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مقدمه
مدیران همواره در تالش��ند که بهترین کنترلهای داخلی 
را در س��ازمان خود مس��تقر کنند؛ چ��ون می دانند که در 
نب��ود سیس��تم کنترل داخل��ی اثربخش، تحقق رس��الت 
اصلی س��ازمان و کمین��ه کردن رویداده��ای غیرمنتظره 
بس��یار مش��کل خواهد بود. از طرفی وجود این کنترلهای داخلی باعث افزایش کارایی، کاهش ریس��ک از دست دادن 
داراییه��ا و دس��تیابی به اطمین��ان معق��ول از اعتمادپذیری صورته��ای مالی و رعای��ت قوانین و مقرارت خواهد ش��د 

)محمدی، 1387(.
کنترل داخلی، یک رویداد نیست، بلکه مجموعه ای از عملیات و فعالیتها بر پایه ستانده است. کنترل داخلی باید 
به عنوان جزء الزم هر س��امانه ای شناس��ایی ش��ود که مدیریت برای تنظیم و راهنمایی آن فعالیتها به کار می گیرد، نه 
به عنوان یک س��امانه جداگانه در درون یک دس��تگاه اجرایی )COSO, 1992(. با این مفهوم کنترل داخلی، کنترل 
مدیریت اس��ت که در درون یک واحد به عنوان بخش��ی از زیرس��اخت کنترل مدیریت به وجود می آید تا به مدیران در 
انجام کار یک واحد و دستیابی به هدفهای آن بر یک پایه و اساس مداوم کمک کند؛ لذا عاملی کلیدی در کمک برای 
دس��تیابی به هدف و کمینه کردن مشکالت اجرای مناس��ب کنترل داخلی است. کنترل داخلی جزء جدایی ناپذیر در 
اداره امور س��ازمان است که باعث فراهم شدن اطمینان منطقی در دستیابی سازمان به هدفهایش می شود )کرباسی 
ی��زدی، 1384(. کنترله��ای داخلی بخش مهمی از اداره یک س��ازمان اس��ت که ش��امل طرحها، ش��یوه ها و روش��های 
اجراشدنی برای دستیابی به وظیفه ها، هدفها و مقاصد و به عبارت دیگر پشتیبانی از مدیریت بر مبنای عملکرد است 

و نیز به عنوان اولین خط دفاعی در حفاظت از داراییها، پیشگیری، کشف خطاها و تقلب به کار می رود. 
مسئولیت پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه در بخش عمومی بر عهده مدیران است. مدیران با استقرار کنترل داخلی 
و به کارگیری پیوسته سیستمهای مناسب حسابداری، این مسئولیت را ایفا خواهند کرد )Lin et al., 2011(. از آنجا  که 
عملیات س��ازمانهای بخش عمومی متفاوت از یکدیگر اس��ت، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه سازمانها و 
دستگاههای بخش عمومی مقدور نیست. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات 

و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد )محمدی، 1387(.
از طرفی پیش��رفت س��ریع در فن��اوری اطالعات، ضرورت بهنگام س��ازی راهنماییه��ای کنترل داخل��ی در رابطه با 
سامانه های نوین رایانه ای را ایجاد می کند؛ لذا مدیران نیز برای اطمینان از این که فعالیتها در کنترل بوده و اثربخش 

هستند، باید در صورت لزوم ِبروز شوند )کرباسی یزدی، 1384(.

ضرورت وجود کنترلهای داخلی در

بخش عمومی
 دکتر محمدرضا عباس زاده 

جمال محمدی   
کامران محمدی  
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تعریف کنترلهای داخلی 
کنترل داخلی فرایندی بنیادی و پویاست که خود را به طور 
مداوم با تغییرات رو در روی س��ازمان هماهنگ و منطبق 
می سازد )Ogneva et al., 2007(. مدیریت و کارکنان 
در همه سطوح مجبور و ملزم به ارتباط با این فرایند هستند 
تا ریس��کها را شناس��ایی و اطمینان معقولی از دستیابی به 
رس��الت س��ازمان و هدفهای کل��ی آن کس��ب کنند. پس 
کنترلهای داخلی مجموعه اقداماتی است که مدیران برای 
تامین اطمینان نس��بی از اجرای صحی��ح امور و مطابقت 
آن با مقررات و سیاس��تهای وضع ش��ده انجام می دهند تا 
کارایی و س��ودمندی عملی��ات را باال برده و به هدفهای از 
قبل تعیین شده دست یابند )محمدی،1387(. به عبارت 
دیگ��ر، کنترلهای داخلی ش��امل طرح س��ازمان و تمامی 
رویه های هماهنگ پذیرفته شده در یک سازمان است که 
برای حفاظت از داراییها، رسیدگی به درستی و اتکاپذیری 
داده های حس��ابداری، ارتقای کارامدی عملیات و تشویق 
جه��ت پی��روی از رویه های مدیریتی تجویز ش��ده اس��ت 

)قربانی، 1386(.
کنترل داخل��ی، یک رویداد یا وضعیت خاص نیس��ت، 
بلکه مجموعه ای از اقدامات متوالی و فراگیر اس��ت که به 
همه فعالیتهای س��ازمان نفوذ و تس��ری پیدا می کند. این 
اقدامات در گستره عملیات یک سازمان و به شکلی مستمر 
روی می دهد. آنها در مسیری که مدیریت سازمان را اداره 

می کند و پیش می برد، به صورتی فراگیر و جدایی ناپذیر از 
آن وجود دارند )شعری، 1386(.

کنت��رل داخلی باید درونی و اصلی باش��د، ن��ه بیرونی و 
مجزا. با درونی و نهادی کردن آن، کنترل داخلی به عنوان 
عاملی اصلی و جدایی ناپذیر از فرایند اساس��ی مدیریت در 
امور برنامه ریزی، اجرا و نظارت در خواهد آمد. مس��ئولیت 
یک کنترل داخلی خوب بر عهده مدیران اس��ت. مدیریت 
هدفها را یکپارچه می کند، فعالیتها و س��ازوکارهای کنترلی 
را در ج��ای خود جایگ��ذاری و کنترل را نظ��ارت و ارزیابی 
می کن��د. بنابراین کنت��رل داخلی ابزاری ب��رای مدیریت و 
به طور مس��تقیم مرتبط با هدفهای سازمان است. با اینکه 
مدیریت رکن اصلی کنترل داخلی اس��ت، اما همه کارکنان 
س��ازمان نقش��های مهم��ی در ایج��اد واج��رای آن دارند. 
کارکن��ان افرادی هس��تند ک��ه کنترلهای داخل��ی را به اجرا 
در می آورند؛ پس سیس��تم کنت��رل داخلی زمانی در بخش 
عمومی می تواند اثربخش باش��د که در استقرار آن به رفتار 
اخالقی و شایستگی های فنی کارکنان توجه شود. بنابراین 
دس��تیابی به کنترل داخلی مناسب، مستلزم وجود کارکنان 

متعهد و درستکار و دارای ارزشهای اخالقی قوی است.
وجود کنترلهای درونی باعث بهبود عملکرد س��ازمانها 
و حتی باعث بهبود گزارش��گری مالی می شود. تحقیقات 
نش��ان می دهد وقتی س��ازمانها بر روی کنترلهای درونی 
متمرک��ز ش��وند، بهت��ر نتیج��ه گرفت��ه و باع��ث کاه��ش 

کنترل داخلی

یک رویداد یا وضعیت خاص نیست

بلکه مجموعه ای از اقدامات متوالی و فراگیر است که

به همه فعالیتهای سازمان نفوذ و تسری پیدا می کند
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هزینه ه��ای کنت��رل داخل��ی در س��ازمانها می ش��وند؛ به 
ای��ن دلیل ک��ه کنترلهای درونی ی��ک خودکنترلی در افراد 

  .)Cox, 2007(سازمانها به وجود می آورد
در سال 1985 کارگروه سازمانهای حامی کمیسیون 
ت�ردوی1 با پش��تیبانی و مش��ارکت معروفتری��ن محافل 
حرفه ای حس��ابداری امریکا ش��امل انجمن حسابداران 
رسمی امریکاAICPA( 2(، انجمن حسابداری امریکا، 
انجمن حسابرس��ان داخلی، انجمن حس��ابداران مدیریت 
و انجمن مدیران مالی تاس��یس ش��د و ب��ه همراه گروهی 
از مش��اوران، کار پژوهشی گس��ترده ای را بر روی تعریفها 
و مفهومه��ای کنت��رل داخلی آغ��از کرد. حاص��ل کار این 
کارگ��روه پ��س از طی چند مرحله گزارش��ی بود ک��ه با نام 
»کنترل داخلی- چارچوب یکپارچه« در 1992 منتشر شد. 
طبق این گزارش معتبر که به گزارش کوزو )COSO( نیز 
معروف اس��ت، کنترل داخلی این گونه تعریف شده است؛ 
کنترل داخلی فرایندی اس��ت که به منظور کسب اطمینان 
معق��ول از تحق��ق هدفهایی که در س��ه مقول��ه اصلی زیر 
دس��ته بندی می شوند، به وس��یله مدیریت و سایر کارکنان 

برقرار می شود:
• اثربخش�ی و کارایی عملی�ات )دربرگیرنده هدفهای 

عملیاتی3(
• اتکاپذیری گزارش�های مال�ی )دربر گیرنده هدفهای 

گزارشگری مالی4( 
)دربرگیرن��ده  و مق�ررات مرب�وط  قوانی�ن  رعای�ت   •

هدفهای رعایتی5( 
گروه اول به هدفهای اساس��ی ش��امل هدفهای مرتبط 
با عملکرد و س��وداوری و همچنین حفاظت داراییها اشاره 
می کند. گروه دوم به تهیه صورتهای مالی اتکاپذیر و سایر 
اقالم مالی استخراج ش��ده از این صورتها مربوط است که 
برای اطالع عموم منتش��ر می شوند. گروه سوم با رعایت 

قوانین و مقررات مربوط سروکار دارند )قربانی،1386(.
تحق��ق هدفه��ای ف��وق مس��تلزم وج��ود پن��ج عنصر 

تشکیل دهنده ساختار کنترل داخلی به شرح زیر است:
1- محیط کنترلی، 2- ارزیابی خطر، 3- فعالیتهای کنترلی، 

4- اطالعات و ارتباطات، و 5- نظارت و آزمون. 

ای��ن پنج عنص��ر یک چارچ��وب کلی و حداقل س��طح 
کیفی��ت پذیرفتنی را برای کنترل داخلی در بخش عمومی 
تعری��ف و مبنای��ی را ب��رای ارزیابی کنت��رل داخلی فراهم 
می کند و باعث می ش��ود که مدیریت برای گسترش دادن 
سیاس��تهای جزئی، رویه ها و عملیاتی که برای فعالیتهای 
یک سازمان مناس��ب هستند، پاسخگو باش��ند )کرباسی 
یزدی، 1384(. این پن��ج عنصر کنترل داخلی با یکدیگر 
مرتب��ط هس��تند و هر جزء آن می تواند س��ایر اجزا را متاثر 
کند؛ لذا تمام س��ازمانها برای کنترل فعالیتهایشان به تمام 

اجزای کنترل داخلی احتیاج دارند.

پیشینه پژوهشهای مرتبط 
در س��الهای اخیر، تع��دادی پژوه��ش در زمینه اس��تقرار 
کنترله��ای داخلی مناس��ب در بخش عموم��ی در ایاالت 
متحد امریکا انجام ش��ده اس��ت که به برخی از آنها در زیر 

اشاره می شود:  
 )FMFIA( 6قان�ون یکپارچه مالی مدی�ران فدرال
مصوب س��ال 1982 دیوان محاس��بات را ملزم می کند که 
اس��تانداردهایی برای کنترل داخل��ی در دولت صادر کند. 
ای��ن اس��تانداردها چارچ��وب کل��ی در ایج��اد و نگهداری 
کنترل داخلی، شناس��ایی عملکرد مدیریت و چالش��های 
آن، شناس��ایی نواحی گس��ترده خطر ریس��ک، ش��ناخت 
تقلب، کشف سوءاستفاده و سوءمدیریت را فراهم می کنند 

)کرباسی یزدی، 1384(.
رهنمودهای استانداردهای کنترل داخلی مصوب سال 
1992 سازمان بین المللی نهادهای عالی حسابرسی 
اینتوسایINTOSAI( 7( عنوان می کند که باید در زمینه 
طراحی، اجرا و ارزیابی کنترلهای داخلی، اس��تانداردهایی 
س��ازمان  س��ال 2001،  در  و  ادام��ه  در  ش��ود.  تدوی��ن 
بین الملل��ی نهادهای عالی حسابرس��ی تصمیم گرفت که 
رهنمودهای اس��تانداردهای کنترل داخلی س��ال 1992را 
بازنگ��ری کند تا همه تحوالت اخیر مرب��وط به کنترلهای 
داخل��ی را در آن منظ��ور کند و مفهومه��ای گزارش کمیته 
سازمانهای پش��تیبان گزارش تردوی به نام کنترل داخلی 
چارچوب یکپارچ��ه را در رهنمود فوق بگنجاند. عالوه بر 
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اخالق پسندیده

کارکنان دولتی

پیش نیاز و

سازنده اعتماد عمومی و

 سنگ زیربنای

 اداره صحیح امور است

توج��ه به چارچوب کنترل داخل��ی یکپارچه و رهنمودهای 
س��ال1992، توجه به دیدگاه اخالق هم مدنظر بود؛ زیرا 
از س��الهای دهه 1990به بعد، اهمیت رفتار اخالقی مانند 
پیش��گیری از تقلب و تبانی در بخش دولتی، بس��یار مورد 
توجه بوده است. انتظار جامعه این است که کارکنان دولت، 
منافع عموم مردم را با درستکاری حفظ و منابع عمومی را 
به نحو مناس��بی مدیریت کنند و با شهروندان باید رفتاری 
منصفانه و بر مبنای قانون و عدالت )تکریم ارباب رجوع( 
داشته باش��ند. بنابراین، اخالق پسندیده کارکنان دولتی، 
پیش نیاز و س��ازنده اعتماد عمومی و سنگ زیربنای اداره 

  .)COSO,1992( صحیح امور است
تحقیقات اوگنوا و دیگران نش��ان داد که وجود ضعف در 
کنترله��ای داخلی باعث کاهش کیفیت گزارش��گری مالی 

.)Ogneva et al., 2007( سازمانها می شود
تحقیقات آش��باغ و دیگران نش��ان داد که وجود و الزام 
کنترله��ای داخل��ی طبق قانون ک��وزو و قانون س�اربینز-
اکس�لیSOX( 8( باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی 

.)Ashbaugh et al., 2008( می شود
همچنین نتایج تحقیقات هاچ برگ و دیگران نش��ان داد 
ک��ه وجود کنترله��ای داخلی موجب گزارش��گری مالی قابل 
فه��م، دقی��ق، صحیح و درس��ت می ش��ود. این ام��ر برای 
سرمایه گذاران و استفاده کنندگان حیاتی است و اعتماد آنها را 
 )Hochberg نسبت به گزارشهای ارائه ش��ده جلب می کند

.et al., 2009(
نتیجه تحقی��ق انجمن حس��ابداران رس��می امریکا در 
خصوص علل گزارشگری مالی متقلبانه، ضعف کنترلهای 
داخلی بوده اس��ت. می ت��وان چنین نتیج��ه گرفت که اگر 
کنترلهای داخلی در بخش عمومی ضعیف نباشد و به طور 
قوی تعبیه ش��ده باش��د، منج��ر به ارائه گزارش��های مالی 

.)Petrovist et al., 2011( اتکاپذیر خواهد گردید
بخش 404 قانون س��اربینز- اکس��لی9 در مورد کنترل 
داخل��ی الزام می کند که گ��زارش کنترله��ای داخلی باید 
به صورت س��االنه توس��ط مدیریت تهیه ش��ود و شامل 
کنترله��ای  س��اختار  اثربخش��ی  از  مدیری��ت  ارزیاب��ی 
داخلی و رویه های گزارش��گری مالی باش��د. همچنین، 

حسابرس��ان نیز ملزم ب��ه اظهارنظر در خصوص ارزیابی 
مدیری��ت از کنترلهای داخلی حاکم بر گزارش��گری مالی 

.)Hochberg et al., 2009( هس��تند
درس��ال 1974، انجمن حس��ابداران رس��می امریکا 
 )Cohen( کمیس��یونی را که بعدها به کمیسیون کوهن
معروف شد مامور تحقیق درباره مسئولیتهای حسابرسان 
کرد. یکی از مهمترین توصیه های کمیسیون کوهن این 
بود که مدیران عالوه بر صورتهای مالی، گزارش��ی نیز 
در خص��وص وضعیت کنترلهای داخلی تهیه و منتش��ر 
کنند و حسابرس��ان هم به بررسی این گزارش بپردازند 

.)Ashbaugh et al., 2007(
تحقیق��ات آلتمور و بتی نش��ان داد که بحران مالی اخیر 
نی��از جامعه اقتص��ادی به وجود یک قان��ون کنترل داخلی 
در بخ��ش عمومی را که از پش��توانه قانونی قوی برخوردار 
 .)Altamuro & Beaty, 2010( باشد، آشکار می کند

4



شماره 56 دی 1390

نتیج��ه تحقیق��ات لین و هم��کاران در خص��وص تاثیر 
کارکن��ان بر کنترلهای داخلی نش��ان داد که کارکنان صادق 
و شایس��ته در اعمال کنترلهای قوی بر گزارشدهی مالی به 
مدیری��ت کمک کرده و باعث کاهش مش��کالت در اعمال 
.)Lin et al., 2011( کنترل داخلی در سازمان می شوند

جعف��ر باباجان��ی در مقاله ای )1381( با نام مس��ئولیت 
پاس��خگویی و کنت��رل داخل��ی در بخش عموم��ی چنین 
اظهار داش��ته اس��ت که فعالیتهای غیربازرگانی موسوم به 
فعالیتهای از نوع غیرانتفاعی که از فعالیتهای اصلی دولت 
و س��ازمانهای بزرگ بخش عمومی محس��وب می شوند، 
به رغم تشابه کلی و شکلی، تفاوتهای درخور مالحظه ای 

در محتوای هدفها و اجزای کنترل داخلی دارند.
وی در ادام��ه اظهار م��ی دارد هدفها و س��اختار کنترل 
داخلی در موسسه های بزرگ بخش عمومی، تحت تاثیر 

ویژگیه��ای پیرامون فعالیته��ای غیرانتفاعی و با مفهومی 
تحت عنوان مسئولیت پاسخگویی عمومی قرار می گیرد. 
هدفها و س��اختار کنترل داخلی موسسه های بزرگ بخش 
عمومی و به ویژه دولت با مفهوم مس��ئولیت پاس��خگویی 
در تعام��ل ب��وده و مکم��ل یکدیگرند. با افزایش س��طح 
مسئولیت پاسخگویی ملی و عملیاتی، مفاهیم کنترل یافته 
و هدفها و اجزای کنترل داخلی نیز متناس��ب با آن تعدیل 
می یاب��د. برخ��ی از اجزای کنترل داخل��ی نظیر اطالعات 
و ارتباط��ات و روش کنت��رل، در فعالیته��ای غیرانتفاعی 
دول��ت و س��ازمانهای ب��زرگ بخ��ش عموم��ی تفاوتهای 
درخورمالحظه ای نسبت به فعالیتهای بازرگانی دارد و در 
برخی اجزا نظیرمحیط پیرامون کنترلی و ارزیابی ریس��ک 
و نظارت، این تفاوتها چندان معنیدار به نظر نمی رسد. در 
حال حاضر به رغم پیش بینی مبانی مسئولیت پاسخگویی 
در قان��ون اساس��ی جمهوری اس��المی ای��ران، قوانین و 
مقررات عادی متناس��ب با آن تدوین نشده و شرایط الزم 
برای پاس��خگو ک��ردن واقعی مقامات منتخب و مس��ئول 
فراهم نش��ده اس��ت. به همین دلیل، نظام کنترلی حاکم 
ب��ر فعالیته��ای دول��ت و س��ازمانهای ب��زرگ عمومی نیز 
بر روش��های س��نتی کنترل تاکید دارند و ش��رایط الزم را 
برای تحقق مس��ئولیت پاس��خگویی مالی و عملیاتی این 
قبیل س��ازمانها فراهم نمی سازند. برای برون رفت از این 
وضعیت نامناس��ب، مواردی به شرح زیر درخور ذکر است 

)باباجانی،1381(:
الف- بازنگری در قوانین و مقررات عادی حاکم بر نظارت 
مالی و عملیاتی، بر اس��اس مطالعات تطبیقی و اس��تفاده 
از تجربه های مفید کش��ورهای پیش��رفته و در نظر گرفتن 

ویژگیهای خاص ایران.
ب- تصوی��ب قوانی��ن و مق��ررات مناس��ب و مل��زم کردن 
مس��ئوالن دس��تگاههای اجرایی به پاس��خگویی مالی و 
عملیاتی و انتش��ار گزارشهای مربوط به پاسخگویی مالی 
و عملیاتی جهت دسترس��ی عموم به منظور تامین حقوق 

شهروندان.
ج- طراحی و تدوین و اجرای نظام حسابداری و گزارشگری 
مالی و روش��ها و کنترل مناسب و اعمال نظارت به منظور 

هدفها و ساختار کنترل داخلی

موسسه های بزرگ بخش عمومی و

به ویژه دولت

با مفهوم مسئولیت پاسخگویی

در تعامل بوده و

مکمل یکدیگرند
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شفاف سازی مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی.
د- طراحی روشهای نوین کنترل و نظارت با تاکید بر تغییر 
جهت نظام و کنترل از داده ها به ستانده ها و کسب نتایج و 

کاهش کنترلهای غیرضروری.
حس��اس یگانه )1386( در مقاله ای با عنوان »ضرورت 
بازنگری در کنترل و حسابرس��ی داخلی سیس��تم بانکی« 
اشاره می کند که تحوالت اخیر سامانه بانکی که به معنای 
عمیق خود به جهانی ش��دن دالل��ت دارد، نیاز به نظارت 
محتاطانه را جهت حفظ ثبات و اطمینان در س��امانه مالی 
افزای��ش داده و این موضوع با وقوع بحران مالی جهانی، 
اهمیت بس��یار بیش��تر یافته اس��ت. با توجه ب��ه نزدیکی 
زمان خصوصی س��ازی بانکهای دولتی، ضرورت دارد که 
چارچوب سامانه کنترل داخلی و کارکرد حسابرسی داخلی 
آنها مورد بازنگری قرار گیرد و تمامی الزامات تعیین ش��ده 
توس��ط کمیت�ه ب�ال )Basel Committee( در نظارت 
بانکی باید مدنظر قرار گیرد. تصریح بند »ج« سیاستهای 
کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر آماده سازی بنگاه های 
داخلی قبل از واگذاری به منظور رویارویی هوش��مندانه با 
قواع��د تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند، 
اهمیت بازنگری در چارچ��وب کنترلهای داخلی و کارکرد 
واحد حسابرسی داخلی بانکهای دولتی مشمول واگذاری 
را دو چندان می کند. بنابراین سامانه کنترل داخلی بانکها 
بای��د بر پای��ه آن دس��ته از عناصر ضروری ق��رار گیرد که 
ب��رای اطمین��ان از رعایت قوانین و مقررات دس��تیابی به 
س��ودآوری درازمدت، تهیه گزارش��های مالی و مدیریتی 
اتکاپذی��ر و کاهش ریس��ک زیانهای پیش بینی نش��ده یا 
خدشه دار شدن حسن ش��هرت بانکی الزم است. افزون 
ب��ر این، به منظور اطمینان از س��رانجام کار حسابرس��ان 
داخل��ی، باید هم��کاری و هماهنگی موث��ری بین ناظر، 
حس��ابرس داخلی و حس��ابرس مس��تقل در قالب اصول 

معینی تعریف شود.
زارعی و عبدی در مقاله ای )1389( با عنوان »کنترلهای 
داخلی و مش��کالت آن در بخش دولتی« عنوان کردند که 
بر اس��اس تئوری محدودیت، هر س��ازمان جهت رسیدن 
به هدفه��ای اصلی خود ب��ا محدودیته��ا و موانعی مواجه 

است. دس��تگاههای اجرایی نیز در راستای تحقق اهداف 
کالن اقتص��ادی، سیاس��ی، اجتماعی و علمی در س��طح 
کالن و خ��رد به اجرای مطلوب سیس��تم کنت��رل داخلی با 
محدودیتها و موانعی روبه روست. بدون شک شناسایی و 
رفع موانع و محدودیتهای حاکم بر سیس��تم کنترل داخلی 
در دس��تگاههای اجرای��ی می توان��د دولت را در رس��یدن 
ب��ه هدفهای خود ک��ه ایجاد رفاه برای مردم و ش��کوفایی 
کش��ور و پاس��خگویی در مقابل ش��هروندان اس��ت یاری 
رساند. نتیجه یافته های پژوهش نشان داد که آموزشهای 
کارامد و کاربردی ب��رای کارکنان مالی، مقررات مربوط به 
کنترلهای داخلی، نیروهای انس��انی متخصص و کارامد، 
س��ه ش��رط الزم برای اجرای کنترل داخلی مطلوب است 

)زارعی و عبدی، 1389(.

نتیجه گیری
ضرورت وجود سیس��تم کنترل داخلی در بخش عمومی، 
امروزه به خوبی احس��اس می ش��ود؛ زیرا سیس��تم کنترل 
داخل��ی اگر به درس��تی طراح��ی و اجرا ش��ود، باعث دقت 
عمل و کارایی سیس��تمهای اطالعاتی می ش��ود و کیفیت 
گزارش��گری بخش عمومی را بهبود می بخشد و مطابقت 
آن با قوانین موضوعه را س��بب می شود. از این رو طراحی 
و اج��رای مطل��وب کنترلهای داخل��ی در بخش عمومی از 
اهمی��ت فوق الع��اده ای برخ��وردار اس��ت. به همین دلیل، 
مدی��ران بخش��های عمومی باید ب��رای تامی��ن اطمینان 
نس��بی از دس��تیابی به هدفه��ای پیش بینی شده،حس��ن 
اج��رای فعالیته��ا در کلی��ه زمینه ها،جلوگی��ری از هر گونه 
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اخت��الس، تقلب و اس��تفاده نادرس��ت از مناب��ع و داراییها 
و تحقق مس��ئولیت پاس��خگویی و حس��ابدهی نسبت به 
فعالیتهای انجام ش��ده، به طراحی و اجرای سامانه کنترل 

داخلی مناسب بپردازند.

پانوشتها 
1- در س��ال 1992 گروه متشکل از چند س��ازمان حرفه ای حسابداری 
نتیجه مطالعات بس��یار مه��م خود را با عنوان کنت��رل داخلی چارچوب 
یکپارچ��ه منتش��ر کرد. این تحقیق بیش��تر ب��ا نام گزارش ک��وزو مورد 

استفاده قرار می گیرد.   
2- American Institute Of Certified Public   

    Accountants(AICPA)

3- Operation Objectives

4- Financial Reporting Objectives

5- Compliance Objectives

6- Federal Manager Financial Integrity Act (FMFI)

7- International Organization of Supreme Audit             

    Institutions (INTOSAI)

8- Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX)

9- در س��ال2002 قان��ون حفاظ��ت از منافع س��رمایه گذاران و اصالح 
رویه های حس��ابداری شرکتهای سهامی عام 2002، معروف به قانون 
ساربینز – اکسلی به عنوان پاسخی مناسب جهت مقابله با رسوایی مالی 
ش��رکتهای بزرگ و برجس��ته ایاالت متحده به تصویب رسید. یکی از 
بخش��های این قانون به نام بخش ارزیابی مدیریت از کنترلهای داخلی 

می باشد. 
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