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 داخلی هاي کنترل ارزیابی پرسشنامه

 ریسک ارزیابی
 
 

 :کنترل اهداف
 

شود توصیف باید هاي اجرایی دستگاه کلیدي راهبردهاي و عام اهداف. 
شود حاصل اطمینان یکدیگر با ها آن سازگاري از و تعیین باید عمده هاي فعالیت هدف. 
و شناسایی ها، فعالیت هدف براي وهم عام هاي هدف مورد در هم ها، ریسک پیامد باید ریسک یارزیاب فرآیند در 

  . شوند بررسی
شوند گرفته کار به آنها به مناسب واکنش دادن نشان و ها نیدگرگو شناسایی براي کارهایی سازو ایدب. 

  
 

  پاسخ خیر
  پرسش   جایگزینکنترل  پاسخ

  مورد  خیر  آري
  ندارد  دارد  ندارد

عطف کاربرگهاي 
 شواهد/رسیدگی

  دریافتی

 دستگاه اجرایی عام هاي هدف- الف
 هاي هدف تدوین از راه هاي اجرایی دستگاه مقاصد تبیین-لفا -1

   کلی هاي گزاره و چارچوب رهنمودها در عام
 را تبیین اجرایی هاي  دستگاهعام هاي هدف ،رئیس دستگاه اجرایی آیا-

 است؟ کرده
 هاي اجرایی دستگاهکلیه  مشترك هاي هدف با عام هاي هدف آیا-
 )هاي دولتی صرفاً شرکت( دارد؟ تطبیق) الگوي عام یک بعنوان(

 از رئیس دستگاه اجرایی و کارکنان کامل آگاهی الف-2
هاي  هدف عاماجرایی دستگاه . 
 و کارکنان به دستگاه اجرایی هاي هدف به مربوط اطالعات آیا-

  است؟ منتقل شده گاه اجراییرئیس دست
 برقراري ارتباطات از یافتن اطمینان براي رئیس دستگاه اجرایی آیا-

 .کند می دریافت را الزم بازخورد کارکنان، با اثربخش
دستگاه  عام هاي هدف با و سازکار راهبردها پیوند- الف-3

 .اجرایی
 اهبردير طرح باشد و آیا آیا دستگاه اجرایی داراي طرح راهبردي می-
 کند؟ می پیشتیبانی عام دستگاه اجرایی هاي هدف از
 درسطوح ها اولویت منابع وتعیین تخصیص به راهبردي طرح در آیا-

  است؟ شده سازمان توجه باالي
 

            




 

  پاسخ خیر
  پرسش   جایگزینکنترل  پاسخ

  مورد  خیر  آري
  ندارد  دارد  ندارد

عطف کاربرگهاي 
 شواهد/رسیدگی

  دریافتی

 هاي طرح عام، هاي با هدف ها بودجه و حها طر سازگاري -الف -4

 دستگاه اجرایی کنونی و شرایط راهبردي
ایی متناسب با اهداف، راهبردها، وظایف و آیا بودجه دستگاه اجر-

  .باشد ها می مأموریت
 ها  فعالیت هدف-ب
 هاي طرح و هاي عام با هدف ها فعالیت پیوند متقابل هدف-ب1-

 .راهبردي دستگاه اجرایی

دستگاه  هاي راهبردي طرح و عام هاي هدف با عمده هاي فعالیت آیا-
 محکم دارند؟ پیوندي اجرایی

 ومربوطند، بجا که کماکان حیث ازاین گاه گه ها فعالیت آیاهدف-
 شوند؟ می بررسی

-با یکدیگر ها فعالیت هدف سازگاري-  ب. 
 و هستند هم مکمل هاي مختلف فعالیت هدف دستگاه اجرایی در آیا-

 کنند؟ می یکدیگر را تقویت
-مهم فرآیندهاي با تمام ها فعالیت هدف بودن مرتبط-ب 

 .تجاري

 خدمات به جریان کاالو مربوط کلیدي هاي فعالیت هدف آیا-
 است؟ شده پشتیبانی، تعیین هاي وفعالیت

هاي  دستگاه وعملکرد پیشین، هدف ها تجربه با ها فعالیت هدف آیا-
   سازگاري دارد؟ تراز، ها هم دستگاه اجرایی یا

 در صورت عدم سازگاري هدف فعالیتها با  ها تفاوت دالیل به یاآ-
  است؟ ئوال فوق توجه شدهموارد مذکور در س

پذیر بودن اهداف، فعالیتها کمیت-ب 
 است؟ گیري اندازه قابل و کمی هدفها، آیا-

-ها هدف محقق ساختن براي منابع کفایت-ب.  
 است؟ بینی شده پیش ها تحقق هدف براي الزم منابع آیا - 
تسهیالت  انسانی، نیروي مالی، منابع تحصیل براي هایی برنامه آیا-

  است؟ شده تدوین آوري فن و دتولی
 عام هاي هدف تحقق براي که هایی هدف شناسایی-ب-6

 .شوند می شناخته هاي اجرایی مهم دستگاه
 عام هاي تحقق هدف براي که را اموري  اجرایی ، رئیس دستگاه آیا-

 مشکلی نباید وجه هیچ به یا شود دقت انجام با  اجرایی باید دستگاه
 است؟ کرده مشخص د،آی پدید آنها در انجام

 تحلیل و تجزیه جاري، بر مبناي و اي سرمایه مخارج بودجه آیا-
 تعیین ها، هدف اهمیت نسبی هیأت مدیره و مدیرعامل از

 )شرکتهاي دولتی(شود؟ می




 

  پاسخ خیر
  پرسش   جایگزینکنترل  پاسخ

  مورد  خیر  آري
  ندارد  دارد  ندارد

عطف کاربرگهاي 
 شواهد/رسیدگی

  دریافتی

میزان و ها هدف در تعیین مدیران دستگاه اجرایی مشارکت-ب 

 .شده تعیین هاي به هدف آنها پایبندي
 انجام مسئول که هایی فعالیت هاي هدف تعیین در اهمدیران دستگ آیا-

 کنند؟ می مداخله ،مشارکت و هستند آنها
  دارد؟ وجود اختالف نظرها بر شدن چیره براي هایی رویه آیا-
 کنند؟ می شده پشتیبانی تعیین هاي هدف  اجرایی از رییس دستگاه آیا-
 شده ، توجه آن و کاهش وسازمان ها ،گروه افراد منافع تضاد به آیا-

  است؟
  

 ها ریسک-پ
 .سازمانی برون هاي شناسایی ریسک کارهاي و ساز کفایت-پ1-
 تحوالت و تغییرات منابع عرضه، برخاسته از هاي ریسک به آیا-

 رقیبان، شرایط اقدامات اعتباردهندگان، هاي خواسته آوري، فن
 توجه طبیعی و حوادث سیاسی، مقررات شرایط اقتصادي،

  ) دولتیشرکتهاي(دارد؟
هاي ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و   آیا به ریسک-

  )سایردستگاههاي اجرایی(است؟ فرهنگی توجه شده
 .درون سازمانی هاي شناسایی ریسک  سازوکارهاي کفایت–پ2-
 منابع انسانی، از برخاسته هاي ریسک به رئیس دستگاه اجرایی  آیا-

  دارد؟ توجه اطالعاتی هاي سیستم و نیروي انسانی روابط مالی، تامین
 از یک هر هدف با عمده مرتبط هاي ریسک شناسایی-پ3-

  هاي مهم فعالیت
 شده تعیین هاي اساسی فعالیت هدف اجزاء با مرتبط هاي ریسک آیا-

  است؟

 از ریسک، تحلیل و فرآیند تجزیه بودن ومربوط عمقی -پ4-

 آنها یداداحتمال رو ارزیابی ها، ریسک برآورد اهمیت جمله

 .الزم هاي اقدام وتعیین

 گرفته کار به فرآیندهاي رسمی ها، ریسک وتحلیل تجزیه در آیا-
 شوند؟  می
  است؟ مربوط مورد نظر هدف به شده شناسایی هاي ریسک آیا-
  اجرایی مشارکت دستگاه مسئولین ها، ریسک وتحلیل تجزیه در آیا-

  کنند؟ می
  




 

 

  پاسخ خیر
  پرسش  کنترل جایگزین  پاسخ

 مورد  خیر  آري
  ندارد  دارد  ندارد

عطف کاربرگهاي 
   دریافتیشواهد/رسیدگی

محیطیتغییراتکردنادارهت

شناسایی و بینی پیش براي کارهایی و ساز وجود ت 
 هدف با عام هاي هدف موثربر عادي هاي فعالیت یا رویدادها

 به مناسب شواکن دادن ونشان  اجرایی دستگاه هاي فعالیت
 .آنها

 معمول فرایند از بخشی عنوان به وروزمره عادي تغییرات  بهآیا-
 شود؟ می توجه ریسک وتحلیل وتجزیه شناسایی

 جدا سازوکارهاي اهمیت، با تغییرات سایر به بردن پی براي آیا-
 است؟ شده گرفته نظر در اي گانه

 عالی راتبم درچنان تغییرات از برخاسته هاي فرصت و ها ریسک آیا-
 شناسایی را آنها پیامدهاي تمام تواند می که شود می بررسی سازمانی

  کند؟ تدوین را مناسب اجرایی هاي وطرح
 هاي فعالیت ریسک،تمام تحلیل و تجزیه و شناسایی فرایند آیا-

 گیرد؟ می بر در را بسیارحساس سازمانی درون
-بلمقا در واکنش و شناسایی براي کارهایی سازو وجود-ت 

 دارد،  اجرایی دستگاه بر وفراگیرتر ترشدید اثر که تغییراتی
 طلب را  اجرایی دستگاهرئیس  توجه است ممکن که تغییراتی

  .کند
 :فعالیت محیط تغییر -ث 
 ها، برنامه سایر یا  الزمتحقیقات انجام با دستگاه اجرایی در آیا-

یت ها ها و اولومانند تغییرات بعمل آمده در فعالیت موضوعاتی
 0)صرفاً شرکتهاي دولتی(شود؟ می شناسایی

عوامل موثر  تقاضاي  وعرضه عمده تغییرات از اجرایی  دستگاه آیا-
 است ممکن که سازمانی، درون یا سازمانی برون از اعم ،بر فعالیت 

صرفاً (دارد؟ آگاهی بگذارد، تاثیر موجود هاي مهارت سطح بر
 )شرکتهاي دولتی

 از ايدوره بطور را  اجرایی دستگاهرئیس  قی،حقوه واحد مشاور آیا-
  کند؟ می آگاه قوانین پیامد

 :جدید کارکنان-ج 
 فرهنگ جدید به کارکنان آگاهی از یافتن اطمینان براي آیا-

 تدبیرها فرهنگ، با این آنها عملی هماهنگی  اجرایی و دستگاه

 شود؟ می پیش گرفته در اي ویژه هاي اقدام و

 کرده تغییر مسئوالن آنها کلیدي،که کنترلی يها فعالیت به آیا-

 شود؟ می توجه اند، شده کنار بر یا

            




 

  پاسخ خیر
  پرسش  کنترل جایگزین  پاسخ

 مورد  خیر  آري
  ندارد  دارد  ندارد

عطف کاربرگهاي 
   دریافتیشواهد/رسیدگی

 وجود هاي جدید سیستم آثار ارزیابی براي کارهایی سازو آیا-

 دارد؟

 هاي ایجاد سیستم هنگام به تا است شده برقرار هایی رویه آیا -

 را موجود کنترلی هاي فعالیت آنها، استقرار و جدید اي رایانه

 کنند؟ زنگريبا

هاي  مشی خط از که دارد آگاهی  اجرایی دستگاه آیا رئیس-
 اعمال فشار وجود با ها، سیستم اجراي و توسعه با مرتبط

 شود؟ می پیروي فرایند، این "کردن کوتاه"براي

 اطالعات و جریانهاي بر جدید هاي سیستم اثر به آیا-

 تجمله مقاوم از کارکنان، آموزش و مربوط، هاي کنترل

  است؟  شده توجه تغییر، برابر در کارکنان
  :سریع رشد -چ 
 فزاینده اطالعات حجم با متناسب سیستم هاي توانمندي آیا-

 یابد؟  می افزایش

 پردازي، داده و حسابداري عملیاتی، کارکنان شمار آیا-

  ؟ است افزوده شده ها فعالیت حجم افزایش با متناسب
 وجود ها بینی پیش یا ها هبودج بازنگري براي فرآیندي آیا-

 دارد؟

 و هابازنگري هدف پیامدهاي بررسی براي فرایندي آیا-

هاي  دستگاه براي سایر سازمانی واحد چند یا یک هاي طرح
 دارد؟ اجرایی وجود

 جدید آوري  فن-خ 

 تهیه از طریق آوري فن هاي پیشرفت به مربوط اطالعات آیا-

 یا ها سمینار ر درحضو مشاوره، دریافت الزم، هاي گزارش

 و تحقیق امر در پیشرو هاي شرکت یا مشترك گذاري سرمایه
  شود؟ می گردآوري توسعه

 

آمیختن  در راه از که دارد وجود کارهایی سازو آیا-




 

  پاسخ خیر
  پرسش  کنترل جایگزین  پاسخ

 مورد  خیر  آري
  ندارد  دارد  ندارد

عطف کاربرگهاي 
   دریافتیشواهد/رسیدگی

 هاي یا سیستم  عملیاتیفرآیندهاي با آوري فن جدید کاربردهاي

 ريبردا بهره این و برداري کنند بهره کاربردها این از اطالعاتی،

 درآورند؟  کنترل به را

 دارد؟ ومالی وجود عملیاتی نتایج معقول بینی پیش آیاتوانایی-

 موجود هاي کنترلی فعالیت و اطالعاتی هاي سیستم کفایت آیا-

 ارزیابی جدید   محصول تولید جدید، خط،فعالیت جدید  براي

 شود؟  می

 زمینه در افراد متخصص وآموزش استخدام براي هایی طرح آبا-

 شود؟ می وتدوین تهیه جدید يفعالیت ها انجام

 لزوم بهبود صورت در و اولیه نتایج پیگیري منظور به آیا-

 شود؟ می برقرار هایی رویه بازاریابی و تولید/فعالیتها و عملیات

مقرراتی،  و قانونی عملیاتی،مالی، دهی گزارش الزامات آیا-
 شود؟  می پیروي آنها از و شناسایی

 هاي تحصیل شرکت و فعالیت محصول، تولید، خط آثار آیا-

 نظارت تحت وسودآوري شرکت، محصوالت سایر بر جدید

  )صرفاً شرکتهاي دولتی(گیرد؟ می قرار

 صحیح منظور انعکاس به سربار هاي هزینه تسهیم شیوه آیا-

 شود؟ می محصوالت اصالح از هریک سهم

 :شرکت ساختار تجدید -ح 
 عملیات بر تعدیل کارکنان یا ظایفو تغییر بالقوه آثار آیا-

 شود؟ می تجزیه وتحلیل آنها، با مرتبط

 سایر به منفصل انتقالی یا کارکنان کنترلی هاي مسئولیت آیا-




 

  پاسخ خیر
  پرسش  کنترل جایگزین  پاسخ

 مورد  خیر  آري
  ندارد  دارد  ندارد

عطف کاربرگهاي 
   دریافتیشواهد/رسیدگی

 شود؟  می واگذار کارکنان

 رفتار و بر روحیه انسانی نیروي گیر چشم تعدیل اثر آیا-

 گیرد؟ می توجه قرار مورد باقیمانده کارکنان

 نارضایتی از پیامدهاي پیشگیري براي احتیاطی ايه اقدام آیا-

 می شود؟ انجام سابق کارکنان

 مرزي برون عملیات -ر

 حقوقی، تجاري سیاسی، فرهنگ ازرئیس دستگاه اجرایی آیا -

 آگاهی مرزي برون مناطق عملیات و ها محیط اجتماعی و

 دارد؟

 آگاه ها این محیط قوانین و رسوم و آداب به کارکنان آیا-
 اند؟ هشد

 سازو یا مرزي، عملیات برون در اختالل رویداد هنگام به آیا-
   رود  می کار به جانشین هاي رویه آن، ارتباط با برقراري کارهاي

   
  

  

 

  

  


