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چکیده:
راهبري موثر بايد به عنوان يك فرايند منسجم و يكپارچه ،مدل كسب و كار سازمان ،محيط
سازمان و چگونگي ايجاد ارزش پايدار و بهينه براي ذينفعان را درك كند و از پيشرفت مناسب اهداف
و ارزشهاي اساسي سازمان ،اطمينان حاصل نمايد .در اين راستا ،حسابرسي داخلي يكي از حلقههاي
زنجيره ارزش آفريني در سازمانهاي نوين است كه در چارچوب نظام راهبري شركتي ،نقش مهمي در
توسعه پايدار شركت ايفا ميكند .يكي از مسئوليتهاي حسابرسان داخلي ،شناخت درست و ارزيابي
فرآيند نظام راهبري و ارائه خدمات اطمينان بخشي و مشاوره در اين حوزه است .براي رسيدن به اين
مهم ،يكي از بهترين منابع حسابرسان داخلي در مورد چگونگي ارزيابي و ارائه توصيههاي مناسب
براي بهبود فرآيندهاي راهبري ،چارچوب كار حرفهاي بينالمللي حسابرسي داخلي (  )IPPFاست
كه توسط انجمن حسابرسان داخلي ( )IIAبه عنوان يك راهنماي عمل منتشر گرديده است.
پژوهش حاضر ،ميزان آشنايي و استفاده حسابرسان داخلي ايران از چارچوبهاي بينالمللي براي
ارزيابيهاي راهبري شركتي ،در تدوين يك برنامه حسابرسي داخلي جامع و كارآمد را سنجيده است.
نتايج پژوهش نشان ميدهد كه حسابرسان داخلي ايران كمتر از حد انتظار ،آنچه را كه مطابق با
چارچوبها و رهنمودهاي بينالمللي است ،در ارزيابيهاي خود به كار ميگيرند.
کلمات كليدي :چارچوبهاي بينالمللي حرفه اي ،حسابرسان داخلي ،راهبري شركتي ،ارزيابي
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 -1مقدمه
در فضاي كسب و كار امروز توجه رو به رشدي بر راهبري ،مديريت ريسك ،و كنترل وجود دارد.
براي حصول اطمينان بيشتر از اينكه سازمان به اهداف خود خواهد رسيد و انتظارات ذينفعان را
برآورده ميكند ،سيستمهاي راهبري قوي مورد نياز است .از همين رو ،سهامداران از هيات مديره
و مديريت ارشد انتظار پياده سازي شيوههاي راهبري مناسب را دارند .هيات مديره نقطه كانوني
شيوههاي راهبري است .هيات مديره پل ارتباطي بين سهامداران و مديريت اجرايي سازمان است
و خود مسئوليت اصلي راهبري سازمان را بر عهده دارد .هيات مديره استانداردها و سياستهاي
اخالقي ،شيوههاي كسب و كار و قوانين و مقررات سازمان را تدوين ،ايجاد ،حفظ و بر آنها نظارت
ميكند .هيات مديره ،مدير اجرايي و ديگر مديران ارشد را در تعيين اهداف استراتژيك ،ايجاد سطوح
ريسك مناسب ،سازماندهي سيستمهاي كنترل مؤثر ،رديابي عملكرد و ارائه ارتباطات شفاف ،كامل،
روشن و به موقع به ذينفعان ،هدايت و بر كار آنها نظارت ميكند.
مسئوليتهاي ديگر هيات مديره شامل تعيين اهداف استراتژيك سازمان و نظارت راهبردي ،براي
اطمينان از اثر بخشي آن ،نظارت بر مديريت كسب و كار و گزارش به سهامداران است .اقدامات
هيات مديره متضمن برآورده كردن نيازهاي ذينفعان است و در انجام مسئوليت نظارت ،نگاهي به
حسابرسي داخلي دارد و در ارزيابي شيوه راهبري سازمان از حسابرسان داخلي بهره ميگيرند .از آنجا
كه بسياري از شيوههاي راهبري توسط هيات مديره و مديريت اجرايي به كارگرفته ميشود ،ارزيابي
را به يك موضوع حساس تبديل ميكند و حسابرسي داخلي به سازمان كمك ميكند؛ با يك رويكرد
سيستماتيك و منظم براي ارزيابي و بهبود اثربخشي راهبري ،مديريت ريسك ،و فرآيندهاي كنترل
به اهداف خود دست يابد ( بنياد تحقيقاتي .)2012 ،IIA
 -2بيان مساله و اهميت موضوع
حسابرسان داخلي براي تدوين يك برنامه حسابرسي داخلي كه انعكاس دهنده ي شناخت كافي
آنان از فعاليتهاي اطمينان بخش نظام راهبري و ايجاد فرصتهاي كافي براي برقراري ارتباط با
مديريت ارشد و هيات مديره در خصوص اثر بخشي فعاليتهاي مديريت ريسك ميباشد ،نيازمند
چارچوبي جهت ارزيابي حوزههاي مختلف راهبري شركتي هستند(كمالي زارع .)1391،نقطه شروع
براي حسابرسي داخلي در ارائه خدمات اطمينان بخشي ،به دست آوردن درك درستي از شرايطي
كه سازمان در آن عمل ميكند ،شناسايي ذينفعان كليدي و نيازهاي آنها ،و تعيين چگونگي تعريف
راهبري سازمان است .در اين راستا منشور حسابرسي داخلي بايد بيان كننده ي اين باشد كه
محدوده كار شامل تمام فعاليتها و فرآيندهاي راهبري ميشود .با اين حال ،اين بدين معنا نيست
كه حسابرسان داخلي ملزم به انجام حسابرسي از تمام فعاليتها و فرآيندهاي راهبري هستند و علي
رغم اينكه حسابرسي داخلي ميتواند نقشهاي مختلفي ايفا كند ،رهنمودهاي حرفهاي بينالمللي
تنها به ارائه ارزيابيهاي رسمي راهبري سازماني ميپردازد .مرحله بعدي در ارائه ارزيابيهاي رسمي
راهبري سازماني ،شناسايي تمام مراحل فرايندها و روشهاي مربوط به راهبري ميباشد .اين موضوع
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با بررسي و شناسايي روند اهداف و ريسكهاي مرتبط پيگيري ميشود .گام بعدي در اين مرحله
ايجاد معيارهاي ارزيابي و در نهايت ،بررسي اعتبارسنجي درك به دست آمده با هيات مديره و
مديريت اجرايي سازمان است (بنياد تحقيقاتي .)2012 ،IIA
پس از شناسايي روشهاي مربوط به راهبري ،حسابرسان داخلي حوزههاي زير را ارزيابي نموده و
پيشنهادهاي مورد نظر خود را در خصوص بهبود و گسترش آنها ،ارائه ميدهد:
99ارتقاء و اعتالي اخالق و ارزشها در سازمان
99حصول اطمينان از كارآمدي مديريت عملكرد سازماني ،و پاسخگويي
99ارائه اطالعات مربوط به ريسك و كنترل به ردههاي مناسبي از مديريت؛ و هماهنگي با هيات مديره،
حسابرسان برون سازماني ،حسابرسان داخلي و مديريت ،و تبادل اطالعات با آنها (استاندارد:2110
نظام راهبري).
براي ارزيابي حوزهها و شيوههاي مذكور ،جنبههاي كيفي از شيوه راهبري يك سازمان نيز وجود
دارد كه بايد به بخشي از معيارهاي ارزيابي تبديل شوند .يكي از اين ابزارهاي ارزيابي كه ممكن است
در نظر گرفته شود يك مدل بلوغ راهبري است .مدلهاي بلوغ راهبري زيادي در دسترس هستند؛
با اين حال ،به دليل ويژگيهاي راهبري و ضوابط سازمان ها ،اين مدلها متفاوت خواهند بود .به
منظور توسعه يك مدل بلوغ سازماني خاص ،مدير ارشد حسابرسي داخلي ( ،) CAEبايد مدلهاي
موجود براي كشور و صنعت سازمان را بررسي كند و اسناد راهبري ( اساسنامه ) و مسائل خاص
سازمان را در نظر بگيرد .پس از آن بايد يك مدل پيش نويس بلوغ مورد بحث قرار گيرد و در مورد
آن با مديريت ارشد و هيات مديره به توافق رسيد .پس از تكميل بخشهاي ذكر شده ،حسابرس
داخلي بايد درك خود را با صاحبان فرآيند راهبري ،مديريت ارشد و مدير عامل شركت اعتبار بخشي
كند .حسابرسي داخلي بايد اين مرحله از فرآيند ارزيابي را با اعتباربخشي بيشتر درك خود از شيوه
راهبري با هيات مديره و كميتههاي مربوط به نتيجه برساند و در مورد معيار ارزيابي نيز بايد به توافق
رسيد(بنياد تحقيقاتي  .)2012 ،IIAالبته از آنجا كه انتظارات ذينفعان در مورد نقش حسابرسي
داخلي در ارزيابي و ارائه توصيهها در مورد راهبري افزايش يافته است و سازمانهاي مختلف كه در
ِ
مختلف بلوغ راهبري قرار دارند ،روشها و نيازهاي حسابرسي متفاوتي دارند ،پيمودن اين راه
نقاط
براي حسابرسان داخلي ،بس دشوار و طوالني خواهد بود و علي رغم اين نقش بسيار مهم و حياتي،
متاسفانه در بسياري از سازمان ها ،اين موضوع ،يعني نقش و اهميت حسابرسي داخلي بعنوان يك
عملكرد كليدي كه ميتواند مسئوليت نظارت بر فعاليتهاي راهبري را تقويت كند ،كمتر مورد توجه
قرار گرفته است .بر همين اساس پژوهش حاضر ،ضمن معرفي حوزههاي مختلف ارزيابي فرايندهاي
راهبري مطابق با رهنمودهاي بينالمللي حرفه اي ،به دنبال سنجش ميزان استفاده از چارچوبهاي
بينالمللي توسط حسابرسان داخلي ايران در ارزيابي نظام راهبري شركتي است.
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 -3ادبيات و مباني نظري پژوهش
بررسي ما از ادبيات حسابرسي حرفهاي شامل طيف گستردهاي از مقاالت مربوط به حسابرسي
راهبري ميشود .حرفه ميتواند از مجموعهاي از مفاهيم ،فرآيندها و راهنماييهاي حرفهاي انتشار
يافته جهت روشن تر شدن هر چه بيشتر مقوله ي راهبري شركتي و اصول كليدي آن ،حوزههاي
مورد ارزيابي حسابرسان داخلي و نحوه ي ارزيابي حسابرسان داخلي از فعاليتهاي راهبري شركتي
كه توسط انجمنها و موسسات حرفهاي ذي ربط گردآوري شده است ،بهره مند شود .پيش از
پرداختن به تعاريف ،چارچوب و حوزههاي كليدي ارزيابي توسط حسابرسان داخلي ،ذكر اين نكته
ضروري است كه مقوله ي راهبري شركتي امروزه به عنوان يك ساز و كار جدي مطرح شده است و
طبق تاكيد مجامع حرفهاي و نهادهاي قانون گذاري ،مسئوليت ايجاد و حفظ محيط راهبري شركتي
اثر بخش ،بر عهده ي هيات مديره سازمان است.
 .1-3تعاريف راهبري در متن (IGPGراهنماي بينالمللي حرفهاي ) توسط ()IFAC

راهبري شركتي مجموعهاي از مسئوليتها و شيوههايي است كه توسط هيات مديره و مديريت
اجرايي (هيات راهبري) با اهدف زير اعمال ميشود( :الف) ارائه مسير استراتژيك( ،ب) اطمينان از
دستيابي به اهداف (ج) اطمينان دادن از مديريت مناسب ريسكها و (د) تاييد استفاده مسئوالنه از
منابع سازمان.
 .2-3ارزيابي راهبري شركتي در بخش خصوصي طبق ( IPPFچارچوب عمل حرفهاي بينالمللي
حسابرسي داخلي)

هدف از اين بخش ارزيابي مسير حسابرسي داخلي به سمت ارزيابي نظام راهبري شركتي است.
همزمان با تحوالت شتابآميز ،حرفه حسابرسي به سرعت خود را با شرايط و اوضاع و احوال زمان
تطبيق داده ،به عنوان يك دانش تخصصي مطرح و عالوه بر نشريات مراجع و جوامع حرفهاي  ،مولفان
و پژوهشگران متعددي ،رساالت ،مقاالت و كتابهاي گوناگوني را تهيه كردهاند كه به بيان اصول،
روشها و عملكرد اين رشته از فعاليتها ميپردازد .در اين راستا ،حسابرسي داخلي به مبحثي
پيچيده و پويا تبديل شده است كه دامنه آن به سرعت گسترش مييابد و چشم انداز آتي آن به
حسابرسي راهبري شركتي و رسيدگي به آثار اجتماعي  -اقتصادي فعاليت واحدهاي حسابرسي
داخلي ميرسد (سليمي.)1393،
جريانها ،اتفاقات و بحرانهاي مالي كه در  2دهه اخير سطح وسيعي از كشورهاي جهان را تحت
تاثير قرار داده است ،نشانگر اين مطلب است كه ارزيابي نظام كنترلهاي داخلي ديگر در حسابرسي،
جوابگو نيست ،زيرا در ارزيابي نظام كنترلهاي داخلي ،محيط كنترلي آنطور كه بايد مورد توجه
قرار نگرفته و چون محيط كنترلي اساس كنترلهاي داخلي اثربخش است ،پس به نتيجه نميرسد
(سليمي .)1393،با اين حال در طول دوران شكوفايي دهه ،1990اعتماد مردم به كسب و كار همراه
با افزايش قيمت سهام رشد كرد و عالقه جدي به ريسك ،كنترل و اخالق در بخشي از رسانهها
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 .1-2-3هيات مديره

مسئوليت اصلي راهبري موثر شركتهاي بزرگ ،بر عهده هيات مديره است .هيات مديره جهت
گيري و ارزشهاي يك سازمان را ايجاد ،بر عملكرد نظارت ،و از منافع سهامداران محافظت ميكند.
هيات مديره بايد با ارزيابيهاي دورهاي از طريق اجراي روش خود ارزيابي ،يا بهره گيري از فعاليت
حسابرسي داخلي سازمان و ارائه دهندگان خدمات اطمينان بخشي خارجي ،بهبود مستمر شيوههاي
راهبري سازمان را حمايت كند.
 .2-2-3حقوقي و تنظيم مقررات

اين جزء به مرزهاي قانوني كه يك شركت در آن عمل ميكند و الزامات مطرح شده توسط قوانين
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و بسياري از سرمايهگذاران پديدار گشت .در چنين وضعيتي ،اگر چه حسابرسي داخلي شروع به
تخصيص منابع بر اساس ريسكها و افزايش عملكردهاي قابل مشاهده كرد ،وليكن سطح منابع نسبتاً
محدود سبب شد ،حسابرسي اغلب بر فرصتهاي بهبود عملكرد متمركز گردد .وليكن مقررات اخير،
از جمله تاكيد بر مقررات ضد تقلب و فعاليتهاي غير قانوني و تاثير بالقوه بر قيمت سهام ،حسابرسان
را مجبور به ايفاي يك نقش فعال تر در زمينه راهبري كرده است .در سال  ،2003كميسيون بورس
و اوراق بهادار اياالت متحده نسخه نهايي اصالح شده بورس اوراق بهادار نيويورك ( )NYSEو
الزامات بورس نزدك را تاييد نمود .انجمن حسابرسان داخلي( )IIAنيز نقشها و مسئوليتها را با
تاكيد بر اهميت مديريت ريسك و راهبري شركت روشن كرده است .حسابرسي داخلي ،با توجه
به تعريف اين انجمن «كمك ميكند تا سازمان با يك رويكرد نظام مند و منظم براي ارزيابي و
بهبود اثربخشي فرآيندهاي مديريت ريسك ،كنترل و راهبري به اهداف خود دست يابد ».به همين
دليل حسابرسي داخلي براي ارزيابي و ارائه توصيههايي براي بهبود فرآيندهاي راهبري ،شناخت
اجزاي راهبري شركتي و اعمال شدن يا نشدن آنها ،بايد شناخت درست و كاملي از جهت و مسير
فرآيند نظام راهبري و انتظارات هيات مديره ،داشته باشد .براي رسيدن به اين مهم ،يكي از بهترين
منابع حسابرسان داخلي در مورد چگونگي ارزيابي و ارائه توصيههاي مناسب براي بهبود فرآيندهاي
راهبري ،چارچوب عمل حرفهاي بينالمللي حسابرسي داخلي ( ) IPPFاست كه توسط انجمن
حسابرسان داخلي آمريكا به عنوان يك راهنماي عمل منتشر گرديده است و حسابرسان داخلي را
با توجه به انواع محيطهاي سازماني كه در سطح جهان فعاليت ميكنند ،با جنبههايي از فرآيندهاي
راهبري كه حسابرس داخلي در بخش خصوصي بايد در توسعه برنامههاي حسابرسي خود در نظر
داشته باشد ،آشنا ميسازد .راهنماييهاي خاصي در هنگام تسهيل ارزيابي هيات مديره و كميته
ها ،حقوقي و تنظيم مقررات ،ارزيابي ارزشهاي سازماني و اخالق ،ارزيابي افشاء اطالعات و شفافيت،
فرآيند مديريت ريسك ،نظارت و اندازه گيري عملكرد ،سيستمها و روشهاي ارتباطات سازماني،
ارزيابي استراتژي سازمان ،پاسخگويي سازماني و ارزيابي رعايت در اين راهنماي حرفهاي عملي وجود
دارد كه در اين بخش به آنها پرداخته خواهد شد.
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جاري و همچنين مقررات بينالمللي و دولتي اشاره ميكند .مسائل پيچيدهاي در اين زمينه وجود
دارد ،به ويژه براي شركتهاي بزرگ كه درگير كسب و كارهاي تخصصي و بسيار منظم هستند.

ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

 .3-2-3ارزشهاي سازماني و اخالق

اصول اخالقي ،مرزهاي اخالقي هستند كه يك سازمان معتقد است زماني كه اهداف رقابتي دنبال
ميشوند ،بايد رعايت شود .اخالق ،پايه ي ساخت يك بنيان قوي براي راهبري خوب شركتهاي
بزرگ است .هدف از پياده سازي ارزشهاي اخالقي ،رفتار منصفانه توسط سازمان و كاركنان آن
با درنظر گرفتن منافع همه ذينفعان و پيروي از قوانين و انتظارات اجتماعي است .در اين راستا
مهمترين چيز ،قرار دادن جو اخالقي در باالي سازمان توسط شخص مدير است.
 .4-2-3افشاء اطالعات و شفافيت

اين جزء به ماهيت و زمانبندي اطالعاتي كه يك سازمان براي سهامداران خود فراهم ميكند،
اشاره دارد .گزارشهاي مالي بايد انتظارات قانوني براي شفافيت ،ارتباط ،قابليت اطمينان و مقايسه
را برآورده سازد .هدف نهاد قانونگذار از الزام به افشاء اطالعات ،ارائه اطالعات كامل ،عيني و به موقع
به تمام سهامداران نه فقط طيف خاصي از آنها است.
 .5-2-3مديريت ريسك

به طور كلي ،هيات مديره اجراي فرآيند مديريت ريسك را به تيم رهبري اجرايي سازمان واگذار
ميكند .ريسكها ممكن است بسته به اندازه ،پيچيدگي و بلوغ سازمان متفاوت باشند .وليكن،
مالكيت ريسك از اهميت زيادي برخوردار است و حسابرسي داخلي ،صرف نظر از نقش خود نبايد
هيچ ريسكي به جز ريسك حسابرسي داخلي داشته باشد .جهت ايجاد معياري براي ارزيابي ها،
چندين چارچوب يا استاندارد مديريت ريسك وجود دارد .دو مورد كه به طور گسترده استفاده
ميشوند عبارتند از  (31000 ISOمديريت ريسك -اصول و دستورالعمل ها) و ( COSOچارچوب
يكپارچه مديريت ريسك شركت).
 . 6-2-3نظارت و اندازه گيري عملكرد سازماني

امروزه سيستمهاي كنترل ،نظارت و اندازه گيري مختلفي در حال استفاده است .هدف نظارت
ارائه نشانههاي اوليه پيشرفت در دستيابي به اهداف سازمان ،به هيات مديره و مديريت است .نظارت،
هيات مديره و مديريت را در اتخاذ تصميمات به موقع ياري ميرساند و سازمان را قادر ميسازد
به طور مستمر عملكرد را بهبود دهد .همه تاكتيكهاي نظارتي در شركتهاي مختلف ،يك هدف
مشترك دارند؛ ارزيابي اينكه آيا اجزاي چارچوب راهبري مطابق انتظار عمل ميكنند يا خير .در
اساسي ترين سطح ،سيستمهاي نظارت به جاي نگاه كردن به «آنچه هست» به «آنچه بايد باشد»
نگاه ميكنند.
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 .7-2-3سياستها و روشهاي ارتباطات سازماني

 . 8-2-3استراتژيهاي سازماني

برنامه ريزي استراتژيك ،يك فرآيند سازماني براي دستيابي به اهداف ،مقاصد و تصميم گيري در
مورد تخصيص منابع براي پيگيري استراتژي هاست .به عبارت ساده ،برنامه ريزي استراتژيك شرح
ميدهد سازمان در چند سال آينده به كجا ميرود و چگونه اين راه را ميپيمايد.
 . 9-2-3پاسخگويي سازماني

هيات مديره و مديريت سازمان اختيارات خود را از ذينفعان كليدي سازمان ميگيرند .از اين
ِ
مديريت اجرايي و كاركنان به ذينفعان كليدي سازمان در قبال رفتار خود ،امري
رو ،پاسخگو بودن
كام ً
ال ضروري بوده و به عنوان يك مكانيزم نظارتي براي حصول اطمينان از اجراي استانداردها تلقي
ميشود.
 .10-2-3رعايت ( تطلبق با قوانين و مقررات)

نظارت بر رعايت به طور سنتي يك مسئوليت راهبري بوده و اغلب به كمك يك كميته حسابرسي
صورت ميگيرد .واژه رعايت ،به خصوص در هنگام اشاره به يك عمليات رعايت ،بيشتر به پيروي از
قوانين و مقررات اشاره دارد تا انطباق با سياستها و رويههاي داخلي.
 .3-3رويكرد حسابرسان داخلي در ارزيابي حوزههاي مختلف راهبري شركتي مطابق با چارچوب
بينالمللي حرفهاي

نمايه شماره ( )1نشانگر تجزيه و تحليل  10جزء ضروري و مرتبطِ چارچوب راهبري شركتي
است .اين اجزا در طول تحقيقات گسترده و تجربه عملي با مسائل راهبري پديد آمده است و اين
مولفهها نمايش جامعي از پيچيدگي ،روابط متقابل و متغيرهايي است كه سازمانها به منظور تقويت
راهبري خود بايد آنها را مديريت كنند .زماني كه همه اجزا ،عملكرد مناسبي دارند و به صورت موثر
هماهنگ شدهاند ،راهبري شركت پايهاي براي كمك به بهبود عملكرد كسب و كار و افزايش ارزش
سهامداران فراهم ميكند .در ادامه هر يك از اجزاء با نمونههايي از اقدامات حسابرسي داخلي كه بايد
براي برآورده كردن انتظارات سهامداران انجام شود ،مورد بحث قرار ميگيرد.

ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

ارتباطات سازماني مناسب ،اجزاي مختلف چارچوب راهبري را با هم نگه ميدارد و روند بهبود را
در طول زمان حفظ ميكند .از آنجا كه راهبري شركتي عم ً
ال در تمام حوزههاي سازمان نفوذ ميكند،
داشتن مجموعه واژگان مشترك كه همگان آن را درك كنند ،مهم است .زبان راهبري مشترك،
گفتوگو را تسهيل ميكند به طوري كه همه ميتواند براي تقويت راهبري و عملكرد شركت با هم
كار كنند.
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نمايه شماره ( )1رويكرد حسابرسان داخلي در ارزيابي
حوزههاي مختلف راهبري شركتي مطابق با چارچوب بينالمللي

106
ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

ابعاد اصلي
هيات مديره و
كميته ها

سياست ها،
استانداردها،
حقوقي و تنظيم
مقررات

ارزشهاي
سازماني و
اخالق

ابعاد فرعي

ع /نويسنده
منب 

سال

اجراي روش خود ارزيابي از شيوههاي راهبري

IPPF

2012

ارزيابي منشورهاي كميتههاي هيات مديره

IPPF

2012

ارزيابي مقررات ( الزامات قانوني و مقرراتي كه هيات مديره بايد از آن
پيروي كند).

IPPF

2012

ارزيابي تعداد و مشخصات كميتههاي هيات مديره

IPPF

2012

اساسنامه شركت ،آيين نامه ها ،موافقت نامههاي اجرايي

IPPF

2012

ساختار راهبري و نمودار سازماني و تفويض اختيارات مناسب

IPPF

2012

ارزيابي و اشاره به انحرافات نسبت به سياست ها ،استانداردها ،و روش ها

IPPF

2012

ارزيابي ماموريت ،چشم انداز ،ارزشهاي ايجاد و ابالغ شده

IPPF

2012

ارزيابي آيين رفتاري و سياستهاي اخالقي تاييد ،ابالغ و به روز شده

IPPF

2012

ارزيابي ميزان فهم و ادراك از رعايت قوانين و مقررات در تمام سطوح چارچوب راهبري
شركتي كرو
سازمان

2011

نظارت اخالقي و تبادل نظر با مدير اخالق سازمان جهت ارزيابي وظيفه
ي رهبري فرهنگ و ارزشهاي سازماني

IPPF

2012

ارزيابي و مشاركت در برنامه ريزي و آموزش اخالق و ارزش ها

IPPF

2012

اطمينان از وجود خطوط مستقيم براي اطالع رساني تخلفات

IPPF

2012

اشاره به اهداف افشا و شفافيت در طرح حسابرسي داخلي ساالنه

چارچوب راهبري
شركتي كرو

2011

IPPF

2012

چارچوب راهبري
شركتي كرو

2011

افشاء اطالعات و ارزيابي منشور ،نقش ها ،مسئوليت ها ،و صورت جلسههاي كميته افشا
شفافيت
ارزيابي ميزان درك نگراني افشا و شفافيت ،در راستاي برآورده كردن چارچوب راهبري
2011
شركتي كرو
انتظارات ذينفعان
انجام آزمون شفاف سازي مالي و تبادل نظر با مدير ارشد مالي (
)CFO
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نمايه شماره ( )1رويكرد حسابرسان داخلي
در ارزيابي حوزههاي مختلف راهبري شركتي مطابق با چارچوب بينالمللي

ارزيابي سياست و رويههاي ريسك تصويب شده توسط هيات مديره
شامل :فرآيند ريسك ،دامنه ي شمول ريسك ،سطح تحمل ريسك،
ارزيابي ريسك و فرايند گزارش دهي و مالكيت ريسك ،بسته به اندازه،
پيچيدگي ،و بلوغ سازمان
مديريت ريسك

نظارت و اندازه
گيري عملكرد

IPPF

سال
2012

تسهيل شناسايي و ارزيابي حوزههاي مهم ريسك براي سازمان و چارچوب راهبري
شركتي كرو
همچنين تعيين مهم ترين فرآيندهاي آن

2011

كمك به صاحبان فرايند با درك ،ارزيابي ،طراحي ،و مستند سازي چارچوب راهبري
شركتي كرو
كنترل

2011

وجود سيستم اندازه گيري عملكرد سازماني مستند شده

IPPF

2012

فعاليتهاي نظارتي درحال اجرا براي هر يك از اجزاي چارچوب
راهبري سازمان

چارچوب راهبري
شركتي كرو

2011

اجراي يك روش نظارت برريسك مشترك در تمام عملكردهاي
راهبري شركت

چارچوب راهبري
شركتي كرو

2011

تهيه كارت ارزيابي متوازن وگزارشگري فصلي در مورد آن ،براي هر چارچوب راهبري
شركتي كرو
يك از اجزاي چارچوب راهبري سازمان

2011

نظارت بر بهبود پيشرفت اقدامات و برنامههاي عملي و مستند سازي و
انتقال نتايج آن به هيات مديره در قالب گزارش

IPPF

2012

سيستمهاي ارتباطي داخلي به سمت باال ،پايين ،و در سراسر سازمان

IPPF

2012

ايجاد يك ارزيابي از سياستها و روشهاي ارتباطات راهبري شركت

IPPF

2012

ارتباطات سازماني نظرسنجي و ارزيابي نتايج در خصوص درك كاركنان درمورد كيفيت
ارتباطات

IPPF

2012

تسهيل و بهبود ارتباط با اعضاي كميته حسابرسي ،رئيس امور مالي و
ديگر مديران اجرايي

IPPF

2012

ارزيابي ليست تصويب شده از اهداف كوتاه مدت ،اهداف بلند مدت،
استانداردها و استراتژيهاي سازمان (وجود طرح استراتژيك)

IPPF

2012

اطمينان از هم سويي استراتژي ها ،از باال به پايين و در سراسر سازمان

IPPF

2012

ارزيابي اطالعات نشان دهنده تخصيص منابع براي اجراي
استراتژيهاي تصويب شده توسط هيات مديره

IPPF

2012

اطمينان از وجود مسئوليت مستند شده براي اجراي استراتژي ها

IPPF

2012

استراتژي سازماني

ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

ابعاد اصلي

ابعاد فرعي

ع /نويسنده
منب 
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ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

ابعاد اصلي

پاسخگويي
سازماني

ارزيابي رعايت

ابعاد فرعي

ع /نويسنده
منب 

سال

ارزيابي سيستم انتصاب كاركنان و مديران

IPPF

2012

ارزيابي جزئيات اختيارات واگذار و تاييد شده توسط هيات مديره،
بررسي دورهاي و اعتبار سنجي فرايند تاييد پرسنل

IPPF

2012

آموزش اخالق ،صداقت ،و ارزش ها ،در سطح كل سازمان

IPPF

2012

فرايندهاي نظارت بر پاسخگويي و اقدامات اصالحي در زماني كه
پاسخگوييها برآورده نشده است

IPPF

2012

ارزيابي رعايت قانوني و نظارتي با استفاده از يكسري كمكهاي
فني از بخش حقوقي سازمان و يا شخص ثالث در خارج از سازمان

IPPF

2012

توجه به اثر بخشي شناسايي ،اولويت بندي ،مديريت ،كنترل،
كاهش ،و گزارش ريسكهاي مرتبط با عدم رعايت

IPPF

2012

اطمينان از تطابق سازمان با تمام قوانين و مقررات مربوط

IPPF

2012

همان طور كه مالحظه ميشود در اين بخش ،برخي از گزارهها از چارچوب راهبري شركتي كرو كه
يكي از بزرگترين شركتهاي حسابداري عمومي و مشاوره در اياالت متحده است ،استخراج گرديده
است .شركت كرو تحت هدف اصلي خود يعني « ساختن ارزش با ارزش »،از تخصص عميق صنعتي
خود ،براي ارائه خدمات حسابرسي به نهادهاي عمومي و خصوصي استفاده ميكند .در گزارش رسمى
كرو كه توسط ريك جولين و لري ريجر در سال  2011منتشر گرديده ،بدين موضوع اشاره شده
است كه بهترين راهبري ،نيازهاي همه ذينفعان سازمان را در نظر ميگيرد؛ سهامداران ،كاركنان،
مشتريان ،وام دهندگان ،فروشندگان ،و جامعه ؛ چرا كه همه اين گروهها در تداوم كسب و كار منافع
مشتركي دارند .راهبري خوب سازمان ،ميداند تعادل منافع همه آنها براي داشتن يك سازمان پايدار
مهم است .از اين رو ،حسابرسي داخلي بايد پيروز ارزيابي فرصتهايي باشد كه بتوان در آن راهبري
شركتها را تقويت كرد و در مواقع لزوم اقدامات اصالحي ارائه كرد .از اين ديدگاه ميتوان راهبري
شركتها را ،سيستمها و فرآيندهايي دانست كه سازمان براي محافظت و افزايش منافع گروههاي
گوناگون ذينفعان ،در دسترس دارد.
 -4پرسشهاي پژوهش
با توجه به آنچه از بررسي رهنمودهاي بينالمللي حرفهاي و ادبيات پژوهش بر آمد ،مهم ترين
سواالت شكل گرفته ،به شرح ذيل ميباشد:
اجزاء و عناصر چارچوب مورد استفاده براي ارزيابي راهبري شركتي ،طبق متون و رهنمودهاي
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 -5روش تحقيق ،جامعه آماري و شيوه نمونه گيري
انتخاب نوع روش پژوهش بستگي به هدفها و ماهيت پژوهش و امكانات اجرائي آن دارد .پژوهش
حاضر از نوع پيمايشي است و از لحاظ ماهيت ،كاربردي ميباشد .از ويژگيهاي پژوهش توصيفي اين
است كه پژوهشگر دخالتي در موقعيت ،وضعيت و نقش متغيرها ندارد و آنها را دستكاري يا كنترل
نميكند و صرفا آنچه را وجود دارد مطالعه كرده ،به توصيف و تشريح آن ميپردازد (حافظ نيا،
 .)1389از آنجا كه پرسشنامه ساده ترين راه تهيه ي دادههاي ساختار يافته است ،به عنوان يكي از
متداولترين ابزار جمع آوري اطالعات در تحقيقات پيمايشي ،ميباشد .لذا در پژوهش حاضر ميزان
شناخت پاسخ دهندگان از رهنمودهاي حرفهاي مراجع معتبر ،اجزاء و عناصر چارچوب و ميزان
استفاده از آن توسط حسابرسان داخلي در ايران براي ارزيابي راهبري شركتي مورد پرسش قرار
گرفت.
جامعه آماري اين تحقيق ،حسابرسان داخلي ،مديران ارشد حسابرسي داخلي و رئيس يا اعضاي
كميته حسابرسي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس ايران و نيز اعضاي
انجمن حسابرسان داخلي ايران ميباشد .صاحبنظران حرفهاي مذكور بنا بر اقتضاي مسئوليت
خويش در زمره ي مربوط ترين گروههاي هم راستا با موضوع پژوهش قرار ميگيرند.
به منظور اجراي نظر سنجي پس از هماهنگيهاي الزم ،پرسشنامهها و پاسخ سواالت به دو روش
كتبي و اينترنتي توزيع و جمع آوري گرديده است .بنابراين دادههاي مورد نياز اين پژوهش ،تماماً از
دادههاي جمع آوري شده از پرسشنامه است .الزم به ذكر است انتخاب نمونه با توجه به دسترسي
به افراد جامعه ي آماري انجام شده است .مقياس اندازه گيري مورد استفاده در پژوهش حاضر
طيف ليكرت ميباشد .اين مقياس يكي از رايج ترين مقياسهاي اندازه گيري نگرش هاست كه از
مجموعهاي منظم از گويهها (عبارات) كه به ترتيب خاصي تدوين شده است ،تشكيل شده است.
پاسخ دهنده ميزان موافقت خود را با هر يك از عبارات در يك مقياس درجه بندي شده كه معموالً
از يك تا پنج درجه است ،نشان ميدهد .سپس پاسخ آزمودنيها به هر يك از گويهها از نظر عددي
ارزشگذاري ميشود  .حاصل جمع عددي اين ارزشها نمره ي آزمودني را در مقياس به دست
ميدهد .بدين گونه مقياس ليكرت امكان اندازه گيري تفاوت ها ،ميزان يا شدت يك خصيصه را
فراهم ميسازد(سرمد ،بازرگان و حجازي.)1379،

ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

حرفهاي مراجع معتبر چيست؟
چارچوبهاي حرفهاي بينالمللي جهت ارزيابي راهبري شركتي چه ميزان در ايران مورد استفاده
قرار ميگيرد؟
آيا افراد حرفهاي حسابرسي داخلي در ايران با چارچوب كار حرفهاي حسابرسي داخلي()IPPF
آشنا هستند؟
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ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

 -6نتايج پژوهش
بعد از جمع آوري پاسخهاي بدست آمده از جامعه آماري ،در اين بخش به بررسي سواالت مطرح
شده ،آزمون آماري و تحليل يافتههاي مورد استفاده در پژوهش پرداخته شده است .بدين ترتيب
آزمون سنجش اعتبار اندازه گيري (آلفاي كرونباخ) ،انجام گرديد .از آزمون ميانگين يك جامعه
جهت بررسي مربوط بودن هريك از گزارهها از ديدگاه پاسخ دهندگان استفاده شد .از آزمون آناليز
واريانس( )ANOVAو آزمون توكي براي بررسي ميزان تفاوت نظرات گروههاي پاسخ دهنده در
رابطه با ميزان استفاده از چارچوبهاي حرفهاي حسابرسي داخلي در زمينه ارزيابي راهبري شركتي
( )IPPFكه نشان دهنده ي رويكرد مورد استفاده حسابرسان داخلي در ارزيابي راهبري شركتي در
ايران است ،استفاده شد .همچنين آزمون فريد من جهت رتبه بندي گزارههاي تشكيل دهنده ي
رويكرد حسابرسان داخلي در ارزيابي راهبري شركتي ،مورد استفاده قرار گرفت.
 -1-6ميزان استفاده از چارچوبهاي حرفهاي حسابرسي داخلي در زمينه ارزيابي راهبري
شركتي در ايران ،از ديدگاه پاسخ دهندگان
نمايه ( )2توزيع فراواني مطلق و درصد ميزان استفاده از چارچوبهاي حرفهاي حسابرسي داخلي در زمينه ارزيابي
راهبري شركتي در ايران
ميزان استفاده

فراواني

درصد فراواني

بسيار كم

22

18.33

كم

55

45.83

متوسط

38

31.67

زياد

5

4.17

بسيار زياد

0

0

جمع كل

120

100

نتايج نمايه ( )2فرواني و درصد فراواني ديدگاه پاسخ دهندگان در مورد ميزان استفاده از
چارچوبهاي حرفهاي حسابرسي داخلي در زمينه ارزيابي راهبري شركتي در ايران را نشان ميدهد،
بر اين اساس حدود  95درصد از  120پاسخ دهنده اين پژوهش معتقد هستند ،چارچوبهاي
حرفهاي حسابرسي داخلي به طور بسيار كم ،كم و متوسط مورد استفاده قرار ميگيرد.
 -2-6روايي و پايايي ابزار اندازه گيري

مفهوم اعتبار در اين پژوهش ،بدين معناست كه مجموعه سواالت تدوين شده در هر حوزه ،ابعاد
اصلي راهبري شركتي را به گونهاي مناسب مورد سنجش قرار ميدهد .از اين رو براي آزمون اعتبار،
از نظرات جمعي از اساتيد دانشگاه و متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش بهره گرفته شد .همچنين
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نمايه ( )3آزمون كرونباخ براي سنجش اعتبار اندازه گيري
شماره
عوامل

ابعاد اصلي راهبري شركتي

شماره سواالت

تعداد
سوال

ضريب اعتبار

1

ارزيابي هيات مديره و كميته ها

1تا 4

4

0.763

2

سياست ها ،استانداردها ،حقوقي و تنظيم مقررات

 5تا 7

3

0.752

3

ارزشهاي سازماني و اخالق

 8تا 13

6

0.886

4

افشاء اطالعات و شفافيت

 14تا 17

4

0.860

5

مديريت ريسك

 18تا 20

3

0.827

6

نظارت و اندازه گيري عملكرد

 21تا 25

5

0.890

7

ارتباطات سازماني

 26تا 29

4

0.867

8

استراتژيهاي سازمان

 30تا 33

4

0.883

9

پاسخگويي سازماني

 34تا 37

4

0.856

10

رعايت (تطابق با قوانين و مقررات)

 38تا 40

3

0.807

كل

رويكرد حسابرسان داخلي در ارزيابي راهبري شركتي

1تا 40

40

0.975

 -3-6ارزيابي معنادار بودن گزارههاي پژوهش

در اين بخش ،فرضيه مطرح شده در مورد ميانگين جامعه (ميانگينهاي بزرگتر از  )3در سطح
خطاي ( )0.05مورد بررسي قرار گرفته است  .بدين ترتيب آزمون ميانگين يك جامعه ( )T-testبر
روي دادههاي به دست آمده از هر  40گزاره انجام شد و نتايج آن به شرح نمايه شماره( )4ميباشد:

ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

براي اندازه گيري قابليت اعتماد (پايايي) پرسشنامه ،كه با هدف ارزيابي قابليت بكارگيري آن در
موقعيتهاي مشابه و حصول نتايج يكسان است ،از معيار ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد .نمايه
شماره ( ،)3نشان ميدهد اين ميزان در مجموع و براي هريك از حوزه ها ،در سطح بااليي قرار دارد.
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نمايه شماره (  ) 4نتايج آزمون  tبراي روي  40گزاره ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

ابعاد اصلي

هيات مديره
و كميته ها

گزاره

آماره  tميانگين

سطح معنا
داري

نتيجه

اجراي روش خود ارزيابي از شيوههاي راهبري

2.658 -3.985

0.000

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

ارزيابي منشورهاي كميتههاي هيات مديره

2.825 -2.038

0.044

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

ارزيابي تناسب شيوههاي راهبري با مقررات
( الزامات قانوني و مقرراتي كه هيات مديره بايد از 2.900 -1.298
آن پيروي كند).

0.197

رد

ارزيابي تعداد و مشخصات كميتههاي هيات مديره 2.992 -0.094

0.926

رد

3.200

0.018

عدم رد

3.017

0.824

رد

3.050

0.525

رد

ارزيابي ماموريت ،چشم انداز ،ارزشهاي ايجاد و
ابالغ شده

1.268

3.100

0.207

رد

ارزيابي آيين رفتاري و سياستهاي اخالقي تاييد،
ابالغ و به روز شده

2.867 -1.681

0.095

رد

ارزيابي ميزان فهم و ادراك از رعايت قوانين و
مقررات در تمام سطوح سازمان

2.700 -3.284

0.001

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

نظارت اخالقي و تبادل نظر با مدير اخالق
سازمان جهت ارزيابي وظيفه ي رهبري فرهنگ و 2.608 -4.262
ارزشهاي سازماني

0.000

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

ارزيابي و مشاركت در برنامه ريزي و آموزش
اخالق و ارزش ها

2.750 -2.768

0.007

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

اطمينان از وجود خطوط مستقيم براي اطالع
رساني تخلفات

2.842 -1.742

0.084

رد

سياست ها ،ارزيابي اساسنامه شركت ،آيين نامه ها ،موافقت
نامههاي اجرايي
استانداردها،
حقوقي
ساختار راهبري و نمودار سازماني و تفويض
0.223
و تنظيم
اختيارات مناسب
مقررات
ارزيابي و اشاره به انحرافات نسبت به سياست ها،
0.638
استانداردها و روش ها
2.400

ارزشهاي
سازماني و
اخالق
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نمايه شماره (  ) 4نتايج آزمون  tبراي روي  40گزاره ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

افشاء اطالعات
و شفافيت

مديريت
ريسك

نظارت و اندازه
گيري عملكرد

نتيجه

اشاره به اهداف افشاء اطالعات و شفافيت در طرح
حسابرسي داخلي ساالنه

-0.089

2.992

0.929

رد

ارزيابي منشور ،نقش ها ،مسئوليت ها ،و صورت
جلسههاي كميته افشاء اطالعات

-1.096

2.900

0.275

رد

ارزيابي ميزان درك نگراني افشا و شفافيت ،در راستاي
برآورده كردن انتظارات ذينفعان

-2.128

2.817

0.035

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

انجام آزمون شفاف سازي مالي و تبادل نظر با مدير ارشد
مالي ( )CFO

-1.044

2.908

0.298

رد

ارزيابي سياست و رويههاي ريسك تصويب شده توسط
هيات مديره

-1.085

2.908

0.280

رد

تسهيل شناسايي و ارزيابي حوزههاي مهم ريسك براي
سازمان و همچنين تعيين مهم ترين فرآيندهاي آن

-2.534

0.013

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

كمك به صاحبان فرايند با درك ،ارزيابي ،طراحي ،و
مستند سازي كنترل

-1.640

2.858

0.104

رد

وجود سيستم اندازه گيري عملكرد سازماني مستند شده -1.24

2.900

0.217

رد

فعاليتهاي نظارتي درحال اجرا براي هر يك از اجزاي
چارچوب راهبري سازمان

-1.627

2.867

0.106

رد

اجراي يك روش نظارت برريسك مشترك در تمام
عملكردهاي راهبري شركت

-3.747

2.683

0.000

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

تهيه كارت ارزيابي متوازن وگزارشگري فصلي در مورد
آن ،براي هر يك از اجزاي چارچوب راهبري سازمان

-1.799

2.850

0.075

رد

نظارت بر بهبود پيشرفت اقدامات و برنامههاي عملي و
مستند سازي و انتقال نتايج آن به هيات مديره در قالب -5.410
گزارش

2.517

0.000

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

2.783

ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

ابعاد اصلي

گزاره

آماره t

ميانگين سطح معنا داري
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نمايه شماره (  ) 4نتايج آزمون  tبراي روي  40گزاره ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

ابعاد اصلي

سيستمها
و روشهاي
ارتباطات
سازماني

گزاره

آماره  tميانگين

سطح معنا
داري

نتيجه

سيستمهاي ارتباطي داخلي به سمت باال ،پايين ،و
در سراسر سازمان

2.958 -0.439

0.662

رد

ايجاد يك ارزيابي از سياستها و روشهاي
ارتباطات راهبري شركت

2.767 -2.948

0.004

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

نظرسنجي و ارزيابي نتايج در خصوص درك
كاركنان درمورد كيفيت ارتباطات

2.592 -4.632

0.000

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

تسهيل و بهبود ارتباط با اعضاي كميته
حسابرسي ،رئيس امور مالي و ديگر مديران
اجرايي

2.975 -0.276

0.783

رد

ارزيابي ليست تصويب شده از اهداف
كوتاه مدت ،اهداف بلند مدت ،استانداردها و
استراتژيهاي سازمان (وجود طرح استراتژيك)

2.917 -0.857

0.393

رد

2.792 -2.256

0.026

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

2.850 -1.628

0.106

رد

2.508 -5.002

0.000

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

ارزيابي سيستم انتصاب كاركنان و مديران

2.825 -1.798

0.075

رد

ارزيابي جزئيات اختيارات واگذار و تاييد شده
توسط هيات مديره ،بررسي دورهاي و اعتبار
سنجي فرايند تاييد پرسنل

2.700 -3.636

0.000

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

2.708 -3.438

0.001

عدم رد با سطح
استفاده كمتر

اطمينان از هم سويي استراتژي ها ،از باال به پايين
و در سراسر سازمان
استراتژي
سازمان ارزيابي اطالعات نشان دهنده تخصيص منابع براي
اجراي استراتژيهاي تصويب شده توسط هيات
مديره

مسئوليت مستند شده براي اجراي استراتژي ها

پاسخگويي آموزش اخالق ،صداقت ،و ارزش ها ،در سطح كل
سازماني
سازمان با هدف ارتقاء پاسخگويي

فرايندهاي نظارت بر پاسخگويي و اقدامات
اصالحي در زماني كه پاسخگوييها برآورده نشده
2.708 -3.741
است.

0.000

عدم رد با سطح
استفاده كمتر
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نمايه شماره (  ) 4نتايج آزمون  tبراي روي  40گزاره ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

رعايت
(تطابق با
قوانين و
مقررات)

ارزيابي رعايت قانوني و نظارتي با استفاده از
يكسري كمكهاي فني از بخش حقوقي سازمان
و يا شخص ثالث در خارج از سازمان

1.947

3.175

0.054

رد

توجه به اثر بخشي شناسايي ،اولويت بندي،
مديريت ،كنترل ،كاهش و گزارش ريسكهاي
مرتبط با عدم رعايت

-0.210

2.983

0.834

رد

اطمينان از تطابق سازمان با تمام قوانين و
مقررات مربوط

2.406

3.225

0.018

عدم رد

نتايج بررسي گزارههاي ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران نشان ميدهد،
گزارهاي( )1،2،10،11،12،16،19،23،25،27،28،31،33،35،36،37با اينكه معنا دار هستند،
وليكن ميانگين نتايج كمتر از ( )3حاكي از اين است كه حسابرسان داخلي ايران ،كمتر اين گزارهها
را در ارزيابيهاي خود به كار ميگيرند .اما دو گزاره  5و  40به ترتيب داراي بيشترين ميزان استفاده
توسط حسابرسان داخلي در ايران هستند و اين موضوع بيانگر مربوط بودن اين گزارهها است.
 -4-6ارزيابي تفاوت ديدگاه گروههاي پاسخ دهنده

در اين پژوهش از با استفاده از آزمون آناليز واريانس به سنجش نظرات سه گروه مختلف پاسخ
دهنده در خصوص رويكرد حسابرسان داخلي در ارزيابي راهبري شركتي پرداخته شد .فهرست اين
سه گروه به شرح زير است.
گروه  )1حسابرسان داخلي ،مديران ارشد حسابرسي داخلي و رئيس يا عضو كميته حسابرسي
شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
گروه )2حسابرسان داخلي ،مديران ارشد حسابرسي داخلي و رئيس يا عضو كميته حسابرسي
شركتهاي پذيرفته شده در فرابورس ايران
گروه  )3حسابرسان داخلي ،مديران ارشد حسابرسي داخلي و رئيس يا عضو كميته حسابرسي
داراي عضويت انجمن حسابرسي داخلي ايران
نمايه شماره ( )5مقايسه ميانگين نظرات اين سه گروه را در رابطه با گزارههاي ارزيابي راهبري
شركتي توسط حسابرسان داخلي ايران نشان ميدهد.

ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

ابعاد اصلي

گزاره

آماره t

سطح معنا
ميانگين
داري

نتيجه
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نمايه ( :)5نتايج حاصل از آزمون آناليز واريانس( )ANOVAدر رابطه با گزارههاي ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان
داخلي ايران

ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

بعد

هيات مديره و كميته ها

ااستانداردها ،حقوقي و
تنظيم مقررات

ارزشهاي سازماني و
اخالق

افشاء اطالعات و شفافيت

مديريت ريسك

نحوه نظارت
و ارزيابي عملكرد

ارتباطات سازماني
ارتباطات سازماني

گزاره

درجه آزادي

آماره F

سطح معنا داري

نتيجه

1

119

2.484

0.088

تفاوت معنادار وجود ندارد

2

119

1.066

0.348

تفاوت معنادار وجود ندارد

3

119

1.397

0.252

تفاوت معنادار وجود ندارد

4

119

3.869

0.024

تفاوت معنادار وجود دارد

5

119

0.456

0.635

تفاوت معنادار وجود ندارد

6

119

1.637

0.199

تفاوت معنادار وجود ندارد

7

119

2.602

0.078

تفاوت معنادار وجود ندارد

8

119

1.941

0.148

تفاوت معنادار وجود ندارد

9

119

0.413

0.663

تفاوت معنادار وجود ندارد

10

119

1.516

0.224

تفاوت معنادار وجود ندارد

11

119

2.899

0.059

تفاوت معنادار وجود ندارد

12

119

0.488

0.615

تفاوت معنادار وجود ندارد

13

119

1.575

0.211

تفاوت معنادار وجود ندارد

14

119

0.832

0.438

تفاوت معنادار وجود ندارد

15

119

1.327

0.269

تفاوت معنادار وجود ندارد

16

119

2.060

0.132

تفاوت معنادار وجود ندارد

17

119

0.811

0.447

تفاوت معنادار وجود ندارد

18

119

1.518

0.223

تفاوت معنادار وجود ندارد

19

119

2.439

0.092

تفاوت معنادار وجود ندارد

20

119

0.561

0.572

تفاوت معنادار وجود ندارد

21

119

0.333

0.718

تفاوت معنادار وجود ندارد

22

119

2.023

0.137

تفاوت معنادار وجود ندارد

23

119

0.308

0.736

تفاوت معنادار وجود ندارد

24

119

0.334

0.717

تفاوت معنادار وجود ندارد

25

119

0.157

0.855

تفاوت معنادار وجود ندارد

26

119

0.900

0.409

تفاوت معنادار وجود ندارد

27

119

0.288

0.750

تفاوت معنادار وجود ندارد

28

119

0.573

0.566

تفاوت معنادار وجود ندارد

29

119

0.177

0.838

تفاوت معنادار وجود ندارد

سال هفدهم

بعد

پاسخگويي
سازماني

ارزيابي رعايت

سطح معنا داري

نتيجه

گزاره

درجه آزادي آماره F

تفاوت معنادار وجود ندارد

30

119

0.616

0.542

31

119

0.426

0.654

تفاوت معنادار وجود ندارد

32

119

0.322

0.726

تفاوت معنادار وجود ندارد

33

119

0.339

0.713

تفاوت معنادار وجود ندارد

34

119

1.546

0.217

تفاوت معنادار وجود ندارد

35

119

0.974

0.381

تفاوت معنادار وجود ندارد

36

119

1.515

0.224

تفاوت معنادار وجود ندارد

37

119

0.833

0.437

تفاوت معنادار وجود ندارد

38

119

0.900

0.410

تفاوت معنادار وجود ندارد

39

119

0.246

0.782

تفاوت معنادار وجود ندارد

40

119

0.572

0.566

تفاوت معنادار وجود ندارد

نتايج حاصل از سطح معني داري آزمون( )ANOVAدر ارتباط با كليه گزارهها كه بزرگتر از 0/0 5
ميباشد ،نشان ميدهد ،تفاوت معني دار در ارتباط با نظرات سه گروه در مورد اين گزارهها وجود
ندارد .تنها در گزارههاي شماره  4با توجه به اين كه ميزان سطح معني داري آنها كوچكتر از 0/0 5
ميباشد ،نشان ميدهد ،تفاوت معني دار در ارتباط با نظرات سه گروه در مورد اين گزاره وجود دارد.
با استفاده از آزمون توكي ،تفاوت نظرات اين سه گروه بر روي اين گزاره بررسي گرديد .نمايه ()6
نتايج آزمون توكي را به روي گزاره  4گزاره نشان ميدهد.
نمايه ( :) 6نتايج آزمون آناليز توكي در رابطه با مقايسه نظرات جوامع مختلف
گزاره

نتيجه

بين نظرات افراد گروههاي ( 1بورس اوراق بهادار تهران) و ( 3انجمن حسابرسي
گزاره 4
داخلي ايران) در رابطه با اين گزاره تفاوت معنا دار وجود دارد.

تفاوت
ميانگين

سطح معنا
داري

-0.4821

0.024

 -5-6اولويت بندي معيارهاي ارزيابي راهبري شركتي
از آزمون فريدمن جهت بررسي يكسان بودن اولويت ( رتبه بندي ) گزارهها و عوامل مورد پرسش ،از

ديدگاه پاسخ دهندگان ،استفاده ميشود .هر قدر ميانگين رتبه بزرگتر باشد ،اهميت آن از ديد پاسخ
دهندگان بيشتر است (مومني و فعال قيومي .)1391 ،نمايه شماره ( )7و ( )8نتايج آزمون فريد من
را روي  40گزاره مورد بررسي نشان ميدهد.
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نمايه شماره ( :)7نتايج آزمون فريد من روي گزارههاي مربوط به ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي
ايران از ديدگاه پاسخ دهندگان (سطح معني داري آزمون فريد من)

ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

تعداد اعضاي نمونه

120

مجذور كاي دو

243.845

درجه آزادي

39

سطح معني داري

0.000

چون سطح معني داري برابر با  0/0 00و كوچكتر از  0/0 1شده است ،لذا رتبه بنديهاي زير از
نظر پاسخگويان داراي تفاوت معناداري هستند و متغيرهاي تمايز يكسان نيستند ،لذا اولويت بندي
اين متغيرها حائز اهميت است.
نمايه شماره ( :)8نتايج آزمون فريد من روي گزارههاي مربوط به ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي ايران از ديدگاه
پاسخ دهندگان (ميانگين رتبه گزاره ها)
رتبه

گزاره

ميانگين رتبه

1

اساسنامه شركت ،آيين نامه ها ،موافقت نامههاي اجرايي

25.01

2

اطمينان از تطابق سازمان با تمام قوانين و مقررات مربوط

24.79

3

ارزيابي رعايت قانوني و نظارتي با استفاده از يكسري كمكهاي فني از بخش حقوقي سازمان و يا
شخص ثالث در خارج از سازمان

24.41

4

ارزيابي ماموريت ،چشم انداز ،ارزشهاي ايجاد و ابالغ شده

23.92

5

ارزيابي و اشاره به انحرافات نسبت به سياست ها ،استانداردها ،و روش ها

23.30

6

ساختار راهبري و نمودار سازماني و تفويض اختيارات مناسب

22.88

7

اشاره به اهداف افشا و شفافيت در طرح حسابرسي داخلي ساالنه

22.67

8

سيستمهاي ارتباطي داخلي به سمت باال ،پايين ،و در سراسر سازمان

22.34

9

توجه به اثر بخشي شناسايي ،اولويت بندي ،مديريت ،كنترل ،كاهش ،و گزارش ريسكهاي مرتبط
با عدم رعايت

22.23

10

ارزيابي تعداد و مشخصات كميتههاي هيات مديره

22.08

11

تسهيل و بهبود ارتباط با اعضاي كميته حسابرسي ،رئيس امور مالي و ديگر مديران اجرايي

21.94

12

انجام آزمون شفاف سازي مالي و تبادل نظر با مدير ارشد مالي ( )CFO

21.38

13

ارزيابي ليست تصويب شده از اهداف كوتاه مدت ،اهداف بلند مدت ،استانداردها و استراتژيهاي
سازمان (وجود طرح استراتژيك)

21.33

14

ارزيابي منشور ،نقش ها ،مسئوليت ها ،و صورت جلسههاي كميته افشا

21.20

15

وجود سيستم اندازه گيري عملكرد سازماني مستند شده

21.17

16

ارزيابي تناسب شيوههاي راهبري با قوانين و مقرراتي كه هيات مديره بايد رعايت كند.

21.16

17

ارزيابي سياست و رويههاي ريسك تصويب شده توسط هيات مديره

21.01

سال هفدهم
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نمايه شماره ( :)8نتايج آزمون فريد من روي گزارههاي مربوط به ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي ايران از ديدگاه
پاسخ دهندگان (ميانگين رتبه گزاره ها)

18

فعاليتهاي نظارتي درحال اجرا براي هر يك از اجزاي چارچوب راهبري سازمان

20.87

19

ارزيابي و بررسي آيين رفتاري و سياستهاي اخالقي تاييد و مقررات مربوط به مقابله با فعاليتهاي
غير قانوني

20.83

20

ارزيابي ميزان درك نگراني افشا و شفافيت ،در راستاي برآورده كردن انتظارات ذينفعان

20.60

21

ارزيابي اطالعات نشان دهنده تخصيص منابع براي اجراي استراتژيهاي تصويب شده توسط هيات
مديره

20.60

22

اطمينان از وجود خطوط مستقيم براي اطالع رساني تخلفات

20.53

23

نظارت بر بهبود پيشرفت اقدامات و برنامههاي عملي و مستند سازي و انتقال نتايج آن به هيات
مديره در قالب گزارش

20.37

24

كمك به صاحبان فرايند با درك ،ارزيابي ،طراحي ،و مستند سازي كنترل

20.26

25

ارزيابي سيستم انتصاب كاركنان و مديران

20.18

26

ارزيابي منشورهاي كميتههاي هيات مديره

20.03

27

اطمينان از هم سويي استراتژي ها ،از باال به پايين و در سراسر سازمان

19.47

28

تسهيل شناسايي و ارزيابي حوزههاي مهم ريسك براي سازمان و همچنين تعيين مهم ترين
فرآيندهاي آن

19.39

29

ايجاد يك ارزيابي از سياستها و روشهاي ارتباطات راهبري شركت

19.11

30

ارزيابي و مشاركت در برنامه ريزي و آموزش اخالق و ارزش ها

19.06

31

آموزش اخالق ،صداقت ،و ارزش ها ،در سطح كل سازمان با هدف ارتقاء پاسخگويي

18.79

32

ارزيابي ميزان فهم و ادراك از رعايت قوانين و مقررات در تمام سطوح سازمان

18.60

33

ارزيابي ارزيابي جزئيات اختيارات واگذار و تاييد شده توسط هيات مديره ،بررسي دورهاي و اعتبار
سنجي فرايند تاييد پرسنل

18.45

34

فرايندهاي نظارت بر پاسخگويي و اقدامات اصالحي در زماني كه پاسخگوييها برآورده نشده است.

18.21

35

اجراي روش خود ارزيابي از شيوههاي راهبري

17.85

36

اجراي يك روش نظارت برريسك مشترك در تمام عملكردهاي راهبري شركت

17.77

37

نظارت اخالقي و تبادل نظر با مدير اخالق سازمان جهت ارزيابي وظيفه ي رهبري فرهنگ و
ارزشهاي سازماني

17.30

38

نظرسنجي و ارزيابي نتايج در خصوص درك كاركنان درمورد كيفيت ارتباطات

17.08

39

آزمون مسئوليت مستند شده براي اجراي استراتژي ها

15.95

40

تهيه كارت ارزيابي متوازن وگزارشگري فصلي در مورد آن ،براي هر يك از اجزاي چارچوب راهبري
سازمان

15.93

ارزيابي راهبري شركتي توسط حسابرسان داخلي در ايران

رتبه

گزاره

ميانگين رتبه
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 -7خالصه و نتيجه گيري
اين پژوهش به بررسي رويكرد حسابرسان داخلي در ارزيابي راهبري شركتي در ايران پرداخته
است .نظرات سه گروه مختلف از صاحبنظران شامل حسابرسان داخلي ،مديران ارشد حسابرسي
داخلي و رئيس يا عضو كميته حسابرسي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
فرابورس ايران و اعضاي انجمن حسابرسي داخلي ايران مورد پرسش قرار گرفت .نتايج پژوهش
حاكي از بهكارگيري پايينتر از حد انتظا ِر ( 55درصد عدم استفاده و  40درصد سطح استفاده كمتر
از حد انتظار) حسابرسان داخلي ايران از چارچوبها و رهنمودهاي بينالمللي حرفهاي حسابرسي
داخلي در ارزيابي حوزههاي مختلف نظام راهبري شركتي ،است .به اعتقاد نگارندگان ،عدم آگاهي از
چارچوبهاي بينالمللي حرفهاي نظير ( ،)IPPFعدم وجود رهنمود يا چارچوبي مدون جهت ارزيابي
حوزههاي مختلف راهبري كه بتواند به شكل تخصصي به حوزههاي بي شمار و با اهميت آن ورود
پيدا كرده و آن را ارزيابي كند و فراهم نبودن بسترهاي الزم براي توسعه ابزارهاي مختلف ارزيابي،
ميتواند از زمره مهم ترين داليل چنين عملكرد ضعيف و محدودي باشد.
بر اين اساس آنچه كه حسابرسان داخلي براي ،حسابرسي اثربخش سيستم راهبري شركتها،
شيوهها و عملكرد يك سازمان بدان نياز دارند ،يك چارچوب و روش قابل اعتماد است .از آنجا كه هر
سازمان ،بايد يك راه حل منحصر به فرد كه صنعت ،بلوغ ،استراتژي كسب و كار ،فرهنگ سازماني،
و موقعيت رقابتي آنها را در نظر ميگيرد ،ايجاد كند ،به نظر ميرسد بزرگترين چالش شركتها و
حسابرسان داخلي ،فقدان يك الگوي واحد براي ارزيابي و بهبود راهبري شركتي است.
پيشنهادات اجرايي و پژوهشي

99يافتههاي پژوهش حاضر ،انجمن حسابرسي داخلي ايران را قادر خواهد ساخت تا چارچوبي را
جهت ارزيابي راهبري شركتي ،متناسب با رهنمودهاي بينالمللي حرفهاي حسابرسي داخلي به
منظور ارزيابي راهبري سازماني و جنبههايي از فرآيندهاي راهبري كه حسابرس داخلي در بخش
خصوصي بايد در توسعه برنامههاي حسابرسي خود در نظر داشته باشد ،پيشنهاد دهد و راهنماييهاي
خاصي براي تسهيل ارزيابيهاي هريك از حوزههاي مختلف راهبري شركتي ارائه نمايد.
99با توجه به عدم استفاده و يا استفاده بسيار كم از اكثر معيارهاي ارزيابي راهبري توسط حسابرسان
داخلي ايران ،سازمان بورس و انجمن حسابرسان داخلي ايران ،ميتوانند با برگزاري مجموعه كالسهاي
آموزشي سطح ميزان آشنايي نسبت به چارچوبهاي بينالمللي را در بين حسابرسان داخلي ارتقاء
داده و ميزان استفاده از اين چارچوبها و رهنمودهاي بينالمللي را در ارزيابي مقوله ي راهبري
شركتي افزايش دهند.
99مديران ارشد واحدهاي حسابرسي داخلي شركتها و سازمانها ميتوانند از تحقيق حاضر در ارتقاء
برنامه ريزي و اجراي عمليات حسابرسي داخلي در حوزه ي راهبري شركتي بهره مندگردند.
99استفاده از نتايج اين پژوهش ،دپارتمان تخصصي حسابرسي داخلي را قادر خواهد ساخت تا نگرش
خود در تدوين يك برنامه حسابرسي داخلي جامع و كارآمد جهت ارائه ارزيابيهاي معتبراز راهبري
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شركتي ،را توسعه بخشند.
 99مقوله راهبري شركتي از چنان گستردگي و پيچيدگي برخوردار است كه بسنده كردن به
حوزههاي مورد بررسي در پژوهش حاضر كافي نيست ،خصوصاً با توجه به شرايط خاص هر سازمان و
يا شركت و مراحل بلوغ مختفي كه سازمانها در آن به سر ميبرند ،حوزههاي مورد بررسي و ابزارهاي
مورد نياز براي ارزيابي و بهبود آنها بسيار گسترده خواهد بود .از اين رو به پژوهشگران توصيه ميشود
در پژوهشهاي آتي در كاربردي كردن هر چه بيشتر مطالب ذيل اهتمام ورزند:
99از آنجايي كه اين پژوهش ساختار كلي رويكرد حسابرسان داخلي در ارزيابي راهبري شركتي را
در بخش خصوصي به تصوير ميكشد ،ميتوان به بررسي ميزان استفاده و كارايي اين چارچوب در
بخش دولتي و تعيين موارد اختالف و داليل اين تفاوتها پرداخت.
99از آنجايي كه اين پژوهش شاخصها و گزارههاي استخراج شده را به صورت كلي مورد بحث و
بررسي قرار داده است ،لذا پيشنهاد ميشود پژوهشهايي مجزا و تخصصي روي هر يك از ابعاد و
حوزههاي اصلي راهبري شركتي ،به منظور تدوين چارچوبهاي ارزيابي جزيي تر و تخصصي تر
صورت گيرد.
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