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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. 

Keywords: Internal Control System, Fuzzy Delphi, Importance-
Performance Analysis, Fuzzy Gap Analysis. 
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 ایران هايبانک در داخلی هايکنترل نظام استقرار وضعیت

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،يرشته حسابدار يدکتر يدانشجو   يمرتضو یمرتض دیس
 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،يگروه حسابدار ار،یدانش  جواد شکرخواه 
 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،ياستاد، گروه حسابدار   یجعفر باباجان
  

 چکیده
 و منابع حفظ جهت در را مدیریت و است ایمن و سالم بانکداري عملیات مبناي داخلی، هايکنترل نظام

 یکنون تیمستلزم شناخت وضع ،یداخل يهابهبود عملکرد نظام کنترل ازآنجاکه .نمایدمی یاري بانک منافع
 رانیا يهادر بانک یداخل يهاموجود استقرار نظام کنترل تیتلاش شد تا وضع قیتحق نیدر ا باشد،یآن م

 تیاز خبرگان خواسته شد تا وضع شدهیطراحمنظور، در پرسشنامه  نیا ي. براردیقرار گ یابیمورد ارز
 تیاهم زانیم نها را با در نظر گرفتبانک یداخل يهااثرگذار در استقرار نظام کنترل يهاموجود شاخص

ي، شکاف فاز لیتحل ،يفاز یدلف هاياز روش يریگبهره با یافتیدر يهاپاسخ .کنند یابیارز هاشاخص نیا
 تیشده است. طبق نظر خبرگان، وضع لیوتحلهیتجز ،مقایسه زوجیعملکرد و آزمون  -تیاهم لیتحل

 يهاافتهی .شد یابینامطلوب ارز هاداخلی بانک يهااثرگذار در استقرار نظام کنترل يهاموجود همه شاخص
 وموجود (آنچه هست)  تیوضع نیشاخص، ب 3 جزبهآن است که  انگریبحاصل از تحلیل شکاف فازي نیز 

 لیتحل يهاافتهیطبق همچنین  معنادار وجود دارد. افشکها باشد) شاخص دیمطلوب (آنچه با تیوضع
رغم برخورداري از اهمیت بالا، علیشاخص  113، موردمطالعهشاخص  119 عملکرد، از مجموع -تیاهم

 نیگرفت که ب جهینت توانیم یزوج سهیآزمون مقاعلاوه بر این، بر اساس نتایج  .ددارنن قابل قبولیعملکرد 
 یداخل يهاکنترلنظام  گانهابعاد پنج هاي اثرگذار در استقرارشاخص مطلوب تیموجود و وضع تیوضع

و اطلاعات و ارتباطات ی، کنترل يهاتیفعال ،سکیر یابیارز ی،کنترل طیمحیعنی کشور  يهابانک
 معنادار وجود دارد. اختلاف یشیپا يهاتیفعال

   .يشکاف فاز لیعملکرد، تحل -تیاهم لیتحل ،يفاز یدلف ،یداخل يهانظام کنترل :هاواژهکلید
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 مقدمه
بوده و نظام  منیسالم و ا يبانکدار يبرا یاساس يمبنا ،ينظام بانکدار در هاي داخلیکنترل
. مقوله دینمایم ياریرا در جهت حفظ منابع و منافع بانک  تیری، مداثربخش یکنترل

 ,.Baugh et al( دارد یبانک میاز مفاه ياریبا بس یارتباط تنگاتنگ ،یداخل يهاکنترل

، استقرار نظام منتشرهبال نیز در بسیاري از اسناد  ی، کمیته نظارت بانکرونی. ازا)2021
است.  معرفی کردهها هاي داخلی توانمند را لازمه مدیریت اثربخش و کاراي بانککنترل

مستلزم  ،یاتیعمل سکیر ژهیوبه یبانک يهاسکیاز ر ياریمؤثر بس تیریمثال، مدعنوانبه
 انیو ارکان بانک جر فیوظا یاست که در تمام يهاي داخلی توانمنداستقرار نظام کنترل

 .)Basel Committee on Banking Supervision, 1998( داشته باشد
 يسازادهیاز آن است که نقص در پ یگذشته حاک اتیمرور تجرب از سوي دیگر،

 هاي هنگفتیزیانها بوده و به بانک یمال يهابحران جادیا یعامل اصل ،یکاف يهاکنترل
مناسب و  یداخل يهااز موارد، وجود نظام کنترل یبالعکس در برخ .وارد کرده است
 شده است ریفراگ یمال يهاناز بحرا یناش يهاانیتر، موجب کاهش زنظارت اثربخش

)Senior Supervisors Group, 2009 يون بازوهاي داخلی همچ، نظام کنترلبنابراین)؛ 
اثربخش،  ياوهیرا به ش یبانک يهاسکیر توانیکه به کمک آن م است يتوانمند

 Bento et( حاصل نمود نانیاطم یشرکت تیو از استقرار نظام توانمند حاکمکرد  تیریمد

al., 2018(. 
 داخلی کنترل نظام استقرار بانکی، شبکه در کارایی بهبود شرطپیش بر این اساس،

 هابانک اهداف به دستیابی جهت داخلی هايکنترل يریکارگبه است و مناسب
 داخلی هايکنترل برتر و بهتر يهاستمیس براي تقاضا دلیل، همین به. باشدمی ناپذیراجتناب

 رهنمودهاي تاکنون ،رونی. ازا)1397است (رضوي عراقی و همکاران،  افزایش به رو دائماً
 ها،بانک دولتی، هايسازمان نظیر خاص هايمحدوده در داخلی هايکنترل براي مختلفی
 المللیبین و داخلی هايسازمان سوي از...  و غیرانتفاعی هايسازمان بیمه، هايشرکت



 45 |  و همکاران يمرتضو؛ رانیا يهادر بانک یداخل يهااستقرار نظام کنترل تیوضع

هاي داخلی به شرح برخی از اسناد منتشره توسط کمیته بال در زمینه کنترلاست.  شدهارائه
 :باشدیذیل م
چـارچوبی «اصل تحت عنوان  13انتشار سندي با کمیته بال اقدام به  1998در سال  −

 نمود.» هاي داخلی در واحدهاي بانکیبراي نظام کنترل
هـا و رابطـه حسابرسی داخلـی در بانـک«تحت عنوان  يگری، سند د2001در سال  −

 منتشر شد.» ناظران با حسابرسان
، راهنمـاي 2008کمیته مذکور با استفاده از تجربیات بحـران سـال  ،2012در سال  −

اصـل  20تهیـه کـرد کـه مشـتمل بـر را » هـاحسابرسـی داخلـی در بانـک«نظارتی تغییریافته 
 .باشدیم

 13مشتمل بر » هارهنمودهاي اصول حاکمیت شرکتی براي بانک«، 2015در سال  −
 در آن موردتوجه قرار گرفته است. هاي داخلیاصل منتشر شد که استقرار نظام کنترل

 کند،یبه نظارت اثربخش کمک م یابیبه دست کهنیعلاوه بر ا یداخل يهاکنترل
 یمال يهاییها و رسوادر برابر بحران نفعانياز ذ زیها نها در بانکشرکت ریهمچون سا
است  نفعانيانواع ذ يبرا یخط دفاع نیدرواقع اول یداخل يها. کنترلکندیمحافظت م

 گر،ید يو از سو شودیوارد عمل م یو نظارت یمقررات ،یرسحساب يهاتیاز فعال شیکه پ
(اسدي  شودیمحسوب م زیها نبانک تیاصلاح وضع يبرا نظارتی يهانهادراهکار  نیآخر

و احتمال انتقال  یبانک يهاتیفعال ژهیو تیبه ماه تی). با عنا1397 ثابت، مهدوي و
 تیکفاعدم ،یها و مؤسسات مالبانک ریبانک به سا کیاز  یمال يتنگنا یستمیس

بر شهرت،  یتوجهنامطلوب قابل يامدهایپ تواندیم يدر بخش بانکدار یداخل يهاکنترل
داشته باشد  یتبع آن، کل نظام مالها و بهتوسط بانک یعموم نانیاعتبار و جلب اطم

)Arndorfer & Minto, 2015(. 
 هايطرح ارزیابی در یتوجهقابل نقش هابانک که ایران نظیر کشورهایی اقتصاد در

 حصول و اعطاشده مالی تسهیلات يریکارگبه نحوه بر مستمر نظارت اعمال اقتصادي،
 وجود و سلامت نبود دارند، عهده بر هاطرح اجراي در مالی انضباط وجود از اطمینان
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 پیکره بر عدیده هايخسارت آمدن وارد موجب تواندداخلی می هايکنترل نظام در ضعف
توسعه درحال کشورهاي بانکی نظام عرصه در ثباتیبی ،گریدعبارت. بهشود اقتصاد

 مشکلات و موانع با را ساختارها بهبود و اقتصادي اصلاحات و تغییرات اجراي تواندمی
 ).1397 ،حسینی و همکاران(سازد  مواجه اساسی

وضعیت  ها، شناختداخلی بانک هايکنترل تقویت نظام نخستین گام در راستاي
باشد. نظر به اهمیت موضوع، در این تحقیق با استفاده از نظام مذکور می موجود استقرار

 داخلی هايکنترل نظام هاي اثرگذار تلاش شده است که وضعیت موجود استقرارشاخص
نظور، پرسش اصلی پژوهش به این ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. براي این م هايبانک در

 بندي شد:شرح صورت
 است؟ چگونه رانیا يهادر بانک یداخل يهاموجود استقرار نظام کنترل تیوضع

 با توجه به پرسش اصلی تحقیق، چهار پرسش فرعی به شرح ذیل طرح شد:
 يهـاداخلـی بانک يهـااثرگذار در استقرار نظـام کنترل يهاشاخصاز  کیکدام )1

 در حال حاضر از وضعیت مطلوب برخوردار است؟ رانیا
اثرگـذار در  يهااز شـاخص کیـکـدامبین وضعیت مطلوب و وضـعیت موجـود  )2

 معنادار وجود دارد؟ ، شکافرانیا يهاداخلی بانک يهااستقرار نظام کنترل
 يهـاداخلـی بانک يهـااثرگذار در استقرار نظـام کنترل يهاشاخصاز  کیکدام )3

 شوند؟هاي بهبود محسوب میدر شرایط کنونی، اولویت رانیا
از ابعاد  کیکدامدر اثرگذار  يهاشاخصبین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود  )4

 ایران، تفاوت معنادار وجود دارد؟ هايبانک داخلی هايکنترل نظام

 پژوهش پیشینه
عمومـاً  یداخلـ يهـادارد. کنترل یسـابقه طولـان یدر بخـش مـال یداخلـ يهـاتوسعه کنترل

تـا احتمـال  شـودیبـه کـار گرفتـه مـ هاسکیر تیریدر مد یاصل ياز ابزارها یکیعنوان به
 نـانیحصـول اطم يبـرا یهـا روشـکنترل نیـا نی. همچنـابدی شیوکارها افزاکسب تیموفق
 دیـنمایها فـراهم مـتوسط شـرکت يت الزامات گزارشگریمقررات از رعا کنندگاننیتدو
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)Chiu, 2015( .تیاست که مسئول يریخط فهیاثربخش، وظ یداخل يهااستقرار نظام کنترل 
 .ردیگیقرار م رهیمدئتیه یعنیسازمان  یتیریرده مد نیآن به عهده بالاتر استقرار

است که الزامات  افتهیتوسعه  ياگونهبه یدر مؤسسات مال یداخل يهاکنترل نظام
و  یاطیمقررات احت ،یجرائم مال ،یداخل يهاالزامات مربوط به تقلب رینظ ریمتغ یمقررات

 دیرا برآورده نما انیو ارتباط با مشتر هیسرما يبازارها يمقررات گزارشگر تیرعا
)Kinsella, 1995در اروپا،  یخدمات مال میمقررات تنظ يسازکپارچهی ندیرآ). با شروع ف

 يگذارهیسرما يهاطرح ،يگذارهیسرما يهاها، شرکتدر بانک یداخل يهانظام کنترل
 يهااز حوزه یکیمشترك مختلط به  يگذارهیسرما يهاازآن، صندوقمشترك و پس

در  شدهانجامهاي خارجی و داخلی پژوهش مروربهدر ادامه شد.  لیمقررات تبد نیتدو
 شود.زمینه پژوهش پرداخته می

)Baugh et al., 2021( هايکنترل کیفیت ریتأث ها،بانک از اينمونه از استفاده با 
 تحقیق نتایج اساس بر. کردند بررسی هاآن آتی عملکرد و پذیريریسک بر را داخلی

 در کنند،می گزارش را داخلی هايکنترل بااهمیت هايضعف که هاییبانک مذکور،
 يهاضعف این، بر علاوه. داشت خواهند تريضعیف عملکرد و بالاتر ریسک آینده

 و ايبهره درآمدهاي رشد و تسهیلات ها،دارایی کل جمع با داخلی هايکنترل بااهمیت
 ابعاد ریتأث تحقیقی در) Koutoupis & Malisiovas, 2021( .دارد منفی ارتباط اي،غیربهره

 در مقررات و قوانین رعایت و سودآوري اعتباري، ریسک بر داخلی هايکنترل نظام
 ریسک، ارزیابی ابعاد که داد نشان نتایج. دادند قرار یموردبررس را ییکایآمر هايبانک

 همه همچنین،. دارد ریتأث اعتباري ریسک بر ارتباطات و اطلاعات و کنترلی هايفعالیت
 ابعاد همه و سودآوري بر داريمعنی ریتأث ریسک، ارزیابیجز به داخلی هايکنترل ابعاد

 در مقررات و قوانین رعایت بر داريمعنا ریتأث کنترلی، محیطجز به داخلی هايکنترل
 و کنترلی هايفعالیت ابعاد ارتباط اگرچه دیگر، سوي از. دارد ییکایآمر هايبانک

 با مذکور ابعاد ارتباط اما است، دارمعنا و مثبت هابانک سودآوري با ارتباطات و اطلاعات
 .باشدمی دارمعنا و منفی هابانک در مقررات و قوانین رعایت
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)Kashyap & Iveroth, 2021 (داخلی راهبري هايدستورالعمل ریتأث پژوهشی در 
 بزرگ هايبانک از یکی گانهسه دفاعی خطوط و ریسک ساختار بر را اروپا مرکزي بانک
 اصلاح به ملزم هابانک ،مورداشاره هايدستورالعمل اساس بر. کردند بررسی سوئد کشور

 ریسک کارکردهاي تفکیک طریق از ریسک کنترل هاينقش و فرایندها ساختارها،
 پاسخگویی سازوکارهاي اگرچه که داد نشان هایافته. باشندمی) رعایت( تطبیق و عملیاتی

 سازمانی، ساختار تغییر و هادستورالعمل اجراي جهیدرنت سازمانیبرون و سازمانیدرون
 ايبالقوه پیامدهاي تواندمی و است باقی کماکان شفافیت هايچالش اما است، شده تقویت

 بین رابطه ايمطالعه در) Zhang et al., 2021( .باشد داشته نظارتی و سازمانی اهداف براي
 لیوتحلهیتجز را چینی بانک 44 پذیريریسک عملکرد و ریسک راهبري سازوکارهاي

 به دو هر سرمایه کفایت مقررات و ریسک راهبري که کندمی دییتأ مطالعه نتایج. کردند
 کاهش در بیشتري ریتأث سرمایه کفایت مقررات اما کرده؛ کمک هابانک سودآوري بهبود

 کاهش در ریسک راهبري نقش همچنین. است داشته هابانک پذیريریسک رفتارهاي
 در و ترضعیف بهتر، ریسک مدیریت شاخص با هايبانک پذیريریسک رفتارهاي
 ریتأث کاهش موجب نیز دولت مالکیت این، بر علاوه. است بوده ترقويها آن عملکرد
 .شودمی هابانک پذیريرفتار ریسک بر ریسک مدیریت

)McNulty & Akhigbe, 2017( ها و ضعف به بررسی رابطه بین عملکرد بانک
شد) پرداختند. نتایج ي ریگاندازهي حقوقی هانهیهزهاي داخلی (که با استفاده از کنترل

 ها و بازده سهام دارد.معناداري بر زیان وام ریتأثهاي حقوقی، تحقیق نشان داد که هزینه
)Cho & Chung, 2016هاي هاي داخلی (افشاي ضعف) به بررسی کیفیت کنترل
 مورداشارهي تحقیق هاافتهها در بخش بانکی پرداختند. یهاي داخلی) بر ذخایر وامکنترل

افشا  هاي داخلیهاي کنترلها در ادواري که ضعفدهد که مانده ذخایر واممی نشان
 ي در زمینهزیآمتیاقدامات موفقکه  ییهابانکشود، بیشتر از سایر ادوار است. همچنین می

در  هاوام ذخایر کاهش ارزش، سطح دهندهاي داخلی انجام میهاي کنترلضعف اصلاح
 کنند.نمیگزارش را بالا  ندهیسال آ
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)Gündoğdu et al., 2013( قیاز طررا  هیترک یبخش بانک یداخل هايکنترل نظام 
 هايکنترل يهاتید که فعالانشان د نتایج نمودند. یابیارزها بانکسالانه  يهاگزارش

 یبانک نظاماست و در این زمینه  یالمللنیب ياستانداردها مطابق ،هیترکي هابانک یداخل
 د.شابمی برخوردار اثربخش یکنترل يهاهیرواز کشور این 

)Jin et al., 2013( ازجمله 1بهسازي شرکت بیمه سپرده فدرالالزامات قانون  ریتأث 
هاي داخلی را بر رفتار گزارش ارزیابی مدیریت و حسابرس در خصوص اثربخشی کنترل

، آمدهدستبهها قبل از بحران مالی بررسی کردند. بر اساس شواهد پذیري بانکریسک
هاي داخلی مطابق قانون مذکور بودند، ریسک هایی که ملزم به رعایت کنترلبانک
تري در دوره قبل از بحران داشتند و از نوسان حاشیه سود، سود و شاخص بحران پایین
کمتري در دوره بحران،  احتمالبههاي مذکور تري برخوردار بودند. همچنین بانکپایین

 مالی شدند.دچار درماندگی 
)Campbell et al., 2016(  ارتباط بین مدت همکاري مشترك مدیران ارشد و

هاي تحقیق نشان داد که همکاري یافته ی قرار دادند.موردبررسداخلی را  هايکیفیت کنترل
هاي داخلی را کاهش مدیران اجرایی ارشد، احتمال وجود ضعف در کنترل ترطولانی

هاي چینی هاي داخلی در بانککنترلبه بررسی اصول  )Higgins, 2012(دهد. می
 تواندمیاستانداردها  نیا وضع کهنیارغم علی دهد کهنتایج بررسی وي نشان میپرداخت. 

در ی منافع ذات تضاددر مورد  هاییهاي داخلی کمک کند، نگرانیبه تقویت کنترل
 وجود دارد. یدولت يهابانک

 يهاعوامل اثرگذار در استقرار نظام کنترل ییناساشبه  )1400مرتضوي و همکاران (
 بهها شناسایی اولیه شاخص .پرداختند ایران یطیمح يهایژگیها با توجه به وداخلی بانک

 صورت گرفت.با خبرگان  افتهیساختارمهین يهامصاحبهموضوع و انجام  اتیمرور ادب روش
عنوان عوامل شده بهشاخص استخراج 119است که از تعداد  نیا انگریپژوهش ب يهاافتهی

 یشاخص، اجماع عموم 113 ران،یا يهاداخلی بانک يهااثرگذار در استقرار نظام کنترل

1. Deposit Insurance Corporation Improvement Act (FDICIA) 
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ها با همه شاخص نیمشخص شد رابطه ب یعامل لیرا کسب نمود و با انجام تحل یگروه دلف
 ابعاد مرتبط، معنادار است.

 يبرا یکنترل داخل ستمیس يالگو اي،مطالعهبا انجام ) 1400مزجات و همکاران (
بعد کنترل  يمطالعه برا يهاافتهبر اساس ی. نمودند هئارارا  هابانک تیفیکنترل ک يارتقا
 ،یاطلاعات يهاکانال ،یکنترل يهاتیکنترل، نظارت، فعال ندیفرا يها، مؤلفهیداخل

 نیچهار مؤلفه انجام تعهدات، تأم ،خدمات دبع يو اعتماد و برا سکیفرهنگ، کاهش ر
 شد. ییشناسا يمشتر تیبانک و رضا ژیپرست ت،یامن

بر نقش  دیبا تأک یداخل يهاکنترل نهیبه يالگو هئارابه  )1400و همکاران ( یروحان
هوش  تمیکه با استفاده از الگور ینیگز ریآزمون متغپرداختند.  يراهبر نظامي ارهایمع

نظام  يارهایمع نینشان داد که از ب ،انجام شد هیهمسا يهامؤلفه لیوتحلهیتجز یمصنوع
جهت  یحسابرس تهیتخصص کم ،ينسبت مالکان نهاد رموظف،یغ رانینسبت مد ي،راهبر

 .را دارد ریتأث نیها، بالاترمطلوب شرکت یداخل رلکنت نییتب
ضـعف  نیرابطه بـبر را  يو رتبه اعتبار گذاريهیسرما ریتأث)، 1400واعظ و همکاران (

نشـان  هـاهیحاصل از آزمـون فرضـ جی. نتانمودند یو ارزش شرکت بررس یداخل يهاکنترل
 نیبـر رابطـه بـ گـذاريهیدارد و سـرما یمنف ریبر ارزش شرکت تأث یداد ضعف کنترل داخل

ضـعف  ریتـأث يرتبـه اعتبـار یولـ ؛اسـت ریتأثیو ارزش شرکت ب یداخل هايضعف کنترل
ارزش شـرکت  شیقرار داده و سبب افـزا ریارزش شرکت را تحت تأث بر یداخل هايکنترل

 .شودیم
و نحـوه عملکـرد  یداخلـ یحسابرس گاهیجا ی) به بررس1399دوست و اسناد ( يمشتر

از آن است کـه  یحاک جیپرداختند. نتا نیو کارآفر نایانصار، شهر، س ،یمل يهاآن در بانک
انصـار،  يهـاکارکنـان بانک ریارشد و سـا تیریتوسط مد یداخل یحسابرس تینقش و اهم

از  یها حسابرسان داخلبانک ریدر سا ،یجز بانک ملشناخته شده است؛ به نیشهر و کارآفر
ــه کــاف ــدر خصــوص فعال یدانــش و تجرب هــا خــود برخــوردار هســتند و در همــه بانک تی

 .شوندیمند مبهره یحسابرس ندیجهت بهبود فرآ یکاف يهااز آموزش یحسابرسان داخل
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) باهدف شناسایی شکاف بین وضع موجود و سـطح 1397و همکاران ( يطاهر قیتحق
اجرایی اسـتان فـارس انجـام شـده اسـت. بـر  يهاداخلی دستگاه يهامطلوب ساختار کنترل

دهنـده کنتـرل بین وضعیت موجـود و سـطح مطلـوب اجـزاي تشـکیل ،اساس نتایج پژوهش
 دار وجود دارد.اارس تفاوت معنهاي اجرایی استان فداخلی در دستگاه

منـدرج در  یبـر تحقـق اهـداف مـال یحسابرسـ تهیکم تیفیک ریتأث)، 1395(بذرافشان 
 يهـاشرکت یحاصل از بررس جینتا .دادرا موردمطالعه قرار  یداخل يهادستورالعمل کنترل

 ينـابرابر کـاهش موجـب یحسابرسـ تـهیکم تیـفیکـه ک دادنشـان  یحسابرس تهیکم يدارا
 .شودیاطلاعات م

 یابیارز نهیدر زم یتاکنون پژوهشکه  است نکته این دیمؤ خارجی و داخلی تحقیقات
 و اساس همین برها انجام نشده است. داخلی بانک يهاموجود استقرار نظام کنترل تیوضع

 تحقیقات تکمیل راستاي کشور و همچنین در اقتصاد در هابانک خطیر نقش به توجه با
ارزیابی  به خاصصورت به و نوین هايروش منظر از دارد نظر در تحقیق این پیشین،

موردتوجه  ترشیپ که بپردازدها بانک در داخلی هايکنترل نظام استقرار وضعیت موجود
 .است نگرفته قرار

هاي داخلی در این پژوهش براي ارزیابی وضعیت موجود استقرار نظام کنترل
) به شرح 1400مرتضوي و همکاران ( شده در پژوهششناساییهاي ، از شاخصهابانک

 ،2ریسک ارزیابی ،1کنترلی هاي مرتبط با ابعاد محیطشاخصشود. استفاده می 1جدول 
در جداول پژوهش به  5پایشی هايو فعالیت 4اطلاعات و ارتباطات ،3کنترلی هايفعالیت

 .ه استنمایش داده شد MAو  CE ،RA ،CA ،ICترتیب با نمادهاي 

1. Control Environment 
2. Risk Assessment 
3. Control Activities 
4. Information and Communication 
5. Monitoring Activities 
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 رانیا يهاداخلی بانک يهااثرگذار در استقرار نظام کنترل يهاشاخص. 1جدول 
 شرح شاخص نماد

 هاداخلی بانک يهانظام کنترلبعد محیط کنترلی  اثرگذار در استقرار يهاشاخص
CE1 پرریسک يهااي در موضوعات و حوزهآیین رفتار حرفه يریکارگالاجرا براي بهتدوین رهنمودهاي لازم 

CE2 اي براي کارکنانهاي آموزشی آیین رفتار حرفهبرنامه فراهم نمودن 

CE3 اياجراي فرآیندهاي ارزیابی عملکرد فردي و گروهی در پایبندي به آیین رفتار حرفه 

CE4 
اقدامات اصلاحی در خصوص  يریکارگدهی و بههاي بررسی سریع، گزارشتدوین و بازنگري رویه

 ايموارد تخطی از آیین رفتار حرفه

CE5 اياستفاده از خدمات اشخاص مستقل از موضوع جهت رسیدگی به موارد تخطی از آیین رفتار حرفه 

CE6 ايمنظور نظارت بر حسن اجراي آیین رفتار حرفهاجراي برنامه حسابرسی داخلی به 

CE7 
با  مدیرههاي تخصصی هیئتمدیره و کمیتهروابط مالی اکثریت اعضاي هیئت نداشتنغیراجرایی بودن و 

 بانک

CE8 
 يریکارگمدیره از طریق خودارزیابی و بههاي لازم هیئتارزیابی سالانه ساختار، ترکیب و تخصص

 کارشناسان مستقل

CE9 ي کاريهابر فرآیندها و دستورالعمل رهیمدئتیهاي نظارت هتدوین و استقرار رویه 

CE10 رهیمدئتیسازي سیستم خودکار نظارت پیش از رخداد براي اطلاع هپیاده 

CE11 
داخلی  هايهاي مالی، مقرراتی، ریسک و کنترلاي در زمینههاي آموزشی منظم و دورهتدارك برنامه

 براي توسعه و ارتقاي دانش هیئت عامل

CE12 
هاي تخصصی، مشاوران منظور بحث و بررسی با کمیتهبهمدیره تخصیص زمان لازم در جلسات هیئت

 مستقل، حسابرس مستقل، حسابرسان داخلی و وکیل حقوقی بانک

CE13  ها و تخصیص وظایف بین کارکنانبراي تعیین مسئولیت 1اهاي راهنمکتابچه انتشارتدوین و 

CE14 منظور تشریح فرآیندهاي کاريشده در شبکه داخلی بهساده و بروزرسانی 2هاياستفاده از روندنما 

CE15 مدیرههاي هیئت عامل و نحوه تفویض آن توسط هیئتاي حیطه اختیارات و مسئولیتبازبینی دوره 

CE16 
ه موقع و گزارشگري موارد مغایر با قوانین و مقررات و فلسفهاي شناسایی بهدوین و بازنگري در رویهت

 پذیري بانکمدیریت ریسک و ریسک

CE17 
دهی اطلاعات لازم در خصوص مدیریت سبد (پرتفوي) تسهیلات شامل سیستم گزارش يریکارگبه

 نظارت بر پرداخت، وضعیت تسهیلات غیرجاري و کیفیت اعتباري

CE18 
اقدامات هاي جذب، آموزش، هدایت، ارزیابی و حفظ کارکنان و ها و دستورالعملمشیتصویب خط

 مدیرهتنبیهی و اصلاحی توسط هیئت

1. Blueprints 
2. Flowcharts 
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 شرح شاخص نماد

CE19 
هاي برنامه يریکارگهاي داخلی و بههاي اصلی براي تحقق اهداف نظام کنترلص نمودن نقشمشخ

 هاجایگزینی براي این نقش

CE20 
هاي کلیدي براي تحقق اهداف نظام کارکنان فعال در نقش تعیین و ارزیابی معیارهاي شایستگی
 رهیمدئتیداخلی توسط ه هايکنترل

CE21 
اي و گزارشگري تفصیلی واحد منابع انسانی در خصوص میزان انطباق عملکرد استخدام، ارزیابی دوره

 شدهآموزش و ارتقاي کارکنان با شرح وظایف تعیین

CE22 تعیین معیارهاي چرخش کارکنان و انتصاب در مناصب حساس 

CE23 1سپاريکنندگان خدمات برونهاي انتخاب فراهماستقرار رویه 

CE24 
ها براي تمامی ها و سایر مشوقها، پاداشسنجهتدوین و انتشار دستورالعمل رسمی ارزیابی عملکرد شامل 
 سطوح بانک

CE25 
هاي کنترل داخلی کارکنان ها و اقدامات انضباطی مقتضی براي انجام مسئولیتتعیین و ارزیابی مشوق

 مدیرهتوسط هیئت

CE26 هاهاي ناشناخته پاداشگیري از قضاوت کارشناسان براي شناسایی ریسکبهره 

CE27 رهیمدئتیمشی جبران خدمات توسط هاي خطتصویب و ارزیابی دوره 

CE28 رهیمدئتیهاي کمیته جبران خدمات به همستندسازي و گزارش یافته 

CE29 هاي پاداش فعلی و آتیافشاي کمّی پیامدهاي مالی طرح 

 هاداخلی بانک يهانظام کنترلبعد ارزیابی ریسک  اثرگذار در استقرار يهاشاخص

RA1 
شده و سطح هاي تدوینگیري میزان دستیابی به هر یک از هدفکمّی براي اندازه يهاتعیین سنجه

 قبول تغییرپذیري هر سنجهقابل

RA2  شدههاي تعییناولویتتدوین طرح راهبردي بانک همراه با شیوه تخصیص منابع و 

RA3 
هاي عمده با اهداف عام و طرح راهبردي بانک و سازگاري آن با اهداف ارزیابی ارتباط اهداف فعالیت

 هاسایر فعالیت

RA4 شدهگیري میزان موفقیت هر یک از مدیران در دستیابی به اهداف تعیینهاي اندازهتدوین و استقرار رویه 

RA5  از مدیران کلیدي و سایر کارکنان شدهنیبازخورد اهداف تدودریافت و ارزیابی 

RA6 
منظور ها بهشده از سایر بانککارکنان و کارکنان جذب نیترمصاحبه با کارکنان کلیدي شامل باسابقه

 هاي موجودشناسایی ریسک

RA7 2منظور اجراي فرآیند خودارزیابی ریسک و کنترلهاي آموزشی بهتشکیل کارگاه 

RA8 رهیمدئتیپذیري و حدود ریسک توسط همشی ریسکتصویب بیانیه و خط 

1. Outsourced service providers 
2. Risk Control Self Assessment (RCSA) 
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 شرح شاخص نماد
RA9 ریسک لیوتحلهیاي فرآیندهاي رسمی تجزروزرسانی دورهمستندسازي و به 

RA10 هاي مرتبط با تطبیق و حدود آستانه رعایتتدوین و استقرار رویه 

RA11 
شده بانک در هاي واقعی و رفعاطلاعات زیانمند تناوب، شدت و سایر استقرار چارچوب ردیابی نظام

 گذشته

RA12 
منظور اخذ دیدگاه مدیران و درك روند مدیریت ریسک طراحی و توزیع پرسشنامه و جداول داده به

 بانک

RA13 
منظور ارزیابی گروهی و طوفان فکري به ، دلفی، سلسله مراتبیيریگيهاي رأاي روشاجراي دوره

 ریسک

RA14 1مستندسازي و گزارشگري ارزش در معرض خطر 

RA15 
و ارزیابی مستمر و گزارش  رشیپذشده تا سطح قابلهاي شناساییهاي کاهش ریسکتدوین راهبرد

 میزان آمادگی بانک براي مواجهه با ریسک

RA16 معاملاتبندي این معاملات و ایجاد دسترسی مدیریت به اطلاعات این تعریف معاملات غیرعادي، دسته 

RA17 ها و فرآیندهاي کشف کلاهبرداري و تقلبایجاد و نظارت بر عملکرد سیستم 

RA18 تشکیل تیم مناسب ارزیابی ریسک کلاهبرداري و تقلب بر اساس دانش و تجربه فنی 

RA19 
ي منظور کاهش ریسک کلاهبردارشده بههاي کنترلی بکار گرفتهآزمون و ارزیابی میزان اثربخشی فعالیت

 تقلب و

RA20 در ارزیابی ریسک کلاهبرداري و تقلب 2هاي تحلیل دادهاستفاده از روش 

RA21 
ها و منظور شناسایی انگیزههاي جبران خدمات و فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان بهمستمر برنامه ارزیابی

 فشارهاي منجر به تقلب و کلاهبرداري

RA22 هاي جدیدهاي کنترلی پس از ایجاد سیستمهاي بازنگري در فعالیترویه جرايتدوین و ا 

RA23 موقع مجموعه الزامات گزارشگري مالی، قانونی، مقرراتی و داخلی بانکروزرسانی بهبه 

RA24 طراحی و اجراي سیستم برخط هوشمند ثبت تغییرات گذشته و هشدار رخداد تغییرات آتی 

RA25 هاي بانکسازمانی بر فعالیتات و ارزیابی اثرات بالقوه تغییرات شرایط بروناجراي مستمر تحقیق 

RA26 هاي فناوريمنظور گردآوري اطلاعات مربوط به پیشرفتدریافت مشاوره و حضور در سمینارها به 

RA27 هاي ناشی از ارتباطات و تعاملات با اشخاص وابستههاي ارزیابی و گزارشگري ریسکاستقرار رویه 

RA28 مرزيهاي جانشین به هنگام رخداد اختلال در عملیات برونتعیین رویه 

 هاداخلی بانک يهانظام کنترلهاي کنترلی بعد فعالیت اثرگذار در استقرار يهاشاخص
CA1 هاي کنترلیهاي مرتبط با فعالیتها براي شناسایی ریسکتهیه ماتریس ریسکِ کنترل 

1. Value at Risk 
2. Data Analytics 
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 شرح شاخص نماد

CA2 
هاي منظور اعمال آن پس از ارزیابی موقعیتهاي کنترلی بهها و طرحمجموعه کنترلایجاد بانکی از 

 جدید

CA3 
، نمودارهاي سازمانی و خودکارکنترل  هايتفکیک وظایف با استفاده از ابزارهایی نظیر سیستم

 کار نمودارهاي گردش

CA4 هاي کنترلی براي هر یک از سطوح بانکتصویب دستورالعمل فعالیت 

CA5 
هاي مشابه و هاي تراکنشها، گروههاي کنترلی خودکار براي هریک از تراکنشاستقرار فعالیت

 1هاي خارج از ترازنامهتراکنش

CA6 
پذیري و دوره استقرار سازوکار هشدار پیش از وقوع براي آگاهی از نقض حدود ریسک، ریسک

 سررسید مجاز

CA7 هاي مدیریت ریسکهاي مدلها و ستاندهات مبادلات، فعالیتسازي نظام جامع رسیدگی به جزئیپیاده 

CA8 سازي سیستم برخط کنترل و نظارت بر اجراي بودجهپیاده 

CA9 هاي ورودي به دفاتر معینهاي ورودي به دفترکل با دادهتطبیق خودکار داده 

CA10 تفکیک منابع حاصل از معاملات هاي مرتبط با استعلام مسائل شرعی وها و رویهمشیتدوین و اجراي خط 

CA11 ریسک مشتریان و شرکامستمر گیري اندازهالزام به و  2بندي داخلیهاي رتبهسازي مدلپیاده 

CA12 تدوین و مستندسازي نتایج اجراي برنامه پایش، کنترل و بهبود عملکرد شعب و واحدهاي ستادي 

CA13 
افزاري هاي نرمبراي سیستم 3بط با چرخه حیات توسعه سیستمهاي کنترلی مرتاستقرار فرآیندها و فعالیت

 شده یا تولیدشده در درون بانکخریداري

CA14 فناوري سپاري شدههاي خدمات برونها و ریسکنظارت بر میزان تحقق اهداف ویژه، کنترل 

CA15 
هاي و نیازمندي روزرسانی آن بر اساس تغییرات محیطیتدوین برنامه امنیت فناوري اطلاعات و به

 هاسیستم

CA16 سازي دادههاي ذخیرهافزارها و سیستمهاي محدودیت دسترسی کارکنان به نرماستقرار رویه 

CA17 هادسترسی ياها و اجراي فرآیند بررسی دورهاعطاي متمرکز دسترسی به کاربران سیستم 

CA18 
هاي اتصال به شبکه ازجمله دیواره ر محلهاي غیرمجاز دهاي مرتبط با منع دسترسیاستقرار کنترل

 6پذیريو ارزیابی آسیب 5هاي تشخیص نفوذسامانه ،4آتش

CA19 براي کسب آمادگی در برابر  1تدوین و اجراي طرح تداوم فعالیت، مدیریت بحران و مانورهاي تمرینی

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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 شرایط اضطراري

CA20 
 گري مستمرفناوري اطلاعات و گزارش هاي امنیتی توسط مسئول امنیتنظارت و مستندسازي فعالیت

 شدهموارد نقض شناسایی

CA21 
هاي مرتبط با پیشگیري و شناسایی استفاده از و استقرار رویه 2افزارهامشی استفاده از نرمتدوین خط

 افزارهاي غیرمجازنرم

CA22 وکارهاها بر اساس الزامات کسبتدوین و نظارت بر طرح نگهداري پشتیبان از داده 

CA23 
سازي، ارسال و گزارشگري اطلاعات آوري، ذخیرههاي جمعمشیبندي اطلاعات و تدوین خططبقه

 حساس

CA24 
منظور کمک به استقرار هاي مختلف بههاي کاري در بخشتشکیل واحد کنترل مرکزي یا تیم

 ي کنترلیهاو رویه هامشیخط

CA25 
ها و رسانی آن براي اشخاص مسئول طراحی رویهلاعهاي کنترلی و اطتدوین الگوي ایجاد رویه

 هاي کنترلیفعالیت

CA26 
کننده شواهد در هاي کنترلی فراهممشتمل بر اهداف کنترلی و فعالیت 3تدوین برنامه کنترل داخلی

 هاخصوص اثربخشی کنترل

CA27 
هاي لیستکار و چک ، نمودار گردش4نوشتههاي شرحهاي کنترلی با استفاده از روشتبیین فعالیت

 کنترلی

CA28 
هاي آموزشی، برگزاري هاي کنترلی از طریق اجراي برنامههاي فعالیتها و رویهمشیرسانی خطاطلاع

 جلسات و انتشار اسناد راهنما

 هاداخلی بانک يهانظام کنترلبعد اطلاعات و ارتباطات  اثرگذار در استقرار يهاشاخص
IC1 مدیریت اطلاعات مشتمل بر نحوه دسترسی، استفاده و بازتولید اطلاعاتمشی تدوین خط 

IC2 
سازمانی و هاي موردنیاز از منابع درونجهت گردآوري داده 5هاي اطلاعاتی یکپارچهاستقرار سیستم

 ها به اطلاعاتسازمانی و تبدیل دادهبرون

IC3 
وري اطلاعات مشتمل بر پاسخگویی و تدوین دستورالعمل و استقرار فرآیند ارزیابی عملکرد فنا

 وفصل اختلافاتها و راهکارهاي حلمسئولیت

IC4 هاي راهبردي و سازي برنامهنتایج و پیامدهاي پیاده یهاي نظارت منظم و گزارش دهاستقرار رویه

1. Mock Trials 
2. Software Use Policy 
3. Internal Control Program 
4. Narrative 
5. Integrated Information Systems 
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 عملیاتی فناوري اطلاعات

IC5 هاي داخلی و مدیریت ریسککنترلبندي دقیق انواع اطلاعات متناسب با اهداف نظام تعریف و طبقه 

IC6 
ها و منابع اطلاعات، الزامات کیفیت داده دییسازي برنامه مدیریت اطلاعات مشتمل بر تأتدوین و پیاده

 هاارزیابی صحت اطلاعات تولیدشده در پردازش

IC7 یهاي داخلنظام کنترل ازیهاي لازم براي شناسایی اطلاعات موردنتدوین و استقرار رویه 

IC8 
داخلی براي کارکنان و برگزاري جلسات حضوري و غیرحضوري در  هايارسال منظم خبرنامه کنترل

 هاي داخلیخصوص موضوعات روز مربوط به کنترل

IC9 ایجاد پورتال داخلی کارکنان مختص موضوعات کنترل داخلی 

IC10 
کار براي آگاهی کارکنان هاي آموزشی رسمی و غیررسمی، جلسات و سرپرستی ضمن برگزاري دوره

 هایشانبه وظایف و مسئولیت

IC11 1سازمانیایجاد خطوط متنوع براي افشاگري درون 

IC12 سازمانیمشی حمایت و حفاظت از افشاگران درونتصویب خط 

IC13 
یابی، مداخله و ارائه آزمایی، واکاوي، زمینهاستقرار سیستم پاسخگویی به افشاگري مشتمل بر راستی

 هاي واصلهبازخورد در خصوص گزارش

IC14 
هاي صنفی کارکنان در زمینه فرآیند افشاگري ها و انجمنگیري از نظرات مشورتی اتحادیهبهره

 سازمانیدرون

IC15 هاي سالانهسازمانی در قالب گزارشگزارشگري داوطلبانه آمار و ارقام تجمعی رویدادهاي افشاي درون 

IC16 مدیره و هیئت عاملسازمانی با هیئتکانال باز ارتباطی اشخاص برون ازفعال  استفاده 

IC17 هاي حسابداري و افشاگیري از نظرات مشاوران و کارکنان متخصص در زمینه پیچیدگیبهره 

IC18 هاها و برقراري ارتباط با منابع اصلی شکایتتشکیل کارگروه حل و رفع مشکلات مطروحه در شکایت 

IC19 مدیرههاي پیشنهادي حسابرسان مستقل در جلسات هیئتکاري و بررسی نواقص و راهواکاو 

IC20 سازمانیرسانی برونمشی اطلاعتدوین خط 

IC21 نفعانتشکیل تیم ارتباط با ذي 

 هاداخلی بانک يهانظام کنترلهاي پایشی بعد فعالیت اثرگذار در استقرار يهاشاخص
MA1 هاي سلامت بانکارزیابی شاخص جامع دستورالعملسازي تدوین و پیاده 

MA2 هاي داخلیهاي شناخت وضعیت فعلی نظام کنترلتدوین و ارزیابی منظم شاخص 

MA3 هاي داخلیبرنامه کاربردي پایش خودکار نظام کنترل يریکارگبه 

MA4 گیري مدیران و سرپرستان بانک از داشبورد نظارتیبهره 

MA5 ها در واحدهاي عملیاتی یا وظایف خاصاز پرسشنامه خودارزیابی مسئولین کنترلمنظم  استفاده 

1. whistleblowing 
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 شرح شاخص نماد
MA6 هاي داخلی میان واحدهاي عملیاتی مشابه بانکهاي تطبیقی کنترلانجام بررسی 

MA7 هاي داخلیمنظور ارزیابی ویژه نظام کنترلسازمانی بهاستفاده از خدمات اشخاص مستقل برون 

MA8  1پیشگانها (بررسی همهاي داخلی بانک با سایر بانککنترلمقایسه اجزاي( 

MA9 هاي داخلیهاي نظام کنترلتدوین و اجراي دستورالعمل ناظر بر گزارشگري ناکارآمدي 

MA10 عاملو هیئت رهیمدئتیهاي واحد حسابرسی داخلی به هگزارشگري مستقیم یافته 

MA11 
هاي داخلی و نتایج حاصل از ارزیابی تقرار نظام کنترلارائه گزارش سالانه در خصوص وضعیت اس

 اثربخشی آن به بانک مرکزي

MA12 تدوین و اجراي دستورالعمل جامع نظارت بر اجراي اقدامات اصلاحی 

MA13 
ها، اقدامات اصلاحی مدیره در خصوص علل رخداد هر یک از نارساییگزارش هیئت عامل به هیئت

 هامیزان تصحیح فعالیتشده و ارزیابی انجام

 روش
 یداخل يهادر استقرار نظام کنترل گذارثرا يهاشاخص براي ارزیابی وضعیت موجود

 هاي ذیل استفاده شده است:در این تحقیق از روش کشور يهابانک
 روش دلفی فازي -
 2تحلیل شکاف فازي -
 3عملکرد -تیاهمروش تحلیل  -
 مقایسه زوجی. آزمون -

 فازي دلفی روش
هر یک از موجود یافتن پاسخ پرسش اول پژوهش یعنی ارزیابی وضعیت  منظوربه

لازم است نظرات خبرگان  هاداخلی بانک يهااثرگذار در استقرار نظام کنترل يهاشاخص
، اخذ و تجمیع شده و بر اساس نتایج حاصل، هاشاخص موجود تیوضعدر خصوص 

 يفاز یروش دلفنظور در پژوهش حاضر از ارزیابی گردد. به این مها موجود آن تیوضع

1. Peer Review 
2. Fuzzy Gap Analysis (FGA) 
3. Importance- Performance Analysis (IPA) 
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بر اصول  یخبرگان مبتن دگاهیبه توافق از د یابیدست يبرا یروششود که استفاده می
 است. ياستنتاج فاز ستمیو س يمحاسبات منطق فاز

، داراي دو کشور يهابانکی داخل يهااستقرار نظام کنترلهر عامل اثرگذار در 
 باشد:وضعیت می

دهندگان از وضعیت مطلوب مطلوب که بر اساس انتظارات پاسخوضعیت  -الف
 گویند.شود و به آن اهمیت میتعیین می
دهندگان از وضعیت موجود تعیین وضعیت موجود که بر اساس ادراکات پاسخ -ب

 گویند.شود و به آن عملکرد میمی
(وضعیت  ، از خبرگان خواسته شد با توجه به میزان اهمیتشدهیطراحدر پرسشنامه 

ی، وضعیت داخل يهااستقرار نظام کنترلها در ي هر یک از شاخصرگذاریتأثمطلوب) و 
ها را در مقایسه با وضعیت مطلوب، ارزیابی نمایند. موجود (عملکرد) هر یک از شاخص

 يهاشاخص آوري و وضعیت موجودهاي خبرگان با استفاده از پرسشنامه، جمعپاسخ
به روش دلفی فازي، تحلیل  کشور يهابانک یداخل يهاکنترل استقرار نظام اثرگذار در

 دهد.ي را نشان میفاز یدلف کیتکن ياجرا يهاگام 1گردید. شکل 

  يفاز یدلف کیتکن ياجرا يهاگام. 1شکل  

ها باید یک آستانه زدایی مقادیر براي غربال آیتمپس از انتخاب روش مناسب و فازي
 ,Wu & Fangگیرند (در نظر می 7/0در نظر گرفت. آستانه تحمل را معمولاً  1تحمل

از  تربزرگشده خبرگان هاي تجمیعزدایی دیدگاه). اگر مقدار قطعی حاصل از فازي2011

1. Threshold 

شناسایی طیف
مناسب براي   

فازي سازي 
عبارات کالمی

تجمیع مقادیر 
فازي شده

فازي زدایی 
مقادیر

انتخاب شدت 
آستانه و غربال

شاخص ها
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این  کهیدرصورت، مطلوب است و موردنظراستقرار شاخص  آستانه تحمل باشد، وضعیت
آن  استقرار وضعیت از آستانه تحمل باشد، حاکی از نامطلوب بودن ترکوچکمقدار 

 باشد.شاخص می

 فازي شکاف تحلیل
معنادار یا عدم وجود شکاف وجود بررسی  یعنیپژوهش  دومپاسخ پرسش  افتنیمنظور به
اثرگذار در استقرار نظام  يهااز شاخص کی هرموجود  تیمطلوب و وضع تیوضع نیب

شود. تحلیل ي استفاده میشکاف فاز لیتحلاز روش  رانیا يهاداخلی بانک يهاکنترل
هاي مختلف این روش باعث شده که از شکاف، مبحثی کلیدي در مدیریت است. ویژگی

آن براي حل مسائل متعددي استفاده شود. فاصله انتظارات از وضعیت مطلوب با ادراکات 
). در این تحلیل هر 1398و همکاران، از وضعیت موجود را شکاف گویند (باباجانی 

 گیرد.ی قرار میموردبررسباشد، شاخص اثرگذار موضوع تحقیق که داراي دو وضعیت می
تفاضل فازي دیدگاه خبرگان در خصوص عملکرد (وضعیت موجود) و اهمیت 

دو عدد فازي  2Fو  1Fشود که اگر یمبه این صورت محاسبه  هاشاخص(وضعیت مطلوب) 
 ):Lin, 2010ند، آنگاه فاصله این دو عدد با فرمول زیر محاسبه خواهد شد (مثلثی باش

F1= (L1, m1,u1) 

F2= (L2, m2, u2) 

G (F1, F2) =�
1
3

[(𝑙𝑙1 − 𝑙𝑙2)2 + (𝑚𝑚1 −𝑚𝑚2)2 + (𝑢𝑢1 −  𝑢𝑢2)2] 
  

 عملکرد -اهمیت تحلیل روش
 يهابهبود شاخص هايتیاولوشناسایی  یعنیپژوهش  سومپاسخ پرسش  افتنیمنظور به

در این پژوهش از روش  رانیا يهاداخلی بانک يهااثرگذار در استقرار نظام کنترل
عملکرد، داراي  -شود. نقشه ماتریس اهمیتاستفاده می عملکرد-تیاهم لیوتحلهیتجز

چهار قسمت (ربع) است که در هر قسمت، راهبرد خاصی براي کمک به فرآیند 
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ها تریس براي شناخت درجه اولویت شاخصشود. از این ماگیري بکار گرفته میتصمیم
 .باشدیم 2شود. ماتریس مذکور به شرح شکل جهت بهبود استفاده می

 
 عملکرد -تیاهم سیماتر. 2شکل 

عملکرد از طریق متوسط نمره -شود، ماتریس اهمیتمشاهده می 2گونه که در شکل همان
شود. عواملی که در ربع اول قرار اهمیت و عملکرد عوامل به چهار ناحیه تقسیم می

دهنده نقاط قوت و مزیت رقابتی سازمان گیرند (اهمیت زیاد و عملکرد بالا)، نشانمی
ن دسته از عوامل، حفظ استراتژي فعلی است. عواملی که در هستند. راهبرد مناسب براي ای

دهنده اتلاف منابعی هستند که به عملکرد بالا)، نشان -گیرند (اهمیت کمربع دوم قرار می
توان از منابع موجود در حیطه دیگري به شیوه بهتر این عوامل تخصیص یافته است و می

دهد؛ زیرا دربرگیرنده تفاوتی تشکیل مییاستفاده کرد. ربع سوم این ماتریس را منطقه ب
 هاآنمناسب براي راهبرد عواملی است که داراي اهمیت کم و عملکرد پایین هستند و 

عملکرد  -گذاري است. ربع چهارم این ماتریس (اهمیت زیادتوجهی و عدم سرمایهبی
هاي بهبود نقاط ضعف و اولویت دهندهنشاندهد که پایین) عواملی را در خود جاي می

 ).1391است (حسینی و همکاران، 
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 زوجی مقایسه آزمون
بررسی وجود تفاوت معنادار بین وضـعیت  یعنیم پژوهش چهارپاسخ پرسش  افتنی منظوربه

هـاي هـاي داخلـی بانکموجود و وضعیت مطلوب عوامل اثرگذار در اسـتقرار نظـام کنترل
 ی استفاده شده است.زوج سهیمقاهاي اصلی) از آزمون کشور در سطح ابعاد الگو (سازه

 گیرينمونه روش و آماري نمونه جامعه،
 :باشدمی زیر شرح به دلفی گروه اعضاي انتخاب براي تحقیق این آماري جامعه

 مـرتبط تجربـه یا پژوهشی -علمی سوابق داراي و متخصص یعلمئتیه اعضاي -الف
 ها؛بانک در فعالیت سابقه داراي و داخلی هايکنترل با

 در شــاغل بــانکی کارشناســان و میــانی مــدیران گذاران،سیاســت ارشــد، مــدیران -ب
 .است بوده داخلی هايکنترل با مرتبطها آن ايحرفه فعالیت موضوع که هابانک

 داخلـی هـايکنترل مفهـوم بـا کـه مرکـزي بانـک کارشناسان و بازرسان مدیران، -ج
 .اندداشته ايحرفه ارتباط و آشنایی
 فعالیـت سـابقه کـه حسابرسـیمؤسسات  و حسابرسی سازمان کارشناسان و مدیران -د

 .اندداشته هابانک عملیاتی حسابرس یا مستقل حسابرسعنوان به
 که قضاوتی گیرينمونه روش از حاضر، تحقیق در فازي دلفی روش اجرايمنظور به

 شناختیجمعیت هايویژگی. شودمی استفاده است، هدفمند گیرينمونه هايروش از یکی
 .است شده ارائه 2 جدول شرح به خبرگان

 گروه خبرگان پژوهش ياعضا يو حوزه تجربه کار یلیرشته تحص لات،یسطح تحص. 2جدول 
 درصد تعداد يحوزه تجربه کار درصد تعداد یلیرشته تحص درصد تعداد لاتیسطح تحص

 55٪/0 72 هابانک خبرگان شاغل در 51٪/1 67 يحسابدار 27٪/5 36 يدکتر
 14٪/5 19 يخبرگان شاغل در بانک مرکز 31٪/3 41 تیریمد 28٪/2 37 يدکتر يدانشجو

 12٪/2 16 دانشگاه یعلمئتیعضو ه 8٪/4 11 اقتصاد 34٪/4 45 ارشد یکارشناس
 18٪/3 24 حسابرس مستقل 9٪/2 12 ریسا 9٪/9 13 یکارشناس
 100٪ 131 جمع 100٪ 131 جمع 100٪ 131 جمع
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 هایافته
 يهاشاخصبراي ارزیابی وضعیت موجود (عملکرد) اشاره شد،  ترشیپگونه که همان

 هايایران در این تحقیق از روش يهابانک یداخل يهااثرگذار در استقرار نظام کنترل
 عملکرد و آزمون مقایسه زوجی -دلفی فازي، تحلیل شکاف فازي، مدل اهمیت

 گردد.هاي حاصل در ادامه تشریح میکه یافته شدهاستفاده

 پژوهش اول پرسش بررسی
پژوهش از خبرگان خواسته شد وضعیت موجود  اول یافتن پاسخ براي پرسش منظوربه

ي هاپاسخرا در مقایسه با وضعیت مطلوب ارزیابی نمایند.  هاشاخص(عملکرد) هریک از 
 در هاي اثرگذارآوري و وضعیت موجود شاخصخبرگان با استفاده از پرسشنامه، جمع

 لیل گردید.با روش دلفی فازي ارزیابی و تح هابانک یداخل يهانظام کنترلاستقرار 

 در ي اثرگذارهاشاخصبرونداد فازي زدایی شده مقادیر وضعیت موجود (عملکرد) 
 شدهارائه 3شکل در  نظر خبرگان بر اساس ایران هايبانک داخلی هايکنترل استقرار نظام

ها شاخص قبولقابلدهنده وضعیت نشان 7/0 ازتر بزرگ شده زدایی فازي است. مقادیر
برخوردار  از وضعیت مطلوب نمایند، کسب 7/0 از کمتر امتیاز که هاییشاخص و است
شده نشان زداییطور که مقادیر قطعی فازيهمان. )Wu & Fang, 2011( یاشندنمی
هستند و این موضوع، بیانگر وضعیت  7/0ها داراي امتیاز کمتر از دهد، تمامی شاخصمی

طبق هاي ایران بانک داخلی هايکنترل نظاماستقرار  اثرگذار در يهاشاخص نامطلوب
 باشد.می اجماع نظر خبرگان
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اثرگذار در استقرار نظام  يهاموجود شاخص تیوضع ریشده مقاد ییزدا يبرونداد فاز. 3شکل 

 طبق نظر خبرگان رانیا يهاداخلی بانک يهاکنترل

 برونداد مقادیرترین هاي حائز بالاترین و پایینبررسی بیشتر، شاخص منظوربه
 نمایش داده شده است. 3در جدول  هاي اول و آخر)شده (دهکزداییفازي

 شدهزداییفازي برونداد مقادیر ترینپایین و بالاترین حائز هايشاخص .3جدول 
برونداد  ریمقاد نیترنییحائز پا يهاشاخص

 شدهییزدايفاز
برونداد  ریمقاد نیحائز بالاتر يهاشاخص

 شدهییزدايفاز
 شدهزداییبرونداد فازي شاخص نماد ردیف شدهزداییبرونداد فازي نماد شاخص ردیف

1 CE10 0/353 1 CA22 0/586 
2 RA6 0/368 2 CA23 0/545 
3 CE26 0/368 3 CA18 0/532 
4 RA13 0/369 4 RA23 0/504 
5 MA5 0/374 5 CA16 0/501 
6 IC13 0/375 6 CA4 0/500 
7 RA12 0/379 7 CA17 0/500 
8 IC7 0/382 8 CA21 0/500 
9 IC12 0/383 9 CA15 0/486 

10 CE5 0/388 10 CA20 0/484 
11 IC15 0/388 11 IC20 0/481 
12 RA28 0/389 12 RA17 0/480 



 65 |  و همکاران يمرتضو؛ رانیا يهادر بانک یداخل يهااستقرار نظام کنترل تیوضع

خودکار نظارت  ستمیس يسازادهیپهاي ، شاخص3بر اساس اطلاعات مندرج در جدول 
منظور به يدیبا کارکنان کل مصاحبه)، CE10( رهیمدئتیاطلاع ه ياز رخداد برا شیپ

 ییشناسا ياز قضاوت کارشناسان برا يریگبهره) و RA6( موجود يهاسکیر ییشناسا
تري در ) از منظر خبرگان، وضعیت نامطلوبCE26( هاناشناخته پاداش يهاسکیر

 يو نظارت بر طرح نگهدار نیتدوهاي هاي کشور دارند و وضعیت موجود شاخصبانک
 نیاطلاعات و تدو يبندطبقه)، CA22( وکارهاها بر اساس الزامات کسباز داده بانیپشت

) و CA23( اطلاعات حساس يارسال و گزارشگر ،يسازرهیذخ ،يآورجمع يهایمشخط
اتصال به شبکه  يهادر محل رمجازیغ يهایمرتبط با منع دسترس يهاکنترل استقرار

)CA18باشد.مساعدتر می ها)، نسبت به سایر شاخص 
 شـــاخص داراي بالـــاترین برونـــداد 12از مجمـــوع  3همچنـــین بـــر اســـاس جـــدول 

باشد کـه وضـعیت کنترلی می هايفعالیت بُعد شاخص مربوط به استقرار 9شده، زداییفازي
دهـد. از هـاي داخلـی نشـان میبهتر استقرار این بعد را در مقایسه با سـایر ابعـاد نظـام کنترل

ــه  ــه ب ــا توج ــر، ب ــرف دیگ ــهنیاط ــین ک ــه در ب ــرین داراي هايگوی ــداد کمت ــادیر برون  مق
 ،ریسـک ارزیـابی کنترلـی، هاي اثرگذار در اسـتقرار ابعـاد محـیطشده، شاخصزداییفازي

تـوان نتیجـه گرفـت کـه بـر شـود، میپایشی مشاهده می هايفعالیت و ارتباطات و اطلاعات
 اساس نظر خبرگان، نقایص بااهمیتی در استقرار ابعاد مذکور وجود دارد.

 پژوهش دوم پرسش بررسی
 تی) و وضـعتیـاهم زانیمطلوب (م تیوضع نیشکاف ب ،پرسش دوم پژوهشبراي بررسی 

 یداخلـ يهااثرگذار در استقرار نظام کنترل يهااز شاخص کیعملکرد) هر  زانیموجود (م
نتـایج  شـده اسـت. لیـو تحل اسـبهمح ،يشـکاف فـاز لیـکشور با استفاده از تحل يهابانک

حاصل از محاسبه مقادیر تفاضل فازي دیدگاه خبرگان در رابطـه بـا میـزان اهمیـت و میـزان 
ارائـه  4شـکل در  هـابانک یداخل يهااثرگذار در استقرار نظام کنترل يهاشاخصعملکرد 

 شده است.
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 یها با روش تفاضلموجود شاخص تیمطلوب و وضع تیوضع بینشکاف . 4شکل 

بهترین حالت زمانی است که انتظارات (وضعیت موجود) بر ادراکات (وضعیت مطلوب) 
باشد، اختلاف  تربزرگ 2/0ی چنانچه فاصله میان دو مقدار فازي از طورکلبهمنطبق باشد. 

شود، ملاحظه می 4گونه که در شکل . همان)Tsai et al., 2011معنادار است ( شدهمشاهده
مرتبط با استعلام  يهاهیو رو هایمشخط يو اجرا نیتدوشاخص یعنی  3 مورد صرفاً در

مرتبط با منع  يهااستقرار کنترل)، CA10( املاتمنابع حاصل از مع کیو تفک یمسائل شرع
و نظارت بر طرح  نیتدو) و CA18(اتصال به شبکه  يهادر محل رمجازیغ يهایدسترس
فاصله )، CA22( وکارهاها بر اساس الزامات کسباز داده بانیپشت ينگهدار

ها، فاصله و در خصوص سایر شاخص ر از شدت آستانه استکمت شدهییزدايفاز
 جزبهها بیانگر آن است که بنابراین یافته؛ باشداز شدت آستانه می تربزرگشده زداییفازي

ها بین وضعیت موجود (آنچه هست) با ، در خصوص سایر شاخصمورداشارهشاخص  3
 وضعیت مطلوب (آنچه باید باشد) فاصله معناداري وجود دارد.

 4در جدول  شکافترین هاي داراي بیشترین و کمبیشتر، شاخص بررسی منظوربه
 نمایش داده شده است.
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 عملکرد و اهمیت بین میزان شکاف ریمقاد نیترمو ک بیشترین داراي يهاشاخص. 4جدول 
 شکاف کمترین داراي هايشاخص شکاف بیشترین داراي هايشاخص

 فازي تفاضل شاخص نماد ردیف تفاضل فازي نماد شاخص ردیف
1 CE10 418/0 1 CA10 181/0 

2 MA3 405/0 2 CA18 197/0 

3 IC12 388/0 3 CA22 199/0 

4 CA6 387/0 4 CA16 220/0 

5 IC13 383/0 5 RA26 227/0 

6 RA24 380/0 6 CA17 229/0 

7 IC7 380/0 7 CA28 231/0 

8 RA7 373/0 8 CA23 238/0 

9 MA6 370/0 9 RA1 239/0 

10 CE22 365/0 10 CA27 243/0 

11 RA21 363/0 11 RA3 254/0 

12 IC11 363/0 12 IC20 258/0 

هاي موجود شاخص وضعیت و مطلوب وضعیت ، بین4بر اساس اطلاعات مندرج در جدول 
)، CE10( رهیمدئتیه اطلاع براي رخداد از پیش نظارت خودکار سیستم سازيپیاده

 ) و تصویبMA3داخلی ( هايکنترل نظام خودکار پایش کاربردي برنامه کارگیريبه
) از منظر خبرگان شکاف IC12( یسازماندرون افشاگران از حفاظت و حمایت مشیخط

 بیشتري وجود دارد.
هاي داراي بیشــترین شــود، شــاخصمشــاهده می 4کــه در جــدول علـاوه بــر ایــن چنان

دهنده باشـد و نشـانمـیهـا داخلی بانک هايشکاف مربوط به استقرار همه ابعاد نظام کنترل
 وضـعیت( ادراکات بین ملاحظهقابلگانه نظام مذکور، شکاف آن است که در همه ابعاد پنج

شـاخص  12از مجمـوع  ازآنجاکـهامـا ؛ وجـود دارد) مطلوب وضعیت( انتظارات و) موجود
باشـد، کنترلـی می هـايفعالیت بُعـد شـاخص مربـوط بـه اسـتقرار 8شکاف،  داراي کمترین

ایـن بعـد در اثرگـذار در اسـتقرار  يهاشـاخصنتیجه گرفت کـه وضـعیت موجـود  توانمی
 تر است.خبرگان، مطلوب ازنظرهاي داخلی مقایسه با سایر ابعاد نظام کنترل
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 پژوهش ومس پرسش یبررس
 عملکرد، وضعیت -اهمیت تحلیل مدل از استفاده با پژوهش سوم پرسش بررسیمنظور به

نظام  استقرار ي اثرگذار درهاشاخص )عملکرد( موجود وضعیت و) اهمیت( مطلوب
 ماتریس ربعی خطوط تقاطع مختصات تعیین براي .شده است داده تطبیق یداخل يهاکنترل

 گیرد،دربرمی را یک و صفر بین مقداري فازي اعداد کهنیا به توجه با عملکرد -تیاهم
نتیجه ارزیابی مدل  ).O’Neill & Palmer, 2004( بود خواهد) 50/0( تقاطع نقطه لذا

ها بانک یداخل يهااثرگذار در استقرار نظام کنترلي هاشاخصعملکرد براي  -اهمیت
 باشد.یم 5شکل  صورتبه

 يهااثرگذار در استقرار نظام کنترل يهاشاخص يعملکرد برا -تیمدل اهم یابیارز جهینت. 5شکل 

 هابانک یداخل

 از هریـک عملکـرد، و اهمیـت مقادیر از مجموعه دو شدن جفت پس از 5با توجه به شکل 
هـاي پـایین هایی که در ربعگیرند. شاخصمی قرار ماتریس ربع چهار از یکی در هاشاخص

بنـابراین، ؛ هسـتند برخـوردارگیرند، از اهمیـت کمـی قرار می عملکرد -تیاهم لیمدل تحل
 سیسـتم، عملکـرد رايبـ هاشاخص این باشد، ضعیف هاشاخص عملکرد کهیدرصورتحتی 
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 هـاآنی) و اگـر عملکـرد تفـاوتیبـ (حیطـه نیستند فوري اصلاح نیازمند و نبوده تهدیدکننده
 هـاویژگی ایـن بـه کـه باشـدمی منـابعی اتلـاف ومهـم  ریـغ قوت نقاط بیانگر مطلوب باشد،

ها ، تمـامی شـاخص5شـکل بـر اسـاس  ازآنجاکـه .)اتلاف منابع طهیح( است یافته تخصیص
(حد وسط اعـداد فـازي کـه مقـداري بـین عـدد  5/0یعنی  شدهفیتعرامتیاز بالاتر از آستانه 

عـدم «در حیطـه  هااز شـاخص کیچیهصفر و یک است) داشته و بااهمیت هستند، بنابراین 
 عملکرد -تیاهمماتریس  »اتلاف منابع«و حیطه  »تفاوتی)نیاز به اقدامات اصلاحی فوري (بی

 گیرند.قرار نمی
عملکـرد قـرار  -تیـاهم لیـمـدل تحل بالـاي يهـادر ربع کـه هاییدر مقابل، شـاخص

 قوي ارزیابی شود، نیز هاشاخصاین عملکرد  کهیدرصورت زیادي دارند. اهمیت رند،یگیم
 تـداوم وضـعیت ایـن باید و بوده مطلوب نسبتاً وضعیت داراي هاشاخص که است آن بیانگر

 بـوده فـوري اصلاحی اقدام نیازمند هاشاخص باشد، ها ضعیفشاخص اگر عملکرداما ؛ یابد
شـاخص  119 هاي حاصـل، از مجمـوعطبـق یافتـه .دارند قرار بالا اولویت در لحاظ این از و

شاخص بـر اسـاس نظـر خبرگـان از عملکـرد مطلـوب  113در پژوهش حاضر،  موردمطالعه
) ارزیـابی شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس، 5/0باشد و ضـعیف (کمتـر از مقـدار برخوردار نمی

هاي مـذکور کـه ي تنظیم گردد که شـاخصاگونهبهبایست هاي کشور میراهبردهاي بانک
شـود، از هـاي داخلـی را نیـز شـامل میهاي اثرگذار در استقرار نظام کنترلاکثریت شاخص

 قبولقابـلي (اهمیت بالا و عملکرد نامطلوب) بـه ربـع حیطـه فور یاقدام اصلاح ازمندین ربع
 انتقال یابد. بالا و عملکرد مطلوب) تیاهم(

؛ ) ارزیـابی شـده اسـت5/0از مقدار  تربزرگبالا ( ،شاخص 6عملکرد صرفاً  تیدرنها
ارائـه شـده اسـت. از  5قرار دارند که در جـدول  »نسبتاً مطلوبحیطه « در شاخص 6بنابراین 

باشـد کـه هـاي کنترلـی میشاخص مرتبط با استقرار فعالیت 5هاي مذکور، مجموع شاخص
هـاي کنترلـی نسـبت بـه بعـد فعالیتاسـتقرار اثرگـذار در هاي تر شـاخصوضعیت مطلـوب

 دهد.ها را نشان میبانک داخلی هايکنترل سایر ابعاد نظاماستقرار اثرگذار در  هايشاخص
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 مطلوب نسبتاً طهیح يهاشاخص. 5جدول 

 بُعد
نماد 

 شاخص
 شرح شاخص

 یابیارز
 بانک یو داخل یمقررات ،یقانون ،یمال يموقع مجموعه الزامات گزارشگرروزرسانی بهبه RA23 سکیر

 يهاتیفعال
 یکنترل

CA4 هاي کنترلی براي هر یک از سطوح بانکفعالیت يهاتصویب دستورالعمل 

CA16 داده يسازرهیذخ يهاستمیافزارها و سکارکنان به نرم یدسترس تیمحدود يهاهیاستقرار رو 

CA18 
اتصال به شبکه ازجمله  يهادر محل رمجازیغ يهایمرتبط با منع دسترس يهااستقرار کنترل

 يریپذبیآس یابینفوذ و ارز صیتشخ يهاآتش، سامانه وارهید

CA22 وکارهاها بر اساس الزامات کسباز داده بانیپشت يو نظارت بر طرح نگهدار نیتدو 

CA23 
 يارسال و گزارشگر ،يسازرهیذخ ،يآورجمع يهایمشخط نیاطلاعات و تدو يبندطبقه

 اطلاعات حساس

 م پژوهشچهارپرسش  یبررس
یعنی آزمون معناداري اختلاف بین وضعیت موجود  پرسش چهارم پژوهش یبررس منظوربه

کشور در  يهابانک یداخل يهااستقرار نظام کنترلو وضعیت مطلوب عوامل اثرگذار در 
در  یزوج سهیمقااستفاده شد. نتایج آزمون  یزوج سهیمقاسطح ابعاد این نظام از آزمون 

 ارائه شده است. 6جدول 

 زوجی مقایسهآزمون  جینتا. 6جدول 

 طیمح 
 یکنترل

 یابیارز
 سکیر

 يهاتیفعال
 یکنترل

اطلاعات و 
 ارتباطات

 يهاتیفعال
 پایشی

 13 21 28 28 29 هاتعداد کل شاخص
 70/1 68/1 40/1 60/1 67/1 حداقل اختلاف
 89/1 86/1 61/1 78/1 83/1 حداکثر اختلاف

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 يسطح معنادار
عدم وجود شکاف  ایوجود  جهینت
 تیموجود و وضع تیوضع انیم

 مطلوب

وجود 
 شکاف

وجود 
 شکاف

 وجود شکاف وجود شکاف وجود شکاف
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 مطلوب تیاختلاف وضع يمعنادار سطح ،شودیحظه مامل 6 جدول درطور که همان
 000/0 داخلی معادل هايکنترل نظام ابعاد یدر تمامموجود (عملکرد)  تیو وضع (اهمیت)

 يهااست؛ بنابراین به استناد این یافته 05/0 يتر از سطح خطاآمده که کوچکدستبه
ادراکات  نیانگیم نیبمعنادار که تفاوت  گفت توانیمدرصد  95 نانیبا اطم يآمار

 يهاابعاد نظام کنترل یدر تمام )مطلوب تیوضع( انتظارات نیانگیم و) موجود تیوضع(
توان درصد می 95، با اطمینان بیش از گریدعبارتدارد؛ بهکشور وجود  يهابانک یداخل

 نتیجه گرفت که طبق نظر خبرگان:

کشـور،  يهـادر بانک بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ُبعد محیط کنترلـی −
 تفاوت معنادار وجود دارد.

کشـور،  يهادر بانکبین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بعد ارزیابی ریسک  −
 وجود دارد.تفاوت معنادار 

 يهـادر بانکهـاي کنترلـی بین وضعیت موجود و وضـعیت مطلـوب بعـد فعالیت −
 تفاوت معنادار وجود دارد.کشور، 

هـاي بین وضعیت موجود و وضعیت مطلـوب بعـد اطلاعـات و ارتباطـات در بانک −
 کشور، تفاوت معنادار وجود دارد.

 يهـابانکدر  هـاي پایشـیبین وضـعیت موجـود و وضـعیت مطلـوب بعـد فعالیت −
 تفاوت معنادار وجود دارد.کشور، 

 گیريبحث و نتیجه
 داخلــی هــايکنترل نظــام اســتقرار در اثرگــذار عوامــل موجــود وضــعیت پــژوهش، ایــن در

 جهـت در گـامی تـا شـد مقایسه مذکور نظام مطلوب وضعیت با و ارزیابی ایران، هايبانک
پاسـخگویی بـه پرسـش اول یعنـی ارزیـابی  منظوربـه. شـود برداشـته نظـام این موفق استقرار

از روش هـا بانک یداخلـ يهـادر استقرار نظام کنترل اثرگذار يهاشاخصوضعیت موجود 
اسـتقرار هاي اثرگـذار در که براي هر یـک از شـاخص بیترتنیابهدلفی فازي استفاده شد. 

، دو وضعیت یعنـی وضـعیت مطلـوب (اهمیـت) و وضـعیت هابانکی داخل يهانظام کنترل
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از خبرگان خواسـته شـد بـا  شدهیطراحو در پرسشنامه  شدهگرفتهموجود (عملکرد) در نظر 
ی (وضـعیت داخلـ يهـااسـتقرار نظـام کنترلها در توجه به میزان اهمیت هر یک از شاخص

 ها را ارزیابی نمایند.مطلوب)، وضعیت موجود (عملکرد) شاخص
 دهدنشان می هاشاخصرونداد فازي زدایی شده مقادیر وضعیت موجود (عملکرد) ب

داخلی  هايکنترل هاي اثرگذار در استقرار نظامتمامی شاخص ،نظر خبرگان که بر اساس
اثرگذار در  يهاشاخصبنابراین، وضعیت موجود همه ؛ هستند 7/0داراي امتیاز کمتر از 

، نامطلوب ارزیابی اجماع نظر خبرگان هاي ایران طبقبانک داخلی هايکنترل نظاماستقرار 
 شود.می

یعنی شناسایی شکاف (فاصله) بین  پاسخگویی به پرسش دوم پژوهش منظوربه
ها از تحلیل شکاف فازي بانک داخلی هايکنترل نظام مطلوب وضعیت و موجود وضعیت

استفاده شد. براي این منظور، فاصله انتظارات از وضعیت مطلوب با ادراکات از وضعیت 
 صرفاً درمحاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد که موجود با استفاده از فرمول شکاف فازي 

و  یمرتبط با استعلام مسائل شرع يهاهیو رو هایمشخط يو اجرا نیتدوشاخص  3 مورد
 رمجازیغ يهایمرتبط با منع دسترس يهااستقرار کنترل، منابع حاصل از معاملات کیتفک

ها بر از داده بانیپشت يو نظارت بر طرح نگهدار نیتدوو اتصال به شبکه  يهادر محل
و در  ر از شدت آستانه استکمت شدهییزدايفاصله فاز، وکارهااساس الزامات کسب

؛ باشداز شدت آستانه می تربزرگشده زداییها، فاصله فازيخصوص سایر شاخص
شاخص  3 جزبههاي مربوط به پرسش دوم پژوهش بیانگر آن است که بنابراین یافته

ها بین وضعیت موجود (آنچه هست) با وضعیت ، در خصوص سایر شاخصمورداشاره
 ود دارد.مطلوب (آنچه باید باشد) شکاف معنادار وج

هاي اصلاح و بهبود نظام یعنی شناسایی اولویت پژوهشبراي بررسی پرسش سوم 
عملکرد به کار گرفته شد. به این منظور،  -اهمیت لیوتحلهیتجزهاي داخلی، روش کنترل

متوسط نمره  قیها از طرداخلی بانک يهااثرگذار در استقرار نظام کنترل يهاشاخص
 عملکرد -تیاهم سینقشه ماتر بر اساس .ندشد بنديطبقه هیناحچهار  درو عملکرد  تیاهم
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از  کیچیهبنابراین ؛ شده داشتندها امتیاز بالاتر از آستانه تعریفشده، تمامی شاخصترسیم
تفاوتی) و حیطه اتلاف منابع ها در حیطه عدم نیاز به اقدامات اصلاحی فوري (بیشاخص

 قرار نگرفت.
در پژوهش حاضر،  موردمطالعهشاخص  119 از مجموع هاي حاصل،اما طبق یافته

باشد و ضعیف شاخص بر اساس نظر خبرگان از عملکرد مطلوب برخوردار نمی 113
هاي کشور ) ارزیابی شده است. بر این اساس، راهبردهاي بانک5/0(کمتر از مقدار 

اثرگذار هاي هاي مذکور که اکثریت شاخصي تنظیم گردد که شاخصاگونهبهبایست می
انتقال  قبولعملکرد قابلشود، به حیطه هاي داخلی را نیز شامل میدر استقرار نظام کنترل

حیطه نسبتاً مطلوب قرار گرفت که استمرار  نیز در شاخص 6یابد. همچنین عملکرد 
 گردد.توصیه می هاآنوضعیت موجود در خصوص 

تفـاوت معنـادار بـین یعنـی وجـود  پـژوهش چهـارمپرسـش بررسی  منظوربه تیدرنها
هاي اثرگـذار در اسـتقرار هـر یـک از ابعـاد وضعیت موجـود و وضـعیت مطلـوب شـاخص

هاي هاي داخلی از آزمون مقایسه زوجی اسـتفاده شـد. بـر اسـاس یافتـهگانه نظام کنترلپنج
 در موجود (عملکـرد) تیو وضع (اهمیت) مطلوب تیتفاوت وضع يمعنادار حاصل، سطح

 ارزیـابی کنترلی، محیط یعنی کشور هايبانک داخلی هايکنترل نظام ابعاد یتمام خصوص
تر از کوچـکپایشـی،  هـايفعالیت و ارتباطـات و اطلاعـات کنترلـی، هـايفعالیت ریسک،

کـه تفـاوت  گفـت تـوانیمـدرصد  95 نانیبنابراین با اطم .به دست آمد 05/0 يسطح خطا
در  )مطلـوب تیوضـع( انتظارات نیانگیم و) موجود تیوضع(ادراکات  نیانگیم نیبمعنادار 

 .کشور وجود دارد يهابانک یداخل يهاابعاد نظام کنترل یتمام
و  تیـتوجـه بـه اهمرغم حـاکی از آن اسـت کـه علـی پـژوهش يهاافتهی، یطورکلبه

ــربخش نظــامضــرورت  ــ هــايکنترل کــارکرد اث ــدامات و  يدر صــنعت بانکــدار یداخل اق
 در حـال حاضـر ي،بانک مرکـزها و بانک ژهیوبهتولیان امر اتخاذشده در این زمینه توسط م

داخلـی  يهـااثرگذار در استقرار نظـام کنترل يهاشاخص عنوانبهشده عوامل شناساییهمه 
 تیموجـود و وضـع تیوضـع نیشـکاف بـ از وضعیت مطلوبی برخـوردار نیسـتند وها بانک
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هاي اثرگـذار و هـم در سـطح هم در سطح شاخص هاداخلی بانک يهامطلوب نظام کنترل
 يهاسـال باشد. این در حالی است که طـیمی معنادارهاي داخلی، گانه نظام کنترلابعاد پنج

ماننــد  یالمللــنیدر اســناد ب یداخلــ هــايکنترل مومفهــ تیــاهممضــاعفی بــر  دیــتأک ،ریــاخ
 یداخلــ يهــاکنترلصــورت گرفتــه و نارســایی در عملکــرد نظــام بــال رهنمودهــاي کمیتــه 

 ود.شها هنگفت به بانک يهاانیزیا تحمیل و ی مال يهابحرانتواند موجب بروز می
در اسـتقرار  اثرگـذار يهاشـاخصهمچنین اگرچه اختلاف نسبی بین وضعیت موجـود 

هاي پـژوهش، هـاي داخلـی وجـود دارد، لـیکن بـا توجـه بـه یافتـهابعاد مختلف نظام کنترل
هـا نیازمنـد بـازنگري بنیـادي و رکرد اثـربخش نظـام مـذکور در بانکحصول اطمینان از کا

 گانـهابعـاد پنجدر همـه  اثرگـذار يهاشاخصریزي دقیق جهت ارتقا و بهبود وضعیت برنامه
ــی ــیط یعن ــی، مح ــابی کنترل ــک، ارزی ــايفعالیت ریس ــی، ه ــات کنترل ــات و اطلاع  و ارتباط

، اثرگـذارهاي تعیین مسیر بهبود شـاخص منظوربهپایشی است. در همین راستا و  هايفعالیت
هاي داخلی نیـز پرداختـه هاي اصلاح و بهبود نظام کنترلدر این پژوهش به شناسایی اولویت

بنـدي اقــدامات اصــلاحی، مبنــایی جهــت اولویت عنوانبـهتوانــد شـد کــه نتـایج حاصــل می
 هاي کشور قرار گیرد.بانک مورداستفاده

 بـه يریکارگمنظور بـهبـههاي پـژوهش، پیشـنهادهایی جه بـه یافتـهبر این اساس و با تو
 :گرددمی ارائه ذیل شرح

ي بین وضعیت موجـود (آنچـه املاحظهقابل، شکاف پژوهشهاي با عنایت به یافته )1
 يهـااسـتقرار نظـام کنترلهست) و وضعیت مطلوب (آنچه باید باشـد) عوامـل اثرگـذار در 

بنـدي ریزي راهبـردي و جـدول زمانبنابراین لازم اسـت برنامـه؛ وجود داردها بانک یداخل
هـا تهیـه و در مربوط به ارتقاي عوامل اثرگذار به وضعیت مطلوب توسط هیئت عامـل بانک

توانـد در جلسـات خـود بـا ارزیـابی دقیـق نیـز می رهیمدئتیهقرار گیرد.  رهیمدئتیهاختیار 
و ارزیابی مستمر و اثربخش، تصمیمات لازم  هاي نظارتیروند پیشرفت کار و طراحی برنامه

 جهت تسریع در تحول عوامل اثرگذار را اخذ نماید.
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هاي این پژوهش که حـاکی از وجـود شـکاف زیـاد بـین وضـعیت با توجه به یافته )2
هـا بـه رسـد بانک، بـه نظـر میباشدیها مبانک ی درداخل يهانظام کنترلمطلوب و موجود 

آور و بنابراین تصویب قوانین الـزام؛ اندرار این نظام پاسخگو نبودهنحو مناسب در زمینه استق
مـذکور، اسـتقرار نظـام هاي کشـور در تکالیف قانونی براي پاسخگو نمودن و جدیت بانک

 .باشدیمضروري 
لـازم  هـابانک داخلـی هـايکنترل نظـام تر براي اسـتقرارریزي دقیقبرنامه منظوربه )3

 نظـام ضـعف نقـاط شناسـایی جهـت منسـجم علمـی تحقیقات امانج از کافی است پشتیبانی
 یـک هـر در موردي مطالعهصورت ها بهآن رفع براي راهکارهایی ارائه و داخلی هايکنترل

 .گیرد صورت هابانک از
 بانـک ژهیوبـه هـابانک در داخلـی هـايکنترل نظـام استقرار مقتضی است متولیان )4

 ارزیــابی و بررسـی بــه نسـبت بازرســان از توانمنـد و ايحرفــه هـايگروه تعیــین بـا مرکـزي
تخصصـی و طور به کشور هايبانک از یک هر اثرگذار در هايشاخص) عملکرد( وضعیت
 .کنند اقدام جداگانه
ــود )5 ــت بهب ــی حسابرســی هــايفعالیت کیفی ــل از مســتقل، حسابرســی و داخل  عوام

 داخلـی هـايکنترل نظـام مطلـوب وضـعیت و موجـود وضعیت بین شکاف رفع در اثرگذار
 از اسـتفاده نظیـر اقـداماتی اتخاذ با باید مذکور هايفعالیت بنابراین،؛ است کشور هايبانک

مؤسسـات  مشـاوره از اسـتفاده و همکـاري اطلاعات، فناوري حسابرسی مناسب افزارهاينرم
 .گردد تقویت داخلی حسابرسان مستمر هايآموزش ریزيبرنامه و حسابرسی المللیبین

 و اسـتقرار سـودمندي بـه نسـبت کشـور هـايبانک ارشـد مـدیران تعهد و دیدگاه )6
بـر . باشـدمی مهـم ومؤثر  عوامل از یکی داخلی، هايکنترل نظام در موجود شکاف کاهش

 و کنترلـی هايمسـئولیت ایفـاي اسـتقرار و بـه نسبت ارشد مدیران تعهد این اساس، افزایش
 .رسدبه نظر می ضروري هابانک موردنیاز درهاي ایجاد ملزومات و زیرساخت

 پیشنهاد براي تحقیقات آتی
 شود:می پیشنهاد پژوهشگران به آتی تحقیقات مطالعه پیرامون موضوعات ذیل در
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نظــام هــاي اســتقرار و کــاهش شــکاف موجــود در بررســی نحــوه غلبــه بــر چالش )1
 ها.در هر یک از بانک يصورت مطالعه موردبه یداخل يهاکنترل

 يهـابانک یداخلـ يهـانظـام کنترلنظام راهبري بر فرآینـد اسـتقرار  ریتأثبررسی  )2
 کشور.
و  یمـال تیوضـعبـر  کشور يهابانک یداخل يهانظام کنترل کیفیت ریتأثبررسی  )3
 ها.هاي عملکرد بانکشاخص
 يهـابانکي مـالی هاصـورتدر  شـدهارائهمقایسه کیفیـت اطلاعـات حسـابداري  )4
 .هاآنی داخل يهانظام کنترلکیفیت  با توجه به کشور

ایـران  يهـابانک یداخلـ يهانظام کنترلبررسی و مطالعه تطبیقی وضعیت کنونی  )5
 سایر کشورها. يهابانکدر مقایسه با 
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 منابع
. مالی يهاموسسه براي دفاعی خط چهار مدل. )1397( ثابت، الهه. مهدوي مرتضی و اسدي،

 .95-86، 97 حسابرس، دوماهنامه
 ياستانداردها يسازادهیپ تیوضع ).1398. (شهرام ،پور میابراهو قاسم  ،بولو ،جعفر ی،باباجان

. رانیا یاسلام يجمهور یبخش عموم يدر نهادها یمصوب سازمان حسابرس يحسابدار
 .28-1 )،21(6 دانش حسابداري مالی

 در داخلی کنترل هايچارچوبی براي نظام). 1385. (رانیا یاسلام يجمهور يبانک مرکز
 .نکیبا واحدهاي

 .هابانک يبرا یشرکت تیاصول حاکم يرهنمودها). 1395. (رانیا یاسلام يجمهور يمرکز بانک
 یدستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر کنترل داخل). 1396. (رانیا یاسلام يجمهور يمرکز بانک

 .يدر مؤسسات اعتبار
 یداخل يهابر تحقق اهداف کنترل یحسابرس تهیکم تیفیک ي). اثرگذار1395آمنه. ( ،بذرافشان

 .196-171 ،)52(13 ،یمال يحسابدار یمطالعات تجرب. یمال يحاکم بر گزارشگر
 تیبر نقاط ضعف با اهم رگذاریعوامل تأث .)1394( .لاینژاد، سه نیمحمدحس و زهره ها،یحاج

 .137-119 )،26(7 ،یو حسابرس یمال يحسابدار يهاپژوهش ی.کنترل داخل
 رجایی میثم و امیري، الله، وجه زاده، قربانی محمدعلی، دهنوي، دهقان حسینی، سیدمحمدحسین،
 دلفی رویکرد با ایران بانکی اعتبارات برمؤثر  عاملی مدل تبیین ).1397باغسیائی، محمد (

 .115-131 ،)21(8 مالی، مدیریتانداز چشم نشریه .فازي
عملکرد  -تحلیل اهمیت  ).1391( .علیرضا ،ضیایی و منیژه ،بحرینی زاده .سیدیعقوب ،حسینی

(پژوهشی در بازار  يکاومشتریان با رویکرد داده يبندهاي خدمت بر پایه بخشویژگی
 .70-45 )،13(4 ،مدیریت فناوري اطلاعات .خدمات تلفن همراه در استان یزد)

در  یفیپژوهش ک یشناسروش). 1394( .عادل، آذر ي ودمهدیس ،یالوان ،حسنفرد، ییدانا
 .صفار ،یاشراق :. تهرانجامع يکردی: روتیریمد

عمده  يهاضعف ری). تأث1397. (ریام ،یمستوف و تایجهانشاد، آز ،محمدرضا دیس ،یعراق يرضو
 ،یو حسابرس یمال يحسابدار يهاپژوهش. يگذارهیسرما ییبر ناکارآ یداخل يهاکنترل

10)38 ،(167-143. 
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 دیبا تأک یکنترل داخل نهیارائه الگو به .)1400( .ایرؤ ی،دارابو  محسن ،انیدیحم ،محسن ،یروحان
و  يدانش حسابدار فصلنامهی. هوش مصنوع کردی: روينظام راهبر يارهایبر نقش مع

 .405-391 )،40(10 ،تیریمد یحسابرس
در  شدهرفتهیداخلی ناشران پذ يهادستورالعمل کنترل). 1391بورس و اوراق بهادار. ( سازمان

 .هران و فرابورس ایرانبورس اوراق بهادار ت
). شناسایی شکاف بین وضع موجود 1397، محمود. (نیالدنیاصغر. شاه مرادي، نسیم. مع طاهري،

دانش اجرایی استان فارس.  يهاداخلی دستگاه يهاو سطح مطلوب ساختار کنترل
 .105-130)، 70(18، حسابرسی

اجراي  ری). تأث1395( .محسن ،ینوغان ی ومحمدعل ،یباقرپور ولاشان ،فروتقه، زهرا زادهیعل گل
مالی.  يهاکنندگان از صورتداخلی بر سطح اعتماد استفاده يهادستورالعمل کنترل

 .81-63)، 18(5، حسابداري و حسابرسی مدیریت
 هايکنترل نظام استقرار براي الگویی جواد و بولو، قاسم. شکرخواه، مرتضی، سید مرتضوي،

 .40-1)، 31(4، دانش حسابداري مالیایران.  هايبانک در داخلی
ارائه  .)1399(. هانیک ي،آزاد ي و، مهدیاوقیم یمحمدرضا، مشک ،پرستوطن ،رضایعلمزجات، 

خدمات نظام  تیفیارتقا کنترل ک يبرا یزمیعنوان مکانبه یکنترل داخل ستمیس يالگو
 .228-215 )،36(9 ،تیریمد یو حسابرس يدانش حسابدار فصلنامه ی.بانک

). شناسایی علائم هشداردهنده 1394خواجه وند، منصور. ( و توکل نیا، اسماعیل ،اسفندیار ملکیان،
حسابداري مالی و  يهاپژوهشوجود مشکلات کنترل داخلی در مؤسسات غیرانتفاعی. 

 .86-67)، 26(7، حسابرسی
و رتبه  يگذارهیسرما ری). تأث1400سجاد. ( ،کش نهیچو  میرح ،میقد یبناب ی،عل دیس ،واعظ

 يحسابدار یمطالعات تجربو ارزش شرکت.  یضعف کنترل داخل نیبر رابطه ب ياعتبار
 .145-173، )69(18 ،یمال
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