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 سال کنترل داخلی-کوزویکپارچه های مقایسه چارچوب 

  3112مدیریت ریسک سازمانی سال  و 3102

 فاطمه صرافدکتر 

 عضو هیئت علمی دانشگاه

 مریم السادات سید صالحیان

 ءرجا عالی آموزش حسابداری موسسه ارشد کارشناسی دانشجوی

 حسین حرآبادی فراهانی

 ءرجا عالی آموزش موسسهحسابداری  ارشد کارشناسی دانشجوی

 سهیل محمد حسن زاده

 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

 چکیده

با آن  آخرین تغییراتو  منتشر 2991کنترل داخلی در سال اولین چارچوب یکپارچه 

های کمیته سازمان توسط 1122ی سال انجام شده و در ماه مِ CwP هدایت موسسه حسابرسی

به  گردید. این چارچوب،منتشر  وتهیه  (COSO) کوزوملقب به کمیسیون تردوی حامی 

رد موها و محافل حرفه ای در سراسر دنیا شرکت هصورت گسترده ای توسط هئیت مدیر

میته ک .به کار گرفته شده استهای داخلی  و در طراحی، اجرا و ارزیابی کنترلاستفاده 

چارچوب یکپارچه  ،میالدی 1112در سال  همچنین های حامی کمیسیون تردویسازمان

ه برای مدیریت ریسک بود که یک چارچوب را منتشر کرده است مدیریت ریسک سازمانی

 عالیتدر جهت توسعه و بکارگیری ف هابرای واحد های تجاری و سایر واحدهایی و کمک

هشت جزء مورد نیاز  هدف وچهار  کند. این چارچوب، های مدیریت ریسک، فراهم می

مدیریت ریسک  شرح داده است. و شناسایی را سازمانثربخش ابرای مدیریت ریسک 

اکنون به عنوان یک شاخص توسط مدیریت بسیاری از واحدهای اقتصادی جهت  سازمانی هم

در این مقاله با توجه به  ارزیابی و بهبود مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می گیرد.

های این دو ها و شباهتتفاوتی نسبت به کنترل داخلی مدیریت ریسک سازمانگستردگی 

 . گردددیگر مقایسه می یکها با آنو اهداف و اجزاء  بررسیچارچوب 

و، ریسک کوز ،، چارچوب کنترل داخلیمدیریت ریسک سازمانی کنترل داخلی، کلمات کلیدی:

  سازمانی
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 مقدمه

، نارسایی، کونه کاستی اساس تفکر چارچوب کنترل داخلی بر پایه کنترل قرار دارد به این معنا که هر

ناکارایی و عدم اثر بخشی در دستیابی به اهداف به عنوان یکی از اجزای الینفک سیستم کنترل شناخته شده 

نواع ا اما تغییرات محیطی از جمله تغییرات سریع تکنولوژی و فناوری اطالعات، محیط رقابتی و... ،[8]است

های  و مالی بر واحد اقتصادی تحمیل کرده است. واحد های عملیاتیهای مختلف را اعم از ریسکریسک

اثر بخش دارند و برای « 2مدیریت ریسک»اقتصادی برای رویارویی با ریسک های مختلف نیاز به استقرار یک 

بر اساس این  گر،دی کنترل داخلی اثر بخش نیاز است. به عبارتی اداره، کنترل و کاهش ریسک ها به یک سیستم

. این تفکر باعث شد که [2]آن لزوماً صحیح نیست برعکس، اما رل به دنبال ریسک می آیدکنت ،تفکر جدید

-سازمانمدیریت ریسک »( پروژه جدیدی را با عنوان 1COSOکمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی )

. گذاشت 2CwP یموسسه حسابرس بعهده را اجرای آن تعریف و 1112در سال (« ERM) 2چارچوب یکپارچه

مبر سال اواخر سپتا نسخه نهائی آن دربه نظر خواهی عمومی و نتیجه کار تحقیقی این کمیسیون دو سال بعد 

درک صحیح از چارچوب مدیریت ریسک و چارچوب کنترل داخلی و رابطه این دو  برای انتشار یافت. 1112

ی از چارچوب مدیریت ریسک ها حائز اهمیت می باشد. در این مقاله ابتدا تعریف کل مقایسه آن ،چارچوب

زای اهداف و اج سپس از طریق مقایسه شده است.و جایگاه هر یک مشخص  شدهسازمانی و کنترل داخلی ارائه 

 .خواهد شدء مشخص اجزتمایز ااشتراک و نقاط و  هاآن

 مدیریت ریسک سازمان

قرار پرسنل واحد استت مدیره، مدیریت و سایر أمدیریت ریسک سازمانی فرآیندی است که توسط هی

 طور هب تشخیص رویدادهایی که ممکن است وواحد اقتصادی های کلی د. این فرآیند در تدوین استراتژییابمی

کرده  در دامنه ریسک قابل پذیرش مدیریت را عالوه ریسکهب. می شود به کار گرفتهبالقوه بر واحد اثر گذارد، 

مدیریت ریسک سازمانی، از کنترل داخلی،  .[2]فراهم می سازد را و اطمینانی معقول در رابطه با اهداف واحد

 و مرکز مستقیمو تپرداخته مدیریت ریسک سازمانی، به تشریح کنترل داخلی  بدین معنا که گسترده تر است.

ر دبخش جدایی ناپذیری از مدیریت ریسک سازمانی است،  . کنترل داخلی، دارد "ریسک" مفهومبر  یبیشتر

نشان  2 شماره است. این ارتباط، در تصویر 5راهبریبخشی از فرآیند حالی که مدیریت ریسک سازمانی خود 

 داده شده است.

                                                           
1- Risk Management 

2- The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

3- Enterprise Risk Management—Integrated Framework 

4- Price, Waterhouse and coopers 
5- Governance 
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، مورد اشاره رچوب و راهنمایی کنترل های داخلی کوزو، در چاهیم ریسک پذیری و دامنه ریسکمفا

 معرفی می کند: تر به شرح زیر، آن ها را به گونه ای مفصل ERMچارچوب  قرار گرفته اند. ولیکن

، مایل به پذیرش آن در دنبال دار فراگیری از ریسکی است که واحد گزارشگر، مق6ریسک پذیری

 و تعیین استراتژیخود، است. ریسک پذیری، به عنوان یک راهنما در جهت  8چشم اندازیا  7کردن مأموریت

 انتخاب اهداف مربوطه، عمل می کند.

قابل قبولی از نوسان در عملکرد مربوط به دستیابی به اهداف، است. در تعیین ، سطح 9دامنه ریسک

سطوح دامنه ریسک، مدیریت، اهمیت مربوطه از اهداف را در نظر گرفته و دامنه ریسک را، با ریسک پذیری، 

 هماهنگ می کند.

 ریسک پذیری در محدوده را نسبت به این که واحددر دامنه ریسک، اطمینان باالتری  عملیات واحد

 الزم به عنوان یک شرطمفهوم دامنه ریسک را چارچوب به روز شده، باقی مانده است، ارائه می کند. خود 

 برای کنترل داخلی و نه به عنوان بخشی از آن، در نظر گرفته است.

 01 ییپرتفو نگاه

مدیریت ریسک  .[6]سازد می قادر ریسک ها را از جامع و یکپارچه دیدگاه مدیریت ریسک سازمانی

در  هدارد. این مفهوم، یک تفکر یا اندیش یک سبد همانند  ترکیبی از چشم اندازسازمانی، نیاز به ریسک های 

                                                           
6- Risk Appetite 

7- Mission 

8- Vision  

9- Risk Tolerance 

10- Portfolio View 
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کنترل  در .وجود نداردمتمرکز است،  جداگانه طور تیابی اهداف بهدس که به چارچوب یکپارچه کنترل داخلی

 ، نیست.نگاه پرتفویی داشته باشد داخلی نیازی به این که واحد

  اهدافدسته بندی 
 سازمانی 21و برون 22شامل درون ، تمامی گزارشات سازمان،ERM چارچوب چارچوب کنترل داخلی و

رای ب سازمانی توسط مدیریت و انتشار یافتهپوشش داده اند. این موارد، شامل گزارشات استفاده شده درون  را

)دولت، سرمایه گذاران، کارکنان  نفعانبه ذیهای قانون گذار و نیز گزارش هاد های برون سازمانی، شامل نهادن

، اهداف را به صورت متفاوت، مورد بررسی قرار می دهند. ، است. این دو گروهو به طور کلی عموم جامعه

، سه ERM چارچوب مشاهده می شود، چارچوب کنترل داخلی وو در ادامه  1 شماره طور که در تصویر همان

، ERMچارچوب با این تفاوت که را مشخص می کنند،  25یو رعایت 22، گزارشگری22دسته از اهداف عملیاتی

اهداف استراتژیک، در سطح باالتری اضافه می کند.  نیز به اهداف سازمان را« 26اهداف استراتژیک» دسته چهارم

انداز واحد، و اهداف عملیاتی، ، عمل می کنند. این اهداف، بایستی در مأموریت و چشم موارد نسبت به سایر

گزارشگری و رعایت، جریان یابند. مدیریت ریسک سازمانی، در تعیین استراتژی ها، همچون تعامل در دستیابی 

 یاین است که هر واحد، برا مدیریت ریسک یفرض اساس. به اهداف در سه دسته دیگر، بکار برده می شود

ن را نسبت به ایک، انتخاب مدیریت ودیت دارد. اهداف استراتژی، موجخود نفعانفراهم نمودن ارزش برای ذی

انی، مدیریت ریسک سازم منعکس می کنند. نفعان خود است را د ارزش برای ذیبه دنبال ایجاواحد  چگونهکه 

 کنترل داخلی، اساساً بر دستیابی به اهداف تعییناما بر چگونگی ایجاد، حفظ و درک ارزش ها، متمرکز است، 

اشتن در نظر د ن یک نگاه رو به جلو و آینده نگر واغلب به عنوا مدیریت ریسک سازمان متمرکز است.شده، 

این که سازمان، چه میزان ریسک را می پذیرد، ریسک ها، چگونه از انتخاب های استراتژیک سرچشمه گرفته 

شود.  ثیر گذارند، دیده میبر سازمان تأو تعدیل می شوند و نیز، ریسک های در حال ظهور، چگونه ممکن است 

در مقابل، کنترل داخلی، بر این مورد که آیا سازمان، در کاهش ریسک های دستیابی به اهداف، موفق بوده است 

ه در اغلب موارد، گذشته نگر )برخالف آیندکنترل داخلی، می توان گفت . در این زمینه، متمرکز است یا خیر

 .[2][1]استنگری موجود در مدیریت ریسک سازمانی( 

 

                                                           
11- Internal 

12- External 

13- Operations 

14- Reporting 

15- Compliance 
16- Strategic Objectives 
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 اجزاء

، ارزیابی 27یکنترل محیط یکپارچه پنج جزء سه هدف چارچوب کنترل داخلی به طور مستقیم با

اهداف،  .]2[مرتبط هستند 12ینظارتفعالیت های ، و 11، اطالعات و ارتباطات29کنترلی فعالیت های، 28ریسک

رسیدن به این اهداف مورد نیاز است،  چه را که برایاجزا آن و سازمان می خواهد به آن برسد چه را کهآن

، با تمرکز بیشتر بر ERMچارچوب  نشان داده شده، 1همانطور که در تصویر شماره  .[5]مشخص می کند

ء زیر مجموعه با عناوین چارچوب کنترل داخلی را با ایجاد سه جز "ارزیابی ریسک"ریسک، جزء 

 ت. سترش داده اس، گ" 11ریسکواکنش به "، و "ارزیابی ریسک"، "رویداد شناسایی"

 مدیریت و هیأت کار گرفته شدهه، فرآیند بERMاز چارچوب  "12هدف گذاری"مربوط به جزء 

را برای تعیین اهداف عملیاتی، گزارشگری و رعایت، در نظر  )هیأت مدیره، امناء یا سایر ارکان راهبری شرکت(

مدیریت ریسک واحد اقتصادی نسبت به اینکه مدیریت فرآیند مناسبی برای انتخاب اهداف در  گرفته است.

 با میزان اشتیاق ریسک ، اطمینان می دهد. ی آنهاهماهنگو حمایت و راستای رسالت سازمان و طبقه بندی کلی 

، کنترل در مقابل ی، هستند.تعیین ریسک پذیری و دامنه ریسک، پایه های کلیدی از مدیریت ریسک سازمان

ظر داخلی اثربخش، در ن تعیین اهداف و دامنه ریسک را به عنوان پیش شرط های یک سیستم کنترل داخلی

  گرفته است.

گذاری،  ، هدف12طور کلی مدیریت ریسک داری هشت جزء به هم پیوسته شامل محیط داخلیهب

باطات و اطالعات و ارت فعالیت های کنترلی،شناسایی رویدادها، ارزیابی ریسک، واکنش نسبت به ریسک ها، 

 .]1[باشندمی باشد که در واقع این هشت جزء در برگیرنده اجزای پنجگانه سیستم کنترل داخلی می 15نظارت

 

                                                           
17- Control Environment 

18- Risk Assessment 

19- Control Activities 

20- Information and Communication 

21- Monitoring Activities 

22- Risk Response 

23- Objective Setting 
24- Internal Environment 

25- Monitoring 
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 شباهت ها و تفاوت های اجزاء

مقایسه و در قالب وجه اشتراک  ERMرابطه هر پنج جزء کنترل داخلی، با چارچوب در جداول زیر 

ERM ،ارائه شده در کنترل داخلی و گسترش یافته در   و کنترل داخلیERM و اضافه شده در ERM  مورد

 .[2]بررسی قرار گرفته اند

 محیط کنترلی

مدیریت ریسک  اشتراک

 و کنترل داخلی سازمانی

در کنترل  طرح شده 

 داخلی و گسترش یافته در

 مدیریت ریسک سازمانی

مدیریت در اضافه شده 

 سازمانیریسک 

  تعهد به صداقت و ارزش

 های اخالقی

 مسئولیت نظارتی  فلسفه مدیریت ریسک 

  ساختار ها، تفویض

 اختیار و مسئولیت

-  فرهنگ ریسک 

  تعهد به صالحیت و

 شایستگی

-  ریسک پذیری 

  پاسخگوییمفهوم ارتقاء - - 
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مجموعه ای از ، فلسفه مدیریت ریسک واحد را که ERMدر تشریح جزء محیط کنترلی، چارچوب 

ها و نحوه  ریسک ،توصیف می کند که چگونه یک واحدگونه این ، [7]است باور ها و نگرش های مشترک

  در نظر می گیرد.را خود  و تأثیرپذیری در برابر فرهنگ و نیز سبک عملیاتیها انعکاس ارزش

 ارزیابی ریسک

مدیریت ریسک  اشتراک

 و کنترل داخلی سازمانی

در کنترل داخلی و طرح شده  

مدیریت گسترش یافته در 

 ریسک سازمانی

مدیریت ریسک اضافه شده در 

 سازمانی

 ارزیابی ریسک تقلب   شناسایی و ارزیابی

 رویداد ها / ها ریسک

  تمایز میان ریسک و

 ها فرصت

  شناسایی و تجزیه و تحلیل

 اهمیت تغییرات با

-   پرتفوی دیدگاهتوسعه 

 

 به عنوان"، به بحث در مورد رویداد های بالقوه، پرداخته و تعریفی از یک رویداد، ERMچارچوب 

 که بر پیاده سازی استراتژی یا است یک حادثه، اتفاق یا رخدادی که ناشی از منابع درون یا برون سازمانی

شان می دهند رصت ها را نبا اثر مثبت، ف ائه کرده است. رویداد های بالقوهار "دستیابی به اهداف، تأثیر می گذارد

کنترل داخای بر  چارچوب به روز شده ، ریسک ها را نمایان می کنند.در حالی که رویداد های با اثر منفی

ها، به عنوان تصمیم گیری در جهت دنبال  کرده و شامل مفهوم شناسایی فرصت تمرکز شناسایی ریسک ها

ث در حالی که هردوی چارچوب ها، به بح نیست. استراتژیین کردن فرصت ها، به عنوان بخشی از فرآیند تعی

، ارزیابی ریسک را با لنز شفاف تری، می ERMچارچوب در واقع در خصوص ارزیابی ریسک پرداخته اند، 

ین ترجیحاً در همان واحد اندازه گیری تعی در نظر گرفته شده اند و ذاتی و باقی مانده صورتریسک ها، به بیند! 

در  و، بایستی با استراتژی ها، اهداف افق های زمانی اند.وط به ریسک ها در نظر گرفته شدهمرب اهدافشده 

، توجه ویژه ای به ریسک های وابسته ERMسازگار باشند. چارچوب  امکان با داده های قابل مشاهده صورت

ه اشاره ک گونههمان این که چگونه یک رویداد می تواند ریسک های چندگانه در پی داشته باشد. دارد. 16به هم

ول با داشتن مدیران مسئ" مانند سبد )پرتفوی(، در سطح واحد یشد، مدیریت ریسک سازمان نیاز برای دید

واحد  سک برایز ریدارد که یک ارزیابی مرکب ا د، یا سایر فعالیت های کسب و کارعملیات، فرآین "واحد

 های جداگانه و فردی را می طلبد.

                                                           
26- Interrelated risks 
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 فعالیت های کنترلی

مدیریت ریسک  اشتراک

 و کنترل داخلی سازمانی

در کنترل داخلی و طرح شده  

مدیریت گسترش یافته در 

 ریسک سازمانی

مدیریت ریسک اضافه شده در 

 سازمانی

  انتخاب و توسعه فعالیت های

 کنترلی

- - 

  کنترل های انتخاب و توسعه

 کلی حاکم بر فن آوری

- - 

  استقرار از طریق سیاست ها و

 رویه ها

- - 

 

وان کمک در جهت کسب اطمینان از این که واکنش هردوی چارچوب ها، فعالیت های کنترلی را به عن

دید به روز تری از فن  . چارچوب یکپارچه کنترل داخلیارائه کرده اندانجام شده اند،  های ریسک مدیریت

 .ارائه داده استآوری و تأثیرات آن بر فعالیت جاری یک واحد 

 اطالعات و ارتباطات

 

مدیریت ریسک   اشتراک

 و کنترل داخلی سازمانی

در کنترل داخلی و طرح شده  

مدیریت گسترش یافته در 

 ریسک سازمانی

مدیریت اضافه شده در 

 ریسک سازمانی

  درونیبرقراری ارتباط  استفاده از اطالعات مربوط - 

 برقراری ارتباط برونی - - 

 

دست آمده از هداده های بو  داشته بت به اطالعات و ارتباطات، دید وسیع تری نسERMچارچوب 

. داده های تاریخی، واحد را قادر به پیگیری عملکرد حال و رویداد های آتی بالقوه را برجسته می کند، گذشته

را به سوی این که  و انتظارات کرده و دیدگاه ها هاواقعی در برابر هدف های تعیین شده، برنامه ها و طرح 

آماده می کند. داده های جاری اطالعات   ،عمل کرده گوناگونبا شرایط  ی مختلفادر دوره ه واحد چگونه

تحلیل فراهم می  و تجزیه تکمیل اساسی احتمالی و عوامل آینده های رویداد مورد در اتاضافی مهم، اطالع

جهت  با نیاز واحد درده ها، در یک مقطع زمانی و با جزئیات کامل دا گرفتنمنابع زیرساختی و  کند. اطالعات

. اند ارسازگشناسایی رویداد ها و ارزیابی و واکنش به ریسک ها و باقی ماندن در محدوده ریسک پذیری واحد 
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مرکز تبرای کنترل داخلی، مربوط و اطالعات مورد نیاز  بر کیفیت داده هاچارچوب یکپارچه کنترل داخلی 

  کرده است.دقیقی 

 فعالیت های نظارتی

مدیریت ریسک  اشتراک

 و کنترل داخلی سازمانی

در کنترل داخلی و طرح شده  

مدیریت گسترش یافته در 

 ریسک سازمانی

مدیریت ریسک اضافه شده در 

 سازمانی

  اجراء ارزیابی های مداوم و

 جداگانه

             - - 

  ارزیابی و اطالع رسانی

 نارسائی ها

- - 

 

کسب اطمینان از این که به  نظارتی را ارائه کرده اندکه ، فعالیت هایERMکنترل داخلی و چارچوب 

کمک و در طول زمان، مناسب باقی می ماند،  کردهو مدیریت ریسک، مستمراً عمل اجزاء کنترل داخلی 

رت استفاده از اطالعات مبنا و نظا بر نظارت دررا به روز تری  نگاهچه کنترل داخلی،. چارچوب یکپارکنندمی

  .ارائه داده است یرونین خدمات ببر ارائه دهندگا

 نتیجه گیریبحث و 
علیرغم همپوشانی های ذکر شده در خصوص چارچوب های کنترل داخلی و مدیریت ریسک سازمانی، 

 ترین موسسات حسابرسی و خدمات مدیریت جهانو با همکاری یکی از بزرگ  COSOکه توسط کمیته 

(PwC)  دیریت ممفهوم آن ها وجود دارد. می توان گفت در ساختار و  قابل ذکریمنتشر شده است، تفاوت های

و بر این اذعان دارند و کنترل داخلی، هر د ERMریسک سازمانی از کنترل داخلی، گسترده تر است. چارچوب 

. همچنین، هردوی این هستند عوامل مختلف درون و برون سازمانیناشی از  که ریسک ها در هر سطح از واحد،

اشند، در بر دستیابی به اهداف داشته ب ایجنبه که می توانند تأثیر بالقوهاین چارچوب ها، شناسایی ریسک را از 

سترش گ ERMچارچوب در  اند،ی که در چارچوب کنترل داخلی بیان شده برخی از مفاهیمنظر گرفته اند. 

ضافه ا رار نگرفته اند اما در چارچوب مدیریت ریسک سازمانی،برخی نیز در کنترل داخلی مورد بحث قیافته و 

نترل د و کیسک ها در سازمان استقرار می یاببرای رویارویی با ر ،مدیریت ریسک سازمانی نهایتاً. ندشده ا

 دهد.می کنترل و کاهش در محدوده قابل اطمینانریسک ها را  ، اینداخلی

 



11 
 

 

Compare COSO Integrated Framework-Internal Control 

3102 and risk management 3112 
 

Fatemeh Sarraf ]Ph.D[ 
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Soheil Mohammad Hasanzadeh 

Hossein Harabadi Farahani 

Abstract 

The first Internal Control-Integrated Framework published in 2991 and modified 

by leading PwC audit firm and prepared and published in May 1122 by The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 

This framework widely used by the board of directors and professional 

organizations around the world and used in the design, implementation and 

evaluation of internal control. Indeed, in the 1112, Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission published enterprise risk 

management-Intergrated Framework which could be used like a framework of 

risk management, and provide ancillary to business units and other entities to 

development and implementation a effective risk management. This framework, 

identified and described four objectives and eight components required for 

effective organization risk management. Recently, the Enterprise Risk 

Management is widely used by managers of many economic units as an indicator 

to evaluate and improve the risk management. In this article, we investigate 

differences and similarities between the two frameworks and compare objectives 

and components of theirs with focus to span of Enterprise Risk Management 

than Internal Control aspect. 
 

Keywords: Internal Control, Enterprise Risk Management, Internal Control 

Framework, COSO, Enterprise Risk 
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