


حسابرسی با استفاده تحلیل عوامل موثر بر مدل خطر 
از تکنیک دیمتل

2سمیه سیمابی، 1بهزاد کاردان

چکیده
هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر مدل حسابرسی است، تا با تبیین این عوامل، 

هاي معیارهاي ارزیابی خطر عینی تر گردند و ارزیابی خطر، از برآوردهاي ذهنی به سوي مصداق
علمی رهنمون گردد. بدین منظور پس از مطالعه منابع تخصصی در زمینه حسابرسی و استخراج 

هاي تصمیم گیري چند معیاره ین عوامل، با هدایت روش دیمتل به عنوان یکی از مهم ترین روشا
معیار 40بور از دیدگاه حسابرسان رسمی گردید. پس از بکارگیريزاقدام به رتبه بندي معیارهاي م،

انتخابی در مدل مورد نظر، معیارهاي برتر در هر یک از اجزاي مدل خطر حسابرسی بر اساس 
هاي ارسالی استخراج شد. بدین ترتیب که در جز حسابرس و واحد مورد رسیدگی دانش سشنامهپر

از بیشترین اهمیت برخوردار است. شناخت حسابرس از فعالیت واحد مورد 206/0حسابرس با وزن 
در جایگاه 145/0اي حسابرس نیز با وزن در اولویت دوم و قضاوت حرفه153/0رسیدگی با وزن 

یت قرار دارد. همچنین نتایج به دست آمده در مورد اجزاي خطر ذاتی و خطر کنترل به سوم اهم
به عنوان 114/0اي واحد حسابرسی داخلی با وزن ترتیب نشان دهنده اهمیت صالحیت حرفه

0655/0و وجود حسابرسی داخلی با وزن 1032/0اولویت نخست و صدور مجوز معامالت با وزن 
قرار گرفتند.هاي بعدي در اولویت

اي حسابرس، حسابرسی داخلی، دانش حسابرسی.واژگان کلیدي: قضاوت حرفه

دانشگاه فردوسی مشهدعضو هیئت علمی،دکتراي حسابداري.1
لنویسنده مسئو، کارشناس ارشد حسابداري. 2



مقدمه
در طول دوران حسابرسی، مدل نوین حسابرسی کاراتر و اثربخش تر از مدل قبلی سـریعا جـایگزین   

می شد؛ به همین دلیل مدل حسابرسی سندرسی و مدل حسابرسی ترازنامه اي کـم کـم محـو    آن
گشته و جاي خود را به مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم و مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک دادند. 

روشکنـون مـورد اسـتفاده حسابرسـان مـی باشـد. حسابرسـان       اتـ 1940دو مدل اخیر از سـال  
مـالی، صـورتهاي دراهمیت،باتحریفخطرارزیابیباتابرگزیدندراخطربرمبتنیحسابرسی

).2003هوك، ؛1996،همکارانونمایند(پرترسازيمتناسبراخودحسابرسیفرایند
حسابرسان تا چهار دهه پیش تالش می کردند با انجام آزمون هاي محتواي گسترده (سندرسـی  
و سایر روش هاي حسابرسی) خطر حسابرسی را کاهش دهند. اما توسعه شرکت هـا و افـزایش روز   
افزون حجم و عملیات آنها، تمهید بـاال را بـراي حسابرسـان ناکـافی و نارسـا کـرد. از سـوي دیگـر         

فناوري اطالعات و ابزارهاي آن و بهره گیـري از علـم ریاضـی،  بـه ویـژه شـاخه آمـار آن،        پیشرفت
حسابرسان را در وضعیتی قرار داد که بتوانند روشی علمی و قابل استناد براي خود به دست آورنـد.  
بدین ترتیب با استفاده از برخی محاسبات حسابرسان می توانند مقـدار خطـر حسابرسـی و عناصـر     

دهنده آن را از پیش برآورد و تعیین نمایندتشکیل

و اهمیت تحقیقبیان مسئله
بایـد انجـام عملیـات    ،حسابرسان براي اینکه بتوانند گزارش حسابرسی قابل اتکایی ارایه دهنـد 

حسابرسی شان بر اساس یک مدل حسابرسی اثر بخش باشـد؛ بـه عبـارت دیگـر مـدل حسابرسـی       
تعیین کننده اعتبار و قابلیت اتکاي گزارش حسابرسی است. به همـین دلیـل، محققـان حسابرسـی     

یـن  سعی می کنند مدل هاي حسابرسی را مدلسازي کنند تا با انجام عملیات حسابرسی بر اساس ا
مدل ها، حسابرسی قابل اتکا و اثربخش باشد. در دنیاي رقابت موسسات حسابرسـی، خلـق و بسـط    

بـا توجـه بـه    ،نمایـد که در وقت و هزینه حسابرسی صرفه جـویی  با قابلیت اتکا مناسب یمدل های
اینکه همان قابلیت اتکا حاصل شود حایز اهمیت است. مدیران حسابرسی سعی می کننـد از مـدل   

سی استفاده کنند که هم اثربخش و هم کارا باشد. مدل حسابرسی مبتنی بـر ریسـک بـدین    حسابر
خطربهراجعذهنىطوربهحسابرسمنظور مدل سازي شد تا اثربخشی و کارایی تامین گردد. اگر

استممکنکند،قضاوتعدم کشفخطرروىبرآنهاتاثیروکنترلخطرذاتى،حسابرسى، خطر
نامناسـب اظهـارنظر احتمـال آنتبـع بـه کـه گردد،اشتباهدچارحسابرسىتژىتعیین استرادر



باشـند، مراقبودقیقبایدحسابرسانکشف،عدمخطرارزیابىهنگامرویابد. از اینمیافزایش
پژوهش،اینانجامازاست. هدفاستوارحسابرسانقضاوتبرنتیجه حسابرسى،نهایىتعیینزیرا

ارزیـابى معیارهاىاین عوامل،تبیینباتااست،حسابرسىخطرمدلبراثرگذارعواملشناسایى
رهنمـون مصـداق هـاى عملـى   سوىبهذهنىبرآوردهاىازخطر،ارزیابىوشوندعینی ترخطر

گردد. از این منظوربکارگیري روش هاي نوین و دقیق رتبه بندي و اولویت بندي معیارها مبتنی بـر  
، تصمیم گیرندگان و متولیان امور را در تبیین عوامل موثر یاري 1چند معیارهمفاهیم تصمیم گیري

رسانده و بدین ترتیب امکان هدایت موثرتر فرآیند حسابرسی و کاهش خطـرات آن بوجـود خواهـد    
آمد.

پیشینه تحقیق
پیشـینه ازکشـف عـدم خطـر بـر اثرگـذار عامل53استخراجبا)2008(2همکارانوچنگ
پرداختند. پسعواملاینمجددسازماندهیبهتئوريگراندازبهره منديوو ادبیاتهاپژوهش

وکنتـرل وذاتـی حسابرسـی، خطـر سهباآنهاساختنمرتبطواین عواملدسته بنديباآناز
اعتقـاد بـه میانایندرکهگردید،تعیینمهمعامل43دلفی روشبر اساسپرسشنامهطراحی

حسادرمتعددعملکرد و اشتباهاتنتایجبهمدیریتمزایايدو عامل وابستگیاهمیتکارشناسان
ایـن هـاي یافتـه اسـاس بـر سـپس بـود. باالگذشته بسیارحسابرسی هايدردریافتنیهايب

نمودند.کشفعدمخطرارزیابیسیستمیکطراحیبهفازي اقدامتئوريکارگیريبهوپژوهش
دریافتنـد وبردندکاربهبزرگکارخانهیکدرعدم کشفخطرارزیابیجهتراسیستماینآنها
شـرکت سـطح درموجـود خطراتبااین سیستمتوسطگرفتهصورتارزیابیازحاصلنتایجکه

است.نزدیکبسیار
عمـل  نحـوه بررسـی بـه پـذیرفت صـورت لیبـی درکـه پژوهشی)   در2007(3کوارتوریچی

بـا آنمقایسـه وپـژوهش ایـن نتـایج شـد. پرداختـه ذاتیوکنترلخطرارزیابیدرحسابرسان
بـا فرهنـگ وسیاسـت مذهب،نظیرعواملیکهساختآشکارامریکاونظیر انگلستانکشورهایی

میجهاندراقتصادهادستاینازبسیارينمایندهکهلیبی،اقتصاد نوظهوردرحسابرسیحرفه
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اصولاجرايقابلیتواعتبارجهتمناسبیسنجشوسیلهاین روازواستگردیدهترکیبباشد،
پرسـش وسـیله بـه تحقیق،ایناجرايازاولدر مرحلهباشدمیحسابرسیمدیریتروشهايو

جهتافرادهمینازنفري20نمونهسپس یکوشدبهرهلیبیدرحسابرس164نظراتازنامه
یکپارچـه ارزیابیبرمبنیتجربی گذشتهمطالعاتازپژوهشاینگردید. شواهدانتخابمصاحبه

حسـاب بـا متناسباز خطراتحسابرسانکهدادنشانونمودحمایتکنترلخطروذاتیخطر
دارنداطالعآمیخته هستند،خطرپایینوباالسطوحبامعمولطوربهکهعواملیازوآگاهند
توسـط خطـر ارزیـابی بـر اثرگـذار عوامـل تعیـین بـه پژوهشیدر،)2006(1همکارانوچن

کشـور محـدوده درحسـابرس، شـخص خطروتجاري،خطرحسابرسی،خطرحسابرسان، شامل
کـار بـه تحلیل،جهتروشهاییعنوانبهلجستیک،رگرسیونوعاملتحلیلپرداختندسنگاپور

پـژوهش کنترلـی محـیط یاثربخشنشانوداشتهاهمیتیباتشریحاین توانشدند. نتایجگرفته
خطرارزیابیبهکمکدرصاحبکارکنترلیمحیطکهمربوط نشان میدهدعاملکهساختآشکار
است.مهمبسیارحسابرسانتوسط

در داخل کشور نیز تحقیقات چندي در خصوص ریسک و عوامل موثر بـر آن انجـام شـده اسـت.     
) با اسـتفاده از مـدل دلفـی بـه بررسـی عوامـل مـوثر بـر مـدل ریسـک           2012براي مثال حاجیها (

حسـابرس در دو گـروه   60حسابرسی پرداخت.وي براي انجام پـژوهش خـود را بـر اسـاس نظـرات      
اران رسمی و حسابرسان دیوان محاسبات  هدایت کرد. تعداد عوامل بالقوه حسابرسان جامعه حسابد

عامـل بـوده کـه نهایتـا پـس از بکـارگیري روش       58استخراجی مبتنی بر ادبیـات تحقیـق شـامل    
عامل موثر تقلیل یافت. نتایج تحقیق فوق نشان داد بر اساس نظر خبرگان 48پیشنهادي تحقیق به 

اري را بر مدل خطر حسابرسی دارد.ریسک ذاتی بیشترین تاثیرگذ
) با استفاده از روش دلفی دو مرحلـه اي و اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه     1390مرادي و عظیمی (

اقدام به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر خطر حسابرسی و اجزاي آن پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد 
ز اجزاي مدل خطر حسابرسی به عنوان عوامـل  عامل در هر یک ا39عامل بالقوه تعداد 71از میان 

تاثیرگذار تعیین شدند. 
شاخص هايعامل بالقوه براي56) بر اساس روش تاپسیس و با استفاده از 1390مهدوي و نمازي (

کنترل و خطر عدم کشف، اقدام به شناسـایی عوامـل مـوثر بـر خطـر حسابرسـی       خطرذاتی،خطر
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مل ثبت و حفاظت از دارایی ها به عنوان مهم ترین عامل کاهنـده  نمودند. نتایج تحقیق نشان داد عا
.خطر حسابرسی از دیدگاه اعضاي جامعه حسابداران رسمی ایران بوده است

متغیرهاي تحقیق
ازعبارتندتحقیقایندراستفادهموردمتغیرهاي

عامل شناسایی شده بر اساس تحقیق چانگ و 58در این تحقیق شامل (پیش بین)مستقل متغیر 
خطر حسابرسی متغیر وابسته این تحقیـق اسـت کـه بـر     متغییر وابسته:) می باشد 2009همکاران (

اساس معروفترین مدل برآورد خطر مورد محاسبه قرار گرفته است.

داده هاآوريجمعنحوه
بسیاريهايروشپیمایشی،پژوهشهايانجامروش انجام پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است.در

واکتشـافی آزمایشی،مصاحبهازواستها متنوعروشاینداردوجودداده هاجمع آوريبراي
نامـه پرسـش تاگرفتهمیشود،نگه داشتهپنهانمعموالًمصاحبهاصلیموضوعآندرکهطوالنی

). با توجه به 1375نیا،ترجمه کریم(اوپنهایم،میشودشاملرامتونتحلیلوتجزیهوپستیهاي
موقعیت نمونه اماري تحقیق، بهتـرین گزینـه ممکـن بـراي جمـع آوري داده هـا اسـتفاده از ابـزار         
پرسشنامه بود. لذا از پرسشنامه خبره طراحی شده حاوي مقایسات زوجی بین عوامل تاثیرگـذار بـر   

خطر حسابرسی،  براي جمع آوري داده ها استفاده شد.
عامل تاثیرگذار بر مدل خطـر  40) تعداد 2009ین پژوهش بر اساس تحقیق چانگ و همکاران (در ا

لیست این متغیرها را به همراه طبقه بنـدي آنهـا بـه    1حسابرسی مورد استفاده قرار گرفت. جداول 
معیارهاي اصلی و فرعی نشان می دهد.

عوامل خطر حسابرسـی شـامل   . استهر کار حسابرسی داراي خطر حسابرسی الزم به ذکر است که 
خطر ذاتی، خطر کنترل و خطر عدم کشف می باشند که خطر حسلبرسی به صـورت زیـر محاسـبه    

می شود:
مدل و اجزاي خطر حسابرسی

خطر عدم کشف خطر کنترل IRخطر ذاتی=خطر حسابرسی 

قبول و محاسبه خطـر عـدم   هدف نهایی ثابت نگه داشتن میزان خطر حسابرسی در یک سطح قابل 
کشف است که به صورت زیر محاسبه می شود:



مدل و اجزاي خطر حسابرسی

=خطر عدم کشف 
)خطر حسابرسی (

خطر کنترل خطر ذاتی 
در مـورد عوامـل خطـر حسابرسـی     خبرگـان در صدد مشخص کـردن ترجیحـات   نخست در بخش 

مشخص کنیم.فوقدر فرمول صورت کسررا در مورد عوامل آنهاهستیم. یعنی قصد داریم اولویت 
در مورد عوامل خطر حسابرسیخبرگان: ترجیحات 1جدول

گروه اول معیارها

معیارهاي فرعیمعیارهاي اصلیاجزاي خطر حسابرسی

خطر حسابرسی
حسابرس

دانش حرفه اي حسابرس
قضاوت حرفه اي حسابرس
بهاي تمام شده حسابرسی
مسئولیت قانونی حسابرس

شناخت حسابرس از فعالیت واحد مورد رسیدگی

واحد مورد رسیدگی
میزان اتکاي استفاده کنندگان صورت هاي مالی

سطح اهمیت

از طرفی دیگر، عوامل تاثیرگذار بر خطر حسابرسی در ارتباط با خطرهـاي ذاتـی و کنتـرل نیـز کـه      
تشکیل می دهند به شرح جدول صفحه بعد  می باشندمخرج معادله خطر حسابرسی را 

: عوامل تاثیرگذار بر خطر حسابرسی در ارتباط با خطرهاي ذاتی و کنترل2جدول
گروه دوم معیارها

معیارهاي فرعیمعیارهاي اصلیاجزاي خطر حسابرسی

سطح مانده حساب هاخطر ذاتی

تداوم فعالیت
مورد رسیدگینوع و ماهیت فعالیت تجاري واحد 

تجربه و دانش مدیران ارشد
درستکاري مدیریت



تغییرات در سطح مدیران ارشد

سطح صورت هاي مالی

تغییرات در کارکنان ارشد مالی
وابستگی مزایاي مدیریت به نتایج عملکرد

فشارهاي غیرعادي بر مدیریت
هاي اشتباهات کشف شده در صورت هاي مالی در حسابرسی 

گذشته
پیچیدگی معامالت یا مانده حساب

میزان قضاوت بکار رفته در تعیین مانده حساب
اشتباهات متعدد در حساب مربوطه در حسابرسی هاي گذشته

آسیب پذیري فیزیکی حساب
معامالت خارج از روال عادي شرکت

خطر کنترل

نظارت
مورد رسیدگیدرستکاري و فضایل اخالقی کارکنان واحد 

صالحیت کارکنان امورمالی

فعالیت هاي کنترلی

تفویض اختیار و تعیین مسئولیت
طرز کار هیات مدیره و کمیته هاي آن

روش اداره واحد مورد رسیدگی
تفکر و سبک عملیاتی مدیریت

کوتاهی مدیریت در اشاعه نگرشی مناسب درباره سیستم کنترل 
داخلی
مدیریت نسبت به حسابرسی مستقلنگرش 

ارزیابی خطر ایمنی سیستم اطالعاتی
صدور مجوز معامالت

تفکیک مسئولیت ها در اجراي مراحل یک معاملهارزیابی خطر

محیط کنترل
مدارك و مستندات پشتوانه

ایجاد محدودیت در دسترسی مستقیم به دارایی ها و مدارك
حفاظت فیزیکی



کنترل، ممیزي و تایید
کنترل دسترسی به اطالعات رایانه اي

فرایند حسابداري و گزارشگري مالی
وجود واحد حسابرسی داخلی

صالحیت حرفه اي واحد حسابرسی داخلی

و نمونه آماريجامعه
حسابرسی، به منظور هدایت روش پیشنهادي، پس از گردآوري عوامل بالقوه تاثیر گذار بر خطر 

) نمونه 1382بر اساس نظر اصغري (بایستی نظر خبرگان در مورد این عوامل به کار گرفته شود
خبره انتخابی است. البته در برخی مطالعات 12تا 10آماري اغلب مطالعات مبتنی بر روش دیمتل، 

مل مهم تر، باید توجه داشت در این فرآیند عا.از تعداد بیست پرسش شونده استفاده شده است
) در پژوهش پیش رو براي برقراري روش دیمتل از 1382اصغري،کیفیت نظر خبرگان است 

حسابدار رسمی استفاده شده است 15نظرات 
قروش تحقی

باشـد.  گیـري چنـدمعیاره مـی   هاي کمی تصمیمگیري با استفاده از دادههاي تصمیمیکی از تکنیک
توانـد بـا در نظـر گـرفتن معیارهـاي      گیري چنـدمعیاره مـی  تصمیمهاي محقق با استفاده از تکنیک

گیري که گاهاً با یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی عقالیی تصـمیم سـازي   متفاوت براي تصمیم
و گیري چندشاخصهبه دو دسته تصمیمگیري چندمعیارهنماید. تصمیم

گیـري چنـد   هـاي تصـمیم  ها و تکنیـک دلشود. متقسیم میگیري چندهدفهتصمیم
روند. درگزینه موجود بکار میشاخصه به منظور انتخاب مناسب ترین گزینه از بین

هـاي مختلـف در یـک مـاتریس نمـایش داده      ها از منظـر شـاخص  هاي مربوط به گزینهمعموال داده
شود. می

یکی از معروفترین فنون تصمیم گیري چند منظوره است کـه اولـین   1فرایند تحلیل سلسله مراتبی
ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی 1970بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی االصل در دهه 

منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیـک، مسـائل پیچیـده را بـر اسـاس آثـار       
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پـردازد.  دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده بـه حـل آن مـی   میمتقابل آنها مورد بررسی قرار
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیري با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم 

تواند کمی و کیفی باشند. اسـاس  تواند استفاده گردد. معیارهاي مطرح شده میگیري روبروست می
مقایسات زوجی نهفته است. تصـمیم گیرنـده بـا فـرآهم آوردن درخـت      این روش تصمیم گیري بر 

هـاي  کند. درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینهسلسله مراتبی تصمیم آغاز می
گیـرد.  دهد. سپس یک سري مقایسات زوجی انجـام مـی  رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می

هـاي رقیـب مـورد ارزیـابی در تصـمیم را      ها را در راستاي گزینهاین مقایسات وزن هر یک از فاکتور
اي ماتریسـهاي حاصـل از   مراتبـی بـه گونـه   دهد. در نهایت منطق فرآیند تحلیـل سلسـله  نشان می

سازد که تصمیم بهینه حاصل آید.مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می
که وابستگی هاي متقابـل بـین   این است :  یکی از محدودیت هاي جدي 1تحلیل شبکه اي

عناصر تصمیم، یعنی وابستگی معیارها زیر معیارها و گزینه ها را در نظر نمی گیـرد و ارتبـاط بـین    
، ارتباطـات پیچیـده   عناصر تصمیم را سلسله مراتبی و یک طرفه فرض می کنـد. امـا روش   

ی با ساختار شبکه اي، در نظر بین و میان عناصر تصمیم را از طریق جایگزینی ساختار سلسله مراتب
از طریق این روش مرتفع می گردد.می گیرد. بدین ترتیب محدودیت هاي 

مخفـف عبـارت  : تکنیـک تکنیک دیمتـل 
ارائـه شـد.   1971بـه سـال   واست. تکنیک دیمتل توسـط 

مندي از هاي زوجی است، با بهرهگیري بر اساس مقایسههاي تصمیموشتکنیک دیمتل که از انواع ر
مند به آنها با بکـارگیري اصـول   قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی نظام

مراتبی از عوامل موجود در سیستم همـراه بـا روابـط تـاثیر و تـاثر      ها،  ساختاري سلسلهنظریه گراف
کنـد.  اي که شدت اثر روابط مذکور را به صورت امتیاز عددي معـین مـی  ، بگونهدهدمتقابل ارائه می

روش دیمتل جهت شناسایی و بررسی رابطه متقابل بین معیارها و ساختن نگاشت روابط شبکه بـه  
شود. از آنجا که گراف هاي جهت دار روابط عناصر یـک سیسـتم را بهتـر مـی تواننـد      کار گرفته می

مبتنی بر نمودارهایی است که می تواند عوامل درگیر را به یکنشان دهند، لذا تکن
دو گروه علت و معلول تقسیم نماید و رابطه میان آن ها را به صورت یک مدل ساختاري قابل درك 

درآورد
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وجود آمـد. ایـن روش نیـز بـراي     تکنیک دیمتل عموماً براي بررسی مسائل بسیار پیچیده جهانی به
صـورت  طوریکه شدت ارتباطـات را بـه  به یک دنباله از اطالعات مفروض کاربرد دارد. بهساختاردهی 

امتیازدهی مورد بررسی قرار داده، بازخورها توأم با اهمیت آنهـا را تجسـس نمـوده و روابـط انتقـال      
پذیردناپذیر را می

هاي تصمیم مدلدر این تحقیق براي شناسائی روابط و تعیین اولویت معیارهاي تحقیق حاضر از
فازي استفاده شده است. براي تجزیه و گیري چندمعیاره و رویکرد ترکیبی

هاي بدست آمده از محیط نرم افزار تحلیل اکسل و کدنویسی و تحلیل داده
ئی استفاده شده است. پس از قطعی سازي مقادیر فازي از نرم افزار سوپردسیژن براي محاسبات نها

هاي کلی در یک سیستم با تاثیرات متقابل، استفاده شده است. براي دستیابی به اولویت
هاي مناسب یک ماتریس هاي محاسبه شده) در ستونهاي داخلی (یعنی همان بردارهاي اولویت

) که هر بخش 1بندي شدهشوند. در نتیجه یک سوپر ماتریس (در واقع یک ماتریس تقسیموارد می
آید. (زبردست، دهد، بدست میین ماتریس ارتباط بین یک دو خوشه در یک سیستم را نشان میاز ا

باشد که از ) به عبارت دیگر سوپر ماتریس، ماتریسی از روابط بین اجزاي شبکه می81: 1389
آید. این ماتریس چهارچوبی براي مشخص کردن اهمیت بردارهاي اولویت این روابط به دست می

پس از محاسبه دهد. بنابراین هاي زوجی در اختیار قرار میها پس از انجام مقایسهنهنسبی گزی
در مرحله بعد با استفاده از مفهوم نرمال کردن، سوپرماتریس ناموزون سوپرماتریس اولیه (ناموزن)

ها در سوپرماتریس موزون جمع عناصر تمامی ستونشودبه سوپرماتریس موزون (نرمال) تبدیل می
شود. ابر با یک میبر

باشد. سوپرماتریس حد با توان رساندن تمامی عناصر گام بعدي محاسبه سوپرماتریس حد می
شود تا تمامی عناصر سوپر ماتریس آید. این عمل آنقدر تکرار میسوپرماتریس موزون بدست می

هاي تنها درایههاي سوپرماتریس برابر صفر خواهد بود وشبیه هم شود. در این حالت تمامی درایه
شود. شود که در تمامی سطر مربوط به آن درایه تکرار میمربوط به زیرمعیارها عددي می

محاسبه میگردد.افزار سوپردسیژن سوپرماتریس حد محاسبه شده با نرم
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افزار سوپردسیژن تعیین اولویت براساس محاسبات صورت گرفته و سوپرماتریس حد، برونداد نرم
نهائی معیارها و زیرمعیارها مقدور است. اولویت نهائی معیارهاي اصلی با اقتباس از سوپرماتریس 

به ترسیم درآمده است. حد
ها براساس سوپرماتریس حد: وزن نهائی شاخص3جدول 

وزن نرمالوزن کلیزیرمعیار نماد
وزن 

آلایده
رتبه

0.2060.20611دانش حرفه اي حسابرس

0.14540.14540.70573قضاوت حرفه اي حسابرس

0.10520.10520.51057بهاي تمام شده حسابرسی

0.13360.13360.64854مسئولیت قانونی حسابرس

فعالیت واحد مورد شناخت حسابرس از 
رسیدگی

0.15320.15320.74362

0.13340.13340.64775سطح اهمیت

میزان اتکاي استفاده کنندگان صورت هاي 
مالی

0.12320.12320.59826

هاي مدل  با تکنیک : اولویت نهائی شاخص1شکل



FANPهاي مدل با تکنیک بنابراین با توجه به محاسبات انجام شده وزن نهائی هریک از شاخص

توان به عنوان یک جعبه ابزار مدیریت ها میمحاسبه شده است. از نتایج مربوط به اوزان شاخص
توان مالحظه کرد زمانیکه روابط درونی میFANPاستفاده کرد. با بررسی خروجی تکنیک 

هاي مطالعه تغییر خواهد متغیرهاي پژوهش نیز در نظر گرفته شود میزان اهمیت و رتبه شاخص
از بیشترین اهمیت برخوردار است. شناخت حسابرس 206/0کرد. دانش حرفه اي حسابرس با وزن 
وم است. قضاوت حرفه اي حسابرس نیز با در اولویت د153/0از فعالیت واحد مورد رسیدگی با وزن 

در جایگاه سوم اهمیت قرار دارد.145/0وزن 
پس از اجراي مدل پیشنهادي، نهایتـا رتبـه عوامـل تاثیرگـذار از دیـدگاه خبرگـان ایـن تحقیـق         
مشخص شد. رتبه بندي انجام شده بر اساس ضریب هر یک از عوامل که حـاکی از میـزان اهمیـت    

به ترتیب نتـایج مـدل پیشـنهادي بـراي صـورت و      11و 7ده است. جداول شماره آنهاست، انجام ش
مخرج الگوي خطر حسابرسی را نشان می دهد.

نتایج مدل پیشنهادي براي صورت الگوي خطر حسابرسی (خطر :4جدول شماره
حسابرسی)

رتبهوزن نرمالزیرمعیار نماد
0.2061دانش حرفه اي حسابرس

0.14543حرفه اي حسابرسقضاوت 
0.10527بهاي تمام شده حسابرسی
0.13364مسئولیت قانونی حسابرس

0.15322شناخت حسابرس از فعالیت واحد مورد رسیدگی
0.13345سطح اهمیت

0.12326میزان اتکاي استفاده کنندگان صورت هاي مالی

توان به عنوان یک جعبه ابزار مـدیریت اسـتفاده کـرد. بـا     ها میاز نتایج مربوط به اوزان شاخص
توان مالحظه کرد زمانی که روابط درونی متغیرهـاي پـژوهش   میFANPبررسی خروجی تکنیک 

هاي مطالعه تغییر خواهد کرد. بر اسـاس نتـایج   نیز در نظر گرفته شود میزان اهمیت و رتبه شاخص
از بیشترین اهمیت برخوردار 114/0بدست آمده صالحیت حرفه اي واحد حسابرسی داخلی با وزن 

در اولویت دوم است. وجود واحد حسابرسی داخلی نیـز  1032/0است. صدور مجوز معامالت با وزن 
در جایگاه سوم اهمیت قرار دارد.0655/0با وزن 



) 1همچنین با بررسی نتایج حاصل از رتبه بندي صورت مدل خطـر حسابرسـی (شـکل شـماره     
ز از بیشترین اهمیت برخوردار اسـت. شـناخت حسـابرس ا   206/0دانش حرفه اي حسابرس با وزن 

در اولویت دوم است و قضاوت حرفه اي حسابرس نیز بـا  153/0فعالیت واحد مورد رسیدگی با وزن 
در جایگاه سوم اهمیت قرار دارد. 145/0وزن 

گام دوم :الویت بندي معیارهاي خطرکنترل وخطر ذاتی 
نی عناصر مراتبی عدم در نظر گرفتن روابط دروهاي تکنیک فرایند تحلیل سلسلهیکی از محدودیت

هاي کلی در یک سیستم با تاثیرات متقابل، بردارهاي مدل است. براي دستیابی به اولویت
هاي داخلی که هر بخش از این ماتریس ارتباط بین یک دو خوشه در یک سیستم را نشان اولویت

) به عبارت دیگر سوپر ماتریس، ماتریسی از روابط81: 1389آید. (زبردست، دهد، بدست میمی
آید. این ماتریس باشد که از بردارهاي اولویت این روابط به دست میبین اجزاي شبکه می

هاي زوجی در اختیار ها پس از انجام مقایسهچهارچوبی براي مشخص کردن اهمیت نسبی گزینه
دهد. بنابراین سوپرماتریس اولیه (ناموزن) به صورت زیر خواهد بودقرار می

در مرحله بعد با استفاده از مفهوم نرمال کردن، فوقهايام گرفته در گامبا توجه به محاسبات انج
شود. در سوپرماتریس موزون جمع سوپرماتریس ناموزون به سوپرماتریس موزون (نرمال) تبدیل می

شود. ها برابر با یک میعناصر تمامی ستون
سوپردسیژن تعیین اولویت افزار براساس محاسبات صورت گرفته و سوپرماتریس حد، برونداد نرم

نهائی معیارها و زیرمعیارها مقدور است. اولویت نهائی معیارهاي اصلی با اقتباس از سوپرماتریس 
ست.حد به ترسیم درآمده ا

ها براساس سوپرماتریس حدوزن نهائی شاخص-5جدول

وزن نرمالوزن کلیزیرمعیار نماد
وزن 

آلایده
رتبه

0.01050.02430.212617تداوم فعالیت
0.01080.02510.21915نوع و ماهیت فعالیت تجاري واحد مورد رسیدگی

0.00760.01770.154623تجربه و دانش مدیران ارشد
0.01750.04060.35435درستکاري مدیریت

0.01030.02380.208319تغییرات در سطح مدیران ارشد



0.00720.01670.14625تغییرات در کارکنان ارشد مالی
0.0140.03250.283510وابستگی مزایاي مدیریت به نتایج عملکرد

0.01370.03170.27711فشارهاي غیرعادي بر مدیریت
اشتباهات کشف شده در صورت هاي مالی در 

حسابرسی هاي گذشته
0.01420.03290.28789

0.01480.03420.29848پیچیدگی معامالت یا مانده حساب
0.01190.02760.240712میزان قضاوت بکار رفته در تعیین مانده حساب

اشتباهات متعدد در حساب مربوطه در حسابرسی هاي 
گذشته

0.01620.03750.32726

0.01480.03440.30017آسیب پذیري فیزیکی حساب
0.02620.06060.5294معامالت خارج از روال عادي شرکت

درستکاري و فضایل اخالقی کارکنان واحد مورد 
رسیدگی

0.01070.02470.215916

0.01040.0240.209618صالحیت کارکنان امورمالی
0.00790.01830.1622تفویض اختیار و تعیین مسئولیت

0.00860.01990.173921طرز کار هیات مدیره و کمیته هاي آن
0.01090.02520.220514روش اداره واحد مورد رسیدگی
0.01140.02650.231413تفکر و سبک عملیاتی مدیریت

کوتاهی مدیریت در اشاعه نگرشی مناسب درباره 
سیستم کنترل داخلی

0.00980.02260.197220

0.00720.01670.14626نگرش مدیریت نسبت به حسابرسی مستقل
0.04460.10320.9012صدور مجوز معامالت

0.00750.01740.152324تفکیک مسئولیت ها در اجراي مراحل یک معامله
0.00670.01550.135627مدارك و مستندات پشتوانه

ایجاد محدودیت در دسترسی مستقیم به دارایی ها و 
مدارك

0.00570.01330.116129

0.00570.01330.116130حفاظت فیزیکی
0.00570.01330.116131کنترل، ممیزي و تایید

0.00570.01330.116132کنترل دسترسی به اطالعات رایانه اي



0.00570.01330.116128حسابداري و گزارشگري مالیفرایند 
0.02830.06550.57233وجود واحد حسابرسی داخلی

0.04950.114511صالحیت حرفه اي واحد حسابرسی داخلی
هاي مدل  با تکنیک اولویت نهائی شاخص-2شکل

هاي مدل با تکنیک بنابراین با توجه به محاسبات انجام شده وزن نهائی هریک از شاخص FANP

توان به عنوان یک جعبه ابزار می2شکلهاي محاسبه شده است. از نتایج مربوط به اوزان شاخص
FANPمدیریت استفاده کرد. با بررسی خروجی تکنیک  توان مالحظه کرد زمانیکه روابط می

هاي مطالعه تغییر درونی متغیرهاي پژوهش نیز در نظر گرفته شود میزان اهمیت و رتبه شاخص
از بیشترین اهمیت برخوردار 114/0خواهد کرد.صالحیت حرفه اي واحد حسابرسی داخلی با وزن 

وجود واحد حسابرسی داخلی نیز در اولویت دوم است. 1032/0است. صدور مجوز معامالت با وزن 
در جایگاه سوم اهمیت قرار دارد.0655/0با وزن 

اولویت بندي عوامل خطر حسابرسی-ب
بخشی دیگر از اولویت بندي این تحقیق مربوط به گروه خطر حسابرسی است. مشابه با آنچه که در 

هاي گروه خطر حسابرسی مورد خطر ذاتی و خطر کنترل انجام شد، اقدام به اولویت بندي مولفه 
نمودیم. از آنجایی که رویه هاي مزبور مشابه یکدیگر می باشد در این قسمت صرفا به ذکر نتایج 

نهایی اکتفا شد

آتیهايپژوهشبرايپیشنهادهایی
داشتانتطارنبایداست،تقلیديووارداتینوپا،فراینديایراندرحسابرسیاینکهبهتوجهبا

ایـن درپیشـتاز ویافتهتوسعهکشورهايباحسابرسیخطرمدلکارگیريبهوخطرکه ارزیابی
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ازبعـد هـر درگسـترده هـاي پـژوهش انجـام کـه استموضوعیاینباشد،قابل قیاس،زمینه
نمایدمیتوجیهراحسابرسی

آتیهايپژوهشبرايپیشنهادعنوانبهتواندمیکهموضوعاتیجملهازذیلمواردحال،اینبا
مطرح گردد:

روشازمیتوانتحقیق،ایندرشدهاستفادهمدلارتقاءمنظوربه
ضـعف هـایی  نوعیبهمذکورروشکرد.استفادهمی باشد،دیمتلروشیافتهتعمیمروشیک
می دهدپوششمعیارها) راخطیبررسیجملهدیمتل (ازروش

مختلفصنایعدرذاتیخطربراثرگذارعواملشناسایی
حسابرسیعملیاتاجرايدرایرانیحسابرسانتوسطآنمراحلوخطرارزیابیبررسی نحوه

و روش هاي وروشهاي سایرازاستفاده
: منابع

توانایی مد لهاي پیش ). بررسی 1388قدیري،ابوالفضل؛ غالمپور فرد، محمد مسعود و نصیر زاده،فرزانه . (. 1
بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق 

193-28:219بهادار.مجله دانش و توسعه . سال شانزدهم، شماره
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