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  علمی پژوهشی فصلنامه

  دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت

 1393  بهار/ نهمشماره  /  سومسال 

  

  

  

 
 

  نقش تجزیه و تحلیل استراتژیک و ریسک تجاري در حسابرسی مالی

 
  

 

 محسن غالمرضایی

  DBAدانشجوي  -حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستري

  منصور مافی

 سازمان حسابرسی -کارشناس ارشد آموزش و تحقیقات

  
  

 

  

   چکیده

کسب و کار امروز با چالشهایی متفاوت مواجه است و متأثر از موضوعاتی نظیر تغییرات رخ داده در حوزه فنآوري، 

جهانی شدن، رقابت و تغییر مداوم و مستمر در نیازهاي مشتریان است. محیط حاکم بر حسابرسی نیز از این امر مستثنی 

ست و ملزم به رعایت مؤلفه هاي بقا نظیر کیفیت، قیمت (بهاي تمام شده) و زمان تحویل (کارایی عملیاتی) است. وجود نی

تعادل در مؤلفه هاي بقا و ایجاد هم افزایی در مثلث بقا مستلزم بهره گیري از اندیشه هاي نوین و متفاوت مدیریتی در 

این نوشتار نقش ابزارهاي تحلیل استراتژیک رایج در حوزه مدیریت  ). در1388کسب و کار است (راهنماي رودپشتی، 

هاي  و مدل پنج محکره پورتر در تجزیه و تحلیل ریسکهاي تجاري، با هدف ارتقاي رویه PEST ،SWOTاستراتژیک نظیر 

است که  هاي حاصل از تحقیق گواه آن گیرد. یافته حسابرسی و بهبود کیفیت گزارشگري مالی مورد بررسی قرار می

گیري حسابرسان مستقل از ابزارها و مدلهاي تحلیل استراتژیک ارائه شده، افزایش دقت ارزیابی ریسک و همچنین  بهره

  .هاي حسابرسی در بهبود کیفیت حسابرسی مالی را در پی دارد اثربخشی رویه

  

و  SWOT ،PESTمدیریت استراتژیک، تجزیه و تحلیل استراتژیک، ریسک تجاري، تحلیل مبتنی بر  کلیدي: هاي هواژ

  .مدل پنج محرکه پورتر
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  مقدمه -1

با توجه به تغییر پارادایم هاي اهداف کسـب و کـار از   

ارزش و "و نهایتاً به سطح  "ثروت"به سطح  "سود"سطح 

روشـهاي تولیـد نیـز از    ، تفکـر مـدیریتی و   "ارزش آفرینی

تغییـر یافتـه    "چابـک "و  "تولیـد نـاب  "بـه   "تولید انبوه"

است. این تغییرات بر نظام اطالعاتی حسابداري نیز که بـه  

عنوان نظام مسئول در مقام مباشرت با مـدیریت بنگاههـا   

جهت پاسخگویی به تغییرات رخ داده در فنآوري، رقابت و 

ذار بـوده اسـت. در   نیاز مشتریان شناخته مـی شـود، اثرگـ   

نتیجه، سطح فعلی نظامهـاي اطالعـاتی مـدیریتی (بطـور     

عام) و نظامهاي اطالعاتی حسابداري و حسابرسـی (بطـور   

خــاص) متناســب بــا ایــن تغییــرات متحــول شــده اســت  

). اخیراً واحدهاي تجاري بزرگ 1388(رهنماي رودپشتی، 

به منظور مقابله با تغییرات سریع رخ داده در حـوزه هـاي   

فنآوري، بازار و اقتصاد، توجهی خاص به مباحث مـدیریت  

فرآینـد برنامـه    1استراتژیک داشته اند. مدیریت استراتژیک

ریزي بلند مدتی اسـت کـه در جهـت تهیـه، تخصـیص و      

استفاده بهینه از منابع اقتصـادي و بـا نیـت دسـتیابی بـه      

اهداف سازمان انجام می شود. بطـور کلـی، دسـتاوردهاي    

ریت استراتژیک عبارتند از: تجزیـه و تحلیـل   حاصل از مدی

فرصتها و تهدیدها، تجزیه و تحلیـل نقـاط قـوت و ضـعف     

موجود در سـازمان، تـدوین مأموریـت و اهـداف سـازمان،      

تـدوین راهبردهـا در سـطح سـازمان، اجـراي راهبردهــا و      

کنترل راهبردها بـراي حصـول اطمینـان از دسـتیابی بـه      

ردهاي ذکر شده، دستاورد هدفهاي سازمان. از میان دستاو

کنترل راهبردها با مبحث خدمات اعتباردهی و حسابرسی 

ارتباطی نزدیک دارد. با توجـه بـه اینکـه سیسـتم کنتـرل      

مدیریت با خدمات اعتباردهی ارتباطی تنگاتنگ دارد، مـی  

توان ادعا نمود که حسابرسی (مـالی، رعایـت و عملیـاتی)    

و بـه عنـوان    نیز بخشی از سیستم کنترل مـدیریت اسـت  

یکی از سیستمهاي مدیریت استراتژیک درنظر گرفته مـی  

) مطـــابق بـــا اســـتانداردهاي 1377شـــود. (شـــباهنگ، 

حسابرسی مالی، حسـابرس بایـد از هـدفها و راهبردهـاي     

واحد مـورد رسـیدگی و خطرهـاي تجـاري مرتبطـی کـه       

ممکن است به تحریف بااهمیت صورتهاي مالی بیانجامـد،  

ـ   یکن در رویکـرد فعلـی حسابرسـی    شناخت کسب کنـد. ل

مبتنی بـر ریسـک ( رویکـرد کالسـیک)، رابطـه جـدي و       

روشنی میان چارچوب عملیات واحـد تجـاري و مـدیریت    

استراتژیک آن با حسابرسی مالی مشاهده نمی شـود. امـا،   

در رویکرد جدید این رابطه در نحوه عمل حسابرس تعبیـه  

ق روش شده است و مالحظات تجاري یا محیطی باید طبـ 

استراتژیک در ارزیابی سطح ریسک تجاري، جهت ارزیـابی  

  ریسک حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

  

  پژوهش پیشینهمروري بر  و مبانی نظري -2

سابقه استفاده از رویکردهاي نوین حسابرسـی مبتنـی   

گیري از تجزیـه و تحلیـل اسـتراتژیک و     بر ریسک و  بهره

ریسک تجاري توسط مؤسسات بزرگ حسابرسی به اواسط 

). بـه  2003دهه نود میالدي باز می گردد (اُدانل و شولتز، 

دنبال پیـدایش رویکـرد نـوین، موضـوع تجزیـه و تحلیـل       

ک تجاري در اسـتانداردهاي حسابرسـی   استراتژیک و ریس

ــت. در    ــرار گرف ــورد توجــه ق ــا و ســایر کشــورها م بریتانی

رویکردهاي نوین حسابرسـی مبتنـی بـر ریسـک، ارتبـاط      

میان ریسکهاي تجاري ناشی از عملیات انجام شده توسـط  

صــاحبکار در فضــاي یــک صــنعت مشــخص و انتخابهــاي 

گزارشـگري  حسابداري مرتبط با نحوه اندازه گیري، ثبت و 

نتایج حاصل از عملیات مزبور مورد تأکید قـرار مـی گیـرد    

). حسابرسی مبتنی بر ریسک بر 1999(الیوت و همکاران، 

انجـام مـی شـود. نخسـتین      "باال به پایین"اساس رویکرد 

مرحله در این رویکرد، کسب شناخت از صنعت صـاحبکار  

ـ   ا و محیطهاي قانونی و تجاري پیرامون آن است. این امـر ب

استفاده از مجموعه اي از فنـون کـه اصـطالحاً بـا عنـوان      

تجزیه و تحلیل استراتژیک شناخته می شود صـورت مـی   

پذیرد. تجزیه و تحلیل استراتژیک توسـط حسـابرس و بـا    

هدف کسب شناخت از محتواي استراتژي بکارگرفته شـده  

توسط صاحبکار و فرآیند انجام آن اجـرا مـی شـود (بِـل و     

). تجزیه و تحلیل اسـتراتژي صـاحبکار از   2002همکاران، 

مواردي مانند وضعیت مالی و فرآیندهاي تجاري اسـتفاده  

شده توسط صاحبکار، اساس و مبنـاي ارزیـابی ریسـکهاي    

تجاري خاص که صاحبکار با آنها مواجه است و همچنـین  

ریسکهاي تجاري کلی صـاحبکار و امکـان بـالقوه ریسـک     

ی تشـکیل مـی شـود.    تحریف بااهمیت در صـورتهاي مـال  

حسابرس بر مبناي ارزیابی ریسکهاي مورد نظر، رویه هاي 

حسابرسی خود را با هدف مورد آزمون قرار دادن ادعاهاي 
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مطرح شده در صورتهاي مالی طراحی می کند (سالتریو و 

  ).  2001ویریچ، 

درخصوص نقش تجزیه و تحلیل استراتژیک در کمـک  

سـک و نحـوه ارتبـاط    به حسابرسان جهت ارزیابی انواع ری

میان ارزیابی ریسک و ادعاهاي مطرح شـده در صـورتهاي   

مالی، مطالعات اندکی صورت گرفته است (بل و همکـاران،  

). در حال حاضر، تأکید اصـلی در برنامـه ریزیهـاي    2002

انجام شده در حرفه، افزایش کیفیت حسابرسـی از طریـق   

ي و برقراري پیوند میان شناخت حسـابرس از واحـد تجـار   

محیط آن و فرآیند ارزیابی ریسک از یک سو و رویه هـاي  

حسابرسی از سوي دیگر است (انجمن حسـابداران رسـمی   

؛ 2002هیئت تـدوین اسـتانداردهاي حسابرسـی،     -آمریکا

هیئــت تــدوین اســتانداردهاي بــین المللــی حســابداري و 

  ).2002حسابرسی، 

با ) 2006در تحقیق انجام شده توسط ناتالیا کوتچتوا (

موضوع نقش تجزیه و تحلیل استراتژیک در برنامـه ریـزي   

حسابرسی و ارزیابی ریسـک، وي بـا بهـره گیـري از یـک      

الگوي رفتاري، میـزان دقـت ارزیـابی ریسـک و اثربخشـی      

رویه هاي حسابرسی را در میـان دو گـروه از حسابرسـان،    

حسابرسانی که از تجزیه و تحلیل استراتژیک استفاده مـی  

حسابرسان، مقایسه نموده است. نتایج حاصل  کنند و سایر

از ایــن تحقیــق گــواه آن اســت کــه بکــارگیري تحلیهــاي 

استراتژیک منجر به افزایش میزان دقت در ارزیابی ریسک 

تحریف بااهمیت در هر دو سـطح واحـد تجـاري و فرآینـد     

تجاري می شود. در ارزیابی ریسک ذاتـی نیـز، بکـارگیري    

کوچک ترشدن مقدار انحـراف  تحلیل استراتژیک منجر به 

می گردد. درصورت بکارگیري تحلیل اسـتراتژیک توسـط   

تـوان   شـده درخصـوص   انجام ارزیابی دقت حسابرسان، میزان

خواهد یافت (کوتچتوا،  نیز افزایش موجود در محیط کنترلی

2006  .(  

در تحقیقی که در کشور انگلسـتان درخصـوص شـش    

پـذیرفت  مؤسسه بزرگ و شش مؤسسه غیربزرگ صـورت  

مشــخص گردیــد کــه حسابرســان در ارزیــابی کنترلهــاي  

داخلـی از تجزیـه و تحلیــل (غیررسـمی) ریسـک تجــاري     

استفاده کرده اند، هرچند آنها این عمل را با عدم اطمینان 

از نحوه ارتباط ریسک تجاري با عملیات حسابرسی انجـام  

داده اند. ضمناً، در مؤسسات بزرگ، تمایـل بـه اسـتفاده از    

تجاري به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی کنترلهاي  ریسک

داخلی مشاهده گردید. این در حـالی اسـت کـه در شـش     

مؤسسه غیربزرگ، اظهارنظر انجام شده درخصوص ریسک 

تجاري با بهره گیري از رویکرد سـنتی انجـام شـده اسـت     

  ).  2008(فلینت و همکاران، 

موضوع تجزیه و تحلیل اسـتراتژیک و ریسـک تجـاري    

توانسـته اسـت تمایـل اسـتانداردگذاران حسابرسـی را بــه      

استفاده از آن در حسابرسـی بـه عنـوان متـدولوژي نـوین      

ریسک جلب نماید. با این حال، بررسیهاي صـورت گرفتـه   

حاکی از آن است کـه در اسـتانداردهاي حسابرسـی تنهـا     

حوزه محدودي از ریسک تجاري مورد توجـه قـرار گرفتـه    

بط موجود میـان ریسـک حسابرسـی و    است. به عالوه، روا

ریسک تجاري بصورت مبهم توصیف شده است و رویکـرد  

عملی ریسک تجاري نیز بطور مناسـب مـورد توجـه قـرار     

  ).  2007نگرفته است (رابسون و همکاران، 

مطابق با ادعاهاي مطرح شده، ارزیابی ریسک تجـاري  

جزئی مهم از حسابرسی است و هر آنچـه موجـب افـزایش    

جـاري شـود، ریسـک حسابرسـی را نیـز افـزایش       ریسک ت

)، لـیکن تـأثیر واقعـی ریسـک     2007خواهد داد (کنچـل،  

تجاري بر ریسک حسابرسی به آسانی قابـل انـدازه گیـري    

  نیست.  

نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده گواه آن است کـه  

استفاده از تجزیه و تحلیـل اسـتراتژیک و ریسـک تجـاري     

با موضوع انگیزه ارتقا اعتبـار  توسط حسابرسان تا حدودي 

حرفه اي آنها و بهره گیري از حوزه هـاي تخصصـی دیگـر    

در حسابرسی مرتبط است، لیکن اسـتفاده از ایـن تکنیـک    

در شرکتهاي بزرگ هـم موجـب ایجـاد مشـروعیت بـرون      

ســازمانی مــی گــردد و هــم توجیــه درون ســازمانی دارد  

  ).  2007(رابسون و همکاران، 

  

ـ  -3 ــه و تحلیـ ــاي  تجزی ــتراتژیک و ابزاره ل اس

  بکارگرفته شده در آن

براي روشن شدن مفهوم تجزیه و تحلیـل اسـتراتژیک   

بهتر است ابتـدا جایگـاه ایـن مفهـوم در فرآینـد مـدیریت       

استراتژیک مشخص گردد. طبق مـدل ارائـه شـده توسـط     

)، فرآیند مدیریت استراتژیک شامل پـنج  2001اسکرایبنر (

تعیـین اهـداف مـورد     -1از: مرحله کلی است که عبارتند 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    انجمن حسابداري مدیریت ایران  –دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت  علمی پژوهشی فصلنامه

 1393بهار / نهم/ شماره  سومسال   56

گیري و  شکل -3تجزیه و تحلیل وضعیت موجود؛  -2نظر؛ 

کنتـرل و   -5بکارگیري اسـتراتژي و   -4تدوین استراتژي؛ 

ارزیابی. در نمایه زیر شرحی از مراحل مذکور ارائه گردیده 

  است.

، 3از دانشگاه ولورهامپتون 2به اعتقاد پرفسور لس ورال

... کســب "ژیک عبــارت اســت از تجزیـه و تحلیــل اســترات 

شناختی تئوریک و جامع از محیط فعالیت یک سـازمان و  

همچنین درك نحوه تعامـل سـازمان بـا محـیط پیرامـون      

خود، با هدف بهبود میزان کارایی و اثربخشـی سـازمانی از   

ــدد     ــتفاده مج ــارگیري و اس ــت بک ــزایش ظرفی ــق اف طری

  ).2011(ورال،  "هوشمندانه از منابع موجود
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معموالً تعاریف متفاوتی از تجزیه و تحلیل استراتژیک 

ارائه می شود، با ایـن حـال در کلیـه تعـاریف ارائـه شـده       

  ویژگیهاي مشترك زیر قابل مشاهده است:

مـرتبط بـا تـدوین    شناسایی و ارزیابی داده هـاي   )1

 راهبرد مورد نظر؛

شرحی از محیطهاي بـرون و درون سـازمانی کـه     )2

 باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ و

دامنه مشخصی از شیوه هاي تحلیلی که می توان  )3

 از آنها در فرایند ارزیابی استفاده نمود.

در فرآینــد تجزیــه و تحلیــل اســتراتژیک از ابزارهــاي 

ــه از  ده مــیتحلیلــی متفــاوتی اســتفا شــود کــه ســه نمون

  ترین آنها عبارتند از: رایج

  تجزیه و تحلیل مبتنی برSWOT؛ 

  تجزیه و تحلیل مبتنی برPEST ؛ و 

  .تجزیه و تحلیل مبتنی بر مدل پنج محرکه پورتر 

در بسیاري از سازمانها از ابزارهاي مزبـور بـراي اتخـاذ    

هـاي  تصمیمات استراتژیک استفاده می شود. روشها و ابزار

مورد استفاده در تجزیه و تحلیل، نقشی مهم و اساسـی در  

کسب اطمینان از میزان دقت بکارگرفته شده در تجزیـه و  

تحلیل ایفا می کنند. استفاده از ابزارهـاي مزبـور مزایـایی    

مانند تفکر استراتژیک، تشخیص جهـت گیریهـاي آینـده،    

ل بهبود عملکرد و برخورد مؤثر با محیطی که سریعاً درحـا 

 تغییر است را دربر دارد.

مــورد نظــر، پــیش بینــی  تحلیلــی ابزارهــاي کلیــه در

ــاتی    ــاي نظــام اطالع ــاي داده ه ــر مبن ــی ب مفروضــات آت

حسابداري تاریخی و داده هایی که نگـاه بـه گذشـته دارد    

صورت می پذیرد. رعایـت احتیـاط هنگـام تفسـیر نتـایج      

. در حاصل از تجزیه و تحلیل استراتژیک امري الزامی است

غیر این صورت، ممکن است نتایج بدست آمده بـه نحـوي   

نامناسب تحت تأثیر آن دسته از جهت گیریها یا فشارهاي 

موجود در سازمان قرار گیرد که با هدف اعتباربخشـی بـه   

  یک فرضیه استراتژیک خاص انجام می شود.  

یکــی از مهارتهــاي کلیــدي و مــورد نیــاز تحلیلگــران  

ایی آنها در انتخـاب مناسـب تـرین    مسائل استراتژیک، توان

شیوه یا ابزار تحلیلی  بـا توجـه بـه اهـداف مـورد نظـر در       

تجزیه و تحلیل است. در ادامه، نظري اجمالی بر برخـی از  

رایج ترین ابزارهاي تجزیه و تحلیـل اسـتراتژیک خـواهیم    

  داشت.

  

  SWOTتجزیه و تحلیل مبتنی بر  -1-3

یک سازمان، تجزیه در فرآیند برنامه ریزي استراتژیک 

و تحلیل استراتژیک نقشی بسیار مهم و حیـاتی ایفـا مـی    

کند. در این مرحله، وضعیت یک سازمان بر مبناي قوتها و 

ضــعفهایی کــه در محــیط درونــی خــود دارد و فرصــتها و 

تهدیدهایی که در محیط بیرونی با آنها مواجه است مـورد  

  ارزیابی قرار می گیرد.

SWOT د و کاربردي در برنامه ریزي ابزاري ساختارمن

است که با اسـتفاده از آن مـی تـوان شـناختی مناسـب از      

پـیش رو   7تهدیدهايو  6فرصتها، 5نقاط ضعف، 4نقاط قوت

در یک طرح یا فعالیت تجـاري کسـب کـرد. در ایـن نـوع      

ابزار، ابتدا هدف مورد نظر درفعالیت تجاري یا طرح مـورد  

عوامـل درون   نظر مشخص می گردد و سپس آن دسـته از 

سازمانی و برون سازمانی که بر نحوه دسـتیابی بـه هـدف    

مورد نظر اثـري مطلـوب یـا نـامطلوب دارنـد تعیـین مـی        

  گردند. 

مـیالدي   70و  60ابزار مورد نظر ابتـدا در دهـه هـاي    

 9از مؤسسـه تحقیقـاتی اسـتانفورد    8توسط آلبرت هامفري

بیـق و  مورد استفاده قرار گرفت. در ایـن ابـزار، میـزان تط   

همخوانی میـان محـیط درون سـازمانی بـا محـیط بـرون       

سنجیده  10تطبیق استراتژیکسازمانی با استفاده از مفهوم 

  می شود. 

نقطه آغازین در این تحلیل، تعیین هدف مورد نظر در 

طرح یا فعالیـت تجـاري و شناسـایی آن دسـته از عوامـل      

درون و برون سازمانی است که بر نحوه دستیابی به هـدف  

مورد نظر اثرگذار هستند. معموالً در یـک سـازمان، نقـاط    

قوت و ضعف به عنوان عوامل درون سـازمانی و فرصـتها و   

تهدیدها به عنوان عوامل برون سازمانی درنظر گرفته مـی  

بـه   2×2شوند. عوامل مزبور را می توان در یـک مـاتریس   

  نشان داد: 1شرح نمایه شماره 
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  SWOTتجزیه و تحلیل  مبتنی بر  -1نمایه شماره 

  نقاط قوت

 سازمان مورد نظر در انجام چه امري نسبت به سایر رقبا برتري دارد؟

جنبه هاي مثبت و منحصر بفرد موجود در محصوالت سازمان 

 چیست؟

نظر کدام است؟به نظر رقبا و مشتریان نقاط قوت سازمان مورد   

 توان رقابتی سازمان مورد نظر در چه حدي است؟

  فرصتها

(PEST)کدام یک از تغییرات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فنآوري رخ  

 داده هم راستا با منافع سازمان بوده است؟

 در حال حاضر آیا شکاف در بازار یا تقاضاهاي تکمیل نشده وجود دارد؟

یی را می تواند به بازار عرضه کند؟سازمان مورد نظر چه نوآوریها  

  

  نقاط ضعف

سایر رقبا در انجام چه اموري نسبت به سازمان مورد نظر برتري 

 دارند؟

کدام یک از عناصر موجود در کسب و کار حداقل میزان ارزش را به 

 کسب و کار می افزاید؟

 به نظر رقبا و مشتریان نقاط ضعف سازمان مورد نظر کدام است؟

  تهدیدها

فنآوري و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، تغییرات از یک کدام (PEST)  رخ 

است؟ بوده سازمان منافع در جهت عکس داده  

 محدودیتهاي پیش روي سازمان کدامند؟

کدام یک از اقدامات انجام شده توسط رقبا اثري منفی بر میزان توانایی 

 سازمان دارد؟

  

رعایت نکـات زیـر هنگـام اسـتفاده از تحلیـل مبتنـی بـر        

SWOT :الزامی است  

     تنها استفاده از عبارات دقیق و قابـل بررسـی نظیـر" 

ریال پـایین تـر از    15ر000قیمت ارائه شده به میزان 

 مجاز است و نه عبارات نامشخص. "قیمت رقیب است

      اولویت بندي عوامل درون و بـرون سـازمانی بایـد بـه

ي انجام شود که زمان مورد نظر صرف رسیدگی گونه ا

به مهمترین عوامل شود. ارزیابی ریسـک نیـز بایـد بـا     

هدف اطمینان از شناسایی دقیق و مناسب ریسـکهاي  

سطح باال و تهدیدها و فرصتهاي تأثیرگذار و رسیدگی 

 به آنها بر اساس اولویت انجام شود.

   نهـا  از مسائل شناسایی شده باید با هـدف بکـارگیري آ

 در فرآیند شکل گیري راهبرد موردنظر استفاده شود.  

       تحلیل مورد نظر در سـطح طـرح یـا فعالیـت تجـاري

انجام می شود و نه در سطح کلی شرکت که از قابلیت 

 تعقیب کمتري برخوردار است.  

  SWOTمراحل انجام تجزیه و تحلیل مبتنی بر 

 تعیین اهداف مورد نظر در انجام تجزیه و تحلیل؛ 

    شناسایی کلیه نقاط قوت و ضعف موجـود در مؤسسـه

(سـنجش منـابع و قابلیتهـا) و  هـم راسـتا بـا اهــداف       

 قیدشده؛

    شناسایی کلیه فرصتها و تهدیدهاي مرتبط بـا اهـداف

  قید شده؛ 

  ارزیابی اثر متقابل نقاط قوت و ضعف درمقابل فرصتها

 و تهدیدها:

ترین  این حالت، مطلوب؛ فرصتها  -نقاط قوت  -

تـرین حالـت بـراي سـازمان اسـت و       ناسبو م

بدین معنی است کـه سـازمان ضـمن آنکـه از     

ور و قابـل اتکـایی   خـ ها و نقاط قوت در توانایی

اي  برخوردار است، در محیط تعـاملی و زمینـه  

هـاي مناسـب و گرانبهـایی     خود نیز با فرصـت 

مواجه است. بنابراین، ایـن دسـته از راهبردهـا    

سـازمان در جهـت   چگونگی به کارگیري توان 

هـاي مغتـنم    برداري حداکثري از فرصـت  بهره

 د.دار محیطی را بیان می

در این حالت، هر چنـد  ؛ فرصتها –نقاط ضعف  -

هاي متعدد و گرانبهایی بـراي سـازمان    فرصت

، از ســوي دیگــر امــادر محــیط فــراهم اســت 

هاي جـدي   پذیري ها و آسیب ها و ناتوانی ضعف

نابراین، با استفاده در برگرفته است. ب را نیز آن

باید نهایت تالش خود را  (WO) از راهبردهاي

هـاي خـود بـا     براي جبـران ضـعفها و نـاتوانی   

 د.استفاده از فرصتهاي محیطی به کار بند

در این حالت، سـازمان  ؛ تهدیدها –نقاط قوت  -

هـاي قابـل اتکـایی     هر چند از قوتها و توانـایی 

ــاملی و    ــی، در محــیط تع ــوردار اســت ول برخ

هاي خود نیـز بـا چالشـها و تهدیـدهاي      ینهزم

. بنابراین، این دسته استمتعدد و جدي روبرو 

گیـري از حـداکثر    از راهبردها چگـونگی بهـره  

توان موجود بـراي مقابلـه بهینـه بـا فشـارها،      
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چالشــها و تهدیــدهاي محیطــی را ترســیم    

 . کند می

ایـن حالـت، بـدترین،    ؛ تهدیدها –نقاط ضعف  -

آمیزترین شرایط را بـراي   دشوارترین و مخاطره

رغـم   کند. زیرا، علی فعالیت سازمان ترسیم می

هاي متعدد و  با ضعفها و ناتوانیسازمان آن که 

ــاي    ــت، در محیطه ــه اس ــوجهی مواج ــل ت قاب

بـا فشـارها،   بایـد  اي خود نیـز   تعاملی یا زمینه

چالشها و تهدیدهاي گوناگونی مقابله نماید. از 

سـعی   (WT)ردهـاي این رو، با استفاده از راهب

کند نقاط ضعف خود را بـه نـوعی پوشـش     می

هـاي خـود را از ناحیـه     پـذیري  دهد یا آسـیب 

تهدیدهاي محیطی به حداقل ممکن برساند و 

ــن   ــد ای یــا در صــورت امکــان، خــود را از گزن

 ؛ها و تهدیدها مصون و به دور نگه دارد آسیب

      شناسایی نقاط عمل جهـت دسـتیابی بـه اهـداف

 قید شده؛ و

   .ارزیابی و تطبیق 

  

  نکات کلیدي

چارچوبی ساده امـا   SWOTتجزیه و تحلیل مبتنی بر 

مفید در اختیار ارکان راهبري واحد تجـاري و حسابرسـان   

قرار می دهد که با کمک آن می تـوان بـه بررسـی نقـاط     

قوت و ضعف موجود در یک سازمان و همچنین فرصـتها و  

تهدیدهاي پیش روي آن پرداخـت. نتـایج حاصـل از ایـن     

تحلیل به حسابرس کمک می کنـد تـا ضـمن تمرکـز بـر      

ــات انجــام شــده (ریســکهاي  ریســکه ــا عملی ــرتبط ب اي م

تجاري)، از کاهش یـا جبـران اینگونـه ریسـکها اطمینـان      

  حاصل نماید.   

  

  PESTتجزیه و تحلیل مبتنی بر  -2-3

نـوعی ابـزار جهـت     PESTتجزیه و تحلیل مبتنـی بـر   

بررسی محیط اقتصادي کالنی است کـه واحـد تجـاري در    

آن به فعالیت مشغول است. از ایـن ابـزار مـی تـوان بـراي      

درك میزان رشد یا سقوط بازار و نیز وضعیت، سمت و سو 

و توان بالقوه موجود در کسب و کـار مـورد نظـر اسـتفاده     

، 12دياقتصا، 11سیاسیکرد. این روش عواملی نظیر عوامل 

را مـورد تجزیـه و    14فنآوريو عوامل مرتبط با  13اجتماعی

ــور   تحلیــل قــرار مــی دهــد. تجزیــه و تحلیــل عوامــل مزب

چارچوبی فراهم می آورد که می توان از آن بـراي بررسـی   

یک وضعیت یـا راهبـرد، جهـت گیـري موجـود در واحـد       

تجاري، پیشنهادها و ایده هاي بازاریابی استفاده نمـود. بـا   

اینکه عوامل تشـکیل دهنـده تحلیـل مبتنـی بـر      توجه به 

PEST      اساساً ماهیتی برون سـازمانی دارنـد، توصـیه مـی

 SWOTشود تحلیل مزبور پیش از انجام تحلیل مبتنی بـر  

که از عوامل درون و برون سـازمانی تشـکیل شـده اسـت،     

را می تـوان   PESTصورت پذیرد. عوامل موجود در تحلیل 

 SWOTهدیـدها در تحلیـل   تحت سرفصلهاي فرصتها یا ت

  طبقه بندي نمود.

بـا هـدف    PESTمعموالً تجزیـه و تحلیـل مبتنـی بـر     

سنجش وضعیت بازار و ظرفیت آن، به ویژه میزان رشد یـا  

رکود موجود در بازار و در نتیجه جذابیت، ظرفیت تجـاري  

و مناسب بودن نحوه دسترسی به آن انجام می شـود. ایـن   

اساساً  SWOTیل مبتنی بر در حالی است که تجزیه و تحل

با هدف سنجش وضعیت یک واحد تجاري، یـک طـرح یـا    

  یک ایده مشخص انجام می شود.  

این عوامل مـواردي ماننـد مقـررات     -عوامل سیاسی

دولتی از جمله قوانین استخدامی، تجارت و جذب سـرمایه  

ــین    ــاتی و همچن ــتهاي مالی ــارجی و سیاس ــذاریهاي خ گ

معـامالت بازرگـانی و    محدودیتهاي وضع شده درخصـوص 

  گیرد. ثبات اقتصادي را در بر می

این عوامـل تـأثیري مسـتقیم بـر      -عوامل اقتصادي

بهاي تمام شده سرمایه و قدرت خرید یک سـازمان دارد و  

مــواردي ماننــد رشــد اقتصــادي، نرخهــاي بهــره، تــورم و  

  مبادالت ارزي را دربر می گیرد. 

اننـد نیـاز   این عوامل بر مواردي م -عوامل اجتماعی

مصرف کنندگان و اندازه بـالقوه بـازار بـراي محصـوالت و     

خدمات ارائه شده توسـط شـرکت تـأثیري مسـتقیم دارد.     

عوامل اجتماعی مواردي ماننـد مقـررات زیسـت محیطـی     

مـرتبط بــا فعالیــت شــرکت، حفاظــت و بهســازي محــیط  

زیست، رشد جمعیت، مطالعات سـنی جمعیـت و نگرشـها    

  مت را دربر می گیرد. نسبت به بهداشت و سال

ایـن عوامـل موضـوعاتی      -عوامل مرتبط با فنآوري

مانند میزان و سطح زیرساختهاي اساسی، سرعت تغییرات 
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فنآوري در صنعت و قوانین مرتبط با فنآوري را دربـر مـی   

  گیرد.

  

گـردآوري   -: مرحله اولPESTمراحل انجام تحلیل 

  اطالعات

ــر    ــی ب ــل مبتن ــه و تحلی ــام تجزی ،  PESTجهــت انج

مدیریت باید تا جاي ممکن اطالعـات مفیـد و مرتبطـی را    

درخصوص محیط برون سـازمانی واحـدتجاري، بـا درنظـر     

گرفتن چهار عامل موجود در این تحلیـل گـردآوري کنـد.    

فرآیند تجزیه و تحلیل اولیه اطالعات بدست آمده ممکـن  

می تواند بـه   2است زمان بر باشد. استفاده از نمایه شماره 

یریت و حسابرس کمک کند تا تحلیل بهتري از عوامـل  مد

  موجود در این مدل ارائه دهند.

  

  PESTتجزیه و تحلیل مبتنی بر  -2نمایه شماره 

 اقتصادي سیاسی

میزان ثبات و پایداري در دولت 

 و تغییرات احتمالی

 سطح فساد

سیاستهاي مالیاتی (نرخ و 

 مشوقها)

میزان دخالت دولت در اتحادیه 

توافقات تجاريها و   

 نرخ رشد اقتصادي

 نرخ تورم

 نرخ بهره

 روند حاکم بر بیکاري

 سیاستهاي پولی

 سیاستهاي مالی

 فنآوري اجتماعی

 عادات خرید

 ادیان و اعتقادات

نگرشها درمورد محصوالت 

 سازگار با محیط زیست

 نرخ رشد جمعیت

سطح متوسط درآمد در 

 دسترس

میزان و سطح زیرساختهاي 

 اساسی

تغییرات مرتبط با فنآوريسرعت   

 قوانین مرتبط با فنآوري

دسترسی به جدیدترین فنآوري 

 موجود

  

  شناسایی فرصتها و تهدیدها -مرحله دوم

پس از انجام مرحله نخست، گردآوري اطالعـات، بایـد   

اطالعات بدست آمده را ارزیـابی کـرد. بسـیاري از عوامـل     

موجود در محـیط بـرون سـازمانی از مـاهیتی تغییرپـذیر      

برخوردارند، اما همه این عوامل بـر عملکـرد یـک سـازمان     

اثرگذار نیسـتند. بنـابراین، مهمتـرین گـام بـراي ارزیـابی       

سـایی تنهـا آن دسـته از عـواملی اسـت کـه       اطالعات، شنا

نشانگر فرصتها و تهدیدهاي موجود در سازمان هستند. در 

این صورت، تنهـا آن دسـته از تغییـرات بسـیار مهـم کـه       

ممکن است بر سازمان تأثیرگذار باشد مورد تأکید قرار می 

  گیرد.    

  

  PESTقابلیت اجراي عوامل موجود در تحلیل 

بسـتگی   PESTود در مـدل  میزان اهمیت عوامل موج

به نوع صنعت و محصوالت تولیدي واحد تجـاري دارد. بـه   

عنوان مثـال، درخصـوص مصـرف کننـدگان و شـرکتهاي      

واسطه گر، مهمتـرین عامـل تأثیرگـذار، عوامـل اجتمـاعی      

است. این در حالی است که براي یـک پیمانکـار فعـال در    

ط بـا  مسائل دفاعی، مهمترین عامل تأثیرگذار، عوامل مرتب

مسائل سیاسی است. به عـالوه، آن دسـته از عـواملی کـه     

احتمال تغییر آنها در آینده بیشتر است یا میزان وابستگی 

آنها به واحد تجاري در مقایسه با سایر عوامل بیشتر است، 

از سطح اهمیت باالتري برخوردارند. در شـرکتهاي بـزرگ   

ت ترکیبی (نظیر سونی، بـی پـی و...) کـه دامنـه محصـوال     

تولیدي و خدمات ارائه شده در آنهـا بسـیار وسـیع اسـت،     

بهتـر اســت هریـک از دوایــر موجـود در شــرکت بصــورت    

(اضـافه   PESTELجداگانه و به نوبت و با استفاده از مدل 

) مورد تجزیـه و  16و قانونی 15نمودن عوامل زیست محیطی

  تحلیل قرار گیرند.   

  

  نکات کلیدي

ا تأکیـد بـر عوامـل    ب PESTتجزیه و تحلیل مبتنی بر 

برون سازمانی تأثیرگذار بر عملکرد واحد تجاري انجام می 

شود. درصورت انجام  این تحلیـل توسـط مـدیریت واحـد     

تجاري، حسابرس می تواند بـا بهـره گیـري از نتـایج آن و     

بررسی و آزمون مستندات مربوطه، از نتایج بدسـت آمـده   

ایــن  در تحلیـل ریســک تجـاري اســتفاده نمایـد. در غیــر   

صورت، حسابرس بایـد بـا تمرکـز بـر پرسشـهاي کلیـدي       

مطرح شده در این مدل و متناسب با نـوع فعالیـت واحـد    

تجاري و صنعت مورد بحـث، ارزیـابی خـود را نسـبت بـه      

  ریسک تجاري انجام دهد. 
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تجزیه و تحلیل مبتنی بر مدل پـنج محرکـه    -3-3

  پورتر

ه و کـه از آن بـراي تجزیـ    17مدل پـنج محرکـه پـورتر   

تحلیل وضعیت رقابتی یک واحد تجاري استفاده می شـود  

از دانشـکده   18میالدي توسط مایکل پـورتر  1979در سال 

علوم تجاري دانشگاه هاروارد و بـا هـدف ارائـه چـارچوبی     

سـاده جهـت ارزیــابی و بررسـی وضــعیت و تـوان رقــابتی     

  سازمانهاي تجاري معرفی گردید.

مبنـاي ایـن مفهـوم    فرضیه ارائه شده توسط پورتر بـر  

شکل گرفته است که اصوالً میزان شدت رقابت و جـذابیت  

موجود در یک بازار بر اساس پنج عامل محرك تعیین می 

شود و از این محرکهاي پنج گانه می توان براي شناسـایی  

نقاط قوت موجـود در یـک واحـد تجـاري اسـتفاده کـرد.       

کسـب  استفاده از مدل پنج محرکه پورتر می تواند هم در 

شناخت از میزان توان رقـابتی فعلـی یـک سـازمان و هـم      

  توان رقابتی مد نظر آن در آینده مفید باشد.

تحلیلگران مسائل استراتژیک معموالً از این مدل براي 

اطمینان از سنجش میزان سـودآوري بـالقوه محصـوالت و    

خدمات جدید استفاده می کنند. همچنین می توان از این 

نواحی قوت، برطرف کـردن ضـعفهاي    مدل براي شناسایی

  موجود و اجتناب از وقوع اشتباهات استفاده کرد. 

  پنج عامل محرك موجود در این مدل عبارتند از:

ارزیـابی نحـوه تحریـک و     قدرت عرضه کننده: .1

افــزایش قیمتهــا توســط عرضــه کننــدگان کــاال و 

خدمات. موارد زیر بـر تحریـک قیمتهـا تأثیرگـذار     

 است:

 نندگان یک کاالي مشخص یـا  تعداد عرضه ک

  خدمات اساسی ورودي؛  

     منحصربفرد بودن محصول یـا خـدمات ارائـه

 شده؛

    قدرت و وسعت فعالیتهاي انجام شـده توسـط

یک عرضه کننده در مقایسه بـا سـایر عرضـه    

 کنندگان؛ و

    هزینه ناشی از تغییر عرضه کننـده و انتخـاب

 عرضه کننده اي جدید. 

کـاهش قیمتهـا    ارزیـابی نحـوه  قدرت خریدار:  .2

توسط خریداران. مـوارد زیـر بـر کـاهش قیمتهـا      

 تأثیرگذار است:

       تعداد خریداران موجود در بازار؛ 

    ــراي ــداران ب ــک از خری ــت هری ــزان اهمی می

 سازمان؛ و

      هزینه تحمل شـده توسـط خریـدار ناشـی از

تغییـر یــک عرضـه کننــده و انتخـاب عرضــه    

 کننده جدید. 

تعیـین کننـده در   مهمترین عنصر  توان رقابتی: .3

این محرك، تعداد رقباي موجود در بازار و میـزان  

توانایی هریک از آنها است. چنانچه تعـداد رقبـاي   

موجود در یک بازار باال و کاالهـا و خـدمات ارائـه    

شده توسط آنهـا مشـابه باشـد، ایـن امـر موجـب       

 کاهش جذابیت موجود در بازار خواهد شد. 

رت وجـود  درصـو  تهدید ناشی از جـایگزینی:  .4

ــازار،   محصــوالت جــایگزین و تقریبــاً مشــابه در ب

چنانچه قیمت یک محصول افزایش یابد، احتمـال  

حذف محصول و انتخاب گزینه هاي مشابه توسط 

مشتریان افزایش خواهد یافت. این امر هم موجب 

تضعیف قدرت عرضه کننـده خواهـد شـد و هـم     

کاهش میزان جذابیت موجـود در بـازار را درپـی    

 داشت. خواهد

وجـود   تهدید ناشی از ورود رقبـاي جدیـد:   .5

بازارهــاي ســودده موجــب جــذب رقبــاي جدیــد 

خواهد شد. این امـر کـاهش میـزان سـودآوري را     

درپـی دارد. تنهــا درصـورت وضــع محــدودیتهاي   

قوي و منسجم نظیـر ارائـه حـق اختـراع، صـرفه      

ــرمایه اي و    ــاي سـ ــاس، نیازهـ ــوئی در مقیـ جـ

ایـن مشـکل فـائق    سیاستهاي دولتی می توان بر 

 آمد.

  

  هاي نظري و تحلیل آن یافته -4

ــدلهاي   -1-4 ــی در م ــاري و محیط ــات تج مالحظ

  حسابرسی 

در مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم، استفاده واقعـی  

از مالحظات تجاري در ظاهر محـدود بـه اطالعـات پـیش     
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زمینــه، اطالعــات مربــوط بــه برنامــه ریــزي حسابرســی و 

اطالعات منـدرج در پرسشـنامۀ کنتـرل داخلـی یـا چـک       

لیست ارزیابی کنترلها است. در مدل حسابرسی مبتنی بـر  

سیســتم، اگرچــه مــدارك مــذکور حــول اهــداف کنترلــی 

کلیدي شکل گرفته اسـت، لـیکن نحـوه تـأثیر مالحظـات      

لیست مورد اشاره بـر   تجاري مندرج در پرسشنامه یا چک

ماهیت، زمان و میـزان آزمونهـاي حسابرسـی عمـالً قابـل      

درك نمی باشد. سئواالت تفصـیلی در پرسشـنامه کنتـرل    

داخلی یا مـوارد منـدرج در چـک لیسـت ارزیـابی، تمامـاً       

مبتنی بر سیستم است و در نتیجه، رابطه مسـتقیمی بـین   

شـود.  مالحظات تجاري و آزمونهاي حسابرسی برقرار نمی 

در حسابرسی مبتنی بر ریسـک (رویکـرد کالسـیک) ایـن     

رابطه در نحوه عمـل حسابرسـی تعبیـه شـده اسـت زیـرا       

مالحظات تجاري یا محیطـی شـواهدي را درمـورد سـطح     

ریسک ذاتی بدست می دهد که بایـد در ارزیـابی ریسـک    

  حسابرسی براي هر هدف کنترلی مورد توجه قرار گیرد. 

ابرسـی، تجزیـه و تحلیـل    در حال حاضر در حوزه حس

ارائه شده از مدیریت، صنعت و واحـد تجـاري بـه طریقـی     

سنتی و با بهره گیري از چک لیسـتهاي ریسـک ذاتـی در    

سطح واحد تجـاري انجـام مـی شـود. در معادلـه ریسـک       

، ریسک مذکور به عنـوان  (AR=IR×CR×DR)حسابرسی 

با شرط مالحظات زیر درنظر گرفته مـی  (IR)ریسک ذاتی 

  شود:

    چنانچه میزان ریسک ذاتی موجود در چرخـه هـاي

کنترل داخلی بیشـتر از ریسـک موجـود در سـطح     

کلی واحد تجاري باشد، مالك و معیار ریسک ذاتی 

همان ریسک موجود در سـطح چرخـه مـورد نظـر     

 است.

    درصورتی که میزان ریسک ذاتی موجـود در سـطح

چرخه کمتر از ریسک موجود در سـطح صـورتهاي   

مالی باشد، میانگین این دو به عنوان ریسـک ذاتـی   

 در معادله ریسک لحاظ می شود.   

اگرچـه در ریســک حسابرســی، رویکــردي مبتنــی بــر  

شود اما یکی از انتقادهاي مطرح شـده بـه    ریسک ارائه می

طبـق  ”است که علی رغم تدوین ایـن مـدل،   این مدل آن 

شواهد و قرائن کسب شده، بسیاري از کارهاي حسابرسـی  

ــون    ــر آزم ــی ب ــا اســتفاده از رویکردهــاي مبتن کماکــان ب

شـود کـه در ایـن رویکردهـا هیچگونـه       محتوایی انجام می

توجه یـا تـوجهی انـدك صـرف نتـایج حاصـل از ارزیـابی        

. “یـده اسـت  ریسک که مورد نظر مـدل نـوین اسـت، گرد   

ممکن است دلیل این امر آن باشد کـه مـدل مـذکور ایـن     

کند که ریسکهاي مورد نظر در سـطحی   فرض را ایجاد می

). بـه  2000حداکثري قرار دارند (هیئت نظـارت عمـومی،   

دلیل آنکه در مدل ریسک حسابرسی انجام ارزیابی ریسک 

بطور خاص الزامی نیسـت، ایـن امـر بـه نحـو مـؤثري بـه        

دهد تـا میـزان آزمونهـاي محتـوایی را      جازه میحسابرس ا

بدون توجه به ارزیابی ریسک افـزایش دهـد. در حقیقـت،    

طبق نتایج حاصـل از مطالعـات انجـام شـده، کاربرگهـاي      

ــه  ــا رابط ــی تنه ــه  حسابرس ــان برنام ــعیف می ــاي  اي ض ه

دهـد. بـه    حسابرسی و ریسکهاي صاحبکار را پوشـش مـی  

زمـان تغییـر انـدکی    هاي حسابرسی در طـی   عالوه، برنامه

نموده است یا ایـن تغییـرات بـراي صـاحبکاران مختلـف،      

  ).1993؛ والر 1993متفاوت بوده است(ماك و رایت 

  

نقش مـدیریت اسـتراتژیک در مـدل نـوین      -2-4

  حسابرسی مبتنی بر ریسک

با توجه به تحوالت رخ داده در حوزه مدیریت و به تبع 

لیـل اسـتراتژیک   آن استفاده از روشهاي نوین تجزیـه و تح 

در حسابداري مدیریت و متعاقباً حسابرسـی داخلـی، مـی    

توان در حوزه حسابرسی مالی نیز بـا اسـتفاده از روشـهاي    

مدرن و مدلهاي نوین تجزیـه و تحلیـل اسـتراتژیک نظیـر     

SWOT ،PEST   و مدل پنج محرکه پورتر، ریسک تجـاري

مـود.  تري ارائـه ن  و نهایتاً حسابرسی مالی را به نحو مناسب

بحث مطرح شده در تئوري حسابرسی ریسک تجـاري آن  

است که عدم تمرکز کـافی بـر ریسـک تجـاري صـاحبکار      

ممکن است آثاري مخرب بـر کیفیـت حسابرسـی داشـته     

؛ 2007؛ پیچـر و همکـاران،   2005باشد (بـل و همکـاران،   

). در واکنش به این موضوع، طی چند دهـه  2007کنچل، 

حسابرسی مطـرح گردیـده    اخیر دیدگاه دیگري از ریسک

). در ایـــن دیـــدگاه، 2000اســـت (لمـــون و همکـــاران، 

حسابرسان ابتدا با کسب شناختی کامل از کلیت سـازمان  

تـر   و محیط صاحبکار، منابع حسابرسی را به نحوي مناسب

به آن دسته از نواحی کـه در آنهـا سـطح ریسـک تجـاري      

ه ). در دیدگا2007دهند (کنچل،  باالتر است تخصیص می
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” مـورد نظـر، ریسـک تجـاري صـاحبکار عبـارت اســت از       

ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر واحد تجاري، بـه  

علت عوامل درون و برون سازمانی، نظیر فشارهاي وارده و 

تحمل شده توسط واحد تجاري و نهایتاً ریسکی که مرتبط 

با تداوم فعالیت واحد تجاري و سودآوري فعالیتهاي انجـام  

). وجه تمـایز  1997(بل و همکاران، “ وسط آن استشده ت

بـا  “ حسابرسـی ریسـک تجـاري   ”و اختالف میان رویکـرد  

رویکــرد ریســک حسابرســی در آن اســت کــه در رویکــرد 

حسابرســی ریســک تجــاري، حســابرس توجــه بیشــتر و   

تري صرف شناخت استراتژیهاي تجاري استفاده شده  کامل

ستیابی به ایـن  توسط واحد تجاري و موانع موجود جهت د

در حسابرسی ریسک تجاري، توجـه و  ”کند.  استراتژیها می

سازي از فرآیندهاي ریسک تجاري  تمرکز اصلی صرف مدل

مورد استفاده توسـط شـرکت صـاحبکار اسـت و از دانـش      

بدســت آمــده بــه عنــوان مبنــایی جهــت تعیــین ریســک 

صورتهاي مالی و متعاقباً انجام آزمون حسابرسـی اسـتفاده   

آورد کـه   فرآیند مورد نظر محیطی را بوجود مـی “ شود. می

استراتژي مورد استفاده توسـط صـاحبکار بررسـی    ”در آن 

“ گردد گردیده و فرآیندهاي تجاري مرتبط با آن تعیین می

  ).2007(رابسون و همکاران، 

ــورلی (  ــورتیس و ت ــاد ک ــه اعتق )، حسابرســان 2007ب

و ارزیـابی   تواننـد بـا شناسـایی منـابع ریسـک تجـاري       می

سیستمها با نیت نظارت و کنترل سیستمهاي مـورد نظـر،   

میـزان آزمونهــاي محتـوایی را کــاهش دهنـد. اســتفاده از    

رویکرد حسابرسی ریسک تجاري مورد نظر منجر به تغییر 

حجـم انبـوه   ”ماهیت حسابرسی از ابـزاري جهـت آزمـون    

کنترلهاي معامالت سطح پـایین بـه ابـزاري بـراي آزمـون      

گـردد.   مـی  “ي نظـارتی یـا سرپرسـتی سـطح بـاال     کنترلها

طرفداران این تفکـر معتقدنـد اسـتفاده از رویکـرد سـنتی      

اي/ سطح حسابها در حسابرسـی صـورتهاي مـالی     ترازنامه

گیـري سـطح    تواند مانع از شکل (رویکرد باال به پایین)، می

شناخت مورد نیاز حسابرس، جهت انجام قضاوت مـؤثر در  

شده در صورتهاي مالی گردد (بل خصوص ادعاهاي مطرح 

). در عوض، استفاده از رویکردي جـامع  1997و همکاران، 

نگر که به موجب آن حسابرس امکان کسب شـناخت   و کل

ــدل تجــاري اســتفاده شــده توســط    ــل از م جــامع و کام

تواند به حسابرس در ارزیـابی میـزان    صاحبکار را دارد، می

ر و کلیــت اعتبــار معــامالت انجــام شــده توســط صــاحبکا

). بـا در  1997صورتهاي مالی کمک کند (بل و همکـاران،  

اختیار داشتن دیـدگاهی جـامع از یـک سـازمان، ارزیـابی      

ریسک تجاري به شکلی قدرتمندتر انجام خواهد شـد و در  

مقایسه با رویکرد پایین به باال، در رویکرد بـاال بـه پـایین،    

الع تالشهاي انجام شده حسابرسی به نحـوي بهتـر بـه اطـ    

مخاطب خواهد رسید. موافقان این رویکـرد اعتقـاد دارنـد    

ــارایی      ــی و ک ــزان اثربخش ــر می ــن روش ب ــتفاده از ای اس

حسابرسی خواهد افـزود. در حقیقـت، حسابرسـی ریسـک     

تجاري از یک مبحث تئوریک فراتر رفته و در حال تبـدیل  

شدن به یـک متـدولوژي در مؤسسـات حسابرسـی اسـت      

. بـــه عـــالوه، مطـــابق بـــا )2000(لمـــون و همکـــاران، 

ــد   ــد حسابرســی، حسابرســان موظفن اســتانداردهاي جدی

ــابی و یکپارچــه ســازي ریســکهاي موجــود در ســطح   ارزی

ریـزي حسابرسـی را بـه نحـوي      شرکت بـا فرآینـد برنامـه   

تر انجام دهند (از جمله آزمونهاي کنترلهاي داخلی و  دقیق

  تجزیه و تحلیل حسابهاي پرخطر).

ــ  ــی، در مقایس ــور کل ــک   بط ــنتی ریس ــدل س ــا م ه ب

حسابرسی، در رویکرد حسابرسی ریسک تجاري، حسابرس 

تري از کسب و کار صاحبکار کسب نماید.  باید دانش وسیع

،  مدلی ذهنی از واحد “نگر  کلی”گیري از این رویکرد  بهره

ــی   ــرار م ــان ق ــار حسابرس ــاري در اختی ــا   تج ــد و آنه ده

بـا   یابند که ممکن است کلیـت یـک واحـد تجـاري     درمی

مجموع اجزاي تشـکیل دهنـده آن متفـاوت باشـد (بـل و      

). استفاده از رویکـرد حسابرسـی ریسـک    2002سولومون، 

تجــاري توســط حســابرس موجــب کــاهش احتمــال      

گیریهــاي نادرســت خواهــد شــد (بــل و همکــاران،  نتیجــه

ــوع  1997 ــه اســتفاده از ایــن ن ). امــروزه، میــزان تمایــل ب

رگ حسابرسـی و   تکنیکهاي مدرن در میـان مؤسسـات بـز   

در  ACCA 19نهادهاي معتبر آموزشـی و حرفـه اي نظیـر    

حال افزایش است و ایـن نهادهـا بهـره گیـري از مـدلهاي      

مزبور را در دستورالعملهاي حسابرسی خود گنجانـده انـد.   

ارائـه   3نمونه اي از این نوع تحلیل مدرن  در نمایه شماره 

 شده است که جـایگزین تحلیـل سـنتی گردیـده و تحـت     

 Business Risk)عنـــوان ارزیـــابی ریســـک تجـــاري 

Assessment)    ــل ــه اي از سرفص ــوان زیرمجموع ــه عن و ب
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ــا  در  (Systems & Control)سیســــتمها و کنترلهــ

  دستورالعمل حسابرسی نهاد مذکور ارائه گردیده است.

  

نمونه کاربرگ ارزیابی ریسک ارائه شده  -3نمایه شماره 

  ACCAدر دستورالعمل 

ال/ دوره منتهی به:س صاحبکار:  عطف: 

   شماره پرونده:

  

  ارزیابی ریسک تجاري 

ارزیابی راهبرد بکارگرفته شـده در شـرکت و   هدف: 

همچنین بررسی ارزیـابی انجـام شـده توسـط مـدیریت      

درخصوص ریسک و کنترلهاي بکارگرفته شده بـا هـدف   

کاهش خطرات مرتبط با آن. پیشـنهاد مـی شـود ابتـدا     

گروه حسابرسی تکمیل شـود (مگـر    مراحل اولیه توسط

آنکه اطمینان حاصل شودکه صاحبکار خود این مراحـل  

  را انجام داده است).

  

    اهداف و راهبرد تجاري: 

   اهداف:

  اهداف میان مدت:

   اهداف کوتاه مدت:

شرحی مختصر از راهبرد بکارگرفته شده جهت 

 دستیابی به اهداف مزبور:

  : SWOTتجزیه و تحلیل مبتنی بر مدل 

  نقاط قوت:

  نقاط ضعف:

  فرصتها:

   تهدیدها:

 
 عطف: سال/ دوره منتهی به:  صاحبکار:

   شماره پرونده:

  

   : PESTتجزیه و تحلیل مبتنی بر مدل 

  عوامل سیاسی:

   عوامل اقتصادي:

   عوامل اجتماعی:

  عوامل مرتبط با فنآوري:

   

   گانه: محرکهاي پنج

  تهدید ناشی از ورود رقباي جدید به بازار:

   توان اقتصادي  عرضه کنندگان:

  قدرت رقبا:

  توان اقتصادي مشتریان:

  تهدید ناشی از ورود محصوالت جایگزین:

سایر ریسکهاي موجود در محیط کسب و کار که ممکن 

 است منجر به تحریف بااهمیت صورتهاي مالی شود:

  

  

 عطف: سال / دوره مالی منتهی به: صاحبکار:

   شماره پرونده:

  

 نتیجه گیري:

  تاریخ نظرات موضوع

توجه به آثار ناشی از ارزیابی ریسک 

تجاري بر رویکرد حسابرسی که باید 

اتخاذ گردد و ثبت جزئیات هرگونه آزمون 

خاصی که باید مطابق با برنامه ریزي 

 حسابرسی انجام شود.

ریسکهاي قیدشده تمرکز بر هریک از 

فوق که از نوع ریسک قابل مالحظه است 

و ارزیابی کنترلهاي مرتبط با آنها و 

 اجراي آزمون رعایت.

   

 

 نظرات به روز شده توسط

بررسی 

کننده / 

  تاریخ

    

    

    

  

  

رویکرد آتی مدل ریسک حسابرسـی (مـدل    -3-4

  یکپارچه ریسک حسابرسی)

انجمــن حســابداران  94-3مطــابق بــا بیانیــه شــماره 

 47) که متعاقـب بـا بیانیـه شـماره     1994رسمی آمریکا (

اي  اســتانداردهاي حسابرســی کــارگروه موضــوعات حرفــه

انجمن حسابداران رسمی آمریکا منتشر شد، موضـوعی بـا   
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عنوان ریسک قـرارداد کـه از سـه جـزء بـه شـرح ریسـک        

حسـابرس و ریسـک    تجاري واحد تجاري، ریسک تجـاري 

حسابرســی حســابرس تشــکیل گردیــده اســت، در مــدل  

کالسیک ریسک حسابرسـی مطـرح گردیـد. طبـق بیانیـه      

مورد نظـر، ارزیـابی ریسـک قـرارداد، منجـر بـه شـناخت        

گـردد.   تر حسابرس از کلیت ریسـک صـاحبکار مـی    عمیق

گیري در خصوص پذیرش یـا   ریسک قرارداد هم به تصمیم

کند و هم مبنایی مناسب بـراي   عدم پذیرش کار کمک می

ارتقاي نحوه انجام حسابرسی طبـق مـدل ریسـک فـراهم     

  آورد. می

لذا، تحقیقات جدید حسابداري در این حوزه با هـدف  

تـر از لحـاظ کمـی و     تـر و منطقـی   برقراري ارتباطی روشن

دهنـده ریسـک قـرارداد انجـام      کیفی بین سه جزء تشکیل

مـدل  ”ات بـا عنـوان   شود که اصطالحاً در برخی مطالع می

توانـد   شـود. ایـن امـر مـی     شناخته می 20“یکپارچه ریسک

کیفیت حسابرسی را با توجه به کلیت ریسکهاي حاکم بـر  

  کار حسابرسی ارتقا دهد.

  

 

  
  مدل ریسک حسابرسی – 4نمایه شماره 

  

  

  و بحث نتیجه گیري -5

تغییرات سریع رخ داده در محیط فعالیـت صـاحبکار،   

منجر به آن شده است تا مـدیریت، حسابرسـان داخلـی و    

حسابرسان مستقل بر ریسکهاي مرتبط بـا عملیـات واحـد    

تجاري تمرکز کنند و از مناسب بودن کنترلها براي حذف، 

ن ریسکها اطمینان یابند. ایـن ریسـکها   کاهش یا جبران ای

بطور کلی ریسک تجاري نامیده می شوند. ریسک تجاري، 

احتمال عـدم موفقیـت صـاحبکار در رسـیدن بـه اهـداف       

تجاري مورد نظر وي است. با توجه به ابـالغ دسـتورالعمل   

کنترلهاي داخلی ناشـران پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق     

، توجه 16/2/1391ر تاریخ بهادار تهران و فرابورس ایران د

به موضوع تجزیه و تحلیـل اسـتراتژیک و ریسـک تجـاري     

(Business Risk)     در نحوه مـدیریت شـرکتهاي تجـاري و

  حسابرسی آنها ضرورت می یابد. 

در این تحقیق قید گردید که در حسابرسی مبتنی بر 

ریسک (رویکرد فعلـی)، رابطـه اي جـدي و روشـن میـان      

تجاري و مدیریت استراتژیک آن با چارچوب عملیات واحد 

حسابرسی مالی مشاهده نمی شود. امـا در رویکـرد نـوین،    

گرایش به استفاده از تجزیه و تحلیل استراتژیک و ریسـک  

تجاري به وضوح مشهود بوده و ریسک تجـاري بـه بیـانی،    

نوعی تکامل آرام از متـدولوژي پیشـین اسـت، هرچنـد از     

قعـی و مـورد انتظـار از    دیدگاه برخی منتقـدان، مفهـوم وا  
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ــه اي ضــعیف در اســتانداردهاي   ــه گون ریســک تجــاري ب

). بـه  2008حسابرسی ارائه شده است (فلینت و همکاران، 

هر حال، علی رغم وجود دیدگاه انتقادي مذکور، اسـتفاده  

از ریسک تجاري به عنوان رویکـردي نـوین در حسابرسـی    

حاصل  هاي مبتنی بر ریسک در نظر گرفته می شود. یافته

گیـري از ابزارهـاي    از این تحقیق بیانگر آن است که بهـره 

نوین و مدلهاي تحلیل استراتژیک، افـزایش دقـت ارزیـابی    

ریسک انجام شده توسط حسابرس و همچنـین اثربخشـی   

هاي حسابرسی و بهبود کیفیت حسابرسی مـالی نیـز    رویه

در پی دارد. پیوند میان ریسک تجاري و حسابرسی بیـانگر  

نظریه هاي علمی و انتزاعی مدیریت اسـتراتژیک بـه   ورود 

حسابرسی است کـه ایـن امـر نشـان از ضـرورت آمـوزش       

مفاهیم منـدرج در تجزیـه و تحلیـل ریسـک تجـاري بـه       

حسابرســان دارد. مطــابق بــا رویکــرد ارائــه شــده در ایــن 

تحقیق، حسابرسان ابتدا باید راهبرد مورد نظر صـاحبکار و  

ده براي تـدوین ایـن راهبـرد را    فرآیندهاي برنامه ریزي ش

شناسایی کنند. سپس با استفاده از مدلهاي نوین تجزیـه و  

ــنج  SWOT ،PESTتحلیــل اســتراتژیک نظیــر  و مــدل پ

محرکه پـورتر فرآینـدهاي کلیـدي را مـورد بررسـی قـرار       

دهند. در نهایت، باید ریسک عدم تحقق اهداف مورد نظـر  

مــرتبط بــا توســط ایــن فراینــدها شناســایی و کنترلهــاي 

ریسکها ارزیابی شود. این امر به حسـابرس در جمـع آوري   

  نماید. شواهد جهت تأیید گزاره هاي حسابرسی کمک می
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