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 یداخل کنترل يفناور
تیکوب و کوزو یداخل کنترل يهکپارچی يها چارچوب ارتباط

 مقدمه

 چارچوب و )کوزو( يتردو ونیسیکم یمال بانیپشت يها سازمان کارگروه یداخل کنترل ي کپارچهی چارچوب
 الزام از شیپ یحت دارند؛ یطوالن يخچهیتار )ساکایآ( یاطالعات يها سامانه کنترل و یحسابرس انجمن یکنترل
 از تا شدند وادار ها سازمان ،یمقررات و یقانون يهاچالش از مجموعه نیا شرفتیپ با .یآکسل ساربنز قانون

 .کنند استفاده خود یمال يگزارشگر بر حاکم یداخل کنترل چارچوب عنوان به کوزو چارچوب
 یم در .کردند استفاده خود اطالعات يفناور یکنترل چارچوب رهنمود يبرا تیکوب از نیهمچن هاسازمان نیا

 ساکایآ یروزرسان به نیا در .کرد روز به را خود یداخل کنترل يکپارچهی چارچوب شیرایو نیآخر کوزو ، 2013
 .داشت يهمکار کوزو يا مشاوره گروه از يعضو عنوان به زین
 جاآن از .بود کرده منتشر را ،5 تیکوب یعنی ت،یکوب ي شده روز به شیاریو نیآخر 2012 لیآور در خود ساکایآ

 چارچوب دو نیا نیب تعامل ي وهیش به ينوشتار در ساکایآ کنند،یم استفاده چارچوب دو هر از هاسازمان که
 کندیم یبررس نوشتار نیا .است داده شرح لیتفص به را چارچوب نیا دو نیب ي رابطه آن در و است پرداخته

 و هاحوزه ییسوهم هدف، .است مرتبط 5 تیکوب چارچوب ياجزا با کوزو یداخل کنترل چارچوب چگونه که
  .است چارچوب دو نیا از همزمان ياستفاده در هاشرکت به کمک زین و چارچوب دو نیا در هاتفاوت

 کوزو یداخل کنترل ي کپارچهی چارچوب

 فیوظا يدرباره سازمان با کنندگان تعامل گرید و یسازمان برون عاننفیذ ره،یمد اتیه ت،یریمد به چارچوب نیا
 شناخت يارائه با کار نیا .باشد داشته يشتریب زیتجو که نیا بدون کند،یم کمک یداخل کنترل قبال در شان

 یداخل کنترل یزمان چه که شودیم انجام نیا به نسبت نشیب جادیا زین و یداخل کنترل يسامانه کی ساختار از
.شودیم گرفته کار به اثربخش طور به

 :شودیم فیتعر ریز شرح به یداخل کنترل
 يارائه منظور به کارکنان گرید و تیریمد سازمان، يرهیمد اتیه ریتاث تحت که است يفرآیند یداخل کنترل "

".شود یم یطراح تیرعا و يگزارشگر ،یاتیعمل اهداف به یابیدست از معقول نانیاطم
 :است یداخل کنترل ي ژهیو يادیبن میمفاه يکننده بازتاب فیتعر نیا

.است تیرعا و يگزارشگر ،یاتیعمل گروه چند ای کی در اهداف به دنیرس يبرا هماهنگ يابزار -1
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است؛ هدف به دنیرس يبرا يا لهیوس ( است انجام حال در يها تیفعال و فیوظا از متشکل يفرآیند  -2
)هدف خود نه

در هاآن که ییها تیفعال و - هافرم و ها سامانه ساالنه، يهاهیرو و ها استیس تنها نه -ادافر ریتاث تحت -3
.گذاردیم اثر یداخل کنترل بر دارند، عهده بر سازمان از یسطح هر

مطلق رهیمد اتیه و سازمان ارشد ریمد يبرا نانیاطم نیا یول -است معقول نانیاطم ي ارائه به قادر  -4
.ستین

و بخش کی تابعه، شرکت کی ای سازمان کل يبرا کاربرد منظور به -است سازمان ساختار با سازگار  -5
 .است ریفپذ انعطا یاتیعمل واحد کی

 سازمان اطالعات يفناور تیریمد و يراهبر يبرا يتجار چارچوب :5 تیکوب

 تیریمد و يراهبر ينهیمز در اشاهداف به یابیدست در سازمان به که کندیم ارائه جامع چارچوب کی 5 تیکوب
 تعادل حفظ راه از اطالعات، يفناور از نهیبه ارزش جادیا در 5 تیکوب ن،یچنهم .کندیم کمک اطالعات يفناور

 يفناور ،5 تیکوب .کندیم کمک سازمان به منابع، از استفاده و سکیر نهیبه سطوح و افتهی تحقق يسودها نیب
 .شود تیریمد و يراهبر سازمان کل يبرا یکل یشکل در تا سازدیم مندتوان را اطالعات

 سازمان به که شوندیم فیتعر يزیچ هر عنوان به یکل طور به که کندیم استفاده ییمندسازهاتوان از 5 تیکوب
  .کنندیم کمک اشاهداف به دنیرس يبرا

  5 تیکوب چارچوب يمحتوا و اجزاء با کوزو چارچوب يا هیپا میمفاه ارتباط یچگونگ

خالصه را کوزو ي کپارچهی یداخل کنترل چارچوب ياهیپا میمفاه با 5 تیکوب چارچوب ياجزا ارتباط 1 يهینما
.کندیم
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کوزو چارچوب اجزاء و اهداف ارتباط

 مکعب مدل کی در که است سازمان کی ''یسازمان ساختار ''و ''اجزا '' ،''اهداف" بعد سه شامل کوزو چارچوب
  .است شده داده نشان 1 ي نگاره در
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 نشان که اجزا، کند،یم تالش آن به یابیدست يبرا سازمان که يزیچ یعنی اهداف، نیب میمستق ارتباط کی
 يواحدها( دارد وجود سازمان یسازمان ساختار و هستند يضرور اهداف به دنیرس يبرا که است يموارد يدهنده

.شود دهیکش ریتصو به یمکعب شکل کی در تواندیم ارتباط نیا). گرید و یقانون ينهادها ،یاتیعمل
 اند شده داده نشان هانستو توسط یتیرعا و يگزارشگر ،یاتیعمل اهداف گروه سه.
 4 اند شده دهیکش ریتصو به سطرها توسط جزء.  
 است شده داده شینما سوم بعد توسط زین یسازمان ساختار. 

 5 تیکوب چارچوب يحتوام و اجزاء ارتباط
 کنترل باتیترت یابیارز و جادیا يبرا آن از که کندیم ارائه ییمبنا کوزو یداخل کنترل يکپارچهی چارچوب

تیکوب چارچوب ب،یترت نیهم به. شودیم استفاده 1 ي نگاره مدل به توجه با آن ابعاد يساز کپارچهی و یداخل
 بنگاه اطالعات يفناور يراهبر باتیترت یابیارز و بهبود جاد،یا يراب آن از که دهدیم دست هب ییمبنا زین 5
)GEIT (است 5 تا 2 يها نگاره در شده داده نشان يدیکل مدل 4 بر یمبتن که کنندیم استفاده.

 تیکوب يراهبر یکل هدف -ارزش خلق
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کوزو چارچوب اهداف

 یداخل کنترل مختلف يهاجنبه بر دهدیم جازها نهاسازما به که کندیم ارائه را هدف گروه سه چارچوب نیا
 :کنند تمرکز

عملکرد اهداف جمله، از است؛ سازمان اتیعمل ییکارا و یاثربخش به مربوط اهداف نیا :یاتیعمل اهداف
 .انیز و ضرر برابر در هاییدارا از حفاظت و ،یمال و یاتیعمل

است ممکن و است یمال ریغ و یمال یخارج و یداخل يگزارشگر با مرتبط اهداف نیا :يگزارشگر اهداف
 نییتع استانداردگذاران و گذاران قانون توسط که باشد گرید طیشرا ای تیشفاف بودن، موقع به ،يریاتکاپذ شامل

 .شوندیم
  .است سازمان به مربوط ضوابط و نیقوان به يبندیپا با مرتبط اهداف نیا :یتیرعا اهداف
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 5 تیکوب چارچوب يمحتوا و اجزا با کوزو چارچوب اهداف ارتباط یچگونگ

 آبشار مدل از استفاده قیطر از شد، اشاره هدف عنوان به نیا از شیپ که یسازمان اهداف بر اغلب 5 تیکوب
 يفناور به مربوط اهداف ،یسازمان اهداف شامل اهداف آبشار ،5ي نگاره به توجه با. کندیم تمرکز اهداف،

 يسازگار و تطابق يبرا ،5 تیکوب چارچوب يراهنما به مربوط یکل هدف. است توانمندساز اهداف و اطالعات
 و ،یداخل يهافرآیند ،يمشتر ،یمال -است نورتن و کاپلن متوازن یابیارز کارت بعد 4 بر یمبتن ها، سازمان با
 منابع يساز نهیبه و سکیر يساز نهیبه سود، افتنی تحقق اهداف با خود ينوبه به ابعاد نیا . رشد و يریادگی

 .رندیبگ قرار فیرد کی در )یتیرعا ،يگزارشگر ،یاتیعمل( کوزو چارچوب اهداف با توانندیم و هستند، مرتبط
 :هستند مرتبط ریز مطابق کوزو، چارچوب اهداف يهاهطبق با 5 تیکوب چارچوب

يفناور به مربوط يهافرآیند تیریمد و تیهدا يبرا هیرو نیبهتر عنوان به گسترده طور به تیکوب :یاتیعمل
 .است شده رفتهیپذ اطالعات

تیحما را کوزو چارچوب يگزارشگر اهداف EA Mيهافرآیند ي دامنه و 5 تیکوب يآبشار اهداف :يگزارشگر
 .کنندیم

و استانداردها با و کندیم تمرکز هافرآیند بر "یسازمان رونب تیرعا "5 تیکوب MEA 03فرآیند :یتیرعا
 عنوان به تیکوب .کندیم تیحما را کوزو چارچوب یتیرعا هدف و است همسو یمختلف مرتبط يها چارچوب

 .شودیم استفاده خاص يها مکان و عیصنا در ناظران ییراهنما و مستقل و یداخل یحسابرس يبرا ییمبنا
 یابیارز کارت بعد 4 در یاتیعمل اهداف يهاجنبه یه هم که اندشده فیتعر 5 تیکوب در نسازما یکل هدف 17

 .شوندیم شامل را متوازن
 .است اطالعات بر یمبتن يراهبرد يریگمیتصم و یمال تیشفاف شامل سازمان يگزارشگر اهداف
  .است یسازمان درون يها استیس و یسازمان برون ضوابط و نیقوان تیرعا شامل سازمان یتیرعا اهداف

 کوزو چارچوب اجزاء و اصول متوازن یابیارز کارت ابعاد

 .است اجزاء از کی هر با یاساس میمفاه ارتباط يدهنده نشان که است اصل 17 از يا مجموعه چارچوب نیا
 اثربخش یداخل کنترل به تواندیم ازمانسیک  اند، هشد میترس اجزاء از میمستق طور به اصول نیا که جا آن از
 کاربرد یتیرعا و ،يگزارشگر ،یاتیعمل اهداف يبرا اصول يهمه .ابدی دست اصول يهمه يریکارگ به راه از

  .دارند
 سازمان با کنندگان تعامل گرید و یسازمان نبرو نفعان يذ ره،یمد اتیه ت،یریمد به چارچوب نیا

 .باشد داشته يشتریب زیتجو که نیا بدون کند،یم کمک یداخل کنترل قبال در شان فیوظا يهدربار
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 5 تیکوب ارچوبچ يمحتوا و اجزاء با کوزو چارچوب اصول ارتباط یچگونگ

 خلق ارزش اهداف آبشار مدل کاربرد راه از نفعانیذ يبرا و کندیم تمرکز سازمان اهداف بر 5 تیکوب چارچوب
 .اند شده ییشناسا يراهبر ينهادها توسط نفعان يذ يازهاین يهمه که دهدیم نانیاطم کردیرو نیا .کندیم
 يراهبر و یتیریمد طیمح کی جادیا يبرا بیع یب و جامع يمبنا کی 5 تیکوب توانمندساز يرهنمودها نیا

 طور به یبانیپشت اقدامات و یکاف يهافرآیند با یداخل طیمح کی گر،ید عبارت به .کندیم فراهم سازمان در
3 يهینما در کوزو چارچوب یکنترل طیمح اصول از کی هر با 5 تیکوب چارچوب ارتباط .کندیم عمل کارا

  .شودیم داده نشان
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 يبرا هیرو نیبهتر به یابیدست يبرا فرآیند يها تیفعال و فرآیند يها هیرو از 5 تیکوب يهافرآیند توانمندساز
 مورد يهافرآیند 37 از کامل يامجموعه يدهنده نشان 5 تیکوب فرآیند مدل .کندیم استفاده اطالعات يفناور

 با کامل طور به که است مربوطه يها يآور فن و اطالعات یداخل کنترل با مرتبط یکنترل يهاتیفعال و ازین
 یمنسجم صورت به اطالعات يفناور يبرا مناسب يها هیرو و اطالعات يفناور با مرتبط یجهان ياستانداردها

 .است سازگار
 )شرکت( سهامداران خود اهداف به دنیبخش تحقق يبرا يفرآیند چه که کندیم فیتوص فرآیند نیا يها وهیش
 بلکه ستند،ین هافرآیند مورد در تنها اهداف نیا ن،یا بر عالوه .شود ییشناسا دیبا آنان يازهاین از تیحما و

 موثر يسازهادیپ از شده فیتعر يتوانمندساز اهداف .شودیم زین گرید توانمندساز نوع شش شامل 5 تیکوب
 تینها در يتوانمندساز اهداف به یابیدست از تیحما که کند،یم تیحما تیریمد يها وهیش و یشرکت يراهبر
 .شودیم کارش و کسب اهداف به يتجار واحد یابیدست به منجر

داده نشان 6 يهینما در کوزو چارچوب یارتباطات و یاطالعات اصول از کی هر با ،5 تیکوب چارچوب ارتباط
  .است شده

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir



٩

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir



١٠

 يتجار واحد کار و کسب اهداف که است نیا از نانیاطم منظور به شیپا بر چارچوب یاصل تمرکز ،5 تیکوب در
 .شودیم لحاظ

 اختصاص یتیریمد تیفعال از نوع نیا به )MEA( ییشناسا و یابیارز ش،یپا يهافرآیند توانمندساز يدامنه
 برون الزامات تیرعا و ؛یداخل کنترل ي سامانه ت؛یرعا و عملکرد که است فرآیند سه شامل دامنه نیا .ابدییم

 فرآیند 5 از کدام هر درون يدیکل تیفعال کی شیپا ن،یهمچن .کندیم ییشناسا و یابیارز ش،یپا را یسازمان
 .است )شیپا و ت،یهدا ،یابیارز( يراهبرد
داده نشان 7 ي هینما در کوزو چارچوب "يشگریپا يها تیفعال "اصول از کی هر با 5 تیکوب چارچوب ارتباط

  .است شده
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