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چكیده
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی امکان استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و
شناسایی متغیرهای مربوطه در دانشگاه آزاد اسالمی کشور است .حسابرسی داخلی مبتنی بر
ریسک ،به عنوان یک راهکار اطمینان بخشی نسبی و شامل این احتمال است که تمام خطراتی را
که به درستی مدیریت نشدهاند ،شناسایی کند و در غیر این صورت اطمینان بخشی نمیتواند داده
شود ،بهطوریکه این راهکار روشی را فراهم میکند که اطمینان میدهد ریسکهای سازمان
مدیریت و کنترل شدهاند .براین اساس ،جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش نیز شامل کارکنان
بخشهای حسابداری و مالی کلیه واحدها و ادارات تابعه دانشگاه آزاد اسالمی میباشد که با استفاده
از روش نمونهگیری طبقهای نمونه پژوهش انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت .روش پژوهش حاضر
نیز توصیفی -پیمایشی میباشد .برای آزمون فرضیهها و تخمین مدل نیز از روش تجزیه و تحلیل
عاملی تاییدی استفاده شده است .نتایج کلی پژوهش نشان میدهد که به ترتیب عوامل انسانی،
عوامل ساختاری و عوامل فنّی در قالب  8متغیر شامل :اهداف و فرآیندهای سازمانی ،آموزش جهت
افزایش توان فنی ،پذیرش و حمایت مدیران ارشد ،امکان تجزیه و تحلیل و اولویتبندی ریسکها،
تعیین نقاط ضعف کنترلی و فعالیتهای کنترلی ،تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک،
 -1گروه حسابدرای ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران.
 -2استادیار گروه حسابداری ،واحد ایالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایالم ،ایران( .نویسنده اصلی) rm.accounting@yahoo.com
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انجام رسیدگی ،و ارائه گزارش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشور از
عوامل اصلی استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی است.
واژههای كلیدی :حسابرسی داخلی ،مبتنی بر ریسک ،عوامل انسانی ،عوامل ساختاری ،عوامل
فنی.
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 -1مقدمه
رویکرد حسابرسی داخلی نقش مهمیی در ایجیاد کیارائی و ارربخشیی سیسیتم کنتیرل داخلیی
سازمانها ایفا مینماید .حسابرسی داخلی باید اطالعات صحیحی را در رابطه بیا ارربخشیی میدیریت
ریسک و کنترلهای داخلی شامل پیروی از قیوانین و مقیررات سیازمانی بیه میدیریت ارائیه نمایید
(خییدادادی .)0930،درحییال حاضییر ،انییواف مختلییف حسابرسییی داخلییی وجییود داشییته کییه عمییدتا
روشهایی از قبیل آزمون معامالت ،آزمون صحت و قابلیت اتکاء دفاترحسابداری و گزارشیات میالی،
صحت ،قابلیت اتکاء و به موقع بودن گزارشات کنترلی و آزمون رعایت الزامات قیانونی و مقرراتیی را
پذیرفته و اجرا مینمایند (کمیته باسل  .)7111 ،0با ایین حیال ،هیید کیدام از آنهیا در رابطیه بیا
جنبهٔ کیفی مدیریت سازمانی به ویژه مدیریت ریسک اظهارنظری ارائه نمینمایند .به طیوری کیه،
نیاز به تعریف مجدد حسابرسی داخلی و تعیین حوزههای جدید برای آن احساس شده به نحوی که
از پذیرش ابزارهای مدرن مدیریت ریسک ،کفایت و ارربخشیی ایین ابزارهیا و همننیین کمیک بیه
واحدهای سازمانی برای کاهش ریسکها اطمینان حاصل شود (بیرودی  .)7111،7نحیوهٔ عمیل و
شیوهٔ حسابرسی داخلی به طور شگفتانگیزی در طول دههٔ گذشته تغییر نمیوده اسیت (دیین و
همکاران  .)7118،9این تغییر از حسابرسی مبتنی بر سیسیتم بیه حسابرسیی مبتنیی بیر فرآینید و
درحال حاضر تاکید بر حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک میباشد .همننین ،توجه به ایین موضیوف
مهم و ضروری میباشد که اصوال وضعیت ریسک به صورت ایستا نمیباشد بهطوریکه ،نمیتوان آن
در یک موقعیت و به صورت جمعی آن را در خصوص یک پدیده در نظرگرفت (موسسه حسابرسیان
داخلی استرالیا  .)7102،4یکی از مباحث مهم که در دانشگاه آزاد اسالمی توسط کمیته حسابرسیی
در دست بررسی و اقدام است ،تعیین نقاط ضعف کنترلی و فعالیتهای کنترلی است .تدوین برنامیه
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک ،انجام رسیدگی در حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسیک و امکیان
ارائه گزارش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک نیز الزمه اجراییسازی این الگوی حسابرسی اسیت
(کمیته باسل .)7111،با توجه به اینکه نظام مالی دانشگاه آزاد اسالمی تابع بخش خصوصی میباشد
و از طرفی حسابرسان هیات امناء وظیفه حسابرسی داخلی را بر عهده دارند و با توجه به موضیوعات
ریسک در این دانشگاه که یکی از مباحث مهم در دست بررسی و اقیدام توسیط کمیتیه حسابرسیی
بوده و در ارتباط با آن تالشهای متعددی در رابطه با تعیین نقیاط ضیعف کنترلیی و فعالییتهیای
کنترلی انجام شده ،لذا اتفاق نظری که مبتنی بر ادبیات نظیری حسابرسیی داخلیی و بررسییهیای
عملیاتی دانشگاه وجود دارد مبین این نکته است که الگیوی موفیح حسابرسیی داخلیی مبتنیی بیر
ریسک میتواند در این خصوص گرهگشا باشد (بخشنامههای دانشگاه آزاد اسالمی .)0934
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 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینههای پژوهش
ارزش نهائی فعالیت حسابرسی در کمک به اسیتفاده کننیده بیرای تشیخیی کیفییت اطالعیات
دریافت شده میباشد ،از ایین رو اسیتفاده کننیدگان اطالعیات مییبایسیت صیالحیت حسیابرس را
پذیرفته تا به اظهارنظر او اعتماد کنند و در شرایطی که اطمینیان اسیتفاده کننیدگان جلیب نشیود
هدفهای حسابرسی به صورت کامل تحقح نمییابد .از طرف دیگیر بحیرانهیای گزارشیگری میالی
سالهای اخیر که موجب فروپاشی شرکتهای بزرگی گردید ،توجه محققان و مجامع حرفه ای را به
افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای حسابرسی و کیاهش قصیور ،معطیوف سیاخت (صیالحی و زمیانی
مقدم .)0934،حسابرسی در معنای اعم کلمه دارای سابقههای طیوالنی اسیت .حسابرسیی از زمیانی
متولد گشت که نیاز به کنترل ،نسبت به عملیات مختلف مالی به خصوص وجوه دولتی احساس شید.
پس از دوره رنسانس و توسعه تجارت جهانی نیاز به داشیتن حسیاب و کتیاب بیشیتر شید (سیازمان
حسابرسی .)0988 ،حسابرسی منطبح بر استانداردهای حسابرسی بهگونهای طراحی میشود کیه از
نبود اشتباه و یا تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی به عنیوان ییک مجموعیه اطمینیانی معقیول
بدست آید (حساس یگانه و مداحی.)0988،
حسابرسی داخلی یعنی وظیفه ارزیابی که در داخل واحد مورد رسیدگی و توسیط کارکنیان آن،
به منظور ارائه خدمت به آن واحد به وجیود مییآیید و از ارکیان اصیلی محییط کنترلیی محسیوب
میشود .ارزیابی و بررسی کفایت و ارربخشی سیسیتمهیای حسیابداری و کنتیرل داخلیی ،از جملیه
وظییایف اصییلی واحیید حسابرسیی داخلیی اسییت (اسییتانداردهای حسابرسییی ،بخییش  ،201بنیید .)5
حسابرسی داخلی ،فعالیتی مستقل و مشاورهای با اهیداف مشیخی اسیت کیه بیرای ایجیاد ارزش و
بهبود عملکرد ،طراحی شده است .حسابرسی داخلی بیه شیرکت کمیک مییکنید تیا بیا رویکیردی
ساختارمند به اهداف خود برسد که درنتیجه ارربخشی مدیریت ریسیک ،کنتیرلهیا و فعالییتهیای
حاکمیتی را ارزیابی میکند و بهبود میبخشد (انجمین حسابرسیان داخلیی  .)7111 ،5حسابرسیان
داخلی باید برای جلوگیری و کشف بینظمیهای کنترل داخلی ،درک دقیقی از عملیات ،فرآیندها و
رویههای شرکت داشته باشند و به منظور تعیین اینکه آیا فرآینیدها و روشهیا همیانطیوری کیار
میکنند که مدنظر بوده است ،باید قادر به طراحی و اجرای آزمونها باشیند (کیالرک  2وهمکیاران،
 .)0381ارائه اطالعات مربوط به کفایت و کارآیی نظام کنترلهای داخلی و کیفییت عملکیرد واحید
تجاری به رئیس هیات مدیره و مدیران اجرائی واحد تجاری ،از مسیوولیتهیای حسابرسیان داخلیی
است.
شرکتهایی که بهترین دستورالعمل حسابرسی داخلی را دارند عموما کنترلهیای بهتیری خواهنید
داشت (هیرث .)7118،2
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حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بر ارزیابی فرآیند تجاری و پیردازش اسیتراتژیک (گرونلیی و
زیستروس 0333،8؛ لورنزو 7110 ،3؛ کمپل  01و همکاران )7112،و ارزیابی اهیداف ،ریسیکهیا و
کنترلها یی که بایید بیرای موفقییت ییک سیازمان ،یکیی شیوند و بیه هیم بیهپیوندنید (ریونبیارک
 ،) 7111،00متمرکز است .حسابرسی داخلی با شناسایی ،ارزیابی و نظارت بیر ریسیک شیرکت ،بیه
کسب اطمینان از کفایت منابع و اینکه آنها بر اولویتها متمرکز هستند ،کمک مییکنید (کونکیل
 .)7114،07بهطورکلی ،حسابرسی مبتنی بر ریسک ،نواحی پرخطر را ارزیابی مینمایید (گریفییدس
 ،)7112،09و مهمتر اینکه ،ارزیابی مستمر ریسک را اجیرا مییکنید (مینیارد 0333 ،04؛ میارکس
7110،05؛ ارگان  .)7117،02شناخت حاصل شیده از ارزییابی جیامع سیاالنهٔ ریسیک بیه همیراه
ارزیابیها ی ریسک انجام شده در ابتدای هرکار حسابرسی ،باید با مدیریت و هیات مدیره به اشتراک
گذاشته شود (جکسون .)7115،02
ریسک را میتوان به عنوان انواف رویدادها یا شرایطی که ممکن است سیازمان را از رسییدن بیه
اهدافش بازدارد ،تعریف کرد (روی  .)7118،08سازمان استانداردهای بینالمللی ،ریسک را به عنوان
ترکیبی از احتمال یک رویداد و اررات آن تعریف میکند .بنابراین ،تعیین تمام ریسکهای احتمیالی
در یک فرآیند و احتمال وقوف آنها ،بخش اصلی ارزیابی ریسک یک سیازمان اسیت .بیراین اسیاس،
مدیریت ریسک بنگاه را میتوان به عنوان فرآیندی پیوسته و سیازمان یافتیه درکیل سیازمان بیرای
تعیین ،ارزیابی ،تصمیمگیری در زمینه پاسخ وگزارشگری درباره فرصتها و خطراتی تعریف کرد که
دستیابی به اهداف را تحت تأریر قرار میدهد .بنابراین ،از نظر تکنیکی ریسیکهیا مییتواننید هیم
فرصت باشند و هم خطر (جهانبانی و باقرپور .)0983،مدیریت ریسک بنگاه ،رویکرد پوییای ارزییابی
ریسک یکپارچه است که سازمانها به منظور کاهش سطح ریسک خیود ،از آن اسیتفاده مییکننید
(بوسمن و زویدن  .) 0338،03پس از آنکه مدیریت ریسیک بنگیاه ایجیاد شیود ،بیه شیرکت اجیازه
میدهد که به طور مستمر ریسکها را ارزیابی نمایید و منیابع و مراحیل میورد نییاز بیرای غلبیه ییا
تسکین ریسکها را شناسایی کند (فونستان .)7119،71
درمقابل ،طی سالهای اخیر ،مدیریت ریسک در شرکتهای مالی به شدت توسعه یافتیه اسیت،
عمدتا به دلیل اینکه مقررات موجود ،بانکها را به تقویت سیستمهای میدیریت ریسیک و کنتیرل،
تشویح مینمایند (آلزوال  .)7119،70استانداردها و توصییههیای عملیی ارائیه شیده توسیط انجمین
حسابرسان داخلی ،مشارکت حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه را تشویح نمودهاند ،انجمین
حسابرسان داخلی ( ) 7110همننین بیرای حسابرسیان داخلیی بیه منظیور تعییین نقیش خیود در
واحدهایی که فرآیند مدیریت ریسک مقرر ندارند ،رهنمودهیای ارائیه نمیوده اسیت .توصییه عملیی
خاطرنشان میکند که گرچه مدیریت ریسک ،مسوولیت کلیدی مدیریت است ،حسابرسیان داخلیی
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میتوانند درشناسایی ،ارزیابی و پیادهسازی مدیریت ریسک و کنترلها ،به منظیور رسییدگی بیه آن
ریسکها ،به سازمان کمک کنند .انجمن حسابرسان داخلی ( )7113اینچنین استدالل میکند کیه
فعالیت حسابرسی داخلی شرایط خوبی را بیرای تیرویج پییادهسیازی میدیریت ریسیک بنگیاه دارد،
درنتیجه ،نقش حسابرسان داخلی در کمک به سازمانها به منظور پییادهسیازی مقیدماتی میدیریت
ریسک بنگاه درحال توسعه و گسترش است.
حاجیها و رفیعی ( ،)0939در پژوهش خود با عنوان" تأریر کیفیت عملکرد حسابرسیی داخلیی
بر به هنگام بودن گزارش حسابرسی مستقل" ،نتایج پژوهش آنها نشان مییدهید کیه بییطرفیی و
قدمت با تأخیر حسابرسی مستقل رابطه معکوس دارند ولی متغیر اندازه واحد حسابرسی داخلیی بیا
این متغیر رابطه معنیداری ندارد.
ملکیان و همکاران ( ،)0934در پیژوهش خیود موضیوف شناسیایی عالئیم هشیداردهنده وجیود
مشکالت کنترل داخلی در مؤسسات غیرانتفاعی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند .نتایج پیژوهش
آنها نشان میدهد که از نظر اعضای جامعه حسابداران رسمی اییران ،پینییدگی سیازمانی ،وجیود
کسری ،انتقال گیرنده ،جدید بودن ،خطر تداوم فعالییت ،سیطح ریسیک و کوچیک بیودن موسسیه
حسابرسی کننده سال گذشته ،از عالئم با اهمیت وجیود نقیاط ضیعف در سیسیتم کنتیرل داخلیی
مؤسسات غیر انتفاعی قلمداد میشوند.
محمدی و خسروی ( ،)0935در پژوهش خود موضوف عوامل مرتبط با به کیارگیری حسابرسیی
داخلی مبتنی بر ریسک در صنایع مالی و غیرمیالی را میورد مطالعیه و بررسیی قیرار دادنید .نتیایج
پژوهش آنها نشان میدهد تعداد شرکتهایی که روشهای مبتنی بر ریسیک را بیرای طیر رییزی
برنامه ساالنه حسابرسی بهکار میبرند در صنعت مالی نسبت به بخشهای غیرمالی ،بیشیتر اسیت و
ارتباطی معنادار بین نقش فعال حسابرسی داخلی در پیاده سازی مدیریت ریسک بنگیاه و عضیویت
شرکتها در صنعت مالی ،وجود دارد.
رضاخانی و همکاران ( ،)0935در پژوهش خود به بررسیی عوامیل میؤرر بیر ارربخشیی عملکیرد
حسابرسی داخلی در سطح سازمانی شیهرداری کیر پرداختنید .داشیتن تجربیه و تخصیی کیافی
حسابرسان داخلی ،تأمین جایگاه سازمانی و استقالل حسابرسان داخلی ،افزایش مهارت حسابرسیان
داخلی از طریح شرکت در دورههای آموزشی ،برگزاری جلسات مینظم بیین میدیران و حسابرسیان
داخلی و پیگیری و اجرای گزارش حسابرسان داخلی ،گزارش نتایج حسابرسی داخلی بیه بیاالترین
مقام دستگاه به ترتیب مهمترین عوامل مؤرر بر ارربخشی حسابرسیی داخلیی در شیهرداری کیر از
دیدگاه این محققین میباشند.
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حسن زاده و همکاران ( ،)0935در پژوهش خود به بررسی موضوف حسابرسی داخلی با دو بعید
(مالی و عملیاتی) ،پرداختند .آنها بیان نمودند که از حسابرسان داخلی انتظار میرود ضمن داشتن
تفکر راهبردی ،دارای دانش فنی و نگاه جزئینگر باشند تا بینشهیای کسیب و کیار ایجیاد کننید و
نسبت به کنترلها و پوشش ریسک ،خدمات اطمینانبخشی ارائه نمایند.
جلیلی و بابازاده ( ،)0935در پژوهش خود به موضیوف حسابرسیی داخلیی و ارزش آفرینیی آن،
پرداختند .آنها بیان میدارند که حسابرسی داخلی تنها ابزاری تکمنظوره برای کنتیرل درسیتی و
اطمینان از رعایت بعضی معیارهای معین نیست ،در عوض شیوهای است عملی که با آفرینش ارزش
افزوده باعث تسهیل دستیابی سازمان به شاخیهای ارربخشی و سودآوری از پییش تعییین شیده
میشود.
مؤمنی ( ،)0935در پژوهش خود به موضوف بررسی نقش کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی
در بهبود وکیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخته است .نتایج این تحقیح نشان میدهد ضیرورت
تشکیل کمیته حسابرسی در شرکتها به عنوان یک ابزار نظارتی مییتوانید کیفییت اطالعیات رابیه
طورمستقیم از طریح نظارت برفرآیندگزارشگری مالی و بیه طورغیرمسیتقیم بیه وسییله مواظبیت و
توجه به کنترلهای داخلی وحسابرسان داخلی افزایش دهد.
نایارومب و همکاران  ،)7105(77در پژوهش خود به موضوف بررسیی تیأریر رویکیرد حسابرسیی
مبتنی بر ریسک بر اساس پیادهسازی سیستمهای کنترل داخلی در غالب ییک مطالعیه میوردی در
ایالت یوسین گیشو ،پرداختند .آنها بیان میدارند با استفاده از پایهگذاری مفهیوم ریسیک ،تعرییف
رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک در منشور حسابرسیی تعییین ،و همننیین در راسیتای تیدوین
برنامه ممیزی ساالنه ،جهت ارائه گزارش به بخش کمیته ریسک ،و همننین ،جهت تخصیی منابع
به فعالیتهای ممیزی داخلی ،مورد استفاده قرار میگیرد .فقدان دانش مرتبط ،عیدم تجربیه ،نبیود
ابزار مناسب برای شناسایی خطرات و عدم اصل مربوطه یا دستورالعمل به عنوان یکی از چالشهای
عمده در اجرای رویکرد حسابرسی بر اساس ریسک میباشند که با آن مواجه میشوند.
خالد ساما و همکاران  ،) 7105(79در پیژوهش خیود بیه موضیوف نقیش حسابرسیی داخلیی در
شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه حسابرسان خارجی ،پرداختنید .نتیایج پیژوهش آنهیا
نشان میدهد که ،دوگانگی مدیرعامل شرکت تأریر منفی قابل توجهی بر افشیای داوطلبانیه ،داشیته
است .عالوه بر این ،میانهروها موقعیت تعدیل کننده ارتباط بین اندازه هیات میدیره ،ترکییب هییات
مدیره ،مدیرعامل شرکت دوگانگی و افشا داوطلبانه ،است .در نهایت ،بیا توجیه بیه تفیاوت گنجانیده
شده در تعاریف بهکار رفته در پژوهش آنها میتوان بیان نمود که متغیرهای توضییحی بیر ارتبیاط
بین ترکیب هیات مدیره و افشای داوطلبانه تأریر میگذارند.
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آبوت و همکاران  ،)7102(74در پژوهش خود به موضوف کیفیت حسابرسیی داخلیی و کیفییت
گزارشگری مالی با ابعاد اهمیت مشترک استقالل و صالحیت ،پرداختند .در ایین پیژوهش آنهیا در
صدد پاسخگویی به این سووال مهم که رویکرد شایستگی حسابرسی داخلیی (اسیتقالل) بیر مییزان
کیفیت گزارشگری مالی چه تأریری دارد ،برآمدند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که ایین قضییه
به موضوف استقالل (صالحیت) ،حسابرسی داخلیی بسیتگی دارد .در ایین مطالعیه آنهیا همننیین
نسبت به گسترش درک حوزه وظایف حسابرسی داخلی () ،IAFعوامل کیفییت عرصیه گزارشیگری
مالی به عنوان نمونه بحثهای جاری که توسط محققان ،استانداردگذاران ،تنظییم کننیده قیوانین و
مقررات ،و فعاالن و قانونگذاران ،مطیر مییشیوند ،اقیدام نمودنیدماریوس .ا.ف .گیراس وهمکیاران
 ،)7102(75درپژوهش خود به موضوف عملکرد کیفیت حسابرسی داخلیی و گزارشیگری میالی ،در
نتیجه یک نظرسنجی در بین شرکتهای فهرست شده آلمان ،پرداختند .نتایج پیژوهش آنهیا نییز
نشان میدهد که در یک سیستم دوگانه ،یک وضعیت عملکرد کیفیت حسابرسی داخلی بیا کیفییت
باال قادر به بهبود هر دو جنبه مربوط به کیفیت گزارش حسابرسیی و بهیرهوری میالی اسیت ضیمنا
عملکرد کیفیت حسابرسی داخلی به عنوان یک عنصر اساسی در رویکرد حاکمیت شرکتی ارربخش
در بین شرکتهای بزرگ عمل میکند و گواهینامههای مربوط به حسابرسی کارکنان ممکن اسیت
که به کیفیت گزارشگری مالی باالتر و هزینههای حسابرسی پیایینتیر کمیک نمایید .زمیان فروف و
همکاران  ،) 7102(72در پژوهش خود بیه موضیوف نقیش معاصیر حسابرسیی داخلیی در حاکمییت
شرکتی پرداختند .آنها در این راستا از مصیاحبه بیرای حماییت از یافتیههیای نظیری پیژوهش بیا
مشاهدات بدست آمده از بین ذینفعان کلیدی در اسلوونی استفاده نمودند.
 -3فرضیههای پژوهش
فرضیه فرعی اول :مولفه اهداف و فرآیندهای سازمانی بر استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بیر
ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشور ،تأریرگذار میباشد.
فرضیه فرعی دوم :مولفه آموزش جهت افزایش توان فنی بر استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنیی
بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشور ،تأریرگذار میباشد..
فرضیه فرعی سوم :مولفه پذیرش و حمایت مدیران ارشد بر استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنیی
بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشور ،تأریرگذار میباشد.
فرضیه فرعی چهارم :مولفه امکان تجزییه و تحلییل و اولوییتبنیدی ریسیکهیا بیر اسیتقرار نظیام
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشور ،تأریرگذار میباشد.
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فرضیه فرعی پنجم :مولفه تعیین نقاط ضیعف کنترلیی و فعالییتهیای کنترلیی بیر اسیتقرار نظیام
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشور ،تأریرگذار میباشد.
فرضیه فرعی ششم :مولفه تدوین برنامه حسابرسی داخلیی مبتنیی بیر ریسیک بیر اسیتقرار نظیام
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشور ،تأریرگذار میباشد.
فرضیه فرعی هفتم :مولفه انجام رسیدگی در حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بیر اسیتقرار نظیام
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشور ،تأریرگذار میباشد.
فرضیه فرعی هشتم :مولفه ارائه گزارش حسابرسی داخلیی مبتنیی بیر ریسیک بیر اسیتقرار نظیام
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشور ،تأریرگذار میباشد.
 -4متغیرهای پژوهش
 متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل پژوهش حاضر فاکتورهای تشخیصی استقرار نظام حسابرسی داخلیی مبتنیی
برریسک دردانشگاه آزاد اسالمی کشور است که براساس مطالعه مبسوط دستورالعملهای دانشیگاه،
بررسی میدانی نظام مالی و بودجهای و حسابرسی دانشگاه ،انجام مصاحبهها و بررسی اسناد داخلیی
و نیز توجه به تحقیقات مشابه داخلی و خارجی در این خصوص گردآوری شدهاند که میبایسیت بیا
توجه به پرسشنامه طراحی شده متناسب با وضعیت دانشگاه آزاد اسالمی به تأیید خبرگیان برسیند
که شامل :متغیرهای اهداف و فرآیندهای سازمانی ،آمیوزش جهیت افیزایش تیوان فنیی ،پیذیرش و
حمایت مدیران ارشد ،امکان تجزیه و تحلیل و اولویتبندی ریسکها ،تعیین نقاط ضیعف کنترلیی و
فعالیتهای کنترلی ،تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک ،انجام رسیدگی در حسابرسی
داخلی مبتنی بر ریسک ،و ارائه گزارش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسیالمی
کشور میباشد.
 متغیر وابسته

بهطورکلی در پژوهش حاضر استقرار نظام حسابرسیی داخلیی مبتنیی بیر ریسیک در دانشیگاه آزاد
اسالمی کشور به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
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نمودار  -1مدل مفهومی پژوهش
(مدل بسط یافته باقرپور والشانی ،جهانبانی و ظفرزاده)0937 ،

 -5روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنوف پژوهشهای کاربردی است .و با توجه به اینکه به توصیف شیرایط موجیود
خواهد پرداخت ،پس از نوف پژوهشهای توصیفی است و از آنجا که این پژوهش به بررسی و امکیان
سنجی استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشورمیپردازد ،لذا
پژوهش از نوف پیمایشی است .منابع و ابزارگردآوری دادههیا و اطالعیات ایین پیژوهش نییز مبتنیی
براطالعیات جمیعآوری شییده از طرییح پرسییشنامیه و مطالعییات کتابخانیهای مییباشید .در بخییش
کتابخانها ی توسط محقح اطالعات مربوط به ادبیات پژوهش و مباحث نظری از منابع کتابخانیهای و
پایگاههای علمی و مقاالت خارجی و داخلی جمعآوری شده است .همننین گردآوری دادهها درایین
پژوهش ،با استفاده از اسناد و مدارک صورتگرفته است .درتشریح پرسشنامه پژوهش میتوان بیان
نمود که با توجه به طر نظری پژوهش حاضر که دربرگیرنده امکانسنجی استقرار نظام حسابرسیی
داخلی مبتنی بر ریسک در دانشیگاه آزاد اسیالمی کشیور اسیت کیه از طرییح نمونیهگییری شیامل
خزانهدارکل دانشگاه ،خزانه داران سازمان مرکزی و خزانهداران  90استان ،حسابرس منتخب هییات
امنای دانشگاه ،حسابرسان سازمان مرکزی و حسابرسان  90استان ،معاونین اداری و مالی واحدهای
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جامع ( 42واحد) و بسیاربزرگ ( 50واحد) و مدیران مالی واحدهای جامع ،بسییاربزرگ و بیزرگ در
دانشگاه آزاد اسالمی کشور طی سال  0935میباشید ،درتشیریح پرسیشنامیه پیژوهش بیر اسیاس
فرضیهها تنظیم شده که شامل  98پرسش بوده و هر پرسش دارای  5گزینه بوده که حداقل امتییاز
وحداکثر امتیاز حاصل و میانگین آن در پرسشنامه قابل محاسبه میباشد .بهطوریکه ،نمره هر فرد
معادل جمع امتیازات مربوط به کلیه سوواالت است.
جدول  -1متغیرهای پژوهش و نتایج آزمون پایایی پرسشنامه
عوامل

شیوه

نوع

دادههای مورد

آلفای

نیاز

كرونباخ

سؤاالت 0-2
پرسشنامه

1/212

سؤاالت 2-3
پرسشنامه

1/824

ردیف

مقیاس (متغیرها)

1

اهداف و فرآیندهای سازمانی

ساختاری پرسشنامه مستقل

2

آموزش جهت افزایش توان فنی

انسانی پرسشنامه مستقل

3

پذیرش و حمایت مدیران ارشد

سؤاالت 01-07
انسانی پرسشنامه مستقل
پرسشنامه

1/828

4

امکان تجزیه و تحلیل و اولویتبندی
ریسکها

سؤاالت 09-71
ساختاری پرسشنامه مستقل
پرسشنامه

1/222

5

سؤاالت 70-72
تعیین نقاط ضعف کنترلی و فعالیتهای
ساختاری پرسشنامه مستقل
پرسشنامه
کنترلی

1/232

6

تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر
ریسک

فنی

سؤاالت 78-90
پرسشنامه مستقل
پرسشنامه

1/857

7

انجام رسیدگی در حسابرسی داخلی
مبتنی بر ریسک

فنی

سؤاالت 97-94
پرسشنامه مستقل
پرسشنامه

1/872

8

ارائه گزارش حسابرسی داخلی مبتنی بر
ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی

فنی

سؤاالت 95-98
پرسشنامه مستقل
پرسشنامه

1/233

9

کل پرسشنامه

--

پرسشنامه وابسته

سؤاالت 98-0
پرسشنامه

1/295

10

استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر
ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی

--

وابسته

سؤاالت 0-98
پرسشنامه

--

محاسبه متغیر

--
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براین اساس با توجه به جدول  ،0که بیانگر متغیرهای پژوهش در پرسشنامه پژوهش ،میباشد،
متغیرهای مستقل و متغیر وابسته پژوهش حاضر در پرسشنامه بهصیورتی تنظییم شیده اسیت کیه
متغیرهای مستقل شامل فاکتورهای استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بیر ریسیک در دانشیگاه
آزاد اسالمی کشور مبتنی بر مدل باقرپور والشانی و همکاران ( ،)0937است .همننین ،به طیورکلی
درپرسشنامه پژوهش حاضر استقرار نظام حسابرسیی داخلیی مبتنیی بیر ریسیک در دانشیگاه آزاد
اسالمی کشور به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده است .جامعه آماری ایین پیژوهش،
نیز شامل کارکنان بخشهای حسابداری و مالی کلیه واحیدها و ادارات تابعیه دانشیگاه آزاد اسیالمی
کشور میباشد .روش نمونهگیری طبقهای و تصادفی ساده و استفاده از جیدول کرجسیی و مورگیان
جهت تعیین حجم نمونه بوده است .برای تعیین حجم نمونیه نیزبیا توجیه بیه میوارد فیوق ،پیس از
مراجعه به جدول کرجسی و مورگان تعیین حجم نمونه از یک جامعه آماری بسیار بزرگ بیه تعیداد
نمونه  984نفر طبح جدول مذکور ،صورت گرفته است .عالوه براین ،در پژوهش حاضر برای تعییین
روایی ابزار اندازهگیری از روایی محتوا استفاده شده است .بیرای بدسیت آوردن رواییی پرسیشنامیه
مربوطه با بهرهگیری از نظرات و راهنماییهای استاد راهنما ،کارشناسان بودجه و میالی دانشیگاه ،و
همننین بر اساس نظرات خبرگان ،سوواالت این پرسشنامه مورد بررسیی قرارگرفیت .نظربرخیی از
صاحبنظران حوزه حسابرسی و حسابداری نیز در مورد پرسیشنامیه گیردآوری شید و ابهامیات آن
برطرف گردید که این امر بیانگر روایی محتوایی قابل قبول آزمون مییباشید .درایین پیژوهش بیرای
سنجش پایایی پرسشنامه ها ،یک مرحله پیش آزمون انجام گرفت .بدین صورت که ابتدا تعیداد 91
پرسشنامه در جامعه مورد نظرتوزیع و جمعآوری گردید و پس از واردکردن دادههیا ،بیا اسیتفاده از
نرم افزار ) ،)SPSS.18ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید .دراین پژوهش همانطیور کیه
ذکر شد پس از جمعآوری دادههیا از نمونیهٔ اولییه ،دادههیا وارد نیرم افزارآمیاری اس.پیی.اس.اس
) ،)SPSS.18گردید وضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید کیه ضیریب میورد نظیر بیرای سیوواالت
پرسشنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشیور بیه شیر جیدول ،0
تعیین گردید .به طوری که ،با توجه به نتایج بدست آمده برای ضریب کرونباخ جهت تعیین روایی و
پایایی پرسشنامه که در جدول  ،0آمده است ،میتوان گفت که سوواالت پرسشنامه دارای روایی و
پایاییالزم جهت سنجش دادهای مربوط به مسوله پژوهش برخوردار میباشد .چون ضیرایب آزمیون
فوق برای هر بعد از متغیرها منطقی میباشد.
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 -6یافتههایپژوهش
در این بخش سعی میشود که به بیان خالصه نتایج آزمونهای مربوط به روش آماری نظیر
آزمون تحلیلی عاملی و آزمون دو جملهای ،آزمون کای مربع ،و آزمون ضریب همبستگی پیرسون،
که در تجزیه و تحلیل دادهای این پژوهش استفاده شده است پرداخته شود.
آزمون آماری دوجملهای :آزمون دوجملهای یک آزمون تطابح توزیع برای دادههای اسمی است.
یک آزمون دوجملهای ،توزیع یک یا چند متغیر دوحالتی را با توزیع دوجملهای و با یک احتمال
مشخی مقایسه میکند .اگر متغیر بیش از دو حالت دارد ،میتوانیم از آزمون «کی دو» استفاده
کنیم .در این پژوهش پرسشنامه درچهارسطح و به صورت  5طیفی بوده و اعداد  0تا  5برای آن
درنظرگرفته شده است (بسیار کم=  ،0کم= ،7متوسط= ،9زیاد= ،4بسیار زیاد= ،)5میپردازد .به
طوری که ،جمعا  98سووال برای بررسی متغیرها در پرسشنامه وجود داشته است .بنابراین ،با
توجه به موارد فوق ،دراین پژوهش جهت آزمون فرضیهها که منتج به کشف متغیرهای تأریرگذار
میشود براین اساس ،آزمون فرض آماری دوجملهای عمل میشود .این آزمون زمانی به کار میرود
که قرار است نسبت خاصی درجامعه بررسی شود .دراین پژوهش آزمون فرض به شر زیر مورد
استفاده قرارگرفته است:
H 0: p  0.60

 H 1: p  0.60

این آزمون فرض به دنبال آزمون کردن فرض مبنی بر معنیدار بودن وجود متغیرهای شناسایی
شده میباشد .نتایج آزمون دوجملهای درجدول زیر خالصه شده است که تمامی متغیرها در سیطح
خطای  5درصد معنیدار مییباشید  .90بیراین اسیاس ،نتیایج آزمیون آمیاری دوجملیهای پیژوهش
درجدول  ،7ارائه شده است.
آزمون آماری تحلیل عاملی :آزمون آماری ایین پیژوهش تحلییل عیاملی تایییدی اسیت .زییرا،
پژوهشگر در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی به دنبال تهیه مدلی اسیت کیه
فرض میشود دادههای تجربی بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک ،توصیف تبیین میشیود .البتیه ،ایین
مدل مبتنی بر اطالعات پیش تجربی درباره ساختار دادهها است که میتواند به شکل یک تووری ییا
فرضیه ،یک طر طبقه بندی کننده معین ،برای گویهها در انطباق بیا ویژگییهیای عینیی شیکل و
محتوا ،شرایط معلوم تجربی و یا دانیش حاصیل از مطالعیات قبلیی دربیاره دادههیای وسییع باشید.
بنابراین ،در اینجا براساس روشهای تحلیل عاملی تاییدی ،عوامل مؤرر بر متغیرهای شناسایی شیده
در بخش قبلی تعیین و وزن مربوط به هر متغیر مورد محاسبه قرار میگیرد .تحلیل عاملی سعی در
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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شناسایی متغیرهای اساسی یا عاملها به منظور تبیین الگوی همبستگی بیین متغیرهیای مشیاهده
شده درپژوهش دارد .البته ،هدف اصلی تحلیل عیاملی تلخییی تعیداد زییادی از متغیرهیا درتعیداد
محدودی از عاملها میباشد ،به طوری که کمترین میزان از دست رفتن اطالعات را داشیته باشییم.
همننین ،مراحل انجام تحلیل عاملی در پژوهش حاضیر :تشیکیل ماتریسیی از ضیرایب همبسیتگی
متغیرها ،شامل  .0استخرا عاملها از ماتریس ضریب همبسیتگی .7،چیرخش عامیلهیا جهیت بیه
حداکثر رساندن رابطه بین متغیرها و عاملها .9،محاسیبهبارعیاملی (نمیرهیعامیلهیا) بیرایتعییین
عاملهای مورد نظر ،میباشد .بنیابراین جهیت سینجش فرضییههیای پیژوهش حاضیر ،از دادههیای
جمعآوری شده ،مربوط به هریک از فرضیههای تدوین شده در این بخش براسیاس مراحیل تحلییل
عاملی که در بخش فوق توضیح داده شده است ،اقدام میکنیم.
جدول  -2نتایج آزمون آماری دوجملهای پژوهش
تعداد
ردیف

متغیر

عوامل

پاسخهای

نسبت

مثبت به

پاسخهای

اهمیت

مثبت

میزان معنی
داری ()Sig

متغیر
0

اهداف و فرآیندهای سازمانی

ساختاری

705

1/8427

1/111

7

آموزش جهت افزایش توان فنی

انسانی

044

1/2257

1/111

9

پذیرش و حمایت مدیران ارشد

انسانی

025

1/2758

1/111

4

امکان تجزیه و تحلیل و اولویتبندی ریسکها

ساختاری

022

1/2593

1/111

5

تعیین نقاط ضعف کنترلی و فعالیتهای
کنترلی

ساختاری

710

1/8225

1/111

2

تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر
ریسک

فنی

792

1/8092

1/111

2

انجام رسیدگی در حسابرسی داخلی مبتنی بر
ریسک

فنی

028

1/2204

1/111

8

ارائه گزارش حسابرسی داخلی مبتنی بر
ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی

فنی

083

1/2384

1/111

منبع :یافتههای پژوهشگر
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گام اول :تشکیل ماتریسی از ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش:
جدول  -3ماتریس توصیف آماری دادههای پژوهش
ردیف

متغیرهای پژوهش

نماد

تعداد

متغیر

()N

میانگین

انحراف
معیار

چولگی كشیدگی

1

اهداف و فرآیندهای سازمانی

X1

3073

-0/055 7/77027 2/7273

1/592

2

آموزش جهت افزایش توان فنی

X2

3073

-0/312 0/89382 8/1750

7/342

3

پذیرش و حمایت مدیران ارشد

X3

3073

-7/084 0/24242 8/0252

4/027

4

امکان تجزیه و تحلیل و اولویتبندی ریسکها

X4

3073

-1/124 -1/819 7/10994 2/0498

5

تعیین نقاط ضعف کنترلی و فعالیتهای
کنترلی

X5

3073

-0/043 7/07754 2/9414

1/249

6

تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر
ریسک

X6

3073

-0/821 0/84843 2/3312

7/871

7

انجام رسیدگی در حسابرسی داخلی مبتنی بر
ریسک

X7

3073

-0/451 7/70004 2/2074

0/121

8

ارائه گزارش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک
در دانشگاه آزاد اسالمی

X8

3073

-1/970 -0/011 7/83084 2/1778

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  ،9بیانگر اولین خروجی مربوط به تحلیل عاملی روابط بیین متغیرهیای پیژوهش حاضیر
میباشد .براین اساس تحلیل عاملی تاییدی برای فرضیه پژوهش ،در برگیرنده نتیایج ایین آزمیون را
براساس تحلیل عاملی تاییدی مرحله اول میباشد که خود براساس عوامل فنّیی ،عوامیل سیاختاری،
عوامل انسانی ،در راستای استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسیالمی
تقسیمبندی شدهاند .یعنی درعامل اول (عوامل انسانی) ،با دوبعد-0 ،آمیوزش جهیت افیزایش تیوان
فنی-7 ،پذیرش و حمایت مدیران ارشد ،درعامل دوم (عوامل ساختاری) ،با سه بعد -0تعییین نقیاط
ضعف کنترلی و فعالیتهای کنترلی-7،امکان تجزیه و تحلیل و اولویتبندی ریسیکهیا-9،اهیداف و
فرآیندهای سازمانی ،و همننین ،عامل سوم (عوامل فنّی) ،با سه بعید -0تیدوین برنامیه حسابرسیی
داخلییی مبتنییی بییر ریسییک-7 ،انجییام رسیییدگی درحسابرسییی داخلییی مبتنییی بییر ریسییک،
-9ارائهٔ گزارش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک ،و عامیل دوم یعنیی بهیرهوری سیازمانی بیرای
فرضیهٔ اول پژوهش نامگذاری شدند .بنابراین تغییرات این متغیرها درماتریس توصیف آماری تیک
متغیرمانند (میانگین ،انحراف معیار ،و تعداد مشاهدههای محاسبه شده) ،برای دادههیای مربیوط بیه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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فرضیههای پژوهش ارائه شده است که به طورکلی خروجی ایین آزمیون ،بیرآورد اولییهای از مییزان
اشتراکهای بین متغیرها ،مقادیر ویژه ماتریس همبستگی ،درصدکل واریانس توضیح داده شیده بیه
وسیله عاملهای مشترک و نیز درصد تجمعی واریانس عاملها را توضیح مییدهید کیه ایین نتیایج
درجدول  ،4که مربوط به آزمون ماتریس آزمون توصیف همبستگی متغیرهیای پیژوهش ،مییباشید
قابل بررسی و مشاهده میباشد.
جدول  -4ماتریس آزمون توصیف همبستگی متغیرهای پژوهش
ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

X1

0

X1

میزان معنی داری ()Sig
میزان معنی داری ()Sig

-1/022 1/184 1/194 1/982 1/144 1/120 -1/19
0

همبستگی متغیرهای پژوهش

میزان معنی داری ()Sig

1/213 1/703 1/583 -1/05 -1/754 1/834

1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111
1/834 1/120

x3

x3

0

1/779 1/542 -1/132 -1/708

میزان معنی داری ()Sig

0

میزان معنی داری ()Sig

-1/912 -1/748 -1/059 1/48

1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111
1/48 -1/132 -1/05 1/982

x5

0

میزان معنی داری ()Sig
میزان معنی داری ()Sig
میزان معنی داری ()Sig

1/5

0

1/418

1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111
1/213 -1/022

x8

0

1/5

1/580

1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111
-1/100 -1/748 1/779 1/703 1/184

x7

-1/002 -1/100 -1/120

1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111
-1/120 -1/059 1/542 1/583 1/194

x6

1/52

1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111
-1/708 -1/754 1/144

x4

x7

1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111
-1/19

X2

X2

x4

x5

x6

x8

1/418 1/580 -1/002 -1/912 1/52

0

1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111 1/111
منبع :یافتههای پژوهشگر

در اولین بخش خروجیهای مدل که مربوط به تحلیل عاملی مربوط به روابیط بیین متغیرهیای
تعریف شده در مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش است ،مشاهده میشود کیه جیدول  ،4میاتریس
آزمون توصیف همبستگی مشاهده شده بین متغیرهای مربوط به فرضییههیای پیژوهش ارائیه شیده
است .به طوری که این آزمون در این مرحله از فرآیند محاسبات مربوط به تحلیل عیاملی متغیرهیا،
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مربوط به سنجش رابطه میزان همبستگی بین متغیرهای پژوهش میباشد .بنیابراین نتیایج جیدول
فوق بیانگر این مطلب میباشد که یک رابطه نسبتا مطلوبی بین متغیرها در ایین مرحلیه از فرآینید
محاسبات مربوط به تحلیل عاملی متغیرهای پژوهش وجود دارد.
آزمون كیسر ،میر ،اولكی  ،)KMO( 27وآزمون كرویت بارتلت :از جمله روشهای دیگری که به
وسیله آن محقح قادر به تشخیی مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی میباشد ،آزمیون کیسیر،
میر ،اولکین ( ،)KMOمیباشد.
جدول  -5نتایج آزمون
مقدار آماره كاری دو

معنیداری سطح

00590/428

1011

 :H0دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نمیباشد.
 : H1دادهها برای تحلیل عاملی مناسب میباشد
بنابراین نتایج آزمون کرویت بارتلت برای تشخیی مناسب بیودن دادههیا بیرای تحلییل عیاملی
درجدول  ،5نشان میدهد نمونهگیری از کفایت الزم برخوردار است و دادهها از توانایی عاملی شدن
خوبی برخوردار هستند .بنابراین میتوان سایر شاخیهای تحلیل عاملی را انجام داد.
جدول  -6ماتریس آزمون توصیف اشتراکهای متغیرهای پژوهش
توصیف اشتراكات متغیرهای پژوهش
نماد
ردیف

متغیرهای پژوهش

متغیرهای

میزان
اولیه

پژوهش

اشتراک
خروجی

0

اهداف و فرآیندهای سازمانی

X1

0/111

1/233

7

آموزش جهت افزایش توان فنی

X2

0/111

1/883

9

پذیرش و حمایت مدیران ارشد

x3

0/111

1/847

4

امکان تجزیه و تحلیل و اولویتبندی ریسکها

x4

0/111

1/823

5

تعیین نقاط ضعف کنترلی و فعالیتهای کنترلی

x5

0/111

1/228

2

تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

x6

0/111

1/222

2

انجام رسیدگی در حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

x7

0/111

1/259

8

ارائه گزارش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی

x8

0/111

1/253
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جدول  ،2بیانگر ماتریس آزمون توصیف اشتراکهای خروجی  78متغیرهای مربوط به پیژوهش
در حالت بدون چرخش میباشد .که این اشتراک بین متغیرها ،براساس میزان اشتراک یک متغیر از
طریح مربع میزان همبستگی چندگانه ( ،)R2برای متغیر مربوطه با استفاده از عامیلهیای مشیخی
شده برای فرضیههای پژوهش تدوین شده میباشد .البته نتایج این بخیش نییز براسیاس نسیبتی از
واریانس آزمون ماتریس آزمون توصیف اشتراکهیای متغیرهیای مربیوط بیه فرضییههیای پیژوهش
میباشد که توسط عاملهای مشترک استخرا شده در تحلییل عیاملی بیرآورد مییشیود .بنیابراین،
براساس این خروجی میتوان بییان کیرد کیه تمیامی اشیتراکهیای اسیتخراجی بیاالی عیدد 1/21
میباشند که بیانگر آن است که مقادیر بدست آمده در این خروجی در وضیعت مناسب مییباشیند.
چرا که هرچه مقادیر اشتراک استخراجی بیزرگ تیر باشیند ،بییان کننیده ایین موضیوف اسیت کیه
عاملهای استخرا شدهٔ متغیرها را بهتر نشان میدهند.
جدول  -7میزان تفسیر پذیری واریانس و مقادیر ویژه
مقادیر ویژه و درصد تفسیر
پذیری واریانس عوامل دوران
یافته
درصد
تجمعی

سهم

سهم

پذیری

پذیری

واریانس

مقادیر ویژه و درصد تفسیر پذیری

مقادیر ویژه و درصد تفسیر پذیری

واریانس عوامل باقیمانده در تحلیل

واریانس اولیه

درصد
مقادیر تجمعی سهم
ویژه

پذیری
واریانس

واریانس

سهم
پذیری
واریانس

عوامل

درصد
مقادیر

تجمعی سهم سهم پذیری

ویژه

پذیری

واریانس

مقادیر
ویژه

واریانس

95/42

95/4

7/89

41/3

41/3

9/72

41/32

41/32

9/72

1

55/25

71/02

0/20

21/4

03/4

0/5

21/40

03/44

0/55

2

29/912

02/25

0/4

29/9

07/83

0/19

29/91

07/83

0/1

3

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  ،2حاوی سه قسمت است .قسمت اول بیانگر مقادیر ویژه اولیه  73است ،و تعیین کننده
عاملهایی است که در تحلیل باقی میماند (عاملهایی که دارای مقادیر ویژه کمتر از یک هستند از
تحلیل خار میشوند) .قسمت دوم مربوط به مقدار ویژهعوامل استخراجی بدون چرخش  91اسیت
و قسمت سوم هم نیز نشان دهنده مقدار ویژه عوامل استخراجی با چیرخش  90مییباشید .در ایین
پژوهش عاملهای  0و  7و  9دارای مقادیر ویژه بزرگتر از  0هستند .و در تحلییل بیاقی مییماننید.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /11بهار 1931

يپور
رحمتالهمحمد 

عباسپورسعیدو

 212

این سه عامل میتوانند تقریباًَ  29درصد از تغییر پیذیری (وارییانس) ،را توضییح دهنید .جیدول ،8
ماتریس اجزاء را نشان میدهد که شامل بارهای عاملی (نمرات عاملی) ،هریک از متغیرهای پژوهش
در عاملهای باقیمانده میباشد.
جدول -8میزان تفسیر پذیری واریانس و مقادیر ویژه بدست آمده
تفسیر پذیری واریانس و مقادیر ویژه بدست آمده
بار عاملی
عامل سوم

عامل دوم

عامل اول

متغیرهای پژوهش

1/953

1/287

1/120

X1

1/958

1/019

1/822

X2

1/993

1/083

1/890

x3

1/457

1/503

1/459

x4

1/159

1/899

1/728

x5

1/137

1/773

1/284

x6

1/222

1/021

1/591

x7

1/199

1/101

1/800

x8
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جدول -9ماتریس بارهای عاملی عوامل دوران یافته
ماتریس بارهای عاملی عوامل دوران یافته
بار عاملی

متغیرهای پژوهش

عامل سوم

عامل دوم

عامل اول

1/788

1/202

1/158

X1

1/173

1/019

1/392

X2

1/190

1/100

1/302

x3

1/212

1/542

1/001

x4

1/020

1/853

1/192

x5

1/419

1/187

1/207

x6

1/879

1/097

1/744

x7

1/914

1/021

1/299

x8
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جدول  ،3بیانگر ماتریس بارهای عاملی عوامل دوران یافته است که نتایج آن مهمتر از خروجیی
قبلی است که همان بیانگر ماتریس چرخیده شده به شیوه واریماکس است که شامل بارهای عیاملی
هر یک از متغیرها در عاملهای باقیمانده میباشد .هرچقدر مقدار قیدر مطلیح ایین ضیرایب بیشیتر
باشد ،بیانگر آن میباشد که عامل مربوطه نقش بیشتری درکل تغییرات یا درکل درصد تغییرپذیری
(واریانس) ،متغیر مورد نظر دارد.
رابطه ()0
F1= Wi1.x1 + Wi1.x2 + Wi1.x3+ Wi1.x4+ Wi1.x5 + Wi1.x6 + Wi1.x7 + Wi1.x8
F1=0.580.x1 + 0.937.x2 + 0.917.x3 + 0.110.x4 + 0.036.x5 + 0.712.x6 + 0.244.x7 + 0.733.x8

بهطورکلی ،نتایج جدول  3بیانگر نتایج ماتریس بارهای عاملی عوامل دوران یافته است که نتایج
آن مهم تر از خروجی قبلی است ،بنابراین ،با توجه به ضرایب بدست آمیده (بارهیای عیاملی) ،عامیل
اول ( ،)F1را میتوان دید که ضرایب متغیرهای ( ،)X2و ( ،)X3دارای بیشیترین وزن در مییان سیایر
متغیرهای پژوهش میباشند .بنابراین ،میتوان گفت که این متغیرهیا ارتبیاط زییادی بیا عامیل اول
یعنی ( )F1دارند .از این رو با عنایت به ادبیات پژوهش ،ویژگی و تعریف متغیرهیای ( ،)X2و ( ،)X3و
( )X6و ( ،)X8عامل اول ،عواملانسانی نامگذاری میشود .همننین ،میتیوان متغیرهیا را بیر حسیب
درجه تأریر آنها و با توجه به ضرایب معادله به شر زیر عنوان کرد-0 :آموزش جهت افزایش تیوان
فنی؛-7پذیرش و حمایت مدیران ارشد.
رابطه ()7
F2=Wi1.x1 + Wi1.x2 + Wi1.x3 + Wi1.x4+ Wi1.x5 + Wi1.x6 + Wi1.x7 + Wi1.x8
F2= 0.716.x1 + 0.103.x2 + 0.011.x3 + 0.547.x4+ 0.859.x5 + 0.082.x6 + 0.132.x7 + 0.170.x8

بهطورکلی ،نتایج جدول  ،3بیانگر نتایج ماتریس بارهای عیاملی عوامیل دوران یافتیه اسیت کیه
نتایج آن مهم تر از خروجی قبلی است ،بنابراین ،با توجه به ضرایب بدسیت آمیده (بارهیای عیاملی)،
عامل دوم ( )F2را میتوان دید که ضرایب متغیرهیای ( ،)X4و ( ،)X5دارای بیشیترین وزن در مییان
سایر متغیرهای پژوهش میباشند .بنابراین ،میتوان گفت که این متغیرها ارتبیاط زییادی بیا عامیل
دوم یعنی ( )F2دارند .از این رو با عنایت به ادبییات پیژوهش ،ویژگیی و تعرییف متغیرهیای ( ،)X1و
( ،)X2و ( ،)X4و ( ،)X5عامل دوم ،عوامل ساختاری نامگذاری میشود .همننین ،میتوان متغیرهیا را
بر حسب درجه تأریر آنها و با توجه به ضرایب معادله به شر زیر عنوان کرد -0:تعیین نقاط ضعف
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کنترلی و فعالیتهای کنترلیی؛-7امکیان تجزییه و تحلییل و اولوییتبنیدی ریسیکهیا؛-9اهیداف و
فرآیندهای سازمانی.
رابطه ()9
F3=Wi1.x1 + Wi1.x2 + Wi1.x3 + Wi1.x4+ Wi1.x5 + Wi1.x6 + Wi1.x7 + Wi1.x8
F3= 0.288.x1 + 0.029.x2 + 0.031.x3 + 0.606.x4 + 0.171.x5 + 0.403.x6 + 0.823.x7 + 0.304.x8

بهطورکلی ،نتایج جدول  ،3بیانگر نتایج ماتریس بارهای عیاملی عوامیل دوران یافتیه اسیت کیه
نتایج آن مهم تر از خروجی قبلی است ،بنابراین ،با توجه به ضرایب بدسیت آمیده (بارهیای عیاملی)،
عامییل سییوم ( ،)F3را م ییتییوان دییید کییه ضییرایب متغیرهییای ( ،)X1و ( ،)X2و ( ،)X4و ( ،)X5دارای
بیشترین وزن در میان سایر متغیرهای پژوهش میباشند .بنابراین ،میتوان گفت کیه ایین متغیرهیا
ارتباط زیادی با عامل سوم یعنی ( )F3دارند .از این رو با عنایت به ادبیات پژوهش ،ویژگی و تعرییف
متغیرهای ( ،)X6و ( ،)X7و ( ،)X8عامل سوم را عوامل فنّی ،نامگذاری میکنیم .همننین ،مییتیوان
متغیرها را بر حسب درجه تأریر آن ها و با توجه به ضرایب معادله به شر زیر عنوان کرد-0:تیدوین
برنامه حسابرسی داخلی مبتنیی بیر ریسیک؛-7انجیام رسییدگی در حسابرسیی داخلیی مبتنیی بیر
ریسک؛-9ارائه گزارش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک.
 -5بحث و نتیجهگیری
در مقاله حاضر به بررسی امکان استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بیر ریسیک و شناسیایی
متغیرهای مربوطه در دانشگاه آزاد اسالمی کشور پرداخته شده است .به طوری کیه عوامیل انسیانی،
عوامل ساختاری و عوامل فنّی در قالب  8متغیر مهم کیه شیامل :فاکتورهیای اهیداف و فرآینیدهای
سازمانی ،آموزش جهت افزایش توان فنی ،پذیرش و حمایت مدیران ارشد ،امکان تجزیه و تحلییل و
اولویتبندی ریسکها ،تعیین نقاط ضعف کنترلی و فعالیتهای کنترلی ،تدوین برنامهٔ حسابرسیی
داخلی مبتنی بر ریسک ،انجام رسیدگی در حسابرسی داخلی مبتنی بیر ریسیک ،و ارائیهٔ گیزارش
حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشور ،میباشیند بیه عنیوان مهیمتیرین
عوامل اصلی استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در پژوهش حاضر شناسایی شیدهانید.
شایان ذکر میباشد که نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای انجام شیدهٔ محمیدی وخسیروی
( ،)0935رضاخانی و همکاران ( ،)0935حسن زاده و همکاران ( ،)0935جلیلی و بابیازاده (،)0935
مؤمنی ( ،)0935نایارومب و همکاران ( ،)7105قابل مقایسه مییباشید .نتیایج پیژوهش محمیدی و
خسروی ( ،)0935که نشان میدهد تعداد شرکتهایی کیه روشهیای مبتنیی بیر ریسیک را بیرای
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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طر ریزی برنامه ساالنه حسابرسی بهکار میبرند در صنعت مالی نسیبت بیه بخیشهیای غیرمیالی،
بیشتر است و ارتباطی معناداری بین نقش فعال حسابرسی داخلی در پیادهسیازی میدیریت ریسیک
بنگاه و عضویت شرکتها در صنعت مالی ،وجود دارد .نتایج پژوهش رضاخانی و همکیاران (،)0935
که نشان میدهد داشتن تجربیه و تخصیی کیافی حسابرسیان داخلیی ،تیأمین جایگیاه سیازمانی و
استقالل حسابرسان داخلیی ،افیزایش مهیارت حسابرسیان داخلیی از طرییح شیرکت در دورههیای
آمو زشی ،برگزاری جلسات منظم بین میدیران و حسابرسیان داخلیی ،پییگییری و اجیرای گیزارش
حسابرسان داخلی ،گزارش نتایج حسابرسی داخلی به باالترین مقام دسیتگاه بیه ترتییب مهیمتیرین
عوامل مؤرر بر ارر بخشی حسابرسی داخلی در شهرداری کر از دییدگاه ایین محققیین مییباشیند.
نتایج پژوهش حسن زاده و همکاران ( ،)0935نشان میدهد که از حسابرسان داخلی انتظار مییرود
ضمن داشتن تفکرراهبردی ،دارای دانش فنی ونگاه جزئینگر باشند تا بینشهای کسب و کار ایجیاد
کنند و نسبت به کنترلها و پوشش ریسک ،خدمات اطمینانبخشیی ارائیه نماینید .نتیایج پیژوهش
جلیلی و بابازاده ( ،)0935بیان میدارد که حسابرسی داخلی تنها ابزاری تکمنظیوره بیرای کنتیرل
درستی و اطمینان از رعایت بعضی معیارهای معین نیست ،در عوض شییوهای اسیت عملیی کیه بیا
آفرینش ارزش افزوده باعث تسهیل دستیابی سازمان به شاخیهای ارربخشی و سودآوری از پیش
تعیین شده میشود ،که با نتایج کلی پیژوهشهیای فیوق بیا پیژوهش حاضیرهمخیوانی دارد .نتیایج
پژوهش مؤمنی ( ،)0935نشان میدهد ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی در شیرکتهیا بیه عنیوان
یک ابزار نظارتی میتواند کیفیت اطالعات رابه طورمسیتقیم از طرییح نظیارت برفرآیندگزارشیگری
مالی و به طورغیرمستقیم به وسیله مواظبت و توجه بیه کنتیرلهیای داخلیی وحسابرسیان داخلیی
افزایش دهد ،که پژوهش حاضر به بررسی آن نپرداخته است .نتیایج پیژوهش نایارومیب و همکیاران
( ،)7105نشان میدهد که با استفاده از پایهگذاری مفهوم ریسک ،تعریف رویکرد حسابرسی مبتنیی
بر ریسک در منشور حسابرسی تعیین ،و همننین در راستای تدوین برنامه ممییزی سیاالنه ،جهیت
ارائهٔ گزارش به بخش کمیته ریسک ،و همننین ،جهت تخصیی منابع بیه فعالییتهیای ممییزی
داخلی ،مورد استفاده قرار میگیرد  .فقدان دانیش میرتبط ،عیدم تجربیه ،نبیود ابیزار مناسیب بیرای
شناسایی خطرات و عدم اصل مربوطه یا دستورالعمل به عنوان یکی از چالشهای عمیده در اجیرای
رویکرد حسابرسی بر اساس ریسک میباشند که بیا آن مواجیه مییشیوند ،کیه بیا نتیایج حاصیل از
فرضیههای اول ،دوم ،چهارم و ششم این پژوهش هماهنگی دارد.
با توجه به نتایج حاصل از تأیید فرضیه اول پیشنهاد میشودکه :اهیداف و سیاسیتهیای کیالن
دانشگاه با شفافیت و در چارچوب برنامههای کالن دانشگاه تنظیم و مهمتیر از آن همیه بخیشهیا و
حوزههای دانشگاه به طورکامل در جریان این اهداف و برنامهها قرارگیرند و تالش بیرای حرکیت در
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /11بهار 1931

يپور
رحمتالهمحمد 

عباسپورسعیدو

 224

چارچوب برنامههای یادشده صورت پذیرد .فرآیندهای اجرای کار در دانشگاه به درستی تعرییف ،بیه
نحوی که چابکسازی را به دنبال داشته باشد و گلوگاه شناسایی شده و در رابطه با تعامل حیوزههیا
بازنگریهای الزم صورت پذیرد .تفکیک وظیایف خصوصیا در حیوزههیای میالی ،بودجیهای و اداری
صورت پذیرفته و از تداخل امور جلوگیری به عمل آید .فعالیتهای موجود در فرآیندها بیه درسیتی
تعریییف و زمییان انجییام آنهییا بهینییه شییود .اسییتفاده از اسییتانداردهای فرآینییدی  )APQC(97و
 ،)BPMS(99میتواند در دستور کار قرارگیرد .با توجه به نتایج حاصل از تأیید فرضیه دوم پیشنهاد
میشودکه :برنامههای آموزشمحور خصوصا درحوزههای مالی ،بودجیهای ،حسابرسیی و...در دسیتور
کار حوزههای متولی کار قرار گیرد .برنامههای تشویقی برای حضور در کالسهای آموزشیی میدنظر
باشد .حضور در سمینارها ،کارگاهها و تعامل با انجمنهای حرفهای همچون انجمن حسابرسی ایران،
انجمن حسابداری مدیریت ،انجمن مهندسی مالی ،انجمن حسابرسان داخلی و  ...برای پرسنل مالی،
بودجهای ،حسابرسی و  ...در نظر باشد .با توجه بیه نتیایج حاصیل از تأییید فرضییه سیوم پیشینهاد
میشودکه :در رابطه با اهمیت موضوف حسابرسی داخلی ،بیرای میدیران شیفافسیازی الزم صیورت
پذیرد .کمیته حسابرسی دانشگاه به طرق مختلف ابعاد اهمیت موضوف را برای مدیران تشریح نماید.
مدیران را در جلسات مالی ،بودجهای ،حسابرسی و  ...به نحوی دخالیت دهییم .بیا توجیه بیه نتیایج
حاصل از تأیید فرضیه چهیارم پیشینهاد مییشیودکه :کمیتیه حسابرسیی در رابطیه بیا شناسیایی و
دستهبندی ریسکهای موجود نظارت داشته باشد .در برنامههیای حسابرسیان هییات امنیاء و غییره
موضوف تجزیه و تحلیل ریسک ،عملیاتی شود .گزارشات حسابرسی داخلی و سیایر گزارشیات قبلیی
بهدرستی بررسی ،تجزیه و تحلیل شود تا به کمک آنها بتوان دستهبندی ریسکهیا و اولوییتهیای
آنها را انجام داد .با توجه به نتایج حاصل از تأیید فرضیه پنجم پیشنهاد میشودکه :موضوف تفکیک
وظایف حوزهها مورد توجه قرار گیرد .شفافیت وظایف هر فرد مدنظر باشد .نقاط ضعف کنتیرلهیای
داخلی شناسایی و فعالیتهای اساسی در اینخصوص صورت پذیرد .با توجه به نتایج حاصل از تأیید
فرضیه ششم پیشنهاد میشودکه :برنامه حسابرسی داخلی مربوطه با توجه به بندهای پنجگانه قبیل
و نیز درنظرگرفتن استانداردهای مربوطه طراحی گردد .با توجه بیه نتیایج حاصیل از تأییید فرضییه
هفتم پیشنهاد میشودکه :ابعادموضوف رسیدگی مبتنی بردستورالعملهای داخلی دانشیگاه و اسیناد
باالدستی و استانداردهای حرفهای تبییین گیردد .باتوجیه بیه نتیایج حاصیل از تاییدفرضییه هشیتم
پیشنهاد میشودکه :متناسب با استانداردهای روز حسابرسیی داخلیی در صیورت پییادهسیازی ایین
سیستم در دانشگاه گزارشها ی مربوطه تهیه و در عمل مورد استفاده قیرار گییرد .در مجمیوف الزم
است با توجه به عاملهای سه گانه استخرا شده و اولویتبندیهای مربوطه در رابطیه بیا اسیتقرار
نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک ،که در پژوهش حاضر به آنها اشاره شده است ،در دانشگاه
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اقدامات الزم صورت پذیرد .همچنین با توجه به الگوهای نظارتی فعلی در انجام حسابرسی بودجهای
و حسابرسی مالی دانشگاه آزاد اسالمی کشور ،پیشنهاد میشود که به نقش عوامیل انسیانی ،عوامیل
ساختاری و عوامل فنّی که به عنوان مهمترین عوامل اصلی استقرار نظام حسابرسی داخلیی مبتنیی
بر ریسک ،در این پژوهش شناخته شدهاند ،در فرآیند کار نظارت بر امور رسیدگی حسابهای میالی
توجه شود .بهطوری که در تهیه گزارشهای حسابرسی ،از یک الگوی نظارتی مشخی بیرای انجیام
رسیدگی در حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک استفاده شود که منجر به تحقح اهداف راهبردی در
دانشگاه آزاد اسالمی کشور گردد.
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 با توجه به این که در این پژوهش در مرحله شناسایی متغیرها و در نتیجه مطالعه جهت امکاا سانجی اساتررار نظاا حسابرسای داخلای-43
 دقت و بررسی الز براساس مبانی نظری پژوهش صورت پذیرفته است و همچنین قبا،مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسالمی کشور
از اقدا در رابطه با پرساش ناماه و آزماو آ هاا مصااحبههایی باا خبرگاا و نیاز اصاالحاتی در ایان رابطاه انجاا شاده اسات و مؤلفاههای
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