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بندي است، لذا در حال ک در حال تکامل است و بدنه این دانش در حال صورتدانش مدیریت ریس

باشد. چارچوب مفهومی ابزاري سودمند در تدوین، حاضر ضرورت وجود چارچوب مفهومی نمایان می
اجرا و ایجاد زمینه جهت توسعه در دانش است. انتخاب چارچوب مناسب براي اجراي فرایند مدیریت 

هایی که به تازگی نترین قدم است. چارچوب مناسب براي سازماا، اولین و مهمهریسک در سازمان
ها است و براي دهنده مسیر حرکت در تدوین برنامهبرنامه اجراي فرایند مدیریت ریسک را دارند، نشان

اند، معیاري جهت ارزیابی وضعیت موجودنمودههایی که فرایند مدیریت ریسک را از قبل شروعسازمان
و شناسایی نقاط قوت و ضعف است. دو چارچوب مدیریت ریسک که امروزه به شکل گسترده مورد 

چارچوب یکپارچه -2و 31000چارچوب مدیریت ریسک ایزو -1گیرند عبارت از: استفاده قرار می
است.2004مدیریت ریسک بنگاه کوزو 

ارشناسان مدیریت ریسک مشارکت در جریان تدوین این دو چارچوب، تعداد زیادي از متخصصان و ک
اي هر دو چارچوب به رسمیت شناخته شده است. هر چارچوب نقاط قوتی براي داشته و به طور گسترده

خود دارد و عالوه بر کاربردي بودن، قابل توسعه بوده و لزومی به مقایسه جهت شناسایی برترین 
زي فرایند مدیریت ریسک است، مشخص چارچوب نیست. در واقع نوع سازمانی که به دنبال پیاده سا

باشد. در این مقاله شرح مختصري از دو چارچوب مدیریت ریسک ارائه شده کننده چارچوب مناسب می
هاي داخلی در سازمان به اهمیت استقرار چارچوب مدیریت ریسک بر بستر و با تاکید بر نقش کنترل

هاي داخلی پرداخته شده است.کنترل
بنگاه کوزو سکیرتیریمدکپارچهی، چارچوب 31000زویاسکیرتیریچارچوب مدکلیدي:هايهواژ
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مقدمه
بندي است، لذا در حال دانش مدیریت ریسک در حال تکامل است و بدنه این دانش در حال صورت

د در تدوین، باشد. چارچوب مفهومی ابزاري سودمنحاضر ضرورت وجود چارچوب مفهومی نمایان می
اجرا و ایجاد زمینه جهت توسعه در دانش است. انتخاب چارچوب مناسب براي اجراي فرایند مدیریت 

هایی که به تازگی نترین قدم است. چارچوب مناسب براي سازماها، اولین و مهمریسک در سازمان
ها است و براي ین برنامهدهنده مسیر حرکت در تدوبرنامه اجراي فرایند مدیریت ریسک را دارند، نشان

اند، معیاري جهت ارزیابی وضعیت موجود نمودههایی که فرایند مدیریت ریسک را از قبل شروعسازمان
و شناسایی نقاط قوت و ضعف است. دو چارچوب مدیریت ریسک که امروزه به شکل گسترده مورد 

چارچوب یکپارچه -2و 31000چارچوب مدیریت ریسک ایزو -1گیرند عبارت از: استفاده قرار می
است.2004مدیریت ریسک بنگاه کوزو 

مدیریت ریسک
پردازد. طبق تعریف، مدیریت هاي موثر بر خلق یا حفظ ارزش میها و فرصتمدیریت ریسک به ریسک

کنند، در ریسک فرایندي است که هیات مدیره، مدیران و سایر کارکنان واحد اقتصادي آن را محقق می
اي طراحی شود، براي شناسایی رویدادهاي بالقوهدوین راهبرد و در کل بنگاه به کار بسته میفرایند ت

(اشتهاي 1تواند بر واحد اقتصادي تاثیر بگذارند و ریسک را با توجه به اشتهاي ریسکشده است که می
ر ریسک (پذیرش ریسک) سطح ریسکی است که سازمان براي کسب ارزش حاضر به پذیرش آن است. ه

ها کند و براي دستیابی به این هدفهاي گوناگونی را دنبال میسازمان براي خلق یا کسب ارزش هدف
کند تا ]. واحد اقتصادي مدیریت می3پذیري خود داشته باشد[باید درك روشنی از میزان ریسک

].7[یابی به اهداف واحد اقتصادي به دست آیداطمینان معقول در زمینه دست
مدیریت ریسکهايچارچوب

چه مدیریت ریسک هاي عمل جاري و تصویري مفهومی از آنچارچوب مدیریت ریسک، ساختار، نحوه
هاي آغازکننده مدیریت ریسک بنگاه، یک چارچوب کند. براي سازمانتواند در برگیرد، ارائه میمی
هاي مرتبط ن و فرایندشاهايها در تدوین برنامهتواند مسیر سودمندي را براي کمک به هدایت آنمی

هایی که به دنبال ارتقاي فرایندهاي جاري مدیریت ریسک بنگاه هستند، یک ارائه کند. براي سازمان
ها یا ها در شناسایی شکافهاي جاري آنچارچوب روشی را براي ارزیابی توسعه، بلوغ و صالحیت رویه

ها در شناسایی و تمرکز بر توسعه ب به آنسازد. همچنین این چارچوهاي نیازمند تقویت فراهم میحوزه
یابد، فرایندهاي کلیدي، مثل یک زبان ریسک متداول و تعاریفی که به سرتاسر سازمان گسترش می

].5کند [کند و دیدگاه متداول از ریسک و مدیریت ریسک را تسهیل میکمک می
شوند عبارتند از:دو چارچوب مدیریت ریسک که امروزه به شکل گسترده به کار گرفته می

1 Risk Appetite
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 المللی استانداردسازي توسط سازمان بین2009: که در سال 31000چارچوب مدیریت ریسک ایزو

منتشر شد.
 توسط کمیته 2004: که در سپتامبر 2004چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک بنگاه کوزو

) منتشر شد. 1هاي پشتیبان مالی کمیسیون تردوي (کوزوسازمان
المللی استانداردگذاري و کوزو) المللی شناخته شده (نهادهاي بینهاي بینوسط گروههر دو چارچوب ت

هاي با اهمیتی را از گروه هاي یادشده، دیدگاهو نهادهاي مذکور در جریان تدوین چارچوبتدوین شده
چوب اند. به این ترتیب، هر دو چاراي از متخصصان و کارشناسان مدیریت ریسک دریافت کردهگسترده

].5[اند به طور گسترده به رسمیت شناخته شده و به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته
31000چارچوب مدیریت ریسک ایزو 

بخشی از کند پذیرش فرایندهاي یکنواخت در قالب چارچوبی جامع به اطمینانبیان می31000ایزو 
منسجم در سرتاسر یک سازمان مدیریت کند که ریسک به صورت اثربخش، کارا و این موضوع کمک می

عبارتند از:31000شود. مفاهیم کلیدي ایزو می
ها به کار گرفته شود.تواند توسط همه سازمانمی
شود.ها به کار برده میاي از فعالیتدر سرتاسر دوره عمر یک سازمان در دامنه گسترده

دهد. یازده اصل نشان می31000ر ایزو شکل ذیل روابط بین اصول، چارچوب و فرایندهاي ریسک را د
بنیادي مدیریت ریسک در چارچوب مذکور بدین شرح است:

ارزش آفرینی و حفظ ارزش.1
ناپذیر فرایندهاي سازمانیبخش جدایی.2
گیريبخش تصمیم.3
هاتوجه روشن به نااطمینانی.4
هنگاممند، ساختاریافته و بهسامان.5
مبتنی بر بهترین اطالعات موجود.6
ودن براي سازمانمناسب ب.7
به حساب گرفتن عوامل انسانی و فرهنگی.8
شفاف و منحصر به فرد.9

پویا، مستمر و پاسخگو.10
]5[کننده بهبود مستمر در سازمانتسهیل.11

1 Coso (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
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31000چارچوب مدیریت ریسک ایزو -1شکل 

2004چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک بنگاه کوزو 
است که "چارچوب یکپارچه-کنترل داخلی"گیرنده در بر"چارچوب یکپارچه-مدیریت ریسک بنگاه"

هاي پشتیبان مالی کمیسیون تردوي (کوزو) منتشر شده بود و به اعتقاد تر توسط کمیته سازمانپیش
مدیریت ریسک فراهم تر بر موضوع تر و مستحکماین کمیته با گسترش کنترل داخلی تمرکزي گسترده

کند: مدیریت ریسک بنگاه فرایندي ه را اینگونه تعریف میگردد. این چارچوب، مدیریت ریسک بنگامی
شود، در تدوین راهبرد و در سرتاسر است که از هیات مدیره بنگاه، مدیریت و دیگر کارکنان متاثر می

تواند بر بنگاه اثر بگذارد، اي که میدادهاي بالقوهشود، به منظور شناسایی رخبنگاه به کار برده می
پردازد و اطمینان معقولی را پذیري بنگاه میبه مدیریت ریسک در چارچوب ریسکطراحی شده است، 

سازد. مفاهیم کلیدي مندرج در این تعریف عبارتند از:یابی به اهداف بنگاه فراهم میدر ارتباط با دست
داد نیست.مدیریت ریسک بنگاه یک فرایند است و تنها یک رخ
 با تدوین راهبرد دارد.مدیریت ریسک بنگاه ارتباط مستقیمی
شود.در سرتاسر بنگاه به کار برده می
.در راستاي دستیابی به اهداف بنگاه است

کند:چارچوب مدیریت ریسک، هشت جزء مرتبط با مدیریت ریسک بنگاه را شناسایی و تعریف می
محیط داخلی.1
گذاريهدف.2
دادشناسایی رخ.3
ارزیابی ریسک.4
پاسخ به ریسک.5
یهاي کنترلفعالیت.6
اطالعات و ارتباطات.7
پایشگري.8
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تواند بر عنصر دیگر اثر بگذارد. مدل مکعب مدیریت همچنین کوزو معتقد است، تقریبا هر عنصر می

ریسک بنگاه کوزو (شکل ذیل) قصد نمایش روابط بین این عناصر، اهداف سازمان و ساختار سازمان را 
قطه پایان تصویر مدیریت ریسک بنگاه قوي است. دارد. به این ترتیب این مدل به ویژه در ترسیم کامل ن

دهنده و مرتبط با عناصر مدیریت ریسک، اهداف کسب و کار سازمان و سه بعد این مکعب بازتاب
کند. همچنین، ساختار سه بعدي مکعب کوزو ساختار سازمانی آن است و تصویر کاملی را ترسیم می

].5کند [ل میهاي چارچوب در زمان اجرا را تسهیتوجه به بخش
مدل مکعب ریسک بنگاه کوزو-2شکل 

هاي داخلیکنترل
هاي واحد اقتصادي هاي واحدهاي اقتصادي، کنترل مستقیم و انفرادي فعالیتبا افزایش حجم فعالیت

توسط مدیران غیرممکن گردیده است. کنترل غیرمستقیم عملیات سازمانی و دوري مدیران ارشد از 
هاي واحد تجاري باعث گردیده است تا مدیریت براي انجام وظیفه مباشرتی خود، به فعالیتتمامی 

به عنوان جزئی الینفک از سیستم مدیریت کارآمد روي 1استقرار یک سیستم اثربخش کنترل داخلی
هاي شرکت، ها و عملیاتآورد. کنترل داخلی زمانی متولد شد که نیاز به هدایت و نظارت بر فعالیت

جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف شرکت به وجود آمد. در واقع کنترل داخلی، سیستمی پویا است 
]. 7دهد [ها را پوشش میها و رویهها و تهدیدها و انحراف از سیاستکه انواع و اقسام ریسک

توان اظهار نمود، حرفه الوصف میهاي کنترل داخلی متعددي مطرح گردیده است معچارچوب
هاي داخلی ارائه شده توسط کوزو را با توجه به بهنگام بودن آن از داري، چارچوب یکپارچه کنترلحساب

هاي داخلی و جهت در نظر گرفتن چارچوبی براي مفاهیم اصلی در مورد طراحی، اجرا و انجام کنترل

1 Internal Control
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کوزو سازمانی ها، مورد توجه و استفاده قرار داده است.ارزیابی اثربخشی آن، بیشتر از سایر چارچوب

تشکیل 1براي حمایت از کمیسیون ملی پیشگیري از گزارشگري مالی متقلبانه1985است که در سال 
هایی جهت بکارگیري عوامل مختلف براي شد. این سازمان متعلق به بخش خصوصی بوده و راهنمایی

هاي هایی براي شرکتکند. همچنین سازمان مذکور توصیهجلوگیري از تقلبات گزارشگري مالی ارائه می
، سایر قانونگذاران در حوزه مذکور و 2سهامی عام، حسابرسان مستقل، کمیسیون بورس و اوراق بهادار

، انجمن حسابداران 3کند. مضافا کوزو توسط انجمن حسابداري امریکاموسسات آموزشی منتشر می
و انجمن حسابرسان 6دیریت، انجمن حسابداران م5المللی، انجمن مدیران مالی بین4رسمی امریکا

1992شود. اولین چارچوب یکپارچه کنترل داخلی تهیه شده توسط کوزو در سال حمایت می7داخلی
، به طور خاص بر روي 8منتشر شد. ده سال بعد از انتشار این چارچوب، پیام قانون سربینز آکسلی

ها را به ایجاد و حفظ زمانهاي داخلی شکل گرفت. این قانون نه تنها سااهمیت برقراري کنترل
هاي داخلی موثر بر گزارشگري مالی ملزم نمود، بلکه مدیران و حسابرسان مستقل را به ارزیابی و کنترل

هاي داخلی ناشران ها ملزم کرد. در ایران نیز به موجب دستورالعمل کنترلگزارش اثربخشی این کنترل
به 1391اردیبهشت سال 16بورس ایران که در تاریخ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تصویب رسید، هیات مدیره شرکت
هاي داخلی مناسب و اثربخش اطمینان حاصل کرده مکلف شدند نسبت به استقرار و به کارگیري کنترل

درج کنند. حسابرسان مستقل این "هاي داخلیگزارش کنترل"و نتایج آن را در گزارشی با عنوان 
ها نیز موظف شدند در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام، در مورد استقرار و به شرکت

].4هاي داخلی اثربخش اظهار نظر کنند [کارگیري سیستم کنترل
است متاثر از هیات مدیره، دارد، فراینديهاي داخلی اظهار میکوزو درخصوص اهداف و اجزاي کنترل

هاي زیر طراحی شده است:مدیران و سایر پرسنل که براي اطمینان معقول از دستیابی به اهداف مقوله
اثربخشی و کارایی عملیات
هاي مالی قابلیت اطمینان گزارش
انطباق با قوانین و مقررات

شود:کنترل داخلی از پنج جزء تشکیل می

1 The National Commission on Fraudulent Financial Reporting
2 SEC (Securities and Exchange Commission)
3 The American Accounting Association
4 The American Institute of Certified Public Accountants
5 Financial Executives International
6 The Institute of Management Accountants
7 The Institute of Internal Auditors
8 Sarbanes Oxley Act (SOX)
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اي از استانداردها، فرایندها و ساختارهایی است که مبنایی ترلی مجموعه: محیط کن1محیط کنترلی

کند.سازي کنترل داخلی در پهناي سازمان، فراهم میبراي پیاده
ارزیابی ریسک فرایندي پویا و مستمر براي شناسایی و ارزیابی ریسک دستیابی به 2ارزیابی ریسک :

اهداف است.
هایی هستند ها و رویهکنترلی اقدامات تعیین شده توسط سیاستهاي : فعالیت3هاي کنترلیفعالیت

هاي دستیابی به شود که رهنمودهاي مدیریت براي کاهش ریسککه موجب اطمینان از این می
اند.اهداف سازمان به کارگرفته شده

بی هاي کنترل داخلی و براي حمایت از دستیا: اطالعات براي انجام مسئولیت4اطالعات و ارتباطات
به اهداف واحد مورد نیاز است. ارتباطات درون سازمانی، به معناي انتقال و انتشار اطالعات از باال به 
پایین، پایین به باال، عرض و پیرامون واحد است. ارتباطات درون سازمانی، کارکنان را قادر به 

با جدیت انجام هاي کنترلی بایدکند که مسئولیتدریافت این پیام شفاف از جانب مدیریت می
شوند.

هاي نظارتی براي تعیین آن است که آیا هر یک از پنج جزء کنترل : فعالیت5هاي نظارتیفعالیت
].6کنند [داخلی موجود بوده و عمل می

دهد. هاي داخلی و ساختار سازمان را نشان میشکل زیر رابطه بین اهداف و اجزاي کنترل
مدل مکعب کنترل داخلی کوزو-3شکل 

1 Control Environment
2 Risk Assessment
3 Control Procedures
4 Information and Communication
5 Monitoring
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هاي داخلی چارچوب یکپارچه را منتشر ، کوزو آخرین نسخه کنترل2013شایان ذکر است در ماه مه 

20نمود. این اقدام کوزو، در واقع پاسخی مستقیم به نیازهاي در حال تغییر محیط کسب و کار در طی 
].2ر شده بود [منتش1992سال گذشته و از زمانی است که نخستین بار این چارچوب در سال 

مقایسه چارچوب نظري کنترل داخلی و چارچوب نظري مدیریت ریسک کوزو
اي که کنترل داخلی را بسط داده و تر از کنترل داخلی است، به گونهمدیریت ریسک شرکت گسترده

ناپذیر مدیریت ریسک شرکت است. چارچوب کامال بر ریسک تمرکز دارد. کنترل داخلی بخش جدایی
هاي ها را که عبارتند از هدفرل داخلی و چارچوب نظري مدیریت ریسک، سه طبقه از هدفنظري کنت

هاي داخلی براي دهنده گزارشها پوششکنند. این هدفعملیاتی، گزارشگري و رعایت معرفی می
کنندگان خارج از شرکت است. با این حال چارچوب مدیریت هایی براي استفادهمدیریت و گزارش

ها عمل ها را که هدف استراتژیک است و در سطح باالتري از سایر هدفچهارم از هدفریسک طبقه
گیرند و هاي استراتژیک از ماموریت و رسالت بنگاه سرچشمه میکند. هدفکند را هم معرفی میمی

هاي رعایت باید مطابق با آن باشد. همچنین چارچوب مدیریت ریسک با عملیات، گزارشگري و هدف
کند که دهد و چهار جزء را براي آن معرفی میبر ریسک، چارچوب کنترل داخلی را توسعه میتاکید 

].1گذاري، شناسایی رویداد، ارزیابی ریسک و واکنش به ریسک [عبارتند از هدف
نقش آینده حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک 

د داشت در روشها، ابزار و حسابرسی داخلی در مسیري قرار دارد که در چند سال آینده نیاز خواه
هاي سنتی خود به منظور رویارویی با الزامات قانونی جدید براي راهبري شرکتی و تکنیک

اي طراحی شدهگونهاستانداردهاي جدید مدیریت ریسک، تغییراتی ایجاد نماید. این الزامات جدید به
بیشتري از توانایی سازمان در مدیریت ریسک فراهم نماید که تغییرات عمده در عملکرد اند تا اطمینان 

طلبد.حسابرسی داخلی و حمایت از آن توسط هیئت مدیره را می
سازمانها براي شناسایی تمام ریسک هایی که در کسب وکارشان با آنها روبه رو می شوند، اعم از 

ره به منظور تشریح چگونگی مدیریت آنها در یک سطح پذیرفته اجتماعی، محیطی، مالی و عملیاتی وغی
شده، به شدت در فشار هستند. در این راستا، استفاده از چارچوب هاي مدیریت ریسک در سازمان، با 
شناخت مزیتهاي آن نسبت به رویکردهایی با نظارت پایین تر، گسترش یافته است. حسابرسی داخلی، 

بهمختلفهايات اطمینان بخشی و هم خدمات مشاوره اي، به گونههم در نقش ارائه کننده خدم
. کندمیکمکریسکمدیریت

اطمینان بخشی به مدیریت ریسک در عرصه سازمان یکی از الزامات کلیدي هیئت مدیره یا سطح مشابه 
آن اطمینان یافتن از این موضوع است که آیا فرآیندهاي مدیریت ریسک کارآ هستند و ریسک هاي

ً این اطمینان از منابع مختلفی دست یافتنی کلیدي در سطحی قابل پذیرش مدیریت می باشند.احتماال
اي اطمینان است. در این میان اطمینان یافتن از مدیریت، بسیار با اهمیت است. این امر باید به شیوه

ست. سایر منابع طرفانه تکمیل شود و حسابرسی داخلی یک منبع کلیدي در این ارتباط ابخش و بی
شامل حسابرسی مستقل و بررسیهاي کارشناسی مستقل اند.
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نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک در عرصه سازمان حسابرسی داخلی یک فرایند اطمینان 

مدیریتباارتباطدرآنمحورينقش. استايبخشی مستقل، بی طرفانه و نوعی فعالیت مشاوره
مدیریتاثربخشیبارابطهدرمدیرههیئتبرايطرفانهبیاطمینانآوردنفراهمسازماندرریسک
ان داده است که هیئت مدیره و حسابرسان داخلی هر دو بر این نشهابررسیواقع،در. استریسک

بیبخشیاطمینانیکی: آفریندباورند که حسابرسی داخلی به دو شیوه مهم براي سازمان ارزش می
اطمیناندیگريوشوندمیمدیریتکاروکسباساسیهايریسککهموضوعنایبارابطهدرطرفانه
وبهاي مدیریت ریسک و کنترلهاي داخلی به طور کارآ عمل می کنند. چارچکهموضوعاینازبخشی

متناقض یا مکمل؟-رابطه مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی
آغاز شد، نقشهاي مدیریت ریسک و از زمانی که اولین بحثهاي معاصر در خصوص راهبري شرکتی 

عنوان بخشی از ساختارهاي راهبري کلی سازمانها موضوع بحثهاي مستمري حسابرسی داخلی هم به
المللی هاي متعدد ملی و بینسال پیش آغاز شده است.از آن زمان، بررسی20بوده که از حدود 

ها مشخص نشده که آیا ا در این بررسیاند؛ امهایی را در زمینه اصول راهبري کلی منتشر کردهیافته
صورت مستقل عمل کنند یا اینکه با ایجاد مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی باید ادغام شوند، به

اي را ایجاد کنند.شدههاي خاص هر سازمان، تعامل هماهنگساختاري متناسب با نیازمندي
دیدگاههایی سخت و محکم، اما در تضاد با توجه به اینکه مدافعان مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی،

با یکدیگر دارند، این واقعیت که چالش و بحث مزبور امروزه همچنان ادامه دارد، دلیلی است که پاسخ 
طور همگانی پذیرفته شده که سادگی پیدا نخواهد شد.در الگوهاي راهبري امروزي بهاین پرسش به

جزاي کلیدي هستند.هاي مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی از اواحد
که حسابرسی مسئولیت مدیریت ریسک در سازمان براساس مدیریت عملیاتی استوار است؛ در حالی

دهد که اي را انجام میبخشی و مشاورههاي اطمینانداخلی، از مدیریت عملیاتی مستقل بوده و فعالیت
مدیریت عملیاتی، طراحی وسیلهصورت مستقل براي ارزیابی اثربخشی فرایندهاي ایجادشده بهبه

است؟چنینواقعبهآیااما…رسدنظر میاند.ساده بهشده
مسئولیتهاي متفاوت، وظایف مکمل

هاي متفاوتی درخصوص چگونگی ساختارسازي رابطه بین مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی دیدگاه
هایی وجود دارند که در آنها:وجود دارد و سازمان

هايکمیتهبهراخودگزارشهايوهستندجداگانهواحددوداخلییحسابرسوریسکمدیریت
کنند؛میاعالمریسکوحسابرسیجداگانه

عنوان دو واحد جداگانه هستند و گزارشهاي خود را به و حسابرسی داخلی بهریسکمدیریت
کنند؛ي مشترك حسابرسی و ریسک اعالم میهاکمیته

ازجداواحددواگرچهاند؛شدهادغامشخصیکمسئولیتباداخلیحسابرسیوریسکمدیریت
کنند؛ وریسک اعالم میوحسابرسیمشتركکمیتهبهراخودگزارشهايولیهستند،هم

استنادرالبتهکه(اندشدهادغامواحدبخشیکدرداخلیحسابرسیوریسکمدیریتواحدهاي
کمیتهبهراخودگزارشهايو) آوردمیوجودبهاخلیدحسابرسیهاياستانداردباراتعارضهاییو

.کنندمیاعالمریسکوحسابرسیمشترك
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توانند کارکرد اثربخشی د که هر یک از این ساختارها (و نیز سایر ساختارها) مینداروجودتردیديهیچ

ه وظایف داشته باشند؛ البته با فرض اینکه کارکنان مرتبط قادر به تشخیص این مطلب هستند ک
کنند.اي دارند که در عین مکمل بودن، هدفهاي متفاوتی را دنبال میجداگانه

عنوان نمونه، مقامهایی که با مفاهیم حسابرسی داخلی و مدیریت شوند که بهمشکالت زمانی ایجاد می
د را ریزي کرده و به این نکته توجه ندارند که یک مورریسک آشنا نیستند، ساختارهاي خاصی را پایه

توان به تمامی شرایط تعمیم داد. نمی
اند که بر جداسازي نکته مهم این است که کدام مورد عملکرد بهتري دارد. سازمانهایی دیده شده

هاي مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی اصرار دارند؛ البته عملکرد خوب آن همچنان جاي گفتگو واحد
هاي مدیریت ریسک و حسابرسی اند که در آن واحدي دیده شدههاي موثردارد. همچنین، ساختار

دست ها در حمایت از نقشهاي مربوط، اطمینان بهاند تا از ارتباط مداوم و تبادل ایدهداخلی گرد هم آمده
آورند.

طور موثر عمل هاي مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی بهبا این حال، شرایطی وجود دارد که واحد
منظور دور کردن توجه آنها از نواحی هاي مدیریت به حسابرسی داخلی بههکنند؛ مانند ابالغینمی

نظر از شود که صرفهمین دلیل بیشتر اوقات توصیه میپرریسک. این وضعیت خطرناك است و به
ساختار، سازوکارهایی باید وجود داشته باشد که حسابرسی داخلی را به عملکرد مستقل قادر نموده و 

منظور ایجاد ارتباط مستقیم با کمیته حسابرسی، وجود داشته باشد.بهراههاي گزارشدهی 
دنبال پاسخی براي پرسش اصلی باشیم، از آنجایی که هیچ پاسخ درست یا نادرستی اگر بخواهیم به

همراه خواهد داشت. همچنین، رویه واحدي وجود ندارد که با توجه به وجود ندارد، ناامیدي را به
ریت ریسک و حسابرسی داخلی، ساختارسازي شود.مدیچگونگی رابطه
دو در حال آموزش هستند، تشبیه کرد. آموزشهاي آنها توان به شمشیربازانی که دوبهشرایط را می

طور براساس قوانین شمشیربازي است؛ هر یک از آنها براي بهبود مهارتهاي خود به دیگري نیاز دارد و به
نظر از اینکه مدیریت کنند.صرفقابت واقعی یکدیگر را آزمون میمستمر براي مقابله با رقیب، در ر

کنند و یا تطابق نزدیکی با هم دارند، ضروري است صورت مجزا عمل میریسک و حسابرسی داخلی به
طور مداوم آگاهی و دانش محیطی را که درآن قرار دارند، توسعه بخشند. آنها که بر هم نفوذ داشته و به

مشابه مدیریت ریسک فعالیت کنند و در ارتباط با ماهیت ذاتی هرکدام و شدت و نوع باید در چارچوب 
طور مستمر بحث و گفتگو داشته باشند.ریسک، به

آیا آنها از هم مستقل هستند یا با یکدیگر همکاري دارند؟ این کامالً روشن است؛ حسابرسی داخلی باید 
ابیهاي انتقادي خود از اثربخشی مدیریت ریسک و کفایت حدي از استقالل را حفظ کند تا بتواند در ارزی

دست آورد.محیط کنترل، اطمینان به
طور کامل روشن نیست و به این آیا آنها در سازمان ساختار گزارشدهی یکسانی دارند؟ این موضوع به

مجزا دهد.براي سازمانهایی با ساختار بزرگتر، دو واحدبستگی دارد که کدام حالت پاسخ بهتري می
بهترین حالت خواهد بود و در سازمانهاي با ساختار کوچکتر، ممکن است مناسب ترین حالت 

ها از طریق مسیرهاي گزارشدهی یکسان باشد؛ این روشی سودمندتر بوده و در غیر این گزارشدهی واحد
صورت، دستیابی به آن مشکل است.
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گیرينتیجه

در واحدهاي اقتصادي شامل شناسایی رویدادهاي بالقوه با امعان نظر به نقش کلیدي مدیریت ریسک
هاي موجود و ایجاد اطمینان معقول از دستیابی به العمل مناسب نسبت به ریسکموثر بر واحد، عکس

سازي چارچوب مدیریت ریسک نیازمند وجود بستري مناسب جهت حصول اهداف واحد اقتصادي، پیاده
کننده براي تواند نقش حمایتی و تسهیلت. بستر مذکور میاطمینان از تحقق اهداف مورد نظر اس

چارچوب مدیریت ریسک ایفا نماید.
مطالعه محیط عملیاتی، قانونی و گزارشگري مالی واحدهاي اقتصادي موفق، مبین وجود شبکه 

هاي داخلی در کلیه اضالع واحد اقتصادي است و با توجه به تقرب اهداف اي از کنترلگسترده
سازي چارچوب رسد پیادهاي داخلی و مدیریت ریسک به رغم وجود نقاط افتراق، به نظر میهکنترل

تواند متضمن موفقیت چارچوب مدیریت ریسک در هاي داخلی میمدیریت ریسک بر بستر کنترل
هاي سازي کنترلدستیابی به اهداف مورد نظر باشد. این مورد با عنایت به الزام نهادهاي ناظر بر پیاده

هاي هاي داخلی در واحدداخلی و ارائه گزارشات ارزیابی درخصوص آن که منجر به تقویت کنترل
گردد. با توجه به توضیحات مطروحه و به رغم آنکه گردد، بیش از پیش به ذهن متبادر میاقتصادي می

هاي خود چارچوب مناسب مدیریت ریسک را از بین بایست با توجه به ویژگیهر سازمان می
رسد چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک بنگاه کوزو با هاي موجود انتخاب نماید، به نظر میارچوبچ

تواند در تحقق اهداف مدیریت ریسک و هاي داخلی عجین گردیده است، میعنایت به اینکه با کنترل
ر همچنین پذیرش واحد مدیریت ریسک در سازمان از سوي واحدهاي صف و سایر واحدهاي ستاد موثرت

واقع گردد.
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Risk management knowledge is evolving and the body of this knowledge is in the
process of formulation, so the necessity of a conceptual framework is obvious.
Conceptual framework is a useful tool in the formulation, implementation and
creation of the grounds for the development of knowledge.  The choice of an
appropriate framework for implementing a risk management process in
organizations is the first and most important step.  An appropriate framework for
organizations that have recently implemented a risk management process is
indicative of the direction in which programs are developing, and for organizations
that have already begun the risk management process, it is a measure to assess the
status quo and identify strengths and weaknesses.The two most commonly used risk
management frameworks are: 1. The ISO 31000 risk management framework and
the COSO 2004 Integrated Framework for Risk Management. In the process of
developing these two frameworks, a large number of risk management experts have
been widely contributed and recognized both frameworks as good ones.  Each
framework has its own strengths and, in addition to being functional, can be
developed and not necessarily comparable to identify the best framework.  In fact,
the type of organization that seeks to implement the risk management process
determines the appropriate framework.  This paper presents a brief description of the
two risk management frameworks and emphasizes the role of internal controls in the
organization on the importance of establishing a risk management framework on the
internal control framework.

Keywords: ISO 31000 Risk Management Frameworks, COSO 2004 Integrated
Framework, Internal Controls.
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