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Abstract
A system of effective internal controls is a foundation for the safe and sound
operation of banks and helps management safeguard the bank's resources
and interests. Since improving the performance of the internal control system
requires recognizing its current status, in this study, an attempt has been
made to evaluate the current status of the establishment of an internal control
system in Iranian banks. For this purpose, through the designed
questionnaire, experts have been asked to evaluate the current status of
effective indicators in establishing the internal control system of banks,
taking into account the importance of these indicators. Received answers
were analyzed using the fuzzy Delphi method, fuzzy gap analysis,
importance-performance analysis, and paired sample test. According to
experts’ responses, the current status of all effective indicators in the
establishment of the internal control system of banks was assessed as
unfavorable. Findings from fuzzy gap analysis also indicate that except for 3
indicators, there is a significant gap between the current status (what is) and
the desired status (what should be) of indicators. Also, according to the
findings of importance-performance analysis, out of 119 indicators studied,
113 indicators do not have acceptable performance despite their high
importance. In addition, based on the results of the paired sample test, it can
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be concluded that there is a significant gap between the current and desired
status of effective indicators in establishing the five dimensions of the
internal control system of banks: control environment, risk assessment,
control activities, information and communication, and monitoring activities.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی

وضعیت استقرار نظام کنترلهای داخلی در بانکهای ایران

جواد شکرخواه
جعفر باباجانی



دانشیار ،گروه حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
استاد ،گروه حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

نظام کنترلهای داخلی ،مبنای عملیات بانکداری سالم و ایمن است و مدیریت را در جهت حفظ منابع و
منافع بانک یاری مینماید .ازآنجاکه بهبود عملکرد نظام کنترلهای داخلی ،مستلزم شناخت وضعیت کنونی
آن میباشد ،در این تحقیق تالش شد تا وضعیت موجود استقرار نظام کنترلهای داخلی در بانکهای ایران
مورد ارزیابی قرار گیرد .برای این منظور ،در پرسشنامه طراحیشده از خبرگان خواسته شد تا وضعیت
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دانشجوی دکتری رشته حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

موجود شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکها را با در نظر گرفتن میزان اهمیت
این شاخصها ارزیابی کنند .پاسخهای دریافتی با بهرهگیری از روشهای دلفی فازی ،تحلیل شکاف فازی،
تحلیل اهمیت -عملکرد و آزمون مقایسه زوجی ،تجزیهوتحلیل شده است .طبق نظر خبرگان ،وضعیت
حاصل از تحلیل شکاف فازی نیز بیانگر آن است که بهجز  3شاخص ،بین وضعیت موجود (آنچه هست) و
وضعیت مطلوب (آنچه باید باشد) شاخصها شکاف معنادار وجود دارد .همچنین طبق یافتههای تحلیل
اهمیت -عملکرد ،از مجموع  111شاخص موردمطالعه 113 ،شاخص علیرغم برخورداری از اهمیت باال،
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موجود همه شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکها نامطلوب ارزیابی شد .یافتههای

عملکرد قابل قبولی ندارند .عالوه بر این ،بر اساس نتایج آزمون مقایسه زوجی میتوان نتیجه گرفت که بین
بانکهای کشور یعنی محیط کنترلی ،ارزیابی ریسک ،فعالیتهای کنترلی ،اطالعات و ارتباطات و
فعالیتهای پایشی اختالف معنادار وجود دارد.

کلیدواژهها :نظام کنترلهای داخلی ،دلفی فازی ،تحلیل اهمیت -عملکرد ،تحلیل شکاف فازی.
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وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شاخصهای اثرگذار در استقرار ابعاد پنجگانه نظام کنترلهای داخلی
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مقدمه
کنترلهای داخلی در نظام بانکداری ،مبنای اساسی برای بانکداری سالم و ایمن بوده و نظام
کنترلی اثربخش ،مدیریت را در جهت حفظ منابع و منافع بانک یاری مینماید .مقوله
کنترلهای داخلی ،ارتباط تنگاتنگی با بسیاری از مفاهیم بانکی دارد ( Baugh et al.,

 .)2021ازاینرو ،کمیته نظارت بانکی بال نیز در بسیاری از اسناد منتشره ،استقرار نظام
کنترل های داخلی توانمند را الزمه مدیریت اثربخش و کارای بانکها معرفی کرده است.
بهعنوانمثال ،مدیریت مؤثر بسیاری از ریسکهای بانکی بهویژه ریسک عملیاتی ،مستلزم
استقرار نظام کنترلهای داخلی توانمندی است که در تمامی وظایف و ارکان بانک جریان
داشته باشد (.)Basel Committee on Banking Supervision, 1998
از سوی دیگر ،مرور تجربیات گذشته حاکی از آن است که نقص در پیادهسازی
کنترلهای کافی ،عامل اصلی ایجاد بحرانهای مالی بوده و به بانکها زیانهای هنگفتی
وارد کرده است .بالعکس در برخی از موارد ،وجود نظام کنترلهای داخلی مناسب و
نظارت اثربخشتر ،موجب کاهش زیانهای ناشی از بحرانهای مالی فراگیر شده است
()Senior Supervisors Group, 2009؛ بنابراین ،نظام کنترلهای داخلی همچون بازوی
توانمندی است که به کمک آن میتوان ریسکهای بانکی را به شیوهای اثربخش،
مدیریت کرد و از استقرار نظام توانمند حاکمیت شرکتی اطمینان حاصل نمود ( Bento et

.)al., 2018
بر این اساس ،پیششرط بهبود کارایی در شبکه بانکی ،استقرار نظام کنترل داخلی
مناسب است و بهکارگیری کنترلهای داخلی جهت دستیابی به اهداف بانکها
اجتنابناپذیر میباشد .به همین دلیل ،تقاضا برای سیستمهای بهتر و برتر کنترلهای داخلی
دائماً رو به افزایش است (رضوی عراقی و همکاران .)1311 ،ازاینرو ،تاکنون رهنمودهای
مختلفی برای کنترلهای داخلی در محدودههای خاص نظیر سازمانهای دولتی ،بانکها،
شرکتهای بیمه ،سازمانهای غیرانتفاعی و  ...از سوی سازمانهای داخلی و بینالمللی
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ارائهشده است .برخی از اسناد منتشره توسط کمیته بال در زمینه کنترلهای داخلی به شرح
ذیل میباشد:
 در سال  1111کمیته بال اقدام به انتشار سندی با  13اصل تحت عنوان «چاارچوبی
برای نظام کنترلهای داخلی در واحدهای بانکی» نمود.
 در سال  ،1001سند دیگری تحت عنوان «حسابرسی داخلای در باناکهاا و رابطاه
ناظران با حسابرسان» منتشر شد.
 در سال  ،1011کمیته مذکور با استفاده از تجربیات بحاران ساال  ،1001راهنماای
نظارتی تغییریافته «حسابرسای داخلای در باناکهاا» را تهیاه کارد کاه مشاتمل بار  10اصال
میباشد.
 در سال « ،1012رهنمودهای اصول حاکمیت شرکتی برای بانکها» مشتمل بر 13
اصل منتشر شد که استقرار نظام کنترلهای داخلی در آن موردتوجه قرار گرفته است.
کنترلهای داخلی عالوه بر اینکه به دستیابی به نظارت اثربخش کمک میکند،
همچون سایر شرکتها در بانکها نیز از ذینفعان در برابر بحرانها و رسواییهای مالی
محافظت میکند .کنترلهای داخلی درواقع اولین خط دفاعی برای انواع ذینفعان است
که پیش از فعالیتهای حسابرسی ،مقرراتی و نظارتی وارد عمل میشود و از سوی دیگر،
آخرین راهکار نهادهای نظارتی برای اصالح وضعیت بانکها نیز محسوب میشود (اسدی
و مهدوی ثابت .)1311 ،با عنایت به ماهیت ویژه فعالیتهای بانکی و احتمال انتقال
سیستمی تنگنای مالی از یک بانک به سایر بانکها و مؤسسات مالی ،عدمکفایت
کنترلهای داخلی در بخش بانکداری میتواند پیامدهای نامطلوب قابلتوجهی بر شهرت،
اعتبار و جلب اطمینان عمومی توسط بانکها و بهتبع آن ،کل نظام مالی داشته باشد
(.)Arndorfer & Minto, 2015
در اقتصاد کشورهایی نظیر ایران که بانکها نقش قابلتوجهی در ارزیابی طرحهای
اقتصادی ،اعمال نظارت مستمر بر نحوه بهکارگیری تسهیالت مالی اعطاشده و حصول
اطمینان از وجود انضباط مالی در اجرای طرحها بر عهده دارند ،نبود سالمت و وجود
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ضعف در نظام کنترلهای داخلی میتواند موجب وارد آمدن خسارتهای عدیده بر پیکره
اقتصاد شود .بهعبارتدیگر ،بیثباتی در عرصه نظام بانکی کشورهای درحالتوسعه
میتواند اجرای تغییرات و اصالحات اقتصادی و بهبود ساختارها را با موانع و مشکالت
اساسی مواجه سازد (حسینی و همکاران.)1311 ،
نخستین گام در راستای تقویت نظام کنترلهای داخلی بانکها ،شناخت وضعیت
موجود استقرار نظام مذکور می باشد .نظر به اهمیت موضوع ،در این تحقیق با استفاده از
شاخصهای اثرگذار تالش شده است که وضعیت موجود استقرار نظام کنترلهای داخلی
در بانکهای ایران مورد ارزیابی قرار گیرد .برای این منظور ،پرسش اصلی پژوهش به این
شرح صورتبندی شد:
وضعیت موجود استقرار نظام کنترلهای داخلی در بانکهای ایران چگونه است؟
با توجه به پرسش اصلی تحقیق ،چهار پرسش فرعی به شرح ذیل طرح شد:
 )1کدامیک از شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهاای داخلای باناکهاای
ایران در حال حاضر از وضعیت مطلوب برخوردار است؟
 )1بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجاود کادامیاک از شااخصهاای اثرگاذار در
استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکهای ایران ،شکاف معنادار وجود دارد؟
 )3کدامیک از شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهاای داخلای باناکهاای
ایران در شرایط کنونی ،اولویتهای بهبود محسوب میشوند؟
 )4بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود شاخصهای اثرگذار در کدامیک از ابعاد
نظام کنترلهای داخلی بانکهای ایران ،تفاوت معنادار وجود دارد؟

پیشینه پژوهش
توسعه کنترلهای داخلی در بخاش ماالی ساابقه طاوالنی دارد .کنتارلهاای داخلای عمومااً
بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی در مدیریت ریسکها باه کاار گرفتاه مایشاود تاا احتماال
موفقیت کسبوکارها افزایش یابد .همچنین ایان کنتارلهاا روشای بارای حصاول اطمیناان
تدوینکنندگان مقررات از رعایت الزامات گزارشگری توسط شرکتهاا فاراهم ماینمایاد
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( .)Chiu, 2015استقرار نظام کنترلهای داخلی اثربخش ،وظیفه خطیری است که مسئولیت
استقرار آن به عهده باالترین رده مدیریتی سازمان یعنی هیئتمدیره قرار میگیرد.
نظام کنترلهای داخلی در مؤسسات مالی بهگونهای توسعه یافته است که الزامات
مقرراتی متغیر نظیر الزامات مربوط به تقلبهای داخلی ،جرائم مالی ،مقررات احتیاطی و
رعایت مقررات گزارشگری بازارهای سرمایه و ارتباط با مشتریان را برآورده نماید
( .)Kinsella, 1995با شروع فرآیند یکپارچهسازی مقررات تنظیم خدمات مالی در اروپا،
نظام کنترلهای داخلی در بانکها ،شرکتهای سرمایهگذاری ،طرحهای سرمایهگذاری
مشترک و پسازآن ،صندوقهای سرمایهگذاری مشترک مختلط به یکی از حوزههای
تدوین مقررات تبدیل شد .در ادامه بهمرور پژوهشهای خارجی و داخلی انجامشده در
زمینه پژوهش پرداخته میشود.
( )Baugh et al., 2021با استفاده از نمونهای از بانکها ،تأثیر کیفیت کنترلهای
داخلی را بر ریسکپذیری و عملکرد آتی آنها بررسی کردند .بر اساس نتایج تحقیق
مذکور ،بانکهایی که ضعفهای بااهمیت کنترلهای داخلی را گزارش میکنند ،در
آینده ریسک باالتر و عملکرد ضعیفتری خواهند داشت .عالوه بر این ،ضعفهای
بااهمیت کنترلهای داخلی با جمع کل داراییها ،تسهیالت و رشد درآمدهای بهرهای و
غیربهرهای ،ارتباط منفی دارد )Koutoupis & Malisiovas, 2021( .در تحقیقی تأثیر ابعاد
نظام کنترلهای داخلی بر ریسک اعتباری ،سودآوری و رعایت قوانین و مقررات در
بانکهای آمریکایی را موردبررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که ابعاد ارزیابی ریسک،
فعالیتهای کنترلی و اطالعات و ارتباطات بر ریسک اعتباری تأثیر دارد .همچنین ،همه
ابعاد کنترلهای داخلی بهجز ارزیابی ریسک ،تأثیر معنیداری بر سودآوری و همه ابعاد
کنترلهای داخلی بهجز محیط کنترلی ،تأثیر معناداری بر رعایت قوانین و مقررات در
بانکهای آمریکایی دارد .از سوی دیگر ،اگرچه ارتباط ابعاد فعالیتهای کنترلی و
اطالعات و ارتباطات با سودآوری بانکها مثبت و معنادار است ،اما ارتباط ابعاد مذکور با
رعایت قوانین و مقررات در بانکها منفی و معنادار میباشد.
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( )Kashyap & Iveroth, 2021در پژوهشی تأثیر دستورالعملهای راهبری داخلی
بانک مرکزی اروپا را بر ساختار ریسک و خطوط دفاعی سهگانه یکی از بانکهای بزرگ
کشور سوئد بررسی کردند .بر اساس دستورالعملهای مورداشاره ،بانکها ملزم به اصالح
ساختارها ،فرایندها و نقشهای کنترل ریسک از طریق تفکیک کارکردهای ریسک
عملیاتی و تطبیق (رعایت) میباشند .یافتهها نشان داد که اگرچه سازوکارهای پاسخگویی
درونسازمانی و برونسازمانی درنتیجه اجرای دستورالعملها و تغییر ساختار سازمانی،
تقویت شده است ،اما چالشهای شفافیت کماکان باقی است و میتواند پیامدهای بالقوهای
برای اهداف سازمانی و نظارتی داشته باشد )Zhang et al., 2021( .در مطالعهای رابطه بین
سازوکارهای راهبری ریسک و عملکرد ریسکپذیری  44بانک چینی را تجزیهوتحلیل
کردند .نتایج مطالعه تأیید میکند که راهبری ریسک و مقررات کفایت سرمایه هر دو به
بهبود سودآوری بانکها کمک کرده؛ اما مقررات کفایت سرمایه تأثیر بیشتری در کاهش
رفتارهای ریسکپذیری بانکها داشته است .همچنین نقش راهبری ریسک در کاهش
رفتارهای ریسکپذیری بانکهای با شاخص مدیریت ریسک بهتر ،ضعیفتر و در
عملکرد آنها قویتر بوده است .عالوه بر این ،مالکیت دولت نیز موجب کاهش تأثیر
مدیریت ریسک بر رفتار ریسکپذیری بانکها میشود.
( )McNulty & Akhigbe, 2017به بررسی رابطه بین عملکرد بانکها و ضعف
کنترلهای داخلی (که با استفاده از هزینههای حقوقی اندازهگیری شد) پرداختند .نتایج
تحقیق نشان داد که هزینههای حقوقی ،تأثیر معناداری بر زیان وامها و بازده سهام دارد.
( )Cho & Chung, 2016به بررسی کیفیت کنترلهای داخلی (افشای ضعفهای
کنترلهای داخلی) بر ذخایر وامها در بخش بانکی پرداختند .یافتههای تحقیق مورداشاره
نشان میدهد که مانده ذخایر وامها در ادواری که ضعفهای کنترلهای داخلی افشا
میشود ،بیشتر از سایر ادوار است .همچنین بانکهایی که اقدامات موفقیتآمیزی در زمینه
اصالح ضعفهای کنترلهای داخلی انجام میدهند ،سطح ذخایر کاهش ارزش وامها در
سال آینده را باال گزارش نمیکنند.
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( )Gündoğdu et al., 2013نظام کنترلهای داخلی بخش بانکی ترکیه را از طریق
گزارشهای ساالنه بانکها ارزیابی نمودند .نتایج نشان داد که فعالیتهای کنترلهای
داخلی بانکهای ترکیه ،مطابق استانداردهای بینالمللی در این زمینه است و نظام بانکی
این کشور از رویههای کنترلی اثربخش برخوردار میباشد.
( )Jin et al., 2013تأثیر الزامات قانون بهسازی شرکت بیمه سپرده فدرال 1ازجمله
گزارش ارزیابی مدیریت و حسابرس در خصوص اثربخشی کنترلهای داخلی را بر رفتار
ریسکپذیری بانکها قبل از بحران مالی بررسی کردند .بر اساس شواهد بهدستآمده،
بانکهایی که ملزم به رعایت کنترلهای داخلی مطابق قانون مذکور بودند ،ریسک
پایینتری در دوره قبل از بحران داشتند و از نوسان حاشیه سود ،سود و شاخص بحران
پایینتری برخوردار بودند .همچنین بانکهای مذکور بهاحتمال کمتری در دوره بحران،
دچار درماندگی مالی شدند.
( )Campbell et al., 2016ارتباط بین مدت همکاری مشترک مدیران ارشد و
کیفیت کنترلهای داخلی را موردبررسی قرار دادند .یافتههای تحقیق نشان داد که همکاری
طوالنیتر مدیران اجرایی ارشد ،احتمال وجود ضعف در کنترلهای داخلی را کاهش
میدهد )Higgins, 2012( .به بررسی اصول کنترلهای داخلی در بانکهای چینی
پرداخت .نتایج بررسی وی نشان میدهد که علیرغم اینکه وضع این استانداردها میتواند
به تقویت کنترلهای داخلی کمک کند ،نگرانیهایی در مورد تضاد منافع ذاتی در
بانکهای دولتی وجود دارد.
مرتضوی و همکاران ( )1400به شناسایی عوامل اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای
داخلی بانکها با توجه به ویژگیهای محیطی ایران پرداختند .شناسایی اولیه شاخصها به
روش مرور ادبیات موضوع و انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرگان صورت گرفت.
یافتههای پژوهش بیانگر این است که از تعداد  111شاخص استخراجشده بهعنوان عوامل
اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکهای ایران 113 ،شاخص ،اجماع عمومی
)1. Deposit Insurance Corporation Improvement Act (FDICIA
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گروه دلفی را کسب نمود و با انجام تحلیل عاملی مشخص شد رابطه بین همه شاخصها با
ابعاد مرتبط ،معنادار است.
مزجات و همکاران ( )1400با انجام مطالعهای ،الگوی سیستم کنترل داخلی برای
ارتقای کنترل کیفیت بانکها را ارائه نمودند .بر اساس یافتههای مطالعه برای بعد کنترل
داخلی ،مؤلفههای فرایند کنترل ،نظارت ،فعالیتهای کنترلی ،کانالهای اطالعاتی،
فرهنگ ،کاهش ریسک و اعتماد و برای بعد خدمات ،چهار مؤلفه انجام تعهدات ،تأمین
امنیت ،پرستیژ بانک و رضایت مشتری شناسایی شد.
روحانی و همکاران ( )1400به ارائه الگوی بهینه کنترلهای داخلی با تأکید بر نقش
معیارهای نظام راهبری پرداختند .آزمون متغیر گزینی که با استفاده از الگوریتم هوش
مصنوعی تجزیهوتحلیل مؤلفههای همسایه انجام شد ،نشان داد که از بین معیارهای نظام
راهبری ،نسبت مدیران غیرموظف ،نسبت مالکان نهادی ،تخصص کمیته حسابرسی جهت
تبیین کنترل داخلی مطلوب شرکتها ،باالترین تأثیر را دارد.
واعظ و همکاران ( ،)1400تأثیر سرمایهگذاری و رتبه اعتباری را بر رابطه باین ضاعف
کنترلهای داخلی و ارزش شرکت بررسی نمودند .نتایج حاصل از آزماون فرضایههاا نشاان
داد ضعف کنترل داخلی بر ارزش شرکت تأثیر منفی دارد و سارمایهگاذاری بار رابطاه باین
ضعف کنترلهای داخلی و ارزش شرکت بیتأثیر اسات؛ ولای رتباه اعتبااری تاأثیر ضاعف
کنترلهای داخلی بر ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار داده و سبب افازایش ارزش شارکت
میشود.
مشتری دوست و اسناد ( )1311به بررسی جایگاه حسابرسی داخلای و نحاوه عملکارد
آن در بانکهای ملی ،انصار ،شهر ،سینا و کارآفرین پرداختند .نتایج حاکی از آن است کاه
نقش و اهمیت حسابرسی داخلی توسط مدیریت ارشد و سایر کارکناان باناکهاای انصاار،
شهر و کارآفرین شناخته شده است؛ بهجز بانک ملی ،در سایر بانکها حسابرسان داخلی از
دانااش و تجربااه کااافی در خصااوص فعالی ات خااود برخااوردار هسااتند و در همااه بانااکهااا
حسابرسان داخلی از آموزشهای کافی جهت بهبود فرآیند حسابرسی بهرهمند میشوند.

وضعیت استقرار نظام کنترلهای داخلی در بانکهای ایران؛ مرتضوی و همکاران | 41

تحقیق طاهری و همکاران ( )1311باهدف شناسایی شکاف بین وضع موجود و ساطح
مطلوب ساختار کنترلهای داخلی دستگاههای اجرایی اساتان فاارس انجاام شاده اسات .بار
اساس نتایج پژوهش ،بین وضعیت موجاود و ساطح مطلاوب اجازای تشاکیلدهناده کنتارل
داخلی در دستگاههای اجرایی استان فارس تفاوت معنادار وجود دارد.
بذرافشان ( ،)1312تأثیر کیفیت کمیته حسابرسای بار تحقاق اهاداف ماالی منادرج در
دستورالعمل کنترلهای داخلی را موردمطالعه قرار داد .نتایج حاصل از بررسی شرکتهاای
دارای کمیته حسابرسی نشاان داد کاه کیفیات کمیتاه حسابرسای موجاب کااهش ناابرابری
اطالعات میشود.
تحقیقات داخلی و خارجی مؤید این نکته است که تاکنون پژوهشی در زمینه ارزیابی
وضعیت موجود استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکها انجام نشده است .بر همین اساس و
با توجه به نقش خطیر بانکها در اقتصاد کشور و همچنین در راستای تکمیل تحقیقات
پیشین ،این تحقیق در نظر دارد از منظر روشهای نوین و بهصورت خاص به ارزیابی
وضعیت موجود استقرار نظام کنترلهای داخلی در بانکها بپردازد که پیشتر موردتوجه
قرار نگرفته است.
در این پژوهش برای ارزیابی وضعیت موجود استقرار نظام کنترلهای داخلی
بانکها ،از شاخصهای شناساییشده در پژوهش مرتضوی و همکاران ( )1400به شرح
جدول  1استفاده میشود .شاخصهای مرتبط با ابعاد محیط کنترلی ،1ارزیابی ریسک،1
فعالیتهای کنترلی ،3اطالعات و ارتباطات 4و فعالیتهای پایشی 2در جداول پژوهش به
ترتیب با نمادهای  IC ،CA ،RA ،CEو  MAنمایش داده شده است.

1. Control Environment
2. Risk Assessment
3. Control Activities
4. Information and Communication
5. Monitoring Activities
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جدول  .1شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلي بانکهای ایران
شرح شاخص

نماد

شاخصهای اثرگذار در استقرار بعد محیط کنترلی نظام کنترلهای داخلی بانکها
 CE1تدوین رهنمودهای الزماالجرا برای بهکارگیری آیین رفتار حرفهای در موضوعات و حوزههای پرریسک
CE2

فراهم نمودن برنامههای آموزشی آیین رفتار حرفهای برای کارکنان

CE3

اجرای فرآیندهای ارزیابی عملکرد فردی و گروهی در پایبندی به آیین رفتار حرفهای

CE4

تدوین و بازنگری رویههای بررسی سریع ،گزارشدهی و بهکارگیری اقدامات اصالحی در خصوص
موارد تخطی از آیین رفتار حرفهای

CE5

استفاده از خدمات اشخاص مستقل از موضوع جهت رسیدگی به موارد تخطی از آیین رفتار حرفهای

CE6

اجرای برنامه حسابرسی داخلی بهمنظور نظارت بر حسن اجرای آیین رفتار حرفهای

CE7
CE8

غیراجرایی بودن و نداشتن روابط مالی اکثریت اعضای هیئتمدیره و کمیتههای تخصصی هیئتمدیره با
بانک
ارزیابی ساالنه ساختار ،ترکیب و تخصصهای الزم هیئتمدیره از طریق خودارزیابی و بهکارگیری
کارشناسان مستقل

CE9

تدوین و استقرار رویههای نظارت هیئتمدیره بر فرآیندها و دستورالعملهای کاری

CE10

پیادهسازی سیستم خودکار نظارت پیش از رخداد برای اطالع هیئتمدیره

CE11
CE12
CE13

تدارک برنامههای آموزشی منظم و دورهای در زمینههای مالی ،مقرراتی ،ریسک و کنترلهای داخلی
برای توسعه و ارتقای دانش هیئت عامل
تخصیص زمان الزم در جلسات هیئتمدیره بهمنظور بحث و بررسی با کمیتههای تخصصی ،مشاوران
مستقل ،حسابرس مستقل ،حسابرسان داخلی و وکیل حقوقی بانک
تدوین و انتشار کتابچههای راهنما 1برای تعیین مسئولیتها و تخصیص وظایف بین کارکنان
1

CE14

استفاده از روندنماهای ساده و بروزرسانیشده در شبکه داخلی بهمنظور تشریح فرآیندهای کاری

CE15

بازبینی دورهای حیطه اختیارات و مسئولیتهای هیئت عامل و نحوه تفویض آن توسط هیئتمدیره

CE16

CE17
CE18

تدوین و بازنگری در رویههای شناسایی به موقع و گزارشگری موارد مغایر با قوانین و مقررات و فلسفه
مدیریت ریسک و ریسکپذیری بانک
بهکارگیری سیستم گزارش دهی اطالعات الزم در خصوص مدیریت سبد (پرتفوی) تسهیالت شامل
نظارت بر پرداخت ،وضعیت تسهیالت غیرجاری و کیفیت اعتباری
تصویب خطمشیها و دستورالعملهای جذب ،آموزش ،هدایت ،ارزیابی و حفظ کارکنان و اقدامات
تنبیهی و اصالحی توسط هیئتمدیره
1. Blueprints
2. Flowcharts
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شرح شاخص

نماد
CE19
CE20

CE21
CE22
CE23
CE24
CE25

مشخص نمودن نقشهای اصلی برای تحقق اهداف نظام کنترلهای داخلی و بهکارگیری برنامههای
جایگزینی برای این نقشها
تعیین و ارزیابی معیارهای شایستگی کارکنان فعال در نقشهای کلیدی برای تحقق اهداف نظام
کنترلهای داخلی توسط هیئتمدیره
ارزیابی دورهای و گزارشگری تفصیلی واحد منابع انسانی در خصوص میزان انطباق عملکرد استخدام،
آموزش و ارتقای کارکنان با شرح وظایف تعیینشده
تعیین معیارهای چرخش کارکنان و انتصاب در مناصب حساس
استقرار رویههای انتخاب فراهمکنندگان خدمات برونسپاری

1

تدوین و انتشار دستورالعمل رسمی ارزیابی عملکرد شامل سنجهها ،پاداشها و سایر مشوقها برای تمامی
سطوح بانک
تعیین و ارزیابی مشوقها و اقدامات انضباطی مقتضی برای انجام مسئولیتهای کنترل داخلی کارکنان
توسط هیئتمدیره

CE26

بهرهگیری از قضاوت کارشناسان برای شناسایی ریسکهای ناشناخته پاداشها

CE27

تصویب و ارزیابی دورهای خطمشی جبران خدمات توسط هیئتمدیره

CE28

مستندسازی و گزارش یافتههای کمیته جبران خدمات به هیئتمدیره

CE29

افشای کمّی پیامدهای مالی طرحهای پاداش فعلی و آتی

شاخصهای اثرگذار در استقرار بعد ارزیابی ریسک نظام کنترلهای داخلی بانکها
RA1
RA2
RA3

تعیین سنجههای کمّی برای اندازهگیری میزان دستیابی به هر یک از هدفهای تدوینشده و سطح
قابلقبول تغییرپذیری هر سنجه
تدوین طرح راهبردی بانک همراه با شیوه تخصیص منابع و اولویتهای تعیینشده
ارزیابی ارتباط اهداف فعالیت های عمده با اهداف عام و طرح راهبردی بانک و سازگاری آن با اهداف
سایر فعالیتها

RA4

تدوین و استقرار رویههای اندازهگیری میزان موفقیت هر یک از مدیران در دستیابی به اهداف تعیینشده

RA5

دریافت و ارزیابی بازخورد اهداف تدوینشده از مدیران کلیدی و سایر کارکنان

RA6

مصاحبه با کارکنان کلیدی شامل باسابقهترین کارکنان و کارکنان جذبشده از سایر بانکها بهمنظور
شناسایی ریسکهای موجود

RA7

تشکیل کارگاههای آموزشی بهمنظور اجرای فرآیند خودارزیابی ریسک و کنترل

RA8

تصویب بیانیه و خطمشی ریسکپذیری و حدود ریسک توسط هیئتمدیره

1

1. Outsourced service providers
)2. Risk Control Self Assessment (RCSA
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نماد

شرح شاخص

RA9

مستندسازی و بهروزرسانی دورهای فرآیندهای رسمی تجزیهوتحلیل ریسک

RA10

تدوین و استقرار رویههای مرتبط با تطبیق و حدود آستانه رعایت

RA11
RA12
RA13
RA14
RA15

استقرار چارچوب ردیابی نظاممند تناوب ،شدت و سایر اطالعات زیانهای واقعی و رفعشده بانک در
گذشته
طراحی و توزیع پرسشنامه و جداول داده بهمنظور اخذ دیدگاه مدیران و درک روند مدیریت ریسک
بانک
اجرای دورهای روشهای رأیگیری ،دلفی ،سلسله مراتبی و طوفان فکری بهمنظور ارزیابی گروهی
ریسک
مستندسازی و گزارشگری ارزش در معرض خطر

1

تدوین راهبردهای کاهش ریسکهای شناساییشده تا سطح قابلپذیرش و ارزیابی مستمر و گزارش
میزان آمادگی بانک برای مواجهه با ریسک

 RA16تعریف معامالت غیرعادی ،دستهبندی این معامالت و ایجاد دسترسی مدیریت به اطالعات این معامالت
RA17

ایجاد و نظارت بر عملکرد سیستمها و فرآیندهای کشف کالهبرداری و تقلب

RA18

تشکیل تیم مناسب ارزیابی ریسک کالهبرداری و تقلب بر اساس دانش و تجربه فنی

RA19
RA20
RA21

آزمون و ارزیابی میزان اثربخشی فعالیتهای کنترلی بکار گرفتهشده بهمنظور کاهش ریسک
کالهبرداری و تقلب
استفاده از روشهای تحلیل داده 1در ارزیابی ریسک کالهبرداری و تقلب
ارزیابی مستمر برنامههای جبران خدمات و فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان بهمنظور شناسایی انگیزهها و
فشارهای منجر به تقلب و کالهبرداری

RA22

تدوین و اجرای رویههای بازنگری در فعالیتهای کنترلی پس از ایجاد سیستمهای جدید

RA23

بهروزرسانی بهموقع مجموعه الزامات گزارشگری مالی ،قانونی ،مقرراتی و داخلی بانک

RA24

طراحی و اجرای سیستم برخط هوشمند ثبت تغییرات گذشته و هشدار رخداد تغییرات آتی

RA25

اجرای مستمر تحقیقات و ارزیابی اثرات بالقوه تغییرات شرایط برونسازمانی بر فعالیتهای بانک

RA26

دریافت مشاوره و حضور در سمینارها بهمنظور گردآوری اطالعات مربوط به پیشرفتهای فناوری

RA27

استقرار رویههای ارزیابی و گزارشگری ریسکهای ناشی از ارتباطات و تعامالت با اشخاص وابسته

RA28

تعیین رویههای جانشین به هنگام رخداد اختالل در عملیات برونمرزی

شاخصهای اثرگذار در استقرار بعد فعالیتهای کنترلی نظام کنترلهای داخلی بانکها
CA1

تهیه ماتریس ریسکِ کنترلها برای شناسایی ریسکهای مرتبط با فعالیتهای کنترلی
1. Value at Risk
2. Data Analytics
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نماد
CA2
CA3
CA4
CA5
CA6

شرح شاخص
ایجاد بانکی از مجموعه کنترلها و طرحهای کنترلی بهمنظور اعمال آن پس از ارزیابی موقعیتهای
جدید
تفکیک وظایف با استفاده از ابزارهایی نظیر سیستمهای کنترل خودکار ،نمودارهای سازمانی و
نمودارهای گردش کار
تصویب دستورالعمل فعالیتهای کنترلی برای هر یک از سطوح بانک
استقرار فعالیتهای کنترلی خودکار برای هریک از تراکنشها ،گروههای تراکنشهای مشابه و
تراکنشهای خارج از ترازنامه

1

استقرار سازوکار هشدار پیش از وقوع برای آگاهی از نقض حدود ریسک ،ریسکپذیری و دوره
سررسید مجاز

CA7

پیادهسازی نظام جامع رسیدگی به جزئیات مبادالت ،فعالیتها و ستاندههای مدلهای مدیریت ریسک

CA8

پیادهسازی سیستم برخط کنترل و نظارت بر اجرای بودجه

CA9

تطبیق خودکار دادههای ورودی به دفترکل با دادههای ورودی به دفاتر معین

CA10

تدوین و اجرای خطمشیها و رویههای مرتبط با استعالم مسائل شرعی و تفکیک منابع حاصل از
معامالت

CA11

پیادهسازی مدلهای رتبهبندی داخلی 1و الزام به اندازهگیری مستمر ریسک مشتریان و شرکا

CA12

تدوین و مستندسازی نتایج اجرای برنامه پایش ،کنترل و بهبود عملکرد شعب و واحدهای ستادی

CA13
CA14
CA15

استقرار فرآیندها و فعالیتهای کنترلی مرتبط با چرخه حیات توسعه سیستم 3برای سیستمهای نرمافزاری
خریداریشده یا تولیدشده در درون بانک
نظارت بر میزان تحقق اهداف ویژه ،کنترلها و ریسکهای خدمات برونسپاری شده فناوری
تدوین برنامه امنیت فناوری اطالعات و بهروزرسانی آن بر اساس تغییرات محیطی و نیازمندیهای
سیستمها

CA16

استقرار رویههای محدودیت دسترسی کارکنان به نرمافزارها و سیستمهای ذخیرهسازی داده

CA17

اعطای متمرکز دسترسی به کاربران سیستمها و اجرای فرآیند بررسی دورهای دسترسیها

CA18

استقرار کنترلهای مرتبط با منع دسترسیهای غیرمجاز در محلهای اتصال به شبکه ازجمله دیواره
آتش ،4سامانههای تشخیص نفوذ 2و ارزیابی آسیبپذیری

6

1. Off-Balance Sheet transactions
2. Internal Rating Models
)3. Software Development Life Cycle (SDLC
4. Firewalls
5. Intrusion Detection
6. Vulnerability Evaluation
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نماد
CA19
CA20

CA21
CA22
CA23
CA24
CA25
CA26
CA27
CA28

شرح شاخص
تدوین و اجرای طرح تداوم فعالیت ،مدیریت بحران و مانورهای تمرینی 1برای کسب آمادگی در برابر
شرایط اضطراری
نظارت و مستندسازی فعالیتهای امنیتی توسط مسئول امنیت فناوری اطالعات و گزارشگری مستمر
موارد نقض شناساییشده
تدوین خطمشی استفاده از نرمافزارها 1و استقرار رویههای مرتبط با پیشگیری و شناسایی استفاده از
نرمافزارهای غیرمجاز
تدوین و نظارت بر طرح نگهداری پشتیبان از دادهها بر اساس الزامات کسبوکارها
طبقهبندی اطالعات و تدوین خطمشیهای جمعآوری ،ذخیرهسازی ،ارسال و گزارشگری اطالعات
حساس
تشکیل واحد کنترل مرکزی یا تیمهای کاری در بخشهای مختلف بهمنظور کمک به استقرار
خطمشیها و رویههای کنترلی
تدوین الگوی ایجاد رویههای کنترلی و اطالعرسانی آن برای اشخاص مسئول طراحی رویهها و
فعالیتهای کنترلی
تدوین برنامه کنترل داخلی 3مشتمل بر اهداف کنترلی و فعالیتهای کنترلی فراهمکننده شواهد در
خصوص اثربخشی کنترلها
تبیین فعالیتهای کنترلی با استفاده از روشهای شرحنوشته ،4نمودار گردش کار و چکلیستهای
کنترلی
اطالعرسانی خطمشیها و رویههای فعالیتهای کنترلی از طریق اجرای برنامههای آموزشی ،برگزاری
جلسات و انتشار اسناد راهنما

شاخصهای اثرگذار در استقرار بعد اطالعات و ارتباطات نظام کنترلهای داخلی بانکها
IC1

تدوین خطمشی مدیریت اطالعات مشتمل بر نحوه دسترسی ،استفاده و بازتولید اطالعات
2

IC2

IC3
IC4

استقرار سیستمهای اطالعاتی یکپارچه جهت گردآوری دادههای موردنیاز از منابع درونسازمانی و
برونسازمانی و تبدیل دادهها به اطالعات
تدوین دستورالعمل و استقرار فرآیند ارزیابی عملکرد فناوری اطالعات مشتمل بر پاسخگویی و
مسئولیتها و راهکارهای حلوفصل اختالفات
استقرار رویههای نظارت منظم و گزارش دهی نتایج و پیامدهای پیادهسازی برنامههای راهبردی و
1. Mock Trials
2. Software Use Policy
3. Internal Control Program
4. Narrative
5. Integrated Information Systems
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نماد

شرح شاخص
عملیاتی فناوری اطالعات

IC5
IC6
IC7
IC8
IC9
IC10

تعریف و طبقهبندی دقیق انواع اطالعات متناسب با اهداف نظام کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک
تدوین و پیادهسازی برنامه مدیریت اطالعات مشتمل بر تأیید منابع اطالعات ،الزامات کیفیت دادهها و
ارزیابی صحت اطالعات تولیدشده در پردازشها
تدوین و استقرار رویههای الزم برای شناسایی اطالعات موردنیاز نظام کنترلهای داخلی
ارسال منظم خبرنامه کنترلهای داخلی برای کارکنان و برگزاری جلسات حضوری و غیرحضوری در
خصوص موضوعات روز مربوط به کنترلهای داخلی
ایجاد پورتال داخلی کارکنان مختص موضوعات کنترل داخلی
برگزاری دورههای آموزشی رسمی و غیررسمی ،جلسات و سرپرستی ضمن کار برای آگاهی کارکنان
به وظایف و مسئولیتهایشان
1

IC11

ایجاد خطوط متنوع برای افشاگری درونسازمانی

IC12

تصویب خطمشی حمایت و حفاظت از افشاگران درونسازمانی

IC13
IC14

استقرار سیستم پاسخگویی به افشاگری مشتمل بر راستیآزمایی ،واکاوی ،زمینهیابی ،مداخله و ارائه
بازخورد در خصوص گزارشهای واصله
بهرهگیری از نظرات مشورتی اتحادیهها و انجمنهای صنفی کارکنان در زمینه فرآیند افشاگری
درونسازمانی

IC15

گزارشگری داوطلبانه آمار و ارقام تجمعی رویدادهای افشای درونسازمانی در قالب گزارشهای ساالنه

IC16

استفاده فعال از کانال باز ارتباطی اشخاص برونسازمانی با هیئتمدیره و هیئت عامل

IC17

بهرهگیری از نظرات مشاوران و کارکنان متخصص در زمینه پیچیدگیهای حسابداری و افشا

IC18

تشکیل کارگروه حل و رفع مشکالت مطروحه در شکایتها و برقراری ارتباط با منابع اصلی شکایتها

IC19

واکاوی و بررسی نواقص و راهکارهای پیشنهادی حسابرسان مستقل در جلسات هیئتمدیره

IC20

تدوین خطمشی اطالعرسانی برونسازمانی

IC21

تشکیل تیم ارتباط با ذینفعان

شاخصهای اثرگذار در استقرار بعد فعالیتهای پایشی نظام کنترلهای داخلی بانکها
MA1

تدوین و پیادهسازی دستورالعمل جامع ارزیابی شاخصهای سالمت بانک

MA2

تدوین و ارزیابی منظم شاخصهای شناخت وضعیت فعلی نظام کنترلهای داخلی

MA3

بهکارگیری برنامه کاربردی پایش خودکار نظام کنترلهای داخلی

MA4

بهرهگیری مدیران و سرپرستان بانک از داشبورد نظارتی

MA5

استفاده منظم از پرسشنامه خودارزیابی مسئولین کنترلها در واحدهای عملیاتی یا وظایف خاص
1. whistleblowing
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نماد

شرح شاخص

MA6

انجام بررسیهای تطبیقی کنترلهای داخلی میان واحدهای عملیاتی مشابه بانک

MA7

استفاده از خدمات اشخاص مستقل برونسازمانی بهمنظور ارزیابی ویژه نظام کنترلهای داخلی
1

MA8

مقایسه اجزای کنترلهای داخلی بانک با سایر بانکها (بررسی همپیشگان )

MA9

تدوین و اجرای دستورالعمل ناظر بر گزارشگری ناکارآمدیهای نظام کنترلهای داخلی

MA10

گزارشگری مستقیم یافتههای واحد حسابرسی داخلی به هیئتمدیره و هیئتعامل

MA11

ارائه گزارش ساالنه در خصوص وضعیت استقرار نظام کنترلهای داخلی و نتایج حاصل از ارزیابی
اثربخشی آن به بانک مرکزی
تدوین و اجرای دستورالعمل جامع نظارت بر اجرای اقدامات اصالحی

MA12
MA13

گزارش هیئت عامل به هیئتمدیره در خصوص علل رخداد هر یک از نارساییها ،اقدامات اصالحی
انجامشده و ارزیابی میزان تصحیح فعالیتها

روش
برای ارزیابی وضعیت موجود شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی
بانکهای کشور در این تحقیق از روشهای ذیل استفاده شده است:
 روش دلفی فازی -تحلیل شکاف فازی

1

 -روش تحلیل اهمیت -عملکرد

3

 -آزمون مقایسه زوجی.

روش دلفي فازی
بهمنظور یافتن پاسخ پرسش اول پژوهش یعنی ارزیابی وضعیت موجود هر یک از
شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکها الزم است نظرات خبرگان
در خصوص وضعیت موجود شاخصها ،اخذ و تجمیع شده و بر اساس نتایج حاصل،
وضعیت موجود آنها ارزیابی گردد .به این منظور در پژوهش حاضر از روش دلفی فازی
1. Peer Review
)2. Fuzzy Gap Analysis (FGA
)3. Importance- Performance Analysis (IPA
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استفاده میشود که روشی برای دستیابی به توافق از دیدگاه خبرگان مبتنی بر اصول
محاسبات منطق فازی و سیستم استنتاج فازی است.
هر عامل اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکهای کشور ،دارای دو
وضعیت میباشد:
الف -وضعیت مطلوب که بر اساس انتظارات پاسخدهندگان از وضعیت مطلوب
تعیین میشود و به آن اهمیت میگویند.
ب -وضعیت موجود که بر اساس ادراکات پاسخدهندگان از وضعیت موجود تعیین
میشود و به آن عملکرد میگویند.
در پرسشنامه طراحیشده ،از خبرگان خواسته شد با توجه به میزان اهمیت (وضعیت
مطلوب) و تأثیرگذاری هر یک از شاخصها در استقرار نظام کنترلهای داخلی ،وضعیت
موجود (عملکرد) هر یک از شاخصها را در مقایسه با وضعیت مطلوب ،ارزیابی نمایند.
پاسخهای خبرگان با استفاده از پرسشنامه ،جمعآوری و وضعیت موجود شاخصهای
اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکهای کشور به روش دلفی فازی ،تحلیل
گردید .شکل  1گامهای اجرای تکنیک دلفی فازی را نشان میدهد.
شناسایی طیف
مناسب برای

فازی سازی
عبارات کالمی

تجمیع مقادیر
فازی شده

فازی زدایی
مقادیر

انتخاب شدت
آستانه و غربال
شاخصها

شکل  .1گامهای اجرای تکنیک دلفي فازی

پس از انتخاب روش مناسب و فازیزدایی مقادیر برای غربال آیتمها باید یک آستانه
1

تحمل در نظر گرفت .آستانه تحمل را معموالً  0/1در نظر میگیرند ( Wu & Fang,

 .)2011اگر مقدار قطعی حاصل از فازیزدایی دیدگاههای تجمیعشده خبرگان بزرگتر از
1. Threshold
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آستانه تحمل باشد ،وضعیت استقرار شاخص موردنظر ،مطلوب است و درصورتیکه این
مقدار کوچکتر از آستانه تحمل باشد ،حاکی از نامطلوب بودن وضعیت استقرار آن
شاخص میباشد.

تحلیل شکاف فازی
بهمنظور یافتن پاسخ پرسش دوم پژوهش یعنی بررسی وجود یا عدم وجود شکاف معنادار
بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود هر یک از شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام
کنترلهای داخلی بانکهای ایران از روش تحلیل شکاف فازی استفاده میشود .تحلیل
شکاف ،مبحثی کلیدی در مدیریت است .ویژگیهای مختلف این روش باعث شده که از
آن برای حل مسائل متعددی استفاده شود .فاصله انتظارات از وضعیت مطلوب با ادراکات
از وضعیت موجود را شکاف گویند (باباجانی و همکاران .)1311 ،در این تحلیل هر
شاخص اثرگذار موضوع تحقیق که دارای دو وضعیت میباشد ،موردبررسی قرار میگیرد.
تفاضل فازی دیدگاه خبرگان در خصوص عملکرد (وضعیت موجود) و اهمیت
(وضعیت مطلوب) شاخصها به این صورت محاسبه میشود که اگر  F1و  F2دو عدد فازی
مثلثی باشند ،آنگاه فاصله این دو عدد با فرمول زیر محاسبه خواهد شد (:)Lin, 2010
)F1= (L1, m1,u1
)F2= (L2, m2, u2
√= )G (F1, F2

روش تحلیل اهمیت -عملکرد
بهمنظور یافتن پاسخ پرسش سوم پژوهش یعنی شناسایی اولویتهای بهبود شاخصهای
اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکهای ایران در این پژوهش از روش
تجزیهوتحلیل اهمیت-عملکرد استفاده میشود .نقشه ماتریس اهمیت -عملکرد ،دارای
چهار قسمت (ربع) است که در هر قسمت ،راهبرد خاصی برای کمک به فرآیند

وضعیت استقرار نظام کنترلهای داخلی در بانکهای ایران؛ مرتضوی و همکاران | 41

تصمیمگیری بکار گرفته میشود .از این ماتریس برای شناخت درجه اولویت شاخصها
جهت بهبود استفاده میشود .ماتریس مذکور به شرح شکل  1میباشد.

شکل  .۲ماتریس اهمیت -عملکرد

همانگونه که در شکل  1مشاهده میشود ،ماتریس اهمیت-عملکرد از طریق متوسط نمره
اهمیت و عملکرد عوامل به چهار ناحیه تقسیم میشود .عواملی که در ربع اول قرار
میگیرند (اهمیت زیاد و عملکرد باال) ،نشاندهنده نقاط قوت و مزیت رقابتی سازمان
هستند .راهبرد مناسب برای این دسته از عوامل ،حفظ استراتژی فعلی است .عواملی که در
ربع دوم قرار میگیرند (اهمیت کم -عملکرد باال) ،نشاندهنده اتالف منابعی هستند که به
این عوامل تخصیص یافته است و میتوان از منابع موجود در حیطه دیگری به شیوه بهتر
استفاده کرد .ربع سوم این ماتریس را منطقه بیتفاوتی تشکیل میدهد؛ زیرا دربرگیرنده
عواملی است که دارای اهمیت کم و عملکرد پایین هستند و راهبرد مناسب برای آنها
بیتوجهی و عدم سرمایهگذاری است .ربع چهارم این ماتریس (اهمیت زیاد -عملکرد
پایین) عواملی را در خود جای میدهد که نشاندهنده نقاط ضعف و اولویتهای بهبود
است (حسینی و همکاران.)1311 ،
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آزمون مقایسه زوجي
بهمنظور یافتن پاسخ پرسش چهارم پژوهش یعنی بررسی وجود تفاوت معنادار بین وضاعیت
موجود و وضعیت مطلوب عوامل اثرگذار در استقرار نظام کنتارلهاای داخلای باناکهاای
کشور در سطح ابعاد الگو (سازههای اصلی) از آزمون مقایسه زوجی استفاده شده است.

جامعه ،نمونه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری این تحقیق برای انتخاب اعضای گروه دلفی به شرح زیر میباشد:
الف -اعضای هیئت علمی متخصص و دارای سوابق علمی -پژوهشی یا تجرباه مارتبط
با کنترلهای داخلی و دارای سابقه فعالیت در بانکها؛
ب -مدیران ارشاد ،سیاسات گاذاران ،مادیران میاانی و کارشناساان باانکی شااغل در
بانکها که موضوع فعالیت حرفهای آنها مرتبط با کنترلهای داخلی بوده است.
ج -مدیران ،بازرسان و کارشناسان بانک مرکازی کاه باا مفهاوم کنتارل هاای داخلای
آشنایی و ارتباط حرفهای داشتهاند.
د -مدیران و کارشناسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسای کاه ساابقه فعالیات
بهعنوان حسابرس مستقل یا حسابرس عملیاتی بانکها داشتهاند.
بهمنظور اجرای روش دلفی فازی در تحقیق حاضر ،از روش نمونهگیری قضاوتی که
یکی از روشهای نمونهگیری هدفمند است ،استفاده میشود .ویژگیهای جمعیتشناختی
خبرگان به شرح جدول  1ارائه شده است.
جدول  .۲سطح تحصیالت ،رشته تحصیلي و حوزه تجربه کاری اعضای گروه خبرگان پژوهش
سطح تحصیالت تعداددرصد رشته تحصیلی تعداددرصد
21٪/1 61

حوزه تجربه کاری

تعداد درصد

خبرگان شاغل در بانکها

22٪/0 11

دکتری

11٪/2 36

حسابداری

دانشجوی دکتری

11٪/1 31

مدیریت

 31٪/3 41خبرگان شاغل در بانک مرکزی

14٪/2 11

کارشناسی ارشد

34٪/4 42

اقتصاد

1٪/4 11

عضو هیئتعلمی دانشگاه

11٪/1 16

کارشناسی

1٪/1 13

سایر

1٪/1 11

حسابرس مستقل

11٪/3 14

جمع

100٪ 131

جمع

100٪ 131

جمع

100٪ 131
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یافتهها
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،برای ارزیابی وضعیت موجود (عملکرد) شاخصهای
اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکهای ایران در این تحقیق از روشهای
دلفی فازی ،تحلیل شکاف فازی ،مدل اهمیت -عملکرد و آزمون مقایسه زوجی
استفادهشده که یافتههای حاصل در ادامه تشریح میگردد.

بررسي پرسش اول پژوهش
بهمنظور یافتن پاسخ برای پرسش اول پژوهش از خبرگان خواسته شد وضعیت موجود
(عملکرد) هریک از شاخصها را در مقایسه با وضعیت مطلوب ارزیابی نمایند .پاسخهای
خبرگان با استفاده از پرسشنامه ،جمعآوری و وضعیت موجود شاخصهای اثرگذار در
استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکها با روش دلفی فازی ارزیابی و تحلیل گردید.
برونداد فازی زدایی شده مقادیر وضعیت موجود (عملکرد) شاخصهای اثرگذار در
استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکهای ایران بر اساس نظر خبرگان در شکل  3ارائهشده
است .مقادیر فازی زدایی شده بزرگتر از  0/1نشاندهنده وضعیت قابلقبول شاخصها
است و شاخصهایی که امتیاز کمتر از  0/1کسب نمایند ،از وضعیت مطلوب برخوردار
نمییاشند ( .)Wu & Fang, 2011همانطور که مقادیر قطعی فازیزداییشده نشان
میدهد ،تمامی شاخصها دارای امتیاز کمتر از  0/1هستند و این موضوع ،بیانگر وضعیت
نامطلوب شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکهای ایران طبق
اجماع نظر خبرگان میباشد.

 | 42فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی | سال نوزدهم |شماره  | 42تابستان 1241

شکل  .8برونداد فازی زدایي شده مقادیر وضعیت موجود شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام
کنترلهای داخلي بانکهای ایران طبق نظر خبرگان

بهمنظور بررسی بیشتر ،شاخصهای حائز باالترین و پایینترین مقادیر برونداد
فازیزداییشده (دهکهای اول و آخر) در جدول  3نمایش داده شده است.
جدول  .8شاخصهای حائز باالترین و پایینترین مقادیر برونداد فازیزدایيشده
شاخصهای حائز پایینترین مقادیر برونداد

شاخصهای حائز باالترین مقادیر برونداد

فازیزداییشده

فازیزداییشده

ردیف نماد شاخص برونداد فازیزداییشده ردیف نماد شاخص برونداد فازیزداییشده
0/586
CA22
1
0/353
CE10
1
0/545
CA23
2
0/368
RA6
2
0/532
CA18
3
0/368
CE26
3
0/504
RA23
4
0/369
RA13
4
0/501
CA16
5
0/374
MA5
5
0/500
CA4
6
0/375
IC13
6
0/500
CA17
7
0/379
RA12
7
0/500
CA21
8
0/382
IC7
8
0/486
CA15
9
0/383
IC12
9
0/484
CA20
10
0/388
CE5
10
0/481
IC20
11
0/388
IC15
11
0/480
RA17
12
0/389
RA28
12
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بر اساس اطالعات مندرج در جدول  ،3شاخصهای پیادهسازی سیستم خودکار نظارت
پیش از رخداد برای اطالع هیئتمدیره ( ،)CE10مصاحبه با کارکنان کلیدی بهمنظور
شناسایی ریسکهای موجود ( )RA6و بهرهگیری از قضاوت کارشناسان برای شناسایی
ریسکهای ناشناخته پاداشها ( )CE26از منظر خبرگان ،وضعیت نامطلوبتری در
بانکهای کشور دارند و وضعیت موجود شاخصهای تدوین و نظارت بر طرح نگهداری
پشتیبان از دادهها بر اساس الزامات کسبوکارها ( ،)CA22طبقهبندی اطالعات و تدوین
خطمشیهای جمعآوری ،ذخیرهسازی ،ارسال و گزارشگری اطالعات حساس ( )CA23و
استقرار کنترلهای مرتبط با منع دسترسیهای غیرمجاز در محلهای اتصال به شبکه
( ،)CA18نسبت به سایر شاخصها مساعدتر میباشد.
همچنااین باار اساااس جاادول  3از مجمااوع  11شاااخص دارای باااالترین بروناااداد
فازیزداییشده 1 ،شاخص مربوط به استقرار بُعد فعالیتهای کنترلی میباشد کاه وضاعیت
بهتر استقرار این بعد را در مقایسه با سایر ابعاد نظاام کنتارلهاای داخلای نشاان مایدهاد .از
طاارف دیگاار ،بااا توجااه بااه ای انکااه در بااین گویااههااای دارای کمتاارین مقااادیر برونااداد
فازیزداییشده ،شاخصهای اثرگذار در اساتقرار ابعااد محایط کنترلای ،ارزیاابی ریساک،
اطالعات و ارتباطات و فعالیتهای پایشی مشاهده میشود ،مایتاوان نتیجاه گرفات کاه بار
اساس نظر خبرگان ،نقایص بااهمیتی در استقرار ابعاد مذکور وجود دارد.

بررسي پرسش دوم پژوهش
برای بررسی پرسش دوم پژوهش ،شکاف بین وضعیت مطلوب (میزان اهمیات) و وضاعیت
موجود (میزان عملکرد) هر یک از شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلای
بانکهای کشور با استفاده از تحلیال شاکاف فاازی ،محاسابه و تحلیال شاده اسات .نتاایج
حاصل از محاسبه مقادیر تفاضل فازی دیدگاه خبرگان در رابطاه باا میازان اهمیات و میازان
عملکرد شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکهاا در شاکل  4ارائاه
شده است.
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شکل  .7شکاف بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود شاخصها با روش تفاضلی

بهترین حالت زمانی است که انتظارات (وضعیت موجود) بر ادراکات (وضعیت مطلوب)
منطبق باشد .بهطورکلی چنانچه فاصله میان دو مقدار فازی از  0/1بزرگتر باشد ،اختالف
مشاهدهشده معنادار است ( .)Tsai et al., 2011همانگونه که در شکل  4مالحظه میشود،
صرفاً در مورد  3شاخص یعنی تدوین و اجرای خطمشیها و رویههای مرتبط با استعالم
مسائل شرعی و تفکیک منابع حاصل از معامالت ( ،)CA10استقرار کنترلهای مرتبط با
منع دسترسیهای غیرمجاز در محلهای اتصال به شبکه ( )CA18و تدوین و نظارت بر
طرح نگهداری پشتیبان از دادهها بر اساس الزامات کسبوکارها ( ،)CA22فاصله
فازیزداییشده کمتر از شدت آستانه است و در خصوص سایر شاخصها ،فاصله
فازیزداییشده بزرگتر از شدت آستانه میباشد؛ بنابراین یافتهها بیانگر آن است که بهجز
 3شاخص مورداشاره ،در خصوص سایر شاخصها بین وضعیت موجود (آنچه هست) با
وضعیت مطلوب (آنچه باید باشد) فاصله معناداری وجود دارد.
بهمنظور بررسی بیشتر ،شاخصهای دارای بیشترین و کمترین شکاف در جدول 4
نمایش داده شده است.
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جدول  .7شاخصهای دارای بیشترین و کمترین مقادیر شکاف بین میزان اهمیت و عملکرد
شاخصهای دارای کمترین شکاف

شاخصهای دارای بیشترین شکاف
ردیف

نماد شاخص

تفاضل فازی

ردیف

نماد شاخص

تفاضل فازی

1

CE10

0/411

1

CA10

0/111

2

MA3

0/402

2

CA18

0/111

3

IC12

0/311

3

CA22

0/111

4

CA6

0/311

4

CA16

0/110

5

IC13

0/313

5

RA26

0/111

6

RA24

0/310

6

CA17

0/111

7

IC7

0/310

7

CA28

0/131

8

RA7

0/313

8

CA23

0/131

9

MA6

0/310

9

RA1

0/131

10

CE22

0/362

10

CA27

0/143

11

RA21

0/363

11

RA3

0/124

12

IC11

0/363

12

IC20

0/121

بر اساس اطالعات مندرج در جدول  ،4بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود
شاخصهای پیادهسازی سیستم خودکار نظارت پیش از رخداد برای اطالع هیئتمدیره
( ،)CE10بهکارگیری برنامه کاربردی پایش خودکار نظام کنترلهای داخلی ( )MA3و
تصویب خطمشی حمایت و حفاظت از افشاگران درونسازمانی ( )IC12از منظر خبرگان
شکاف بیشتری وجود دارد.
عالوه بر این چنانکاه در جادول  4مشااهده مایشاود ،شااخصهاای دارای بیشاترین
شکاف مربوط به استقرار همه ابعاد نظام کنترلهای داخلی بانکها مایباشاد و نشااندهناده
آن است که در همه ابعاد پنجگانه نظام مذکور ،شکاف قابلمالحظه بین ادراکات (وضعیت
موجود) و انتظارات (وضعیت مطلوب) وجاود دارد؛ اماا ازآنجاکاه از مجماوع  11شااخص
دارای کمترین شکاف 1 ،شاخص مربوط باه اساتقرار بُعاد فعالیاتهاای کنترلای مایباشاد،
میتوان نتیجه گرفت که وضاعیت موجاود شااخصهاای اثرگاذار در اساتقرار ایان بعاد در
مقایسه با سایر ابعاد نظام کنترلهای داخلی ازنظر خبرگان ،مطلوبتر است.
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بررسي پرسش سوم پژوهش
بهمنظور بررسی پرسش سوم پژوهش با استفاده از مدل تحلیل اهمیت -عملکرد ،وضعیت
مطلوب (اهمیت) و وضعیت موجود (عملکرد) شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام
کنترلهای داخلی تطبیق داده شده است .برای تعیین مختصات تقاطع خطوط ربعی ماتریس
اهمیت -عملکرد با توجه به اینکه اعداد فازی مقداری بین صفر و یک را دربرمیگیرد،
لذا نقطه تقاطع ( )0/20خواهد بود ( .)O’Neill & Palmer, 2004نتیجه ارزیابی مدل
اهمیت -عملکرد برای شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکها
بهصورت شکل  2میباشد.

شکل  .5نتیجه ارزیابي مدل اهمیت -عملکرد برای شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای
داخلي بانکها

با توجه به شکل  2پس از جفت شدن دو مجموعه از مقادیر اهمیات و عملکارد ،هریاک از
شاخصها در یکی از چهار ربع ماتریس قرار میگیرند .شاخصهایی که در ربعهاای پاایین
مدل تحلیل اهمیت -عملکرد قرار میگیرند ،از اهمیات کمای برخاوردار هساتند؛ بناابراین،
حتی درصورتیکه عملکرد شاخصها ضعیف باشد ،این شاخصها بارای عملکارد سیساتم،
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تهدیدکننده نبوده و نیازمند اصالح فوری نیستند (حیطه بایتفااوتی) و اگار عملکارد آنهاا
مطلوب باشد ،بیانگر نقاط قوت غیر مهم و اتالف مناابعی مایباشاد کاه باه ایان ویژگایهاا
تخصیص یافته است (حیطه اتالف منابع) .ازآنجاکه بر اسااس شاکل  ،2تماامی شااخصهاا
امتیاز باالتر از آستانه تعریفشده یعنی ( 0/2حد وسط اعداد فاازی کاه مقاداری باین عادد
صفر و یک است) داشته و بااهمیت هستند ،بنابراین هیچیک از شاخصهاا در حیطاه «عادم
نیاز به اقادامات اصاالحی فاوری (بایتفااوتی)» و حیطاه «اتاالف مناابع» مااتریس اهمیات-
عملکرد قرار نمیگیرند.
در مقابل ،شاخصهایی که در رباعهاای بااالی مادل تحلیال اهمیات -عملکارد قارار
میگیرند ،اهمیت زیادی دارند .درصورتیکه عملکرد این شاخصها نیز قوی ارزیابی شود،
بیانگر آن است که شاخص ها دارای وضعیت نسبتاً مطلوب بوده و باید ایان وضاعیت تاداوم
یابد؛ اما اگر عملکرد شاخصها ضعیف باشد ،شاخصها نیازمند اقدام اصالحی فوری باوده
و از این لحاظ در اولویت باال قرار دارند .طبق یافتههاای حاصال ،از مجماوع  111شااخص
موردمطالعه در پژوهش حاضر 113 ،شاخص بار اسااس نظار خبرگاان از عملکارد مطلاوب
برخوردار نمی باشد و ضاعیف (کمتار از مقادار  )0/2ارزیاابی شاده اسات .بار ایان اسااس،
راهبردهای بانکهای کشور میبایست بهگونهای تنظیم گردد که شاخصهاای ماذکور کاه
اکثریت شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلای را نیاز شاامل مایشاود ،از
ربع نیازمند اقدام اصالحی فوری (اهمیت باال و عملکرد نامطلوب) به ربع حیطاه قابالقباول
(اهمیت باال و عملکرد مطلوب) انتقال یابد.
درنهایت صرفاً عملکرد  6شاخص ،باال (بزرگتر از مقدار  )0/2ارزیاابی شاده اسات؛
بنابراین  6شاخص در «حیطه نسبتاً مطلوب» قرار دارند که در جادول  2ارائاه شاده اسات .از
مجموع شاخصهای مذکور 2 ،شاخص مرتبط با استقرار فعالیتهای کنترلای مایباشاد کاه
وضعیت مطلوبتر شاخصهاای اثرگاذار در اساتقرار بعاد فعالیاتهاای کنترلای نسابت باه
شاخصهای اثرگذار در استقرار سایر ابعاد نظام کنترلهای داخلی بانکها را نشان میدهد.
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جدول  .5شاخصهای حیطه نسبتاً مطلوب
نماد

بُعد

شرح شاخص

شاخص

ارزیابی
ریسک

RA23

بهروزرسانی بهموقع مجموعه الزامات گزارشگری مالی ،قانونی ،مقرراتی و داخلی بانک

CA4

تصویب دستورالعملهای فعالیتهای کنترلی برای هر یک از سطوح بانک

 CA16استقرار رویههای محدودیت دسترسی کارکنان به نرمافزارها و سیستمهای ذخیرهسازی داده
فعالیتهای CA18
کنترلی
CA22
CA23

استقرار کنترلهای مرتبط با منع دسترسیهای غیرمجاز در محلهای اتصال به شبکه ازجمله
دیواره آتش ،سامانههای تشخیص نفوذ و ارزیابی آسیبپذیری
تدوین و نظارت بر طرح نگهداری پشتیبان از دادهها بر اساس الزامات کسبوکارها
طبقهبندی اطالعات و تدوین خطمشیهای جمعآوری ،ذخیرهسازی ،ارسال و گزارشگری
اطالعات حساس

بررسي پرسش چهارم پژوهش
بهمنظور بررسی پرسش چهارم پژوهش یعنی آزمون معناداری اختالف بین وضعیت موجود
و وضعیت مطلوب عوامل اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکهای کشور در
سطح ابعاد این نظام از آزمون مقایسه زوجی استفاده شد .نتایج آزمون مقایسه زوجی در
جدول  6ارائه شده است.
جدول  .6نتایج آزمون مقایسه زوجي
محیط

ارزیابی

فعالیتهای

اطالعات و

فعالیتهای

کنترلی

ریسک

کنترلی

ارتباطات

پایشی

تعداد کل شاخصها

11

11

11

11

13

حداقل اختالف

1/61

1/60

1/40

1/61

1/10

حداکثر اختالف

1/13

1/11

1/61

1/16

1/11

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

نتیجه وجود یا عدم وجود شکاف

وجود

وجود

وجود شکاف

وجود شکاف

وجود شکاف

میان وضعیت موجود و وضعیت

شکاف

شکاف

مطلوب
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همانطور که در جدول  6مالحظه میشود ،سطح معناداری اختالف وضعیت مطلوب
(اهمیت) و وضعیت موجود (عملکرد) در تمامی ابعاد نظام کنترلهای داخلی معادل 0/000
بهدستآمده که کوچکتر از سطح خطای  0/02است؛ بنابراین به استناد این یافتههای
آماری با اطمینان  12درصد میتوان گفت که تفاوت معنادار بین میانگین ادراکات
(وضعیت موجود) و میانگین انتظارات (وضعیت مطلوب) در تمامی ابعاد نظام کنترلهای
داخلی بانکهای کشور وجود دارد؛ بهعبارتدیگر ،با اطمینان بیش از  12درصد میتوان
نتیجه گرفت که طبق نظر خبرگان:
 بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بُعد محیط کنترلی در باناکهاای کشاور،
تفاوت معنادار وجود دارد.
 بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بعد ارزیابی ریسک در بانکهای کشاور،
تفاوت معنادار وجود دارد.
 بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بعاد فعالیاتهاای کنترلای در باناکهاای
کشور ،تفاوت معنادار وجود دارد.
 بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بعد اطالعاات و ارتباطاات در باناکهاای
کشور ،تفاوت معنادار وجود دارد.
 بین وضعیت موجود و وضاعیت مطلاوب بعاد فعالیاتهاای پایشای در باناکهاای
کشور ،تفاوت معنادار وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
در این پاژوهش ،وضاعیت موجاود عوامال اثرگاذار در اساتقرار نظاام کنتارل هاای داخلای
بانک های ایران ،ارزیابی و با وضعیت مطلوب نظام مذکور مقایسه شاد تاا گاامی در جهات
استقرار موفق این نظام برداشاته شاود .باهمنظاور پاساخگویی باه پرساش اول یعنای ارزیاابی
وضعیت موجود شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلای باناکهاا از روش
دلفی فازی استفاده شد .بهاینترتیب که برای هر یک از شااخصهاای اثرگاذار در اساتقرار
نظام کنترلهای داخلی بانکها ،دو وضعیت یعنای وضاعیت مطلاوب (اهمیات) و وضاعیت
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موجود (عملکرد) در نظر گرفتهشده و در پرسشنامه طراحیشده از خبرگان خواساته شاد باا
توجه به میزان اهمیت هر یک از شاخصها در استقرار نظاام کنتارلهاای داخلای (وضاعیت
مطلوب) ،وضعیت موجود (عملکرد) شاخصها را ارزیابی نمایند.
برونداد فازی زدایی شده مقادیر وضعیت موجود (عملکرد) شاخصها نشان میدهد
که بر اساس نظر خبرگان ،تمامی شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی
دارای امتیاز کمتر از  0/1هستند؛ بنابراین ،وضعیت موجود همه شاخصهای اثرگذار در
استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکهای ایران طبق اجماع نظر خبرگان ،نامطلوب ارزیابی
میشود.
بهمنظور پاسخگویی به پرسش دوم پژوهش یعنی شناسایی شکاف (فاصله) بین
وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نظام کنترلهای داخلی بانکها از تحلیل شکاف فازی
استفاده شد .برای این منظور ،فاصله انتظارات از وضعیت مطلوب با ادراکات از وضعیت
موجود با استفاده از فرمول شکاف فازی محاسبه شد .نتایج حاصل نشان داد که صرفاً در
مورد  3شاخص تدوین و اجرای خطمشیها و رویههای مرتبط با استعالم مسائل شرعی و
تفکیک منابع حاصل از معامالت ،استقرار کنترلهای مرتبط با منع دسترسیهای غیرمجاز
در محلهای اتصال به شبکه و تدوین و نظارت بر طرح نگهداری پشتیبان از دادهها بر
اساس الزامات کسبوکارها ،فاصله فازیزداییشده کمتر از شدت آستانه است و در
خصوص سایر شاخصها ،فاصله فازیزداییشده بزرگتر از شدت آستانه میباشد؛
بنابراین یافتههای مربوط به پرسش دوم پژوهش بیانگر آن است که بهجز  3شاخص
مورداشاره ،در خصوص سایر شاخصها بین وضعیت موجود (آنچه هست) با وضعیت
مطلوب (آنچه باید باشد) شکاف معنادار وجود دارد.
برای بررسی پرسش سوم پژوهش یعنی شناسایی اولویتهای اصالح و بهبود نظام
کنترلهای داخلی ،روش تجزیهوتحلیل اهمیت -عملکرد به کار گرفته شد .به این منظور،
شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنترلهای داخلی بانکها از طریق متوسط نمره
اهمیت و عملکرد در چهار ناحیه طبقهبندی شدند .بر اساس نقشه ماتریس اهمیت -عملکرد
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ترسیمشده ،تمامی شاخصها امتیاز باالتر از آستانه تعریفشده داشتند؛ بنابراین هیچیک از
شاخصها در حیطه عدم نیاز به اقدامات اصالحی فوری (بیتفاوتی) و حیطه اتالف منابع
قرار نگرفت.
اما طبق یافتههای حاصل ،از مجموع  111شاخص موردمطالعه در پژوهش حاضر،
 113شاخص بر اساس نظر خبرگان از عملکرد مطلوب برخوردار نمیباشد و ضعیف
(کمتر از مقدار  )0/2ارزیابی شده است .بر این اساس ،راهبردهای بانکهای کشور
میبایست بهگونهای تنظیم گردد که شاخصهای مذکور که اکثریت شاخصهای اثرگذار
در استقرار نظام کنترلهای داخلی را نیز شامل میشود ،به حیطه عملکرد قابلقبول انتقال
یابد .همچنین عملکرد  6شاخص نیز در حیطه نسبتاً مطلوب قرار گرفت که استمرار
وضعیت موجود در خصوص آنها توصیه میگردد.
درنهایت بهمنظور بررسی پرساش چهاارم پاژوهش یعنای وجاود تفااوت معناادار باین
وضعیت موجود و وضاعیت مطلاوب شااخص هاای اثرگاذار در اساتقرار هار یاک از ابعااد
پنجگانه نظام کنترل های داخلی از آزمون مقایسه زوجی استفاده شاد .بار اسااس یافتاههاای
حاصل ،سطح معناداری تفاوت وضعیت مطلوب (اهمیت) و وضعیت موجود (عملکارد) در
خصوص تمامی ابعاد نظام کنترلهای داخلی بانکهای کشور یعنی محیط کنترلی ،ارزیاابی
ریسک ،فعالیتهای کنترلی ،اطالعاات و ارتباطاات و فعالیاتهاای پایشای ،کوچاکتار از
سطح خطای  0/02به دست آمد .بنابراین با اطمینان  12درصد مایتاوان گفات کاه تفااوت
معنادار بین میانگین ادراکات (وضعیت موجود) و میانگین انتظارات (وضاعیت مطلاوب) در
تمامی ابعاد نظام کنترلهای داخلی بانکهای کشور وجود دارد.
بهطورکلی ،یافتههای پژوهش حااکی از آن اسات کاه علایرغام توجاه باه اهمیات و
ضاارورت کااارکرد اثااربخش نظااام کنتاارلهااای داخل ای در صاانعت بانکااداری و اقاادامات
اتخاذشده در این زمینه توسط متولیان امر بهویژه بانکها و بانک مرکازی ،در حاال حاضار
همه عوامل شناساییشده بهعنوان شاخصهای اثرگذار در استقرار نظام کنتارلهاای داخلای
بانکها از وضعیت مطلوبی برخاوردار نیساتند و شاکاف باین وضاعیت موجاود و وضاعیت
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مطلوب نظام کنترلهای داخلی بانکها هم در سطح شاخصهای اثرگاذار و هام در ساطح
ابعاد پنجگانه نظام کنترلهای داخلی ،معنادار میباشد .این در حالی است که طی ساالهاای
اخیار ،تأکیاد مضااعفی باار اهمیات مفهاوم کنتاارلهاای داخلای در اسااناد باینالمللای ماننااد
رهنمودهای کمیتاه باال صاورت گرفتاه و نارساایی در عملکارد نظاام کنتارلهاای داخلای
میتواند موجب بروز بحرانهای مالی و یا تحمیل زیانهای هنگفت به بانکها شود.
همچنین اگرچه اختالف نسبی بین وضعیت موجود شاخصهاای اثرگاذار در اساتقرار
ابعاد مختلف نظام کنترل های داخلای وجاود دارد ،لایکن باا توجاه باه یافتاههاای پاژوهش،
حصول اطمینان از کارکرد اثربخش نظاام ماذکور در باناکهاا نیازمناد باازنگری بنیاادی و
برنامهریزی دقیق جهت ارتقا و بهبود وضعیت شاخصهای اثرگذار در هماه ابعااد پانجگاناه
یعناای محاایط کنترلاای ،ارزیااابی ریسااک ،فعالیااتهااای کنترلاای ،اطالعااات و ارتباطااات و
فعالیتهای پایشی است .در همین راستا و بهمنظور تعیین مسیر بهبود شاخصهاای اثرگاذار،
در این پژوهش به شناسایی اولویتهای اصالح و بهبود نظام کنترلهای داخلی نیز پرداختاه
شد که نتایج حاصل مایتواناد باهعناوان مبناایی جهات اولویاتبنادی اقادامات اصاالحی،
مورداستفاده بانکهای کشور قرار گیرد.
بر این اساس و با توجه به یافتههای پاژوهش ،پیشانهادهایی باهمنظاور باهکاارگیری باه
شرح ذیل ارائه میگردد:
 )1با عنایت به یافتههای پژوهش ،شکاف قابلمالحظهای بین وضعیت موجاود (آنچاه
هست) و وضعیت مطلوب (آنچه باید باشد) عوامال اثرگاذار در اساتقرار نظاام کنتارلهاای
داخلی بانکها وجود دارد؛ بنابراین الزم است برنامهریازی راهباردی و جادول زماانبنادی
مربوط به ارتقای عوامل اثرگذار به وضعیت مطلوب توسط هیئت عامل باناکهاا تهیاه و در
اختیار هیئتمدیره قرار گیرد .هیئتمدیره نیز مایتواناد در جلساات خاود باا ارزیاابی دقیاق
روند پیشرفت کار و طراحی برنامههاای نظاارتی و ارزیاابی مساتمر و اثاربخش ،تصامیمات
الزم جهت تسریع در تحول عوامل اثرگذار را اخذ نماید.
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 )1با توجه به یافتههای این پژوهش که حااکی از وجاود شاکاف زیااد باین وضاعیت
مطلوب و موجود نظام کنترلهای داخلی در بانکها میباشد ،به نظر مایرساد باناکهاا باه
نحو مناسب در زمینه استقرار این نظام پاسخگو نبودهاند؛ بنابراین تصویب قوانین الازامآور و
تکالیف قانونی برای پاسخگو نمودن و جدیت بانکهای کشاور در اساتقرار نظاام ماذکور،
ضروری میباشد.
 )3به منظور برنامهریزی دقیقتر برای استقرار نظام کنتارلهاای داخلای باناکهاا الزم
است پشتیبانی کافی از انجام تحقیقات علمای منساجم جهات شناساایی نقااط ضاعف نظاام
کنترلهای داخلی و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها بهصورت مطالعه موردی در هار یاک
از بانکها صورت گیرد.
 )4مقتضی است متولیان استقرار نظام کنترلهای داخلای در باناکهاا باهویاژه باناک
مرکزی باا تعیاین گاروههاای حرفاهای و توانمناد از بازرساان نسابت باه بررسای و ارزیاابی
وضعیت (عملکرد) شاخصهای اثرگذار در هر یک از بانکهای کشور بهطور تخصصای و
جداگانه اقدام کنند.
 )2بهبااود کیفیاات فعالیااتهااای حسابرساای داخلاای و حسابرساای مسااتقل ،از عواماال
اثرگذار در رفع شکاف بین وضعیت موجود و وضاعیت مطلاوب نظاام کنتارل هاای داخلای
بانک های کشور است؛ بنابراین ،فعالیت های مذکور باید با اتخاذ اقاداماتی نظیار اساتفاده از
نرم افزارهای مناسب حسابرسی فناوری اطالعات ،همکاری و اساتفاده از مشااوره مؤسساات
بینالمللی حسابرسی و برنامهریزی آموزشهای مستمر حسابرسان داخلی تقویت گردد.
 )6دیدگاه و تعهد مدیران ارشاد باناک هاای کشاور نسابت باه ساودمندی اساتقرار و
کاهش شکاف موجود در نظام کنترلهای داخلی ،یکی از عوامل مؤثر و مهم مایباشاد .بار
این اساس ،افزایش تعهد مدیران ارشد نسبت به اساتقرار و ایفاای مسائولیت هاای کنترلای و
ایجاد ملزومات و زیرساختهای موردنیاز در بانکها ضروری به نظر میرسد.

پیشنهاد برای تحقیقات آتي
مطالعه پیرامون موضوعات ذیل در تحقیقات آتی به پژوهشگران پیشنهاد میشود:
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 )1بررسای نحااوه غلبااه بار چااالشهااای اسااتقرار و کااهش شااکاف موجااود در نظااام
کنترلهای داخلی بهصورت مطالعه موردی در هر یک از بانکها.
 )1بررسی تأثیر نظام راهبری بر فرآیند استقرار نظاام کنتارلهاای داخلای باناکهاای
کشور.
 )3بررسی تأثیر کیفیت نظام کنترلهای داخلی بانکهای کشور بار وضاعیت ماالی و
شاخصهای عملکرد بانکها.
 )4مقایسه کیفیت اطالعات حسابداری ارائهشاده در صاورتهاای ماالی باناکهاای
کشور با توجه به کیفیت نظام کنترلهای داخلی آنها.
 )2بررسی و مطالعه تطبیقی وضعیت کنونی نظام کنترلهای داخلی باناکهاای ایاران
در مقایسه با بانکهای سایر کشورها.
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