  50درصد از  16نتیجه این بود که تنها 

در نظر . بررسی، فرآیند مدیریت ریسک فراگیر دارند

رئیس اجرایی به عمل  200از ) 2004( 26سنجی که بنهام

درصد به نوعی مدیریت ریسک  41آورد، اظهار نمود که 

درصد معتقد بودند که  84بنگاه را اجرا می کردند و 

مدیریت ریسک بنگاه می تواند به کاهش هزینه سرمایه 

یافتند ) 2005(و همکاران  27بیزلی. شرکت یاري رساند

که پیاده سازي مدیریت ریسک بنگاه به طور مثبت با این 

حضور مدیر ارشد ریسک، استقالل : موارد در ارتباط است

و مدیر ارشد هیئت مدیره، حمایت آشکار مدیر ارشد مالی 

اجرایی از مدیریت ریسک بنگاه، حضور حسابرس از چهار 

موسسه حسابرسی بزرگ، اندازه واحد اقتصادي و عضویت 

فونت و . واحد اقتصادي در صنایع بانکی، آموزشی یا بیمه

اینچنین استدالل نمودند که مدیریت ) 2003( 28وگا

ریسک در شرکت هاي غیرمالی در غیاب تکنیک هایی 

ده است که امکان مدیریت ریسک هاي ذاتی را مشخص ش

  .می دهند

در مقابل، طی سال هاي اخیر، مدیریت ریسک در 

                                           ً    شرکت هاي مالی به شدت توسعه یافته است، عمدتا  به 

دلیل اینکه مقررات موجود، بانک ها را به تقویت 

سیستمهاي مدیریت ریسک و کنترل، تشویق می نمایند 

  ).2003، 29آلزوال(

ها و توصیه هاي عملی ارائه شده توسط استاندارد

انجمن حسابرسان داخلی، مشارکت حسابرسی داخلی در 

: مدیریت ریسک بنگاه را تشویق نموده اند، براي مثال

نقش حسابرسی داخلی در فرآیند : 2100-3توصیه عملی 

نقش حسابرسی : 2100-4و توصیه عملی  مدیریت ریسک

  .یریت ریسکداخلی در سازمان هاي فاقد فرآیند مد

همچنین براي ) 2001(انجمن حسابرسان داخلی 

حسابرسان داخلی به منظور تعیین نقش خود در 

واحدهایی که فرآیند مدیریت ریسک مقرر ندارند، 

توصیه عملی خاطر نشان . رهنمودهاي ارائه نموده است

می کند که گرچه مدیریت ریسک، مسئولیت کلیدي 

توانند در شناسایی، مدیریت است، حسابرسان داخلی می 

ارزیابی و پیاده سازي مدیریت ریسک و کنترل ها، به 

. منظور رسیدگی به آن ریسک ها، به سازمان کمک کنند

اینچنین استدالل می ) 2009(انجمن حسابرسان داخلی 

کند که فعالیت حسابرسی داخلی شرایط خوبی را براي 

ه در ترویج پیاده سازي مدیریت ریسک بنگاه دارد، به ویژ

  .مراحل نخستین معرفی آن

در نتیجه، نقش حسابرسان داخلی در حال توسعه و 

نقشی فعال و در حال تکامل براي . گسترش است

حسابرسان داخلی در کمک به سازمان ها به منظور پیاده 

در . سازي مقدماتی مدیریت ریسک بنگاه، وجود دارد

، 31و کانتاس 30استرالیا، شرکت هایی همچون سودکرپ

ابرسان داخلی را به ارزیابی اینکه آیا چارچوب هاي حس

مدیریت ریسک به طور موثر کار می کنند یا خیر، تشویق 

عالقه رو به گسترش به ). 2000، 32راد -بو(کرده اند 

مدیریت ریسک بنگاه در نظرسنجی که توسط مرکلی و 

 130. انجام شد، آشکار گشت) 2002( 33میکالیس

ه اي از صنایع کانادا، نشان مخاطب آنان، از طیف گسترد

                                 ً               دادند که مدیریت ریسک بنگاه، معموال  توسط کارمندان 

درصد از مخاطبان،  49دایره حسابرسی هدایت می شود؛ 

یا درحال اجراي (مدیریت ریسک بنگاه را اجرا می نمودند 

درصد، حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک  89؛ )آن بودند

درصد،  32گرفتند و را در هر کار حسابرسی به کار می 

حسابرسی داخلی را در مدیریت ریسک بنگاه درگیر کرده 

در همه پنج سازمان بزرگی که برنامه هاي مدیریت . بودند

فیرست (ریسک بنگاه را با موفقیت اجرا می نمودند 

و کانادا  37، یونوکال36، وال مارت35، جنرال موتورز34انرژي

ند ، حسابرسان داخلی نقشی متنوع و سودم)38پست

در مطالعه اي که ). 2003و همکاران،  39والکر(داشته اند 

شرکت بزرگ امریکاي شمالی انجام شد، نتیجه  11بین 

این بود که اکثر مدیران حسابرسی داخلی براي شناسایی 

نواحی بالقوه مشکل، از مدل هاي پیچیده ریسک استفاده 

  ).2002 ،40ناگی و کنکر(می کنند 

، پژوهش 2005سال انجمن حسابرسان داخلی در 

گسترده جهانی را درباره درگیري حسابرسان داخلی در 

مدیریت ریسک بنگاه، به صورت اینترنتی انجام داد 

نتایج این پژوهش نشان داد ). 2006، 41گراملینگ و مایرز(

درصد از واحد هاي مورد بررسی، حسابرسان  36که در 

. داخلی مسئول اصلی مدیریت ریسک بنگاه بوده اند
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چنین در مواردي حسابرسان داخلی درگیر در فعالیت هم

هایی بوده اند که انجمن حسابرسان آن ها را نادرست می 

راجع به بایدها و نبایدهاي (داند و توصیه ننموده است 

فعالیت ها، در قسمت فرضیه هاي پژوهش توضیح 

  ).بیشتري داده می شود

با استفاده از چارچوب ) 2006( 42موسسه پروتیویتی

نتشر شده توسط کوزو و رهنمودهاي انجمن حسابرسان م

داخلی، نقش هایی را که حسابرس داخلی می تواند در 

مدیریت ریسک بنگاه ایفا نماید، به صورت زیر دسته 

  :بندي نموده است

 اکثر مدیران اجرایی ارشد،  :آموزش دهنده

رئیس . شناختی از مدیریت ریسک بنگاه ندارند

د در آشنایی و استفاده حسابرسی داخلی می توان

از چارچوب مدیریت ریسک بنگاه کوزو، از طریق 

 .آموزش دوره اي طی زمان، به آنان کمک نماید

 مدیریت ریسک بنگاه نیازمند ارزیابی  :تسهیل گر

حسابرسی داخلی می . با کیفیت ریسک می باشد

تواند از طریق تسهیل ارزیابی هاي ریسک و قاعده 

سک، نقشی رهبرگونه مند ساختن واکنش به ری

همچنین، حسابرسی داخلی . در سازمان ایفا نماید

می تواند براي یاري رساندن به سازمان در ترجمه 

ارزیابی هاي ریسک به واکنش به ریسک، نقشی 

 .مشاوره اي بازي کند

 به تناسب میزانی که مدیریت  :هماهنگ کننده

ریسک بنگاه سازمان، از زبانی مشترك و سایر 

استفاده می کند،  "هاي فعال سازيچارچوب "

حسابرسی داخلی می تواند به منظور کسب 

اطمینان از استقرار یکپارچه در سرتاسر بنگاه،  

 .نقش هماهنگ کننده ارزش افزا را ایفا نماید

 حسابرسی داخلی  :ایجاد کننده ائتالف یا انضمام

جمع آوري، پردازش و ) آ(می تواند به وسیله 

بوط به ریسک که از منابع ترکیب داده هاي مر

متعدد موجود در سراسر بنگاه گردآوري می شود 

گزارشگري مواجهات و نتایج حسابرسی بر ) ب(و 

 .اساس کل بنگاه، کمک نماید

  حسابرسی داخلی می تواند هشت بخش  :ارزیاب

چارچوب مدیریت ریسک بنگاه کوزو را به منظور 

 ارزیابی مدیریت ریسک، هم براي کل سازمان و

هم براي یک بخش، شرکت فرعی یا یک واحد، 

 .استفاده نماید

عالوه بر موارد فوق، حسابرسی داخلی می تواند موارد زیر 

 :را ارزیابی نماید

اثربخشی اجزاي محیط داخلی، طبق تعریف  -

 چارچوب مدیریت ریسک بنگاه کوزو؛

اثربخشی فرآیند ازریابی ریسک، با درنظر گرفتن  -

سایی رویداد، ارزیابی اجزاي تنظیم هدف، شنا

ریسک و واکنش به ریسک چارچوب مدیریت 

 ریسک بنگاه کوزو؛

اثربخشی سیاست ها و رویه هاي کنترلی راجع به  -

واکنش هاي ویژه به ریسک، همانطوري که توسط 

 اجزاي فعالیت هاي کنترلی تشریح شده است؛

کیفیت و قابلیت اتکاي اطالعات و ارتباطات  -

ریسک منتخب سازمان؛  پشتیبان واکنش هاي به

 و

اثربخشی نظارت، همانطوري که در بخش نظارت  -

 .تعریف شده است

الزم به ذکر است که تمامی نقش هاي اشاره شده در 

باال، در انطباق با فعالیت هاي اطمینان دهی و مشاوره اي 

پیش بینی شده توسط انجمن حسابرسان داخلی می 

  .باشند

ه عملیات حسابرسی در مقایس) 2006( سارنز  و دبیلد

     ِ                                            داخلی  بلژیک و ایاالت متحده یافتند که نقش حسابرسان 

داخلی در مدیریت ریسک، خاص زمان بوده و به سرعت 

              ِ          حسابرسان داخلی  بلژیک در . در حال تغییر است

شناسایی سطوح باالتر ریسک پیشتاز بوده اند و سیستم 

در . هاي مدیریت ریسک رسمی تري ایجاد نموده اند

ت متحده، نظرات حسابرسان داخلی داده هایی ایاال

ارزشمند براي بازبینی کنترل داخلی و افشاي الزامات 

  .، فراهم می نماید46اکسلی -ساربینز 2002قانون 

پژوهشی را با هدف ) 2009(کاستانیرا و همکاران 

شناسایی عوامل مرتبط با به کارگیري حسابرسی داخلی 

ی داخلی در مبتنی بر ریسک و کشف نقش حسابرس

آنان به این نتیجه . مدیریت ریسک بنگاه، انجام دادند

رسیدند که در برنامه ساالنه حسابرسی ها، به کارگیري 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    نیا و ماهرخ شاکري محمد موسوي شیري، اسماعیل توکل/  مشارکت حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک بنگاه

 

 1392 پائیز/ هفتمشماره /  دومسال   35

رویکرد مبتنی بر ریسک در شرکت هاي بین المللی و 

شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار پرتغال از لحاظ 

آنان همچنین به این نتیجه . آماري قابل مالحظه است

بین برنامه ) اما نه چندان عمده(د که ارتباطی قوي رسیدن

ریزي ساالنه حسابرسی مبتنی بر ریسک و واحدهاي 

خصوصی، صنعت مالی و بزرگ وجود دارد و در برنامه 

ریزي هر کار حسابرسی، به کارگیري رویکرد مبتنی بر 

آنان . ریسک به طور مثبت با اندازه واحد، مرتبط است

سی داخلی به منظور پیاده سازي اظهار داشتند که حسابر

مدیریت ریسک بنگاه در سازمانهاي کوچکتر، فعال تر 

  .است و در بخش هاي مالی و خصوصی، مهمتر است

در پژوهشی که در استرالیا ) 2011(و همکاران  43زوان

انجام دادند، ضمن بررسی تأثیر مشارکت حسابرسان 

ي داخلی در مدیریت ریسک بنگاه بر اشتیاق آنان برا

گزارشگري وقوع شکست در رویه هاي مدیریت ریسک، 

بررسی نمودند که آیا ارتباط مستحکم حسابرسی داخلی 

. با کمیته حسابرسی، بر این اشتیاق اثر می گذارد یا خیر

همچنین استفاده از مدیریت ریسک بنگاه و نقش 

حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه نیز مورد 

پژوهش نشانگر این بود که نتایج . بررسی قرار گرفت

مشارکت باالي حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک 

بنگاه، بر اشتیاق آنان براي گزارشگري وقوع شکست در 

. رویه مدیریت ریسک به کمیته حسابرسی موثر است

همچنین اینطور استنباط شد که ارتباط قوي بین 

حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی اشتیاق آنان به 

از دیگر یافته هاي این . را افزایش نمی دهد گزارشگري

پژوهش، به کارگیري مدیریت ریسک بنگاه توسط تعداد 

آنان در انتها نیز از . رو به رشدي از شرکت می باشد

مشارکت حسابرسان داخلی در نقش هاي اطمینان دهی 

مدیریت ریسک بنگاه خبر دادند، گرچه برخی از 

شغول بوده اند که حسابرسان داخلی در فعالیت هایی م

  .            می تواند بی طرفی آنان را خدشه دار کند

پژوهش هاي اندکی را در ایران می توان یافت که به 

. طور پژوهشی به موضوع حسابرسی داخلی پرداخته باشند

به منظور آشنایی بیشتر با سطح حسابرسی داخلی در 

کشور، چند مورد از پژوهش هاي مهم انجام شده در 

  .شور، مرور می شوندک

به بررسی عوامل عدم ) 1377(نیکخواه آزاد و قناد 

توسعه و روش هاي ارتقاي حسابرسی داخلی در ایران 

جمع بندي نتایج این پژوهش در خصوص . پرداختند

عوامل عدم توسعه حرفه حسابرسی داخلی در ایران منتج 

به شناسایی این عوامل، به عنوان مهمترین عوامل شد 

عدم شناخت کافی مدیران از . 1): ب بر اساس اولویتترتی(

کمبود نیروي انسانی . 2نقش و اهمیت حسابرسی داخلی؛ 

فقدان استانداردهاي حرفه اي حسابرسی . 3متخصص؛ 

عدم وجود پشتوانه اجرایی براي پیشگیري . 4داخلی؛ 

عدم استقالل . 5گزارش هاي حسابرسان داخلی؛ 

ازمانی نامناسب واحد جایگاه س. 6حسابرسان داخلی؛ 

ضعف مدیران واحد حسابرسی . 7حسابرسی داخلی؛ 

عدم وجود تحقیقات در زمینه حسابرسی . 8داخلی؛ 

فقدان الزام قانونی جهت ایجاد واحد حسابرسی . 9داخلی؛ 

. فقدان انجمن حرفه اي حسابرسی داخلی. 10داخلی؛ و 

با توجه به وضعیت فعلی، می توان ادعا نمود که اکثر 

وارد فوق، هنوز هم از عوامل عدم توسعه حسابرسی م

  .داخلی در ایران به شمار می روند

در پژوهش خود، بیشتر به میزان ) 1380(منافی 

شناخت و آگاهی افراد درون سازمان ها و افراد بیرون 

توجه نمود و به بررسی ) حسابرسان مستقل(سازمان ها 

ا این اختالف دیدگاه هاي گروه هاي مختلف مرتبط ب

حرفه پرداخت، تا اینکه نخست، سطح شناخت افراد از 

وظایف و اهداف این حرفه مشخص شود، دوم، ابعاد 

اختالف در دیدگاه ها که گاهی منجر به عدم توسعه حرفه 

از جمله نتایج این . در ایران خواهد شد نیز مشخص گردد

پژوهش این بود که پرسش شوندگان بر وجود بیست و 

ولیت تأکید بیشتري داشته اند، شکاف پنج حوزه مسئ

هایی بالقوه در انتظارات گروه هاي مختلف وجود دارد و 

در حدود یک سوم موارد، پرسش شوندگان اذعان داشته 

  .اند که واحد مذکور از جایگاه مناسبی برخوردار نیست

در پژوهش خود ) 1382(حساس یگانه و علوي طبري 

نابع صرف شده براي به این نتیجه رسیدند که افزایش م

بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق الزحمه 

حسابرسی مستقل می شود و این کاهش در بنگاه هاي 

اقتصادي که حسابرسان داخلی به سطوحی باالتر از معاون 

مالی و اداري گزارش می کنند، بیشتر است، ضمن اینکه 
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پاسخ به مفید بودن گزارش حسابرسی داخلی براي 

ان مستقل در شرکت هایی که حسابرس داخلی حسابرس

به هیئت مدیره و مدیر عامل گزارش می دهد، همانند 

شرکت هایی است که به معاون مالی و اداري و یا پایین تر 

  .از آن گزارش می نماید

به بررسی نقش ارزش ) 1390(مدرس و بیداري 

افزوده حسابرسی داخلی در شرکت هاي پذیرفته شده در 

آنان در نهایت، از عدم . ق بهادار تهران پرداختندبورس اورا

  . ارزش افزایی حسابرسی داخلی خبر دادند

به بررسی عوامل موثر ) 1391(پورحیدري و رضایی 

بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی در شرکت هاي پذیرفته 

در این . شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند

یجاد ارزش افزوده پژوهش، هشت عامل تأثیرگذار بر ا

یافته هاي این . حسابرسی داخلی مورد بررسی قرار گرفت

پژوهش نشان داد که جایگاه سازمانی، آموزش، محیط 

کار، ارزیابی ریسک، تنوع خدمات، ازیابی عملکرد، تبلیغات 

و استفاده از روش هاي نوین بر اثربخشی حسابرسی 

ه داخلی تأثیر دارند و منجر به ایجاد ارزش افزود

همچنین نتایج نشان داد که . حسابرسی داخلی می شوند

تفاوت معناداري بین دیدگاه مدیران و دیدگاه حسابرسان 

داخلی در رابطه با عوامل موثر بر ارزش افزایی حسابرسی 

  .  داخلی وجود دارد

  

  فرضیه هاي پژوهش -3

زمانیکه چارچوب کوزو اعالم گردید، انجمن 

اي درباب نقش حسابرسان  حسابرسان داخلی نیز بیانیه

انجمن حسابرسان (داخلی در مدیریت ریسک منتشر نمود 

انجمن حسابرسان داخلی، همانطور که ). a2004داخلی، 

پیشتر اشاره شد، مشارکت فعال حسابرسان داخلی در 

مدیریت ریسک بنگاه را مورد تأیید و پشتیبانی قرار داده 

هر دو  انجمن حسابرسان داخلی ضمن تأکید بر. است

نقش مشاوره اي و اطمینان دهی حسابرسی داخلی، بسیار 

هوشیارانه متوجه تهدیدات بالقوه اي است که براي 

انجمن . استقالل و بی طرفی حسابرسان داخلی وجود دارد

براي نقش حسابرسان داخلی ) b2004(حسابرسان داخلی 

  :در مدیریت ریسک بنگاه سه گروه بندي را معرفی نمود

هسته اي یا توصیه شده حسابرسی نقش هاي  .1

 داخلی در مدیریت ریسک بنگاه؛

نقش هایی که در قبال نگهداري ها و محافظت ها  .2

 مشروع تلقی می شوند؛ و 

 .نقش هایی که نباید تقبل شوند .3

، نقش )b2004(به بیان انجمن حسابرسان داخلی 

هسته اي حسابرسی داخلی راجع به مدیریت ریسک بنگاه 

ئه اطمینانی معقول به مدیریت، درباره عبارتست از ارا

نتایج تحقیقات این انجمن . اثربخشی مدیریت ریسک

نشاندهنده اتفاق نظر اعضاي هیئت مدیره و حسابرسان 

داخلی بر سر این موضوع است که دو مورد از مهمترین 

راه هایی که حسابرسی داخلی می تواند براي سازمان 

اطمینانی معقول راجع  خلق ارزش نماید، عبارتست از ارائه

به اینکه ریسک هاي تجاري عمده به گونه اي مناسب 

مدیریت شده اند و ارائه اطمینانی معقول راجع به اینکه 

چارچوب کنترل داخلی و حسابرسی داخلی از لحاظ 

فاکتور کلیدي براي تعیین . عملی، اثربخش می باشند

نقش حسابرسی داخلی این است که آیا موجب افزایش 

گونه تهدیدي براي استقالل و بیطرفی وظیفه هر

حسابرسی داخلی می گردد و اینکه آیا موجب بهبود 

فرآیندهاي مدیریت ریسک، کنترل و راهبري سازمان می 

مطابق نگاره ارائه شده توسط انجمن . گردد یا خیر

، نقش هاي مشخص و ویژه )b2004(حسابرسان داخلی 

فعالیت . ه شده استدر سه گروه، در جدول شماره یک ارائ

                    ً                           هاي گروه نخست، تماما  فعالیت هاي اطمینان دهی می 

آنان تشکیل دهنده بخشی از هدف گسترده تر . باشند

یک . اطمینان دهی راجع به مدیریت ریسک می باشند

وظیفه حسابرسی داخلی که با استانداردهاي بین المللی 

 عملکرد حرفه اي حسابرسی داخلی در انطباق باشد، باید

همچنین . حداقل برخی از این فعالیت ها را انجام دهد

حسابرسی داخلی می تواند خدمات مشاوره اي که 

فرآیندهاي راهبري، مدیریت ریسک و کنترل را بهبود می 

وسعت مشورت دهی حسابرسی . بخشند، ارائه نماید

داخلی در مدیریت ریسک بنگاه به منابع داخلی و خارجی 

بلوغ ریسک سازمان بستگی  در دسترس هیئت مدیره و

  .             ً                             دارد و احتماال  در طول زمان متفاوت خواهد بود
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نقش هاي حسابرسی داخلی در مدیریت . 1نگاره شماره 

  ریسک بنگاه

نقش هاي هسته اي 

حسابرسی داخلی در 

  مدیریت ریسک بنگاه

اطمینان دهی راجع به فرآیندهاي  -

  مدیریت ریسک

ها به  اطمینان دهی راجع به اینکه ریسک -

  .درستی ارزیابی شده اند

  ارزیابی فرآیند هاي مدیریت ریسک -

  ارزیابی گزارشگري ریسک ها -

  مرور مدیریت ریسک هاي کلیدي -

نقش هاي مشروع 

حسابرسی داخلی در 

  قبال تدابیر حفاظتی

  تسهیل شناسایی و ارزیابی ریسک ها -

  هدایت مدیریت در واکنش به ریسک ها -

هاي مدیریت ریسک هماهنگی فعالیت  -

  بنگاه

  مشورت دهی براي گزارشگري ریسک ها -

حفظ و توسعه چارچوب مدیریت ریسک  -

  بنگاه

  پشتیبانی از استقرار مدیریت ریسک بنگاه -

ایجاد استراتژي مدیریت ریسک براي  -

  تصویب و تأیید هیئت مدیره

نقش هایی که 

حسابرسی داخلی نباید 

  ایفا نماید

  پذیرشتنظیم ریسک قابل  -

  اعمال فرآیندهاي مدیریت ریسک -

  مدیریت تضمین ریسک ها -

اتخاذ تصمیم در قبال واکنش به ریسک  -

  ها

پیاده سازي واکنش به ریسک ها از طرف  -

  مدیریت

  حسابدهی در قبال مدیریت ریسک -

      

تخصص حسابرسی داخلی در درنظر گرفتن ریسک 

و در تسهیل ها، در درك ارتباط بین ریسک ها و راهبري 

به این معناست که واجد شرایط فعالیت به عنوان 

پشتیبان و حتی مدیر پروژه در مدیریت ریسک بنگاه می 

هرچه بلوغ . باشد، به ویژه در نخستین مراحل معرفی آن

مدیریت ریسک سازمان افزایش یابد و مدیریت ریسک به 

میزان بیشتري در عملیات واحد تجاري تعبیه شود، 

نقش حسابرسی داخلی در پشتیبانی از ممکن است 

به طور مشابه، اگر . مدیریت ریسک بنگاه کاهش یابد

سازمانی از خدمات یک متخصص مدیریت ریسک بهره 

ببرد، به احتمال فراوان حسابرسی داخلی از طریق تمرکز 

بر نقش اطمینان دهی خود به جاي فعالیت هاي مشاوره 

حال، اگر  به هر. اي بیشتر، خلق ارزش می نماید

حسابرسی داخلی هنوز رویکرد مبتنی بر ریسک ارائه شده 

در باالي جدول شماره یک را به کار نگرفته است، بعید 

است که قادر به انجام فعالیت هاي مشاوره اي مندرج در 

گروه سوم فعالیت ها نیز . گروه دوم نگاره شماره یک باشد

ن از به آن جهت ممنوع شده اند که براي کسب اطمینا

حفظ استقالل و بی طرفی حسابرسی داخلی، ضروري می 

  .  باشند

با توجه به مطالب پیش گفته در ادبیات پژوهش و 

وضعیت حسابرسی داخلی در ایران، شاید انتظار وجود 

مدیریت ریسک بنگاه یکپارچه مدنظر کوزو در شرکت 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کمی 

نه باشد و بنابراین نمی توان انتظار داشت که غیرواقع بینا

. حسابرسان داخلی نیز مشارکتی فعال در آن داشته باشند

اما باید توجه داشت که عدم وجود چارچوب یکپارچه 

کوزو، به معناي عدم انجام هرگونه فعالیت مدیریت ریسک 

و مقابله با آن نمی باشد و به این ترتیب، می توان 

ع به مشارکت حسابرسان داخلی انتظاري معقول راج

به . ایرانی در برخی زمینه هاي مربوط به ریسک را داشت

این ترتیب، فرضیه نخست پژوهش، با توجه به توسعه 

نیافتگی این زمینه از حسابرسی داخلی ایران به این 

  :صورت بیان می گردد

حسابرسان داخلی، نقش هاي خود در : فرضیه نخست

طابق با بیانیه انجمن حسابرسان مدیریت ریسک بنگاه را م

  .داخلی، انجام نمی دهند

همچنین در ادامه پژوهش به منظور کسب شناخت از 

میزان آگاهی حسابرسان داخلی از وظایف خود در قبال 

مدیریت ریسک بنگاه اعمال نمایند و فعالیت هایی که 

نباید انجام دهند، پرسش هایی درباره تلقی آنها درباره 

در جدول شماره یک مطرح گردید و بنابراین  موارد مذکور

  :فرضیه زیر نیز مورد بررسی قرار گرفت

حسابرسان داخلی، از فعالیت هاي توصیه  :فرضیه دوم

شده توسط انجمن حسابرسان داخلی در قبال مدیریت 

  .ریسک بنگاه، درك صحیحی دارند

  

  روش شناسی پژوهش -4

نوع  این پژوهش از نوع کاربردي و روش پژوهش از

است و به منظور  از نوع همبستگی پیمایشی - توصیفی
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پس . گردآوري اطالعات از  پرسشنامه استفاده شده است

از انجام بررسی ها و تحقیقات متعدد، از پرسشنامه معتبر 

استفاده شده است که برگرفته از ) 2011(زوان و همکاران 

بوده و در ) a2004(بیانیه انجمن حسابرسان داخلی 

) 2004(ق با چارچوب مدیریت ریسک بنگاه کوزو انطبا

الزم به ذکر است، به منظور این که از . نیز می باشد

برداشت ها و تفاسیر اشتباه جلوگیري شود و پردازش 

پاسخ ها تسهیل گردد، از پرسش هاي چندگزینه اي 

پرسشنامه شامل سه بخش می باشد، . استفاده شده است

رح شده و در بخش در بخش نخست سواالت عمومی مط

ارائه (دوم، هیجده پرسش راجع به فعالیت هاي گوناگون 

مطرح شد و از حسابرسان داخلی ) شده در جدول یک

خواسته شد به میزان مسئولیت خود در اجراي آن فعالیت 

فاقد مسئولیت، = گزینه یک(از یک تا پنج نمره دهند 

مسئولیت = مسئولیت محدود، گزینه سه= گزینه دو

مسئولیتی قابل توجه و گزینه پنج = ، گزینه چهارمتوسط

در واقع بگویند که تا چه میزان در ). مسئولیت کامل= 

در قسمت سوم . انجام فعالیت مورد پرسش مشارکت دارند

پژوهش نیز همان موارد مطرح در بخش دوم بار دیگر 

ارائه شدند، اما در این قسمت از پاسخ دهندگان خواسته 

ا راجع به مسئولیت ایده آل خود در شد که نظر خود ر

پاسخ هاي این قسمت . قبال اقالم مورد سوأل، بیان کنند

در قسمت یافته . نیز به صورت پنج گزینه اي می باشند

هاي پژوهش، پرسش هاي مطرح در پرسش نامه و درصد 

 .      پاسخ هاي دریافتی ارائه شده است

از روساي حسابرسی داخلی  جامعه آماري این پژوهش

تمامی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

با استفاده . تهران که داراي واحد حسابرسی داخلی هستند

شرکت بورسی  105از روش نمونه گیري تصادفی تعداد 

 43به عنوان نمونه برگزیده شدند که در نهایت تعداد 

حاصل با یافته هاي . پرسشنامه تکمیل و بررسی شد

 . پردازش شد SPSSو  Excelاستفاده از نرم افزارهاي 

  

  یافته هاي پژوهش -5

که  تمامی پاسخ دهندگان پرسشنامه ها، مرد بوده

ممکن است بر نتایج پژوهش تاثیرگذار باشد و محدودیت 

درصد آنان داراي مدرك کارشناسی،  76که . ایجاد کند

رصد نیز د 8درصد داراي مدرك کارشناسی ارشد و  16

به . داراي مدرك تحصیلی پایین از کارشناسی بوده اند

درصد از پاسخ  62طور کلی نتایج نشان می دهد که 

سال مشغول به کار حسابرسی  10دهندگان بیش از 

داخلی بوده اند و نوع فعالیت تمام نمونه هاي مورد بررسی 

آمار توصیفی داده هاي گردآوري شده . تولیدي می باشد

دهندگان در نگاره هاي شماره دو و سه ارائه شده از پاسخ 

در نگاره شماره دو، آمار توصیفی داده هاي . است

گردآوري شده راجع به مسئولیت هاي واقعی حسابرسان 

داخلی در قبال مدیریت ریسک بنگاه و در نگاره شماره 

سه داده هاي گردآوري شده راجع به مسئولیت هاي ایده 

دیدگاه خود حسابرسان داخلی، آل حسابرسی داخلی، از 

همانطور که از نگاره هاي دو و سه واضح . ارائه شده است

است، مسئولیت هاي واقعی و ایده آل حسابرسان داخلی 

  .در سطح بسیار پایینی قرار دارد

  پایایی پرسشنامه

پایایی ابزار اندازه گیري یعنی اینکه ابزار اندازه گیري 

دازه گیري متغیرها در انتخاب شده، در صورت تکرار ان

شرایط یکسان، تا چه حد نتایج مشابهی را ارائه می کند 

در پژوهش حاضر، از معیار آلفاي ). 1387خاکی، (

. کرونباخ براي آزمون ثبات نتایج اندازه گیري استفاده شد

و براي  9/0مقدار آلفا براي پرسش هاي مسئولیت واقعی 

ت آمد که به دس 867/0پرسش هاي مسئولیت ایده آل 

  . نشان دهنده میزان پایایی بسیار مطلوب پرسشنامه است

  روایی پرسشنامه 

از دیگر موضوعات اصلی در مورد اندازه گیري، اعتبار 

اعتبار یا روایی یعنی اینکه ابزار اندازه گیري تا . آن است

چه حد مناسب انتخاب شده است و می تواند متغیر مورد 

همانطور که ). 1387کی، خا(نظر را اندازه گیري کند 

پیشتر گفته شد در این پژوهش از پرسشنامه زوان و 

                 ً                استفاده شد و ضمنا  پرسشنامه اولیه ) 2011(همکاران 

بین تعدادي از اساتید و حسابرسان با سابقه توزیع شد و 

از این افراد خواسته شد تا ابزار اندازه گیري را بررسی و 

ایند که در نهایت این هرگونه تغییر ضروري را پیشنهاد نم

  .پرسشنامه به تأیید این افراد رسید
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  آمار توصیفی مسئولیت هاي واقعی حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک بنگاه. 2نگاره شماره 

  کمینه  بیشینه  انحراف معیار  میانه  میانگین  

  اطمینان دهی راجع به فرآیندهاي مدیریت ریسک

  به درستی ارزیابی شده اند اطمینان دهی راجع به اینکه ریسک ها

  ارزیابی فرآیند هاي مدیریت ریسک

  ارزیابی گزارشگري ریسک ها

  مرور مدیریت ریسک هاي کلیدي

37/1  

3/1  

32/1  

13/1  

74/1  

1  

1  

1  

1  

1  

68/0  

66/0  

55/0  

34/0  

1/1  

4  

4  

3  

2  

5  

1  

1  

1  

1  

1  

  تسهیل شناسایی و ارزیابی ریسک ها

  هدایت مدیریت در واکنش به ریسک ها

  هنگی فعالیت هاي مدیریت ریسک بنگاههما

  مشورت دهی براي گزارشگري ریسک ها

  حفظ و توسعه چارچوب مدیریت ریسک بنگاه

  پشتیبانی از استقرار مدیریت ریسک بنگاه

  ایجاد استراتژي مدیریت ریسک براي تصویب و تأیید هیئت مدیره

34/2  

62/1  

16/1  

65/1  

34/1  

48/1  

11/1  

2  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

17/1  

74/0  

36/0  

98/0  

67/0  

81/0  

32/0  

5  

4  

2  

4  

4  

4  

2  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

  تنظیم ریسک قابل پذیرش

  اعمال فرآیندهاي مدیریت ریسک

  مدیریت تضمین ریسک ها

  اتخاذ تصمیم در قبال واکنش به ریسک ها

  پیاده سازي واکنش به ریسک ها از طرف مدیریت

  حسابدهی در قبال مدیریت ریسک

09/1  

51/1  

2/1  

09/1  

04/2  

23/1  

1  

1  

1  

1  

2  

1  

29/0  

84/0  

4/0  

29/0  

98/0  

6/0  

2  

4  

2  

2  

4  

4  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

  

  آمار توصیفی مسئولیت هاي ایده آل حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک بنگاه. 3نگاره شماره 

  کمینه  بیشینه  انحراف معیار  میانه  میانگین  

  اطمینان دهی راجع به فرآیندهاي مدیریت ریسک

  به اینکه ریسک ها به درستی ارزیابی شده انداطمینان دهی راجع 

  ارزیابی فرآیند هاي مدیریت ریسک

  ارزیابی گزارشگري ریسک ها

  مرور مدیریت ریسک هاي کلیدي

44/1  

79/1  

6/1  

09/1  

9/1  

1  

2  

1  

1  

2  

72/0  

04/1  

99/0  

29/0  

93/0  

4  

5  

5  

2  

5  

1  

1  

1  

1  

1  

  تسهیل شناسایی و ارزیابی ریسک ها

  ش به ریسک هاهدایت مدیریت در واکن

  هماهنگی فعالیت هاي مدیریت ریسک بنگاه

  مشورت دهی براي گزارشگري ریسک ها

  حفظ و توسعه چارچوب مدیریت ریسک بنگاه

  پشتیبانی از استقرار مدیریت ریسک بنگاه

  ایجاد استراتژي مدیریت ریسک براي تصویب و تأیید هیئت مدیره

27/2  

86/1  

72/1  

37/1  

2  

46/2  

46/1  

2  

2  

2  

2  

1  

2  

2  

14/1  

09/1  

78/0  

68/0  

12/1  

38/1  

65/0  

5  

5  

4  

4  

5  

5  

5  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

  تنظیم ریسک قابل پذیرش

  اعمال فرآیندهاي مدیریت ریسک

  مدیریت تضمین ریسک ها

  اتخاذ تصمیم در قبال واکنش به ریسک ها

  پیاده سازي واکنش به ریسک ها از طرف مدیریت

  حسابدهی در قبال مدیریت ریسک

27/1  

18/2  

37/1  

81/1  

65/2  

41/1  

1  

2  

1  

2  

5/2  

1  

62/0  

06/1  

64/0  

84/0  

27/1  

58/0  

4  

4  

3  

4  

5  

3  

1  

1  

1  

1  

1  

1  
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  نتایج آزمون فرضیه اول

پژوهش، می بایست  یهبه منظور آزمون نخستین فرض

میزان بکارگیري سه گروه نقشی که انجمن حسابرسان 

براي حسابرسان داخلی در قبال مدیریت ) a2004(داخلی 

. ک بنگاه تعیین نموده است، مقایسه و تحلیل شوندریس

به طورکلی، میانگین مسئولیت واقعی حسابرسان داخلی 

، 37/1براي نقش هاي گروه نخست، دوم و سوم به ترتیب 

.                       ً           بوده است که نسبت واقعا  پایینی است 36/1و  53/1

براي مقایسه این سه گروه و تحلیل اینکه آیا مسئولیت 

سان داخلی شرکت ها تفاوتی در این هاي واقعی حسابر

. سه گروه دارد یا خیر، از آزمون فریدمن استفاده می شود

آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتري، معادل آنالیز 

است که از ) درون گروهی(واریانس با اندازه هاي تکراري 

) گروه(متغیر  Kآن براي مقایسه میانگین رتبه ها در 

مون زمانی کاربرد پیدا می کند این آز. استفاده می کنیم

که قصد داشته باشیم نظرات یک گروه را در چند زمینه 

مورد بررسی قرار دهیم و براساس نظرات افراد این گروه، 

اولویت هر کدام از موارد را بر اساس رتبه بندي معنادار 

پاسخ هاي هر پاسخ دهنده را از طریق . مشخص نماییم

قش هاي هسته اي میانگین گیري، در سه گروه ن

حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه، نقش هاي 

مشروع حسابرسی داخلی در قبال تدابیر حفاظتی و نقش 

هایی که حسابرسی داخلی نباید ایفا نماید، تقسیم بندي 

نمودیم و بنابراین، پاسخ هاي هر شرکت به سه دسته 

حال با استفاده از آزمون فریدمن، آزمون شد . تقسیم شد

که آیا مسئولیت حسابرسان داخلی در قبال هرکدام از 

نقش ها، تفاوتی دارد یا خیر و اگر هم تفاوتی وجود دارد، 

نتایج . نقش هاي کدام دسته کاربرد بیشتري را دارند

  .آزمون در نگاره شماره چهار ارائه شده است

  

  نتایج آزمون نخستین فرض پژوهش. 4نگاره شماره 

43  N  

571/11  Chi-Square  

2  df  

003/0 Asymp.Sig  

  

بنا بر نتایج ارائه شده در نگاره شماره چهار، میزان 

مسئولیت حسابرسان داخلی در قبال سه گروه از نقش 

هاي راجع به مدیریت ریسک بنگاه، متفاوت می باشد، اما 

این نتیجه براي اثبات یا رد فرضیه نخست پژوهش کافی 

ون فریدمن، رتبه بندي یکی دیگر از نتایج آزم. نمی باشد

امتیازات می باشد که بنابر نتایج آن، نقش هاي مشروع 

حسابرسی داخلی در قبال تدابیر حفاظتی با رتبه میانگین 

باالترین امتیاز را دارند، نقش هاي هسته اي  42/2

حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه و نقش هایی 

ه میانگین که حسابرسی داخلی نباید ایفا نماید با رتب

                  ً      به این ترتیب، کامال  واضح . در رده بعدي قرار دارند 79/1

است که حسابرسان داخلی، نقش هاي خود در مدیریت 

ریسک بنگاه را مطابق با بیانیه انجمن حسابرسان داخلی، 

زیرا، عالوه بر بسیار پایین بودن میانگین . انجام نمی دهند

ي هسته مسئولیت حسابرسان داخلی در قبال  نقش ها

اي حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه و نقش 

هاي مشروع حسابرسی داخلی در قبال تدابیر حفاظتی،  

نقش هاي هسته اي حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک 

بنگاه هم تراز با نقش هایی که حسابرس داخلی نباید ایفا 

بنابراین، فرضیه نخست پژوهش به . نمایند، شده است

  .اثبات می رسد

  

  آزمون فرض دوم نتایج 

پژوهش، روشی مشابه  یهبراي آزمون دومین فرض

به این ترتیب که، مسئولیت . فرض نخست به کار می رود

ایده آلی که حسابرسان داخلی در قبال مدیریت ریسک 

بنگاه براي خود متصور بوده اند را از طریق میانگین گیري 

به نقش هاي سه گانه تعیین شده توسط انجمن 

میانگین . سابرسان داخلی تقسیم بندي می نماییمح

مسئولیت ایده آلی که حسابرسان داخلی براي نقش هاي 

، 56/1گروه نخست، دوم و سوم متصور بوده اند به ترتیب 

                     ً                 می باشد که نسبت واقعا  پایینی است، اما  78/1و  88/1

پاسخ هاي هر پاسخ . نسبت به مسئولیت واقعی باالتر است

طریق میانگین گیري، در سه گروه نقش هاي  دهنده را از

هسته اي حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه، 

نقش هاي مشروع حسابرسی داخلی در قبال تدابیر 

حفاظتی و نقش هایی که حسابرسی داخلی نباید ایفا 

نماید، تقسیم بندي نمودیم و بنابراین، پاسخ هاي هر 

تفاده از آزمون حال با اس. شرکت به سه دسته تقسیم شد
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فریدمن، آزمون شد که آیا مسئولیت ایده آل حسابرسان 

داخلی در قبال هرکدام از نقش ها، تفاوتی دارد یا خیر و 

اگر هم تفاوتی وجود دارد، کدام نقش باالترین رتبه را 

  .نتایج آزمون در نگاره پنج ارائه شده است. داشته است

  

  پژوهش نتایج آزمون دومین فرض. 5نگاره شماره 

43  N  

093/10  Chi-Square  

2  df  

006/0 Asymp.Sig  

  

بنا بر نتایج ارائه شده در نگاره شماره پنج، میزان 

مسئولیت ایده آل حسابرسان داخلی در قبال سه گروه از 

نقش هاي راجع به مدیریت ریسک بنگاه، متفاوت می 

باشد، اما این نتیجه براي اثبات یا رد فرضیه دومین 

یکی دیگر از نتایج آزمون . افی نمی باشدپژوهش ک

فریدمن، رتبه بندي امتیازات می باشد که بنابر نتایج آن، 

نقش هاي مشروع حسابرسی داخلی در قبال تدابیر 

باالترین امتیاز را دارند،  37/2حفاظتی با رتبه میانگین 

نقش هایی که حسابرسی داخلی نباید ایفا نماید با رتبه 

رده دوم قرار دارد و نقش هاي هسته در  93/1میانگین 

اي حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه با رتبه 

                  ً به این ترتیب، کامال  . در رتبه آخر قرار دارند 7/1میانگین 

واضح است که حسابرسان داخلی درك صحیحی از نقش 

هاي خود در مدیریت ریسک بنگاه، مطابق با بیانیه انجمن 

زیرا، عالوه بر بسیار پایین بودن . حسابرسان داخلی، ندارند

میانگین مسئولیت ایده آلی که براي خود در قبال نقش 

هاي هسته اي حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه 

و نقش هاي مشروع حسابرسی داخلی در قبال تدابیر 

حفاظتی قائل بوده اند، نقش هاي هسته اي حسابرسی 

ر قرار گرفته و داخلی در مدیریت ریسک بنگاه در رتبه آخ

نقش هایی که حسابرس داخلی نباید ایفا نمایند، در رتبه 

بنابراین، فرضیه دوم پژوهش رد . اي باالتر از آن قرار دارد

توجه بیشتر به نتایج پژوهش شاید بتواند عمق . می شود

حسابرسان داخلی ضمن اینکه . وضعیت را روشن تر نماید

ان داخلی ایفا نقش هایی مطابق بیانیه انجمن حسابرس

نمی نمایند، حتی از نقش هاي مجاز خود نیز اطالعات 

الزم را نداشته و در وضعیت ایده آل، تنها تا حدودي بر 

به این منظور، . دامنه مسئولیت هاي فعلی خود افزوده اند

دو وضعیت واقعی و ایده آل نیز در قسمت بعدي مقایسه 

  .می شوند

  

  تحلیل بیشتر روابط

ش می شود که تفاوت بین مسئولیت اي در ادامه تال

واقعی حسابرسان داخلی و مسئولیت هایی که به طور ایده 

به این منظور، دو . آل براي خود متصورند، ارزیابی گردد

دسته پاسخ هاي دریافتی راجع به نقش هاي هسته اي 

حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه، نقش هاي 

ابیر حفاظتی و نقش مشروع حسابرسی داخلی در قبال تد

هایی که حسابرسی داخلی نباید ایفا نماید را به وسیله 

این آزمون . آزمون ویلکاکسون مقایسه و تحلیل می نماییم

براي مقایسه وضعیت واقعی و مطلوب در داده هاي 

نتایج پردازش سه گروه نقش هاي . ترتیبی کاربرد دارد

الزم به . تعیین شده، در نگاره شماره شش ارائه شده است

ذکر است که ارقام نگاره شش، بر مبناي تفاوت ایده آل و 

به این معنا که براي مثال، رتبه . واقعی تنظیم شده اند

مثبت نشانگر تعداد مواردي است که مقدار ایده آل بیشتر 

  .از واقعی بوده است

نتایج تحلیل معناداري تفاوت مقادیر واقعی و ایده آل 

با توجه به نتایج ارائه .در نگاره شماره هفت ارائه شده است

شده در نگاره هاي شش و هفت، حسابرسان داخلی در 

تمامی نقش ها، مسئولیت ایده آل خود را فراتر از 

مسئولیت واقعی خود می دانند و در این زمینه تفاوتی 

بین نقش ها قائل نیستند که این موضوع، دلیلی دیگر بر 

ص شده براي حسابرسان عدم آشنایی آنان با وظایف مشخ

. به ازاي رتبه هاي منفی است Zآماره . داخلی می باشد

الزم به ذکر است که مقدار حاصل از آماره ویلکاکسون به 

ازاي استفاده از مجموع رتبه هاي مثبت یا منفی برابر 

مقدار (است و تنها تفاوت این آماره ها در عالمت آنهاست 

  ).اي عالمت منفی استآماره به ازاي رتبه هاي منفی دار
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  پردازش بیشتر نتایج. 6نگاره شماره 

  اجمع رتبه ه  میانگین رتبه ها  تعداد    

  نقش هاي هسته اي حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه

  

  121  44/13  9  رتبه هاي منفی

  474  96/18  25  رتبه هاي مثبت

  9  برابر
  

  43  جمع

  نقش هاي مشروع حسابرسی داخلی در قبال تدابیر حفاظتی

  103  88/12  8  رتبه هاي منفی

  717  41/22  32  رتبه هاي مثبت

  3  برابر
  

  43  جمع

  نقش هایی که حسابرسی داخلی نباید ایفا نماید

  35  67/11  3  رتبه هاي منفی

  668  65/19  34  رتبه هاي مثبت

  6  برابر
  

  43  جمع

  

  پردازش بیشتر نتایج. 7نگاره شماره 

  Z Asymp. Sig. (2-tailed)  

  002/0  - 06/3  )تفاوت ایده آل و واقعی(نقش هاي هسته اي حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه 

  000/0  -146/4  )تفاوت ایده آل و واقعی(نقش هاي مشروع حسابرسی داخلی در قبال تدابیر حفاظتی 

  000/0  - 792/4  )تفاوت ایده آل و واقعی(نقش هایی که حسابرسی داخلی نباید ایفا نماید 

  

مقایسه نتایج پژوهش با نتایج انجمن حسابرسان 

  )2011(داخلی و زوان و همکاران 

به منظور روشن تر شدن وضعیت مشارکت واقعی 

حسابرسان داخلی ایرانی در مدیریت ریسک بنگاه و نقش 

ایده آلی که براي خود متصور می باشند، در این قسمت 

معادل با  1391- 92در سال  نتایج پژوهش حاضر که

میالدي انجام شده است را با نتایج تحقیق جهانی  2013

که در مقاله  2005انجمن حسابرسان داخلی درسال 

انتشار یافت و یافته هاي زوان ) 2006(گراملینگ و مایرز 

میالدي در استرالیا حاصل  2011و همکاران که در سال 

ست که ستون الزم به ذکر ا. شد، مقایسه می نماییم

بیانگر مسئولیت واقعی حسابرسان داخلی و  "واقعی"

بیانگر مسئولیت ایده آلی که حسابرسان  "ایده آل"ستون 

  . داخلی براي خود متصورند، می باشد

با توجه به نگاره شماره هشت، نمایان است که 

مشارکت حسابرسان داخلی ایرانی در مدیریت ریسک 

و  2005ی در سال بنگاه، بسیار کمتراز سطح جهان

می باشد که بایستی توجه الزم به  2011استرالیا در سال 

البته نباید از نظر دور داشت که شرکت . این امر بشود

هاي ایرانی نیز از لحاظ اجراي مدیریت ریسک بنگاه در 

شرایط مناسبی به سر نمی برند و باید تالش هاي 

   .  بیشتري در این راستا انجام گردد

  

  مقایسه نتایج. شماره هشت نگاره

  
  نتایج پژوهش  زوان و همکاران  انجمن حسابرسان داخلی

  ایده آل  واقعی  ایده آل  واقعی  ایده آل  واقعی

  اطمینان دهی راجع به فرآیندهاي مدیریت ریسک

  ارزیابی شده اند4755754----- اطمینان دهی راجع به اینکه ریسک ها به درستی 

  ت ریسکارزیابی فرآیند هاي مدیری

  ارزیابی گزارشگري ریسک ها

1/3  

3  

17/3  

09/3  

8/3  

6/3  

82/3  

7/3  

71/3  

18/3  

44/3  

05/3  

05/4  

63/3  

98/3  

77/3  

37/1  

3/1  

32/1  

13/1  

44/1  

79/1  

6/1  

09/1  
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  نتایج پژوهش  زوان و همکاران  انجمن حسابرسان داخلی

  ایده آل  واقعی  ایده آل  واقعی  ایده آل  واقعی

  9/1  74/1  95/3  39/3  76/3  19/3  مرور مدیریت ریسک هاي کلیدي

  تسهیل شناسایی و ارزیابی ریسک ها

  ریسک ها هدایت مدیریت در واکنش به

  هماهنگی فعالیت هاي مدیریت ریسک بنگاه

  مشورت دهی براي گزارشگري ریسک ها

  حفظ و توسعه چارچوب مدیریت ریسک بنگاه

  پشتیبانی از استقرار مدیریت ریسک بنگاه

  ایجاد استراتژي مدیریت ریسک براي تصویب و تأیید هیئت مدیره

38/3  

84/2  

47/2  

87/2  

49/2  

88/2  

-  

5/3  

11/3  

75/2  

1/3  

73/2  

27/3  

-  

84/2  

66/2  

3/2  

39/2  

3/2  

94/2  

-  

96/2  

81/2  

19/2  

32/2  

17/2  

96/2  

-  

34/2  

62/1  

16/1  

65/1  

34/1  

48/1  

11/1  

27/2  

86/1  

72/1  

37/1  

2  

46/2  

46/1  

  تنظیم ریسک قابل پذیرش

  اعمال فرآیندهاي مدیریت ریسک

  مدیریت تضمین ریسک ها

  اتخاذ تصمیم در قبال واکنش به ریسک ها

  اده سازي واکنش به ریسک ها از طرف مدیریتپی

  حسابدهی در قبال مدیریت ریسک

81/1  

19/2  

41/2  

07/2  

88/1  

17/2  

89/1  

3/2  

64/2  

14/2  

9/1  

26/2  

62/1  

97/1  

04/3  

89/1  

39/1  

81/1  

63/1  

83/1  

17/3  

86/1  

3/1  

68/1  

09/1  

51/1  

2/1  

09/1  

04/2  

23/1  

27/1  

18/2  

37/1  

81/1  

65/2  

41/1  

  

  و بحث ينتیجه گیر - 6

، انجمن حسابرسان داخلی تعریفی از 1999در سال 

حسابرسی داخلی ارائه نمود که شامل اطمینان دهی و 

مشاوره در سه زمینه مدیریت ریسک، کنترل و راهبري 

پنج سال بعد، کوزو چارچوبی یکپارچه براي مدیریت . بود

از آن پس، حرکتی جهانی به سوي . ریسک بنگاه ارائه کرد

ده مدیریت ریسک ایجاد شد و رویکردهاي گستر

حسابرسان داخلی با توجه به مدیریت ریسک در سازمان 

خود، نقشی کلیدي در ارائه خدمات اطمینان دهی و 

  .مشاوره ایفا می کنند

مدیریت ریسک بنگاه را اینگونه تعریف ) 2004(کوزو 

  :نموده است

فرآیندي است تحت تأثیر هیئت مدیره، مدیریت و "

نگاه که در تنظیم استراتژي، شناسایی سایر کارکنان ب

رویدادهاي بالقوه اي که ممکن است بر بنگاه تأثیر گذارد 

و مدیریت ریسک ها براي تنظیم آنها در سطح ریسک 

قابل پذیرش استفاده می شود، به کار می رود تا راجع به 

  ."دستیابی به اهداف بنگاه، اطمینانی معقول فراهم گردد

به آن شکلی که باید، در ایران مدیریت ریسک بنگاه، 

                          ً                        گسترش نیافته است و متعاقبا  می توان انتظار داشت که 

حسابرسان داخلی که مشغول به کار هستند، وظایف خود 

به همین ترتیب، هدف اصلی این . را بی نقص انجام ندهند

پژوهش، ضمن بیان نقش مهم حسابرسان داخلی در 

یزان درگیري فرآیند مدیریت ریسک بنگاه، ارزیابی م

حسابرسان داخلی ایرانی در مدیریت ریسک بنگاه و علی 

الخصوص، بررسی میزان آگاهی آنان از وظایفی که برعهده 

همچنین دیگر هدف این پژوهش، . دارند، بوده است

افزایش توجه عمومی به موضوع مشارکت حسابرسی 

داخلی در مدیریت ریسک بنگاه و افزایش پژوهش هاي 

  .در این زمینه می باشدعلمی داخلی، 

با توجه به نتایج پژوهش، مشخص شد که      

حسابرسان داخلی، نقش هاي خود در مدیریت ریسک 

بنگاه را مطابق با بیانیه انجمن حسابرسان داخلی، انجام 

زیرا، عالوه بر بسیار پایین بودن میانگین . نمی دهند

مسئولیت واقعی حسابرسان داخلی در قبال نقش هاي 

ه اي حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه و هست

نقش هاي مشروع حسابرسی داخلی در قبال تدابیر 

حفاظتی، نقش هایی که حسابرس داخلی نباید ایفا 

  عالوه بر این،  . نمایند، گستردگی زیادي داشته است

حسابرسان داخلی درك صحیحی از نقش هاي خود 

انجمن در مدیریت ریسک بنگاه، مطابق با بیانیه 

زیرا، عالوه بر بسیار . حسابرسان داخلی نیز نداشته اند

پایین بودن میانگین مسئولیت ایده آلی که براي خود در 

قبال نقش هاي هسته اي حسابرسی داخلی در مدیریت 

ریسک بنگاه و نقش هاي مشروع حسابرسی داخلی در 

قبال تدابیر حفاظتی قائل بوده اند، در قبال نقش هایی که 
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رسان داخلی نباید ایفا نمایند نسبت به نقش هاي حساب

هسته اي حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه 

در . مسئولیت بیشتري را براي خود در نظر گرفته بوده اند

مجموع، حسابرسان داخلی ضمن اینکه نقش هایی مطابق 

بیانیه انجمن حسابرسان داخلی ایفا نمی نمایند، حتی از 

از . نیز اطالعات الزم را نداشته اند نقش هاي مجاز خود

دیگر نتایج این پژوهش این بوده است که بین مسئولیت 

هاي واقعی حسابرسان در قبال مدیریت ریسک بنگاه و 

مسئولیت هاي ایده آلی براي خود متصورند، تفاوت 

همچنین حسابرسان داخلی . معناداري وجود داشته است

ود را فراتر از در همه نقش ها، مسئولیت ایده آل خ

مسئولیت واقعی خود می دانسته اند و در این زمینه 

تفاوتی بین نقش ها قائل نیستند که این موضوع، دلیلی 

دیگر بر عدم آشنایی آنان با وظایف مشخص شده براي 

 . حسابرسان داخلی می باشد

در انتها نیز نمایان شد که مشارکت حسابرسان داخلی 

گاه، بسیار کمتراز سطح ایرانی در مدیریت ریسک بن

می باشد  2011و استرالیا در سال  2005جهانی در سال 

البته نباید از . که بایستی توجه الزم به این امر اعمال شود

نظر دور داشت که شرکت هاي ایرانی نیز از لحاظ اجراي 

مدیریت ریسک بنگاه در شرایط مناسبی به سر نمی برند 

به . راستا انجام گیردهاي بیشتري در این  و باید تالش

پیشنهادهاي پژوهش نیز راهکاري  ادامههمین منظور در 

براي گسترش پیاده سازي مدیریت ریسک بنگاه ارائه شده 

  .   است

  

  پیشنهاد کاربردي

با توجه به پایین بودن مشارکت حسابرسان داخلی در 

کت فرآیند مدیریت ریسک بنگاه، عالوه بر اینکه مشار

بیشتر حسابرسان داخلی در فرآیند هاي مجاز و اجتناب از 

مشارکت در فرآیندهاي غیرمجاز توصیه می گردد، از 

حسابرسان داخلی شرکت هاي تولیدي پذیرفته شده در 

بورس اوراق بهادار تهران تقاضا می شود که با چارچوب ها 

و بایدها و نبایدهاي فعالیت هاي خود آشنایی بیشتري 

ده و دانش خود را در زمینه فعالیت هاي خود به پیدا کر

همچنین، یکی دیگر از علل عدم مشارکت و یا . روز نمایند

مشارکت بسیار پایین حسابرسان داخلی، می تواند عدم 

وجود فرآیندي یکپارچه و دقیق براي مدیریت ریسک 

بنگاه باشد، همانطور که بسیاري از پرسش شوندگان 

بنابراین، به خود شرکت . شته اندپژوهش، به آن اذعان دا

ها نیز پیشنهاد می گردد که به این موضوع توجهی جدي 

تر نمایند و با توجه به اوضاع جاري کشور، براي پیاده 

در همین راستا . سازي این فرآیند اقداماتی را اجرا نمایند

با توجه به سنتی بودن ارزیابی ریسک در شرکت هاي 

) 2006(موسسه پروتیویتی ایرانی، بر اساس پیشنهاد 

  .پروسه اي براي گذار این شرکت ها، پیشنهاد می گردد

باید توجه داشت که این حرکت رو به جلو از مدل 

هرچند . سنتی به مدیریت ریسک بنگاه آسان نخواهد بود

پیاده سازي و اجراي همان مدل سنتی نیز مزایایی دارد 

  .44که ممکن بسیاري از شرکت ها از آن به بهره باشند

  

  فرآیند گذار از مدیریت ریسک به مدیریت ریسک بنگاه. 9نگاره شماره 

  مدیریت ریسک بنگاه ←مدیریت ریسک تجاري   ←مدیریت ریسک    

کانون 

  توجه

کنترل هاي داخلی و 

 ریسکهاي مالی و رخدادها

اخلی و ریسک تجاري، به کنترل هاي د

 کارگیري رویکردي براي هر ریسک

کنترل هاي داخلی و ریسک تجاري، به کارگیري 

  دیدگاهی کلی در سطح کل واحد اقتصادي به ریسک

  حفاظت و افزایش ارزش بنگاه حفاظت از ارزش بنگاه حفاظت از ارزش بنگاه  هدف

مسئولیت عمده براي خزانه   دامنه

 داري، بیمه و عملیات

در سراسر بنگاه، در همه سطوح و واحدها به کار  پاسخ گویی مدیران تجاري

  گرفته می شود

  تنظیم استراتژي مدیریت امور مالی و عملیات  تأکید

نواحی، واحدها و رویه هاي   کاربرد

 پر ریسک منتخب

نواحی، واحدها و رویه هاي پر ریسک 

 منتخب

  در سراسر بنگاه، براي تمامی منابع ارزش
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  پیشنهادهایی براي پژوهش هاي آتی

گران پیشنهاد می با توجه نتایج پژوهش، به پژوهش

شود که به طوري دقیق تر وضعیت پیاده سازي مدیریت 

                                                  ً    ریسک بنگاه را در ایران مورد بررسی قرار دهند و ضمنا  با 

استفاده از فرآیند گذار ارائه شده در مقاله، وضعیت کنونی 

همچنین نقش ها . شرکت هاي ایرانی را بهتر ارزیابی کنند

اکز دولتی و و مسئولیت هاي حسابرسان داخلی مر

همچنین بانک ها و موسسات مالی نیز به طورجداگانه 

  .مورد بررسی قرار گیرد

  

  منابعفهرست 

  ،بررسی عوامل )1391(پورحیدري امید، امید رضایی ،

موثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی در شرکتهاي 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله 

ی، سال چهارم، شماره تحقیقات حسابداري و حسابرس

  .23-1چهاردهم، صص 

  ،1382(حساس یگانه یحیی، حسین علوي طبري( ،

رابطه بین منابع صرف شده براي حسابرسی داخلی و 

مخارج حسابرسی مستقل، فصلنامه مطالعات 

  . 96-71، صص 4حسابداري، شماره 

  ،روش تحقیق با رویکردي )1387(خاکی، غالمرضا ،

انتشارات : چاپ دوم، تهران. به پایان نامه نویسی

  .بازتاب

  ،1391(رحیمیان نظام الدین، اسماعیل توکل نیا( ،

نقش حسابرسی داخلی در کیفیت سیستم کنترل 

  .113-104، صص59داخلی، مجله حسابرس، شماره 

  کمیته تدوین استانداردهاي حسابرسی سازمان

: تهران. ، استاندارهاي حسابرسی)1389(حسابرسی، 

ز تحقیقات تخصصی حسابداري و انتشارات مرک

 .حسابرسی سازمان حسابرسی

  ،بررسی )1390(مدرس احمد، محمد علی بیداري ،

نقش ارزش افزوده حسابرسی داخلی، مجله حسابداري 

  .71-65مدیریت، سال چهارم، شماره یازدهم، صص 

  ،مصطفی جهانبانی، محمد علی باقرپور والشانی

ن در خدمت ، حسابرسی داخلی، ابزاري مدر)1389(

، 21مدیریت ریسک، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 

  .40-33صص 

  ،بررسی نقش و جایگاه )1380(منافی، نقی ،

حسابرسی داخلی در ایران، پایان نامه کارشناسی 

  . ارشد، به راهنمایی دکتر ایرج نوروش، دانشگاه تهران

  ،عوامل )1377(نیکخواه آزاد علی، حمیدرضا قناد ،

روشهاي ارتقاي حسابرسی داخلی در  عدم توسعه و

ایران، مجله بررسیهاي حسابداري و حسابرسی، سال 

  .59-35، صص 23ششم، شماره 
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