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  رفع موانع حسابرسی مبتنی بر ریسکراهکارهاي 
    

  1عفت اکرمی مقدم
  

اي که در محاسبه سطوح مختلف خطر حسابرسی وجود دارد و باعث شده محاسبات پیچیده - چکیده
هاي هاي حسابرسی و ردهاست تا فرایند حسابرسی مبتنی بر ریسک به طور کامل به وسیله موسسه

ها تنها بخش اول این فرایند را که مربوط جرا نشود و به طور معمول بیشتر موسسهمختلف حسابرسان ا
هدف این پژوهش بررسی موانع حسابرسی مبتنی بر . ریزي حسابرسی است اجرا کرده استبه برنامه

حسابرسی، سیستم امتیازبندي ریسک و  ریسک است و این پژوهش در نظر دارد عوامل موثر بر ریسک
موثر بر ریسک حسابرسی بپردازد و به این نتیجه رسیده است که حسابرسی مبتنی بر سایر عوامل 

تواند در مجموع باعث کاهش اوقات کار تیم حسابرسی و در نهایت افزایش سودآوري ریسک می
  .موسسه در بلندمدت شود

  ریسک حسابرسی، حسابرسی داخلی، ریسک تجاري :کلمات کلیدي
 

  مقدمه
کس متنوع و توسعه مشکالت تجاري ویژه این محیط تجاري نوین، هیچبا ظهور محیط تجاري 

در پاسخ به  .)2007 ایمونیانا و همکار،( اطالعات کافی براي پشتیبانی و دفاع از ارزیابی ریسک، ندارد
هاي اخیر هاي گسترده تجاري در سراسر دنیا، حسابرسی مبتنی بر ریسک رویکرد غالب سالشکست

ارزیابی ریسک عدم کشف مرکز ثقل حسابرسی مبتنی بر ریسک است . اد بوده استبراي مبارزه با فس
و به طور مستقیم بر اثربخشی و کارایی توزیع منابع و نیروي کار در حسابرسی، کیفیت حسابرسی و 

  ) 1389حاجیها، ( .تعیین راهبردهاي حسابرسی تاثیرگذار است
توانند ها حسابرسان نمیهنگام ارزیابی آن غالباًاي بر ریسک موثر است و عوامل کیفی پیچیده

). 1998ماك و همکاران، ( هاي متقابل این عوامل را همزمان در ذهن دارندروابط و درهم کنش
ریسک نقشی محوري در تئوري اقتصادي شرکت، قراردادهاي بهینه و به طور مجازي همه  ترجیحاً
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و  1کوپر( کندگیرد، ایفا میگیري را دربر میصمیمعناوین حسابداري مدیریت که رفتار انسانی و ت
  .اي مانند حسابرسی مستقل حائز اهمیت استبنابراین ارزیابی ریسک در خدمات حرفه). 1993همکار، 

  
  مبانی نظري تحقیق

مقداري و ریالی یک موسسه  عاتالاطآوري و ارزیابی شواهد مربوط به حسابرسی عبارتست از جمع
ارائه  عاتالاطره زمانی مشخص براي تعیین و گزارش در رابطه با میزان مطابقت اقتصادي در یک دو

صالحیت و مستقل انجام  شده با معیارهاي از قبل تعیین شده که این فرآیند بایستی توسط یک شخص با
هاي گذشته، هاي اقتصادي در دههرشد کمی و پیچیدگی روزافزون فعالیت )1997آرنز، ( .شود

. که اطالعات مالی در ارزیابی افراد و واحدهاي اقتصادي نقش بسزایی داشته باشد موجب شده است
- موالیی. (به طوري که وجود اطالعات مالی درخور اتکاء شرط الزم براي بقاي جامعه امروزي است

تمرکز . باشدمدیریت ریسک یک بخش مهم از مدیریت استراتژیک سازمان می) 1393نژاد و همکار، 
ها بوده و هدف آن افزودن حداکثر ارزش پایدار  به تمامی ک بر تعیین و کاهش ریسکمدیریت ریس

مدیریت ریسک احتمال موفقیت و تحقق اهداف کلی سازمان را از . باشدهاي سازمان میفعالیت
طبق استانداردهاي حسابرسی، ) 1990 اسچنیدر و همکار،. (رسیدن به اهدافش بازدارد، تعریف نمود

هاي مالی مزبور هاي مالی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورتی صورتهدف حسابرس
هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري تهیه شده است یا خیر، اظهارنظر کند از تمام جنبه

تواند عالوه بر مهمترین مساله حسابرسی آن است  که حسابرسی چگونه می). 1391 یزدانیان و همکار،(
اش، سودآوري خود را نیز افزایش دهد؟ در دهه مشتري) هاي مالیصورت( ن به ارزش محصولافزود

ي مهمترین گرایش حسابرسی مستقل براي پاسخ به مساله گذشته، حسابرسی مبتنی بر ریسک به مثابه
تواند ضمن در صورتی که حسابرسی مبتنی بر ریسک به درستی انجام گیرد، فنون آن می. فوق بود
به توسعه راهبردهاي تجاري واحد تحت حسابرسی، کارایی کل گروه حسابرسی را نیز به طور کمک 

حسابرسی مبتنی بر ریسک به عنوان فرایند شناسایی و گزارش ریسک . اي ارتقا بخشدقابل مالحظه
ر حسابرسی مبتنی بر ریسک د) 1381زارعی، . (هاي مالی دانستتحریفات با اهمیت در صورت

ثبت سیستم با استفاده (هاي حسابداري و کنترل داخلی  از کسب شناخت اولیه از سیستمحسابرس پس 
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) پرسشنامه و شرح نوشته و انجام دادن آزمون شناخت سیستم - از یکی یا تلفیقی از سه روش نمودگر
برآورد اولیه از خطر ذاتی و کنترل حسابرس را در تشخیص . کند خطرهاي ذاتی و کنترل را برآورد می

صورت قابل اتکا بودن سیستم کنترل داخلی  در. کند قابل اتکا بودن سیستم کنترل داخلی کمک می
خواهد بر آن اتکا کند و پس از اجراي آزمون  پردازد که می هایی میحسابرس به آزمون کنترل

دیل تواند برآورد اولیه از خطر ذاتی و کنترل را تع حاصل از اجراي آن می  ها و کسب شناخت کنترل
تواند  گیرد که می حسابرس با نهایی نمودن خطر ذاتی و کنترل در شرایطی قرار می. نموده و نهایی کند

تواند نوع و ماهیت و مقدار  و با این برآورد می. خطر عدم کشف را با دقتی مناسب برآورد کند
-ا توسعه شرکتب. هاي محتوا را براي کسب شواهد کافی و پشتوانه اظهارنظر خود مشخص کندآزمون

هاي ها و افزایش روزافزون حجم عملیات آنها، حسابرسان در کاهش ریسک حسابرسی با انجام آزمون
آوري  پیشرفت فن. با مشکل روبرو شدند) هاي حسابرسی و سایر روش سندرسی(محتواي گسترده 

ورند و مقدار اطالعات، حسابرسان را در وضعیتی قرار داد که بتوانند روش علمی براي خود بدست آ
توان به عنوان فرآیند  حسابرسی مبتنی بر ریسک را می. خطر حسابرسی را از پیش برآورد و تعیین کنند

هدف از بکارگیري . هاي مالی دانست شناسایی و گزارش ریسک تحریفات با اهمیت در صورت
نوع و ماهیت،  حسابرسی مبتنی بر ریسک، افزایش کارایی و اثربخشی حسابرسی است، زیرا با تعیین

اي معقول و همراه با قابلیت پاسخگویی کامل  هاي محتوا به گونه بندي اجرا و حدود آزمون زمان
تري تغییر  ها به میزان مناسبی انجام گردیده و درنتیجه زمان صرف شده به سطح منطقی رسیدگی

  )1392خلعتبري لیماکی و همکاران، ( .یابد می
ند گزارشگري، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطالعات به وسیله وجود برخی شرایط در محیط فرای

تقاضا براي حسابرسی در فرایند گزارشگري که تحت شرایط . کندکنندگان را بسیار مشکل میاستفاده
هاي اقتصادي  و نبود دسترسی مستقیم تضاد منافع، پیامدهاي اقتصادي با اهمیت، پیچیدگی فعالیت

تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده و استفاده کننده اطالعات، مهمترین . ر استپذیشود توجیهانجام می
در صورت نبود تضاد منافع بین این دو گروه، نیاز به خدمات . توجیه براي نیاز به حسابرسی است

وجود تضاد منافع، انجام خدمات حسابرسی به وسیله . یافتحسابرسی به طور محسوسی کاهش می
  ) 1393نژاد و همکار، موالیی( .کندهر دو گروه را اجباري می فردي مستقل از
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امکان جایگزینی آن با مدل حسابرسی مبتنی بر  هاي مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم ونارسایی
 ریسک در ایران

الزحمه رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک و فعالیت، ابزار مناسبی جهت برآورد زمان انجام کار و حق
 پیکت،( .حسابرسان است  هايهاي حرفر راستاي تحقق تکالیف و انجام مسئولیتحسابرسی د

 اکسلی – ساربینز قانون. هاي اخیر نقش حسابرسان به شدت در حال تغییر استدر طی دهه) 2006
)SOX (هاي مدیریت آمریکا و اصول حاکمیت شرکتی در انگلیس متمرکز بر الزام تشریح فعالیت در

 بر اساس همین قوانین، حسابرسان نیز باید. باشدو گزارش آن به حسابرسان میبر مبناي ریسک 

امروزه همه  )2007 کوسرات،( .اظهارنظرهاي خود را را با سطح اطمینان مشخصی اعالم کنند
ریزي آن براساس مدل استانداردهاي حسابرسی متداول در دنیا بر مدیریت راهبردي حسابرسی و برنامه

برنامه حسابرسی مؤثر مبتنی  .)2005سه حسابرسان داخلی آمریکا، موس. (أکید دارندت ریسک حسابرسی
هاي هاي راهبردي، بر تمام محدودیتهاي سازمان از میان منشور هدفبر ریسک با مشاهده ریسک

. مدتري داشته باشدآکه حسابرسی هدفمندتر و کار   دهد شده غلبه کرده و به حسابرس امکان می ذکر
هاي تجاري سازمان، باعث هاي سازمان با هدفاین برنامه حسابرسی از طریق ارتباط ریسکهمچنین، 

مجله ( .تري را تدوین کرد تر و واضحتر، سریعهاي کاهشِ ریسک دقیق خواهد شد تا بتوان برنامه
  )1394 مدیریت ریسک،

د استفاده توسط هاي حسابرسی موربا توجه به اینکه بسیاري از عوامل شناسایی تقلب با روش
هماهنگ است؛ بنابراین استفاده از یک روش حسابرسی کارا و اثربخش مانند حسابرسی حسابرس 

نادریان و صفار، ( تواند قدم بزرگی در شناخت تقلب در حسابرسی مستقل باشدمبتنی بر ریسک می
ي تجربی و با نگاهی هاي قبل به نحودر ایران، حسابرسان از سالکند بیان می) 1393(قربانی ). 1380

هاي ریزيدر برنامه الًبندي خطرهاي حسابرسی آگاه بوده و عمکاربردي به اهمیت شناخت و طبقه
هاي اقتصادي در حال حاضر با توجه به گسترش فعالیت. اندخود، خطرهاي حسابرسی را در نظر گرفته

اي تجاري در بین عموم، هاي تجاري، گسترش مالکیت سهام واحدههاي حاکم بر محیطو پیچیدگی
هاي مالی حسابرسی شده و همچنین طرح دعاوي اهمیت رعایت حقوق استفاده کنندگان از صورت

حقوقی علیه حسابرسان، رویکرد به این موضوع نیز مانند رویکرد به سایر علوم، جنبه علمی و تخصصی 
خطرها، استانداردهاي  گیري اینبه طوري که براي شناسایی و اندازه. بیشتري پیدا کرده است
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اما به هر حال اجراي حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران با . حسابرسی خاصی تدوین شده است
توان با تدوین اصول بر مبناي حسابرسی مبتنی بر در این خصوص می. هایی همراه استنارسایی

جراي آزمایشی هاي در بخش اجرا و انظر حرفهاي متشکل از افراد صاحبریسک، ایجاد کمیته
حسابرسی بر مبناي ریسک در چند محیط حسابرسی به همراه مقایسه نتایج آن با نتایج مدل فعلی، به 

  .سازدهاي اجرا را فراهم میدرك بیشتر این مدل منجر شده و زمینه
  

  هاي مدل ریسک حسابرسی عوامل تاثیرگذار بر ریسک
کنند و با توجه به رل داخلی مشتري را ارزیابی میبه طور کلی در سیستم سنتی، حسابرسان، سیستم کنت

جا که انجام آزمون جزئیات به از آن. کنندقابلیت اتکاي سیستم، آزمون جزئیات را طراحی و اجرا می
صورت وسیع پرهزینه است لذا حسابرسان جهت برقراي تعادل میان کارایی و اثربخشی سیستم، 

ند تا از این طریق مقدار آزمون جزئیات که براي یک حسابرسی مبتنی بر ریسک را مدلسازي کرد
نقطه شروع براي رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک، . است را مشخص کنند الزمحسابرسی اثربخش 

هاي مالی تعیین سطح کلی خطر است که حسابرس هنگام بیان اظهارنظر حسابرسی درباره صورت
ریسک براي اجتناب از حسابرسی بیش از حد در رویکرد حسابرسی مبتنی بر . آماده پذیرش آن است

خوروات، ( شودطراحی می الباهاي با خطر کمتر از حد در حوزه هاي با خطر اندك و حسابرسیحوزه
تعدیل شده با استانداردهاي ( بنابراین عوامل موثر بر ریسک حسابرسی از نظر مبناي حسابرسی) 2008

  :باشدشامل موارد زیر می) حسابرسی ایران
شناخت حسابرس از هدف واحد تحت رسیدگی شامل موقعیت اقتصادي عمومی، محیط  -1

  .هاي عملیاتی و زمینه تجاري و شناخت کامل از مدل تجاري صاحب کارصنعت و فعالیت
  .اي حسابرسهاي حرفهدانش و تکنیک -2
  .ذشتهارزیابی درستکاري و یکپارچگی مدیریت طبق رفتار متقابل با حسابرسان در گ -3
  .درجه قضاوتی بودن اطالعات ارائه شده مربوط و روش ارزیابی آن در واحد تحت رسیدگی -4
  .هاي حسابرسیهاي حسابرسی هنگام استفاده از راهبردها و روشمالحظات و توجه به هزینه -5
وابستگی مالی حسابرس به درآمد حسابرسی از یک مشتري خاص و یا گروه مشتریان خاص  -6

  .است
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عبارت است از ریسک اینکه واحد حسابرسی نتواند به ( ریسک عملیاتی واحد تحت حسابرسی -7
  )هدف عملیاتی خود نائل گردد

  .ترکیب مشتریان هر حسابرس یا موسسه حسابرسی -8
  :باشدعوامل موثر بر ریسک حسابرسی از نظر سطح واحد تحت حسابرسی شامل موارد زیر می

 مثالً( هاي مالیکنندگان برون سازمانی بر صورتاتکاي استفادهتنوع و گستردگی و میزان  -1
  .)شرکت سهامی عام است

احتمال بروز مشکالت حاد مالی و نقدینگی در واحد مورد رسیدگی در دوره پس از صدور  -2
  )1389حاجیها، ( .گزارش حسابرسی

  
  بندي حسابرسی مبتنی بر ریسکسیستم امتیاز

در . تواند برمبناي یک سیستم موثر امتیازبندي باشدبر ریسک موفق می مبنی ITیک برنامه  حسابرسی 
بایست اطمینان حاصل کند که سیستم قابل وضع یک سیستم امتیازبندي، هیات مدیره و مدیریت می

گرایی اجتناب گیرد و تا حد ممکن از ذهنیتتمام عوامل مربوط به ریسک را در نظر می. فهم است
شوند شامل موارد هاي امتیازبندي بکار گرفته میدر سیستم ریسک که معموالًعوامل اصلی . کندمی

  : شودزیر می
  .تعداد و حجم پولی و پیچیدگی: ماهیت مبادالت و رویدادها به عنوان مثال -
تغییرات در حجم، درجه سیستم و استقرار گزارشگري، : ماهیت محیط عملیاتی به عنوان مثال -

ی شده، تاثیرگذاري بر فرایندهاي بحرانی موسسه تجاري، تاثیر حساسیت اطالعات رسیدگ
  .بالقوه مالی

  .هاامنیت فیزیکی و معقول اطالعات، تجهیزات و ساختمان -
  .کفایت غفلت مدیریت عملیاتی و تنظیم و کنترل -
  .قبلی و پاسخگویی مدیریت در موضوعات موردنظر) منظم( نتایج حسابرسی و قانونی -
نی شامل تجربه مدیریت و کارکنان، گردش، رقابت تکنیکی، طرح جانشینی مدیریت و منابع انسا -

  .درجه هیات نمایندگی
  .غفلت مدیریت ارشد -
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هاي کتبی در مورد استفاده از ابزارهاي ارزیابی ریسک ایجاد و بایست دستورالعملحسابرسان می
ات مدیره مورد بازنگري قرار دهند، ها را با کمیته حسابرسی با هیگسترش دهند و این دستورالعمل

ها براي موسسات به صورت جداگانه بسته به اندازه، پیچیدگی، قابلیت اتکا و رسمیت دستورالعمل
موسسه . هاي مخنلف بکار گرفته شده متفاوت خواهد بودها، تنوع جغرافیایی، تکنولوژيحوزه فعالیت

. هاي خود در جهت امتیازبندي ریسک اتکا کندبهتواند  بر شیوه عمل استاندارد صنعت یا بر تجرمی
هاي اصلی ریسک و مشخص بندي یا ارزیابی حوزهها را براي درجهبایست دستورالعملحسابرسان می

  )1390 اسدي و همکار،( .ها به کار برندکردن دامنه امتیازات یا ارزیابی
  

  و استقرار حسابرسی مبتنی بر ریسک  بررسی موانع
هاي حسابرسی همواره با خطر رد کردن نظریه نادرست درباره ریزي آزمونگام طرححسابرسان هن

هاي انتخاب شده مواجه هستند و همچنین هنگامی که حسابرسان در واحد مورد رسیدگی با نمونه
کنند و اگر شوند سطح ریسک خود را باال ارزیابی میکمبود و یا ناقص بودن اطالعات روبرو می

تواند مدیریت بهتري در ش کافی در رابطه با صنعت مورد رسیدگی برخوردار باشد میحسابرس از دان
شود ریزي و اجراي عملیات حسابرسی داشته باشد و چنین شرایطی باعث میریزي، طرحاجراي برنامه

هاي موجود، عدم وجود یکی از دالیل نارسایی. که حسابرس سطح ریسک خود را پایین ارزیابی کند
در حسابرسی مبتنی بر ریسک تفکر سیستمی حسابرسان جزء . ستمی در حسابرسان باشدتفکر سی

همچنین باید متغیرهایی که بر ریسک حسابرسی اثر ) 1389حاجیها، (ناپذیر حسابرسی است جدایی
هایی را در جهت کاهش این عوامل برداشته شود و به سازمان گذارد را شناسایی نمود و گاممی

شود با تدوین استانداردها و قوانین الزم سعی بر شناسایی و کاهش عوامل اثرگذار می حسابرسی توصیه
هایی بر ریسک حسابرسی نماید تا حسابداران مستقل با رعایت استانداردها و قوانین مربوطه حسابرسی

  .با کارایی و اثربخشی و همچنین با قابلیت اتکاي بیشتري انجام دهند
هاي سنتی حسابرسی وجود دارد حسابرسی با تاکید اي که در روشمدهدر اثر وجود نقاط ضعف ع

ر بهاي خود را در حسابرسی سنتی، حسابرسان تمام تصمیم. ریزي شده استبر مدیریت ریسک پایه
هاي داخلی و دیگر عوامل ذاتی موثر بر فعالیت که به وسیله گیرند و کنترلمبناي جنبه مادي می
هاي حسابرسی بسیار سودمند هستند به طور گسترده مورد براي هدف گیرد وصاحبکار صورت می
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هاي مالی گزارش گیرند و توجه فقط بر روي ارقام و اعدادي است که در صورتارزیابی قرار نمی
هاي مختلف عملکردي اما در حسابرسی با تاکید بر مدیریت ریسک حسابرسی، بر جنبه. شوندمی

هاي مالی و عوامل ذاتی ها و نسبتکنترل داخلی، تغییرات حسابهاي صاحب کار از جمله سیستم
موثر بر فعالیت شرکت مانند صنعت و نوع فعالیت صاحب کار، درستکاري و تجربه و دانش مدیریت 

گونه هاي محتوا براساس تحلیل اینها و آزمونتمرکز شده و تعیین میزان حدود رسیدگی... ارشد و 
  )1392 قوي اندام،( .گیردمعیارها صورت می

هدف از بکارگیري حسابرسی مبتنی بر ریسک، افزایش کارایی و اثربخشی حسابرسی است، زیرا 
اي معقول و همراه با قابلیت هاي محتوا به گونهبندي اجرا و حدود آزمونبا تعیین نوع و ماهیت، زمان
ده به سطح ـه زمان صرف شا به میزان مناسبی انجام گردیده و در نتیجـهپاسخگویی کامل رسیدگی

حسابرسی مبتنی بر ریسک یک نمونه واقعی از شرایط دستیابی به سود . یابدتري تغییر میمنطقی
با توجه به اینکه بسیاري از عوامل ) 1391 پورعلی و همکار،(. ي حسابرس و مشتري استدوجانبه

ست؛ بنابراین استفاده از شناسایی تقلب با روش حسابرسی مورد استفاده توسط حسابرس هماهنگ ا
تواند قدم بزرگی در شناخت یک روش حسابرسی کارا و اثربخش مانند حسابرسی مبتنی بر ریسک می

  ) 1380، همکارنادریان و (تقلب در حسابرسی مستقل باشد 
  

  گیرينتیجه
کند افزایی حسابرسی براي محصول مشتري را تثبیت میحسابرسی مبتنی بر ریسک نه تنها نقش ارزش

هاي ایجاد شده آوري شواهد کافی و محدودیتعدم جمع. سازدبلکه کار حسابرسی را سودآورتر می
ریزي در فرآیند حسابرسی، عدم وجود سیستم کنترل داخلی در در عملیات حسابرسی، عدم برنامه

هاي محتوا با ریسک ها، اندازه شرکت و نوع عملیات آن، محدودیت در اجراي آزمونشرکت
جایی که حسابرسان در نآباشد و از برسی از عوامل اثرگذار بر ریسک مبتنی بر حسابرسی میحسا

آلی دست پیدا کنند و قادر به توانند به نتیجه ایدهشوند نمیاجراي عملیات خود با محدودیت روبرو می
  . ارائه گزارش قابل اتکائی نیستند

دهد که تا انتهاي فرآیند به هر کسی اجازه میدرستی انجام شود ه ب ریسکاگر حسابرسی بر مبناي 
کنند حسابرسان احساس می. کار جلو برود و درباره چیزي که انجام شده نیز احساس خوبی داشته باشد
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ها اطالعات با کنند که آناند مشتریان نیز احساس میخدماتی با ارزش واقعی براي مشتري فراهم کرده
هایشان را قدرتمند سازند، باالخره ه کنند تا شرکتدتوانند استفامیها اند که آنارزش دریافت کرده

تواند کل فرآیند حسابرسی را تغییر داده و به یک تجربه پاداشی براي تمام حسابرسی بر مبناي خطر می
  .دها تبدیل کنقسمت
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