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چكیده
این تحقیق به بررسي عوامل مؤثر بر انگیزه حسابرسان داخلي در استفاده از حسابرسي مستمر ميپردازد.
حسابرسي داخلي یكي از اركان اصلي محیط كنترلي محسوب ميشود .حسابرسي مستمر به این دلیل طراحيشده
است تا حسابرسان را قادر سازد در فاصله زماني كوتاهتر اظهارنظر كنند .روش تحقیق در این پژوهش پیمایشي است،
از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه بین  151نفر از حسابرسان و سرپرستان و مدیران حسابرسي داخلي
توزیع و جمعآوری و از روش نمونهگیری تصادفي به شكل متناسب استفاده شده است .در چهار فرضیه تحقیق به
بررسي تأثیر امید به بهبود تالش هدفمند ،امید به بهبود عملكرد ،امید به بهبود شرایط كاری و امید به بهبود
تأثیرگذاری اجتماعي بر انگیزه حسابرسان داخلي در استفاده از حسابرسي مستمر پرداخته شده است .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از معادالت ساختاری استفاده شده است و نتایج حاكي از این است كه بین همه عوامل به جز امید به
بهبود تالش و انگیزه حسابرسان داخلي در استفاده از حسابرسي مستمر رابطه معناداری وجود دارد،؛ بدین صورت
كه بین امید به بهبود عملكرد و انگیزه حسابرسان داخلي به استفاده از حسابرسي مستمر رابطه مثبت و معنيداری
وجود دارد ،بین امید به بهبود شرایط كاری و انگیزه حسابرسان داخلي به استفاده از حسابرسي مستمر رابطه منفي و
معنيداری وجود دارد و بین تأثیرگذاری اجتماعي و انگیزهی حسابرسان داخلي به استفاده از حسابرسي مستمر
رابطهی مثبت و معنيداری وجود دارد.
واژههاي كلیدي :حسابرسي داخلي ،حسابرسي مستمر ،امید به بهبود تالش ،امید به بهبود عملكرد ،بهبود شرایط
كاری ،تأثیرگذاری اجتماعي.

 -1استادیار گروه حسابداری دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق z_hajiha@yahoo.com
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حسابرسي داخلي باید اطالعات صحیحي را در رابطه

 -1مقدمه
حسابرسي مستمر منافع مهمي به سازمانهاا ارائاه

با اثربيشاي مادیریت ریسا

و كنتارلهاای داخلاي

مي نماید .از جمله این منافع ،حداقل نمودن خطاهاای

شامل پیروی از قوانین و مقررات سازماني به مدیریت

حسابداری ،تجزیه و تحلیل و ارتباطات ساازماني باه

ارائه نماید( .جهانباني و باقرپور .)1330 ،تقاضا بارای

هنگام تر و افازایش كاارایي و اثربيشاي حسابرساي

حسابرسي در فرآیند گزارشاگری كاه تحات شارایط

مي باشد (واسارهلیي و همكااران1؛ كاوهن و سااتن،2

تضاد منافع ،پیامدهای اقتصادی با اهمیات ،پیچیادگي

 .)2002با این كه بیش از دو دهه از ظهور حسابرساي

فعالیتهای اقتصادی و عدم دسترسي مساتقیم انجاام

تكنولاو ی

شود قابل توجیه است .تضاد منافع بین دو گروه تهیه-

مستمر ميگذرد ،اما این سیستم هنوز یا

كننده و استفادهكننده اطالعاات ،مهامتارین توجیاه و

نوین بهحساب ميآید و همچنان بیشتر از آنكاه یا
و

دلیل برای نیاز به وجاود سیساتم حسابرساي داخلاي

همكااااران2002 ،3؛ چااان 4و واساااارهلیي.)2011 ،

مسااتمر اساات(گونزالز و همكاااران .)2012،عواماال

نوآوریهای این دو دهه همگاي باهنحاوی ساعي در

متعددی بر بكارگیری سیستم حسابرسي مستمر مبتناي

تامین نیازهای متنوع استفاده كنندگان اطالعاات ماالي

بر حسابرسي داخلي ماؤثر اسات و عملكارد سیساتم

دارند .تحوالت فناوری اطالعات بر گزارشگری تاأثیر

حسابرسي داخلي تابعي از این عوامال مايباشاد ،بار

گذاشته و آن را از شكل سنتي به سامت گزارشاگری

اسااان نظاار گااونزالز و همكاااران عواماال محیطااي و

بالدرنگ سوق داده است .هنگامي كه گزارشاگری باه

جغرافیایي و اجتماعي كشورها و شركت ها مي تواناد

سمت بالدرنگ بودن حركت ميكند ،سرمایهگاذاران،

بر میازان اثار گاذاری ایان عوامال و میازان پاذیرش

اعتباردهندگان و نظارت كنندگان از حرفه حسابداری

حسابرسان داخلي تاثیر داشته باشاد .بناابراین آزماون

انتظار توسعه خدمات موجود را دارناد .از جملاه ایان

این عوامال و بررساي تفااوت تااثیر گاذاری عوامال

خدمات ميتوان به خدمات اطمینان بيشي ماداوم یاا

ميتلف در میزان تمایل حسابرسان داخلي ایراني ماي

همان حسابرسي مستمر كاه بارای اطالعاات تجااری

تواند موضوع تحقیاق مهمايباشاد .ازایانرو ،هادف

موجود در بازارهای سرمایه حیاتي محسوب ميشاود،

اصلي این تحقیق شناسایي عوامل مؤثر فوق مايباشاد

اشاره كرد (روحاني .)2003 ،1تحقیقات نشان ميدهاد

و سوال اصلي آن این است كاه مولفاههاای ماؤثر بار

كه هناوز اساتفاده از كاربردهاای حسابرساي مساتمر

تمایل حسابرساان داخلاي باه اساتفاده از حسابرساي

محدود بوده و در حد انتظارات نیست ،اما صرف نظر

مستمر چیست؟ برای این منظور به بررسي تأثیر چهار

از ایاان مساااله ،در هاار محیطااي كااه در عماال ایاان

عامل امید به بهبود تالش ،امید به بهبود عملكرد ،امید

تكنولااو ی راه اناادازی شااده (صاارف نظاار از سااط

به بهبود شرایط كااری و امیاد باه بهباود تأثیرگاذاری

استفاده از آن) بعد از متوسط دو سال كاربرد آن بسیار

اجتماعي بر تمایل حسابرساان داخلاي باه اساتفاده از

گسترده تر از ابتدای بكارگیری شده است (گاونزالز و

سیستم حسابرسي مستمر پرداخته شده است.

قاعده باشد ،مجموعه ای از انتظاارات اسات (آلا

همكاران .)2012 ،2یكي از این كاربردها نیز كاربرد آن
در حسابرسي داخلي بوده است.

 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش

حسابرسااي داخلااي نقااش مهمااي در كااارایي و

كمیته الیوت (الیوت )1331،3بر این عقیده اسات

اثربيشي سیستم كنترل داخلي سازمانها ایفا مينماید.

كه حسابرسي مستمر ميتواند منجر به افزایش كارایي
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بررسي كیفیت اطالعات حسابرسان شاود .بسایاری از

داخلي برای شركت های پذیرفته شده در بورن

شركتها ،مراحلي را برای كنترل یا كاهش هزینههاای

اوراق بهادار تهران الزامي شده است .در راستای

حسابرسااي مسااتقل تاادوین و اجاارا ماايكننااد .لااذا،

اجرای دستورالعمل كنترلهای داخلي (مصوب مورخ

حسابرسان مستقل با فشارهایي برای كنترل یا كااهش

 1331/02/12هیئت مدیره سازمان بورن و اوراق

هزینههای حسابرسي مواجه هستند و البته در این بین

بهادار)

حسابرسي و فعالیت

كیفیت حسابرسي نباید افول كند .این رویدادها باعا

حسابرسي داخلي در تاریخ  31/11/23به تصویب

شده است كه حسابرسان به دنبال شناسایي راهي برای

هیئتمدیره این سازمان رسید .مطابق با مفاد ماده 12

انجام كارآمدتر حسابرسي باشند ،ایان راه حسابرساي

دستورالعمل كنترلهای داخلي ،هیئتمدیره مكلف

مستمر است (چیورنا1312 ، 4باه نقال از و اساارلي و

است نسبت به استقرار و بهكارگیری كنترلهای

كوین كایكااو .)2010،5برخاي صااحبنظران معتقدناد

داخلي مناسب و اثربيش بمنظور دستیابي به اهداف

گرچه حرفه حسابرسي مدت زیادی اسات حسابرساي

شركت ،اطمینان حاصل نماید .برای ایفای این

مستمر را مطرح ساخته ،اما حسابرسي مستمر هناوز در

مسئولیت ،هیئتمدیره شركت باید سیستم كنترلهای

سط دانشگاهي باقي مانده است .به هرحال  ،محرك-

داخلي را با توجه به چارچوب كنترلهای داخلي ذكر

های زیادی برای اجرایي شدن این رویه جدید و تغییر

شده در فصل دوم این دستورالعمل ،حداقل بهطور

در روش های حسابرسي وجود دارد .با توجه به اینكاه

ساالنه بررسي و نتایج آن را در گزارشي تحت عنوان

شركتها به سرعت از فناوریهای جدیادی اساتفاده

” گزارش كنترل های داخلي “ درج و افشا نماید .این

مي كنند ،حسابرسان داخلي نه تنها باید این فناوریها

الزام قانوني نیز بر اهمیت پیاده سازی اثربيش

را درك كنند و یاد بگیرند ،بلكه باید بتوانند ریس های

حسابرسي داخلي تاكید داشته و استفاده از رویكرد

ایجاد شاده باا ایان فنااوریهاا را نیاز ارزیاابي كنناد

حسابرسي مستمر ميتواند به افزایش اثربيشي

(واسارلي. (2002،

منشورهای كمیته

حسابرسي داخلي كم

كند.

هر چند كه بیش از چند دهه از عمر مفهوم

بسیاری از محققان  MISپذیرش فان آوری هاای

حسابرسي مستمر نميگذرد ،ولي پیشرفت سریع

جدید در طول دو دهه گذشته را ماورد مطالعاه قارار

فناوری اطالعات در چند سال گذشته ،زمانبندی و

دادهاند .تئوری عمل منطقاي (TRA( 2و نظریاه رفتاار

شواهد فرایند حسابرسي را تغییر داده و توجه

برنامااه ری ازی شااده ( )TPB( 3بااه نقاال از گنزالااز و

بهحسابرسي مستمر را نه تنها از منظر فناوری و صرفه

همكاران )2012 ،تاا حاد زیاادی در تعیاین نیاات و

اقتصادی امكان پذیر كرده است ،بلكه آن را ضروری

مقاصد رفتاری كاربران  MISكم

استTRA .

ميداند (رچیت .)2002،2یكي از الزامات پیاده سازی

بیان ميكند كه سوابق اهداف رفتاری كاربر ،نگرش ها

حسابرسي مستمر این است كه باید پیوند ارتباطي

و هنجارهای ذهني وی هستند TPB .كنتارل رفتااری

درخور اتكایي بین شركت و حسابرسان وجود داشته

درك شده به دو مورد پیشین  TRAاضافه ماي كناد و

باشد (وارن و اسمیت .)2002 ،1كاربرد فنآوری و

همچنین ی

رابطه مستقیم باین كنتارل رفتااری درك

روش حسابرسي مستمر ابزاری برای حرفهای شدن

شده و واقعي رفتار را تبیین مي كند .داولینگ ()2003

حسابرسي داخلي است(كوین كایكاو .)2010،در ایران

در مطالعه خود در مورد سیساتم پشاتیبان حسابرساي

از سال  1331ایجاد و فعال نمودن دایره حسابرسي

برون سازماني مدلي را با تركیب اصول  TPBو نظریه
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ساختاردهي تطبیقي به بررسي نیات رفتاری حسابرن

بهبود عملكرد به عنوان درجهای اسات كاه افاراد

برون سازماني در اساتفاده از سیساتم هاای پشاتیباني

اعتقاد دارند استفاده از سیستم حسابرساي مساتمر باه
خواهد كرد ،ميباشد .به

حسابرسي شركت پرداخت (سیستم های تكنولو یا

بهبود عملكرد كاریشان كم

حسابداری) .ایان مادل جدیاد بار پاذیرش فنااوری،

عبااارت دیگاار امیااد حسابرسااان داخلااي بااه بهبااود

سودمندی و سهولت استفاده باه عناوان ساوابق نیاات

عملكردشان مشوق كاربرد این تكنولو ی خواهد شد.

رفتاری تمركز مي كند .تعاداد كماي از مطالعاات باه

حسابرسي مستمر منافع زیاادی مانناد تعیاین مساتمر

پذیرش فناوری در ادبیات حسابداری نیز اشاره كارده

اشتباه وتقلب و استفاده از تحلیل دادهها و مادلبنادی

اند .بر اسان ایان نظریاه هاا مادل عوامال ماؤثر بار

دادهها كه منجار باه افازایش سیساتم كنتارل داخلاي

تصاامیم حسابرسااي باارون سااازماني باارای اجاارای

ميشود ،دارد .این منافع ،دیادگاه حسابرساان داخلاي

تكنولو ی جدید در تعامل با كار خود بیان ماي شاود.

برای سودمندی استفاده از حسابرسي مستمر را مثبات

سااازگار بااا ماادل ارائااه شااده در تحقیااق گنزالااز و

ميكند.

همكاران( )2012كه برگرفته از این تئوری ها در مورد

بهبود شرایط

كاری)FC (Facilitating conditions

كاربرد  MISدر سازمان ميباشد ،ابعاد باه كاار گیاری

بهبود شرایط كاری به عناوان درجاهای كاه افاراد

تكنولو ی حسابرسي مستمر برای حسابرساي داخلاي

اعتقاد دارند زیرساختهای فني و سازماني موجاود از

به شرح ذیل هستند:

سیستم حسابرسي مستمر حمایت ميكناد .اساتفاده از

امید به بهبود تالش (سهولت استفاده از سیساتم)

EE

)(Effort expectancy

بهبود تالش به عناوان درجاه تساهیل اساتفاده از
سیستم حسابرسي مستمر تعریف ميشود .باه عباارتي
احتمال استفاده از این تكنولو ی در صورت ساهولت
آن برای حسابرسان داخلي بیشتر خواهاد شاد و ایان
بااه رویكاارد ذهنااي آنااان وابسااته اساات .رویااههااای
حسابرسي مورد استفاده در تایید معاامالت و رعایات
قوانین در حسابرسي مستمر به صورت خودكاار ماي-
باشد .خودكاار باودن رویاههاای حسابرساي ماالي و
رعایت ،كار حسابرسي را به سمت اهداف پیچیادهتار
مانند تایید برآوردها و سایر اقالمي كه الزمه قضااوت
حسااابرن اساات ،سااوق ماايدهااد .بااه دلیاال اینكااه
حسابرسي مستمر باع

بهبود كارایي حسابرسي ماي-

شود ،برای حسابرسان داخلي جذابیت دارد و دیادگاه
مثبتي برای حسابرساان داخلاي نسابت باهحسابرساي
ایجاد ميشود.
امیااد بااه بهبااود عملكاارد (سااودمندی سیسااتم)
)(Performance expectancy
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PE

سیستم حسابرسي مساتمر ،یاادگیری تكنولاو یهاای
جدید توسط حسابرسان داخلي را ميطلبد .همچناین
این سیستم قابل مقایسه باا دیگار سیساتمهاای ماورد
استفاده است.
تأثیرگذاری

اجتماعي)SI (Social influence

تأثیرگذاری اجتماعي به عنوان درجهای كاه افاراد
اعتقاد دارناد نظار دیگاران بارای اساتفاده از سیساتم
حسابرسي مستمر برای آنها مهم است.
بر اسان این ابعاد مربوط به نیات ذهني
حسابرسان داخلي در شركت های نمونه تحقیق از
سیستم و تكنولو ی های حسابرسي مستمر استفاده
خواهند كرد.
پیشینه پژوهش
جااااو ،)2014( 10در تحقیقااي بااا عنااوان «ماادل
حسااابداری زمانبناادی شااده ،قاارارداد انعطااافپااذیر
گزارشگری مالي و حسابرسي مستمر» به ارائاه مادلي
مفهومي برای حسابرسي مستمر برای بررسي عملكارد
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شركت در حوزههای ميتلف پرداخته اسات .در ایان

استفاده داوطلبانه و فروش ساالنه شركت نقش مهماي

مقاله به بررسي چگونگي بهره گیری از ساروی هاای

در استفاده از فناوری حسابرسي مستمر دارد .به عقیده

شاابكه جهاااني و زبااان ایكاا امال باارای تسااهیل

آنها شركتهای بزرگ تمایل بیشتری به اساتفاده از

حسابرسي مساتمر در سیساتمهاای نسالهاای آیناده

سیستم های مداوم حسابرسي دارند.
12

پرداخته شده است .فناوری سروی های شبكه جهاني

كوهن و استون ( )2012در مقالهای ،به بررساي

مبتنااي باار زبااان ایكاا امال كااه شااامل پروتكاال

استراتژی جایگزین حسابرسي مساتمر كاه در هار دو

اناوایپي ،زبان دبلیواندیال و یودیدیآی هستند،

محیط تحقیق و عمل مطرح شده پرداختناد .آنهاا باا

مرباوط باه

تمركز بر واقعیتهای عملي از گزینههای فعلاي فان-

در این مطالعه توصیف و سپ

به مبح

زبان ایك بيآرال پرداخته شده است .در انتها نیز ی

آوری و سیستم  ERPبا تئوریهای در حاال ظهاور و

مدل حسابرسي مستمر كاه از فنااوری ساروی هاای

پژوهش بر روی مادلهاای اطمیناان بيشاي مساتمر

شبكه جهاني بهره ميگیرد ،پیشنهاد شده است.

تاكید داشتند .نتایج تحقیق شامل پیامدهایي اسات كاه

دیااو و روحاااني )2013(11دریافتنااد كااه ماادل
حسابرسي مساتمر منجار باه افازایش اساتقالل بارای

بایااد مااورد توجااه پژوهشااگران در امكااان ساانجي
حسابرسي مستمر ،توانایي و تأثیر سازماني قرار

گیرد.

حسابرسااي صاااحبكار مايگااردد .سیسااتم حسااابرن

هانتون و همكاران  )2002( 13بیاان مايكنناد كاه

همچنین باید یكنواخت و باه طاور ماؤثر باا سیساتم

باارای افاازایش كااارایي حسابرسااي مسااتمر و كشااف

صاحبكار در ارتباط بوده و باه طاور ماداوم دادههاای

سریعتر موارد خالف قاعده و اشتباهات بااهمیت مي-

گرفته شده از آن سیستم را پردازش كنند .آنها نشاان

توان از تكنی هاای هاوش مصانوعي اساتفاده كارد.

جدیاد XML

زماني كه مدیران حسابرسي مستمر را به كار مايبرناد

(زبان نشانه گذاری توسعه پاذیر) مايتاوان باه طاور

با علم به این كه فعالیتهای آنان به طور مستمر و به-

مؤثر با اتصال سیستم حسابرسي به سیستم صااحبكار

هنگام مورد بررسي و رسیدگي قرار مايگیارد ،ساعي

مااؤثر بااوده و در نتیجااه از ارتباطااات همااوار باین دو

ميكنند تصمیمهای كارآتر و متفاوتتری را نسبت باه

سیستم مستقل حمایت كرد.

قبل اتياذ كنند.این رفتارها بر كیفیت و نحوهی اجرای

دادند كه چگونه با استفاده از تكنولو ی

گنزالز و همكاران( ، )2012باه بررساي نظار 210

حسابرسي تأثیر مثبتي خواهد گذاشت.

حسااابرن داخلااي درمااورد وضااعیت اسااتفاده از

كوگاان و همكااران ،13)2003( ،عناوان مايكنناد

حسابرسي مستمر پرداخته اند .آنها مدلي برای استفاده

حسابرسي مستمر نوعي از حسابرسي اسات كاه نتاایج

حسابرسان داخلاي و پاذیرش حسابرساي مساتمر در

حسابرسي را همزمان یا كمي بعد از تحقق رویادادهای

فرایند كار حسابرسي داخلي ارائه داده اند .آنها معتقد

مربوطه فراهم ميكند .در حسابرسي مستمر جمعآوری

هستند حسابرسي مستمر مزایای بسیاری به شركت ها

مدارك مثبته ثابت بوده و ارزیابي مادارك باه سارعت

ارائه مينماید .مانناد :باه حاداقل رسااندن خطاهاای

بعد از جمع آوری رخ ميدهد.

حساابداری ،تجزیاه و تحلیال باه موقاع و ارتباطااات

كانراث  ) 2002( 14بیان ميدارد گزارشگری مالي

سازماني و افزایش بهرهوری و اثربيشاي حسابرساي.

قطعاً حسابرسي مستمر را نیز ناگزیر و الزامي ميسازد.

همچنین آنها بیان ميكنند شش عامل امید باه تاالش،

یكي از ضرورتها نیاز به فراهم كردن اطمینان بيشي

امیااد بااه عملكاارد ،تسااهیل شاارایط ،نفااوذ اجتماااعي،

مستمر دربار ه كیفیت و قابلیت اتكای اطالعات ارایاه
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جماع-

ویژگي شامل :ساختار سازماني ،كاركنان و محیط كار،

آوری و ارزیاابي مادارك مثبتاه دربااره فعالیاتهاا و

خدمات متناوع ،سانجش عملكارد ،ارزیاابي ریسا ،

رویدادهای اقتصادی است كه مطابقت بین این مدارك

بازاریااابي خاادمات و تغییاارات مااداوم در واحاادهای

مثبته و شرایط موجود را آزمون كرده ،نتایج را به طرف

حسابرسي داخلي از طریق پاسخ های حاصال از 124

شده است .حسابرسي ی

های ذینفع منعك

فرآیند سیساتماتی

پرسشنامه تكمیال شاده توساط كاركناان حسابرساي

ميكند.

در ایران تحقیقات چناداني در زمیناه حسابرساي

داخلي و مادیران ارشاد شاركت هاا در ساال ،1323

مستمر انجام نشده است و بیشتر در حوزه نظاری باه

بررسي شد .نتایج بررساي نشاان داد كاه باه اساتثنای

معرفي و بسط این مفهوم پرداخته شده اسات .اماا در

ویژگي سنجش عملكرد ،سایر ویژگي ها ،تا حدی در

زمینه حسابرسي داخلي چند تحقیق انجام شده كه باه

واحاادهای حسابرسااي داخلااي وجااود دارنااد و ایاان

شرح زیر بررسي مي گردد:

واحدها در مجموع نقش ارزش افزایي بارای شاركت

باباجااني و باباائي( ،)1330تااثیر اساتقرار واحااد

ندارند.

حسابرسااي داخلااي و تشااكیل كمیتااه حسابرسااي در

انصاری و شفیعي ( )1322در تحقیقي به بررساي

ارتقای سط مسوولیت پاسيگویي مالي دانشگاههاا و

متغیرهای مؤثر حسابرسي داخلي بر برنامه حسابرساي

موسسات آموزش عالي و تحقیقاتي را بررسي نمودند.

مستقل با استفاده از روش توصیفي تحلیلي پرداخته و

در این تحقیق از ابزار پرسشنامه اساتفاده شاده اسات.

نوع تغییرات ایجاد شده و جهت این تغییارات تعیاین

پرسشنامه تنظیمي بین كارشناساان ذی رباط در اماور

گردیده است .نتایج ایان تحقیاق نشاان مايدهاد كاه

مالي دانشگاهها (شامل معاونان مالي و اداری ،مادیران

حسابرسان مستقل بر نتایج حاصل از كاار حسابرساان

مااالي ،حسابرسااان مسااتقل و حسابرسااان دیاااوان

داخلي اتكا مي كنند و این اتكا منجر به كاهش بودجه

محاسبات) توزیع شاد .در پرسشانامه از آزماودنيهاا

های زماني و ریالي در برنامه حسابرسي

مي گردد.

درخواست شاد تاا نظار خاود را در ماورد ضارورت
تشكیل واحدهای یاد شده در دانشگاهها ارایه كنناد و

 -3فرضیههاي پژوهش

ارتباط ایان واحادها را باا ارتقاای ساط مساوولیت

تحقیق حاضر مبتني بر فرضیات ذیل است:

پاسيگویي در آن موسسات مالي مورد ارزیاابي قارار

فرضیه اصلی:

دهند .یافتههای تحقیق ،كه از نتایج آزمونهای آمااری

بین عوامل مؤثر بر بكارگیری سیساتم حسابرساي

مناسب استيراج شاده اسات ،بیاانگر ایان اسات كاه

مستمر مبتني بار حسابرساي داخلاي در شاركتهاای

اسااتقرار واحااد حسابرسااي داخلااي و تشااكیل كمیتااه

پذیرفته شده در بورن اوراق بهادار تهاران باا تمایال

حسابرسااي در دانشااگاههااا موجااب ارتقااای سااط

حساابرن داخلاي باه اساتفاده از حسابرساي مسااتمر

مسوولیت پاسيگویي ماالي در ایان قبیال موسساات

ارتباط معنيداری وجود دارد.

ميشود.

بر اسان توسعه مدل گنزالز و همكاران()2012

ماادرن و بیااداری ( )1330در پژوهشااي نقااش

كه چهار عامل مؤثر بر تمایل حسابرسان داخلي برای

ارزش افاازوده حسابرسااي داخلااي در شااركت هااای

استفاده از سیستم حسابرسي مستمر ارائه داده است،

پذیرفته شده در بورن اوراق بهادار تهران را بررساي

فرضیات فرعي این تحقیق به شرح زیر است:

كردند .بر اسان چارچوب تحقیق روت ،وجود هفت
67
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 )1امید به بهبود تالش هدفمند در پیاده سازی

جامعه آماری تحقیق شامل كلیه حسابرسان ارشد،

سیستم حسابرسي مستمر مبتني بر حسابرسي

سرپرسااتان و ماادیران حسابرسااي كااه در موسسااات

داخلي در شركت ها مؤثر است.

حسابرسي ،ساازمان حسابرساي و بياش حسابرساي

 )2امید به بهبود عملكرد در پیاده سازی سیستم
حسابرسي مستمر مبتني بر حسابرسي داخلي
در شركت ها مؤثر است.

داخلي شركتها مشغول فعالیت هستند ،مي شود.
حجم نمونه با استفاده از فورماول كاوكران تعاداد
 151نفر محاسبه شد و با توجاه باه ماهیات موضاوع

 )3امید به بهبود شرایط كاری در پیاده سازی

پژوهش و جامعه آماری مورد مطالعاه از روش نموناه

سیستم حسابرسي مستمر مبتني بر حسابرسي

گیری تصادفي به شكل متناسب اساتفاده شاده اسات

داخلي در شركت ها مؤثر است.

(نمونه انتيابي شامل  31نفر حسابرسان ارشد 31 ،نفر

 )4امید به بهبود تأثیر گذاری اجتماعي در پیاده
سازی سیستم حسابرسي مستمر مبتني بر
حسابرسي داخلي در شركت ها مؤثر است.

سرپرستان و  23نفر مدیران حسابرسي ميباشد).
ابازار گااردآوری دادههاا پرسشاانامه اسات كااه بااا
اقتبااان از نمونااه مشااابه آن در تحقیقااات خااارجي
اعتباریااابي (گنزالااز و همكاااران )2012،و بااا انجااام
تغییرایي برای پاسيگوی ایراناي ماورد اساتفاده قارار

 -4روششناسی پژوهش
در تحقیق حاضر روش آزمون مدلسازی معادالت

گرفته شده است .بارای تعیاین اعتباار و روایاي ایان

ساختاری ميباشد .براسان ماهیت دادهها این تحقیاق

پرسشاانامه (عااالوه باار پایااایي ساانجي و رواسااازی

جزء تحقیقات كیفي محسوب مي شود تحقیاق كیفاي

تحقیقااات پیشااین) ،هاار كاادام از آنهااا ،پایاساانجي و

برای درك و تبیین پدیدههای پیچیده اجتماعي از داده

رواسازی شد .این پرسشنامه شاامل  30ساوال اسات

های كیفي نظیر دادههای حاصله از مصاحبه ،مشااهده

سط اندازهگیری پرسشنامه براسان مقیان  5درجاه

مشاركتي ،مستندات ،پرسشنامه و . . .استفاده مايكناد.

ای لیكرت ميباشد .سواالت اصلي این پرسشنامه كاه

روش های گردآوری اطالعات در این پژوهش را ماي

مستقیم مربوط به آزماون فرضایههاای مايباشاند ،در

توان به دو دسته كتابيانهای و میداني تقسیم نمود .در

جهت مثبت تنظیم شده اشت .امتیاز درجههاای كاامال

ارتباط باا جماع آوری اطالعاات مرباوط باه ادبیاات

ميالف ،ميالف ،بي تفاوت ،موافق و خیلي موافق باه

موضوع و پیشاینه تحقیاق از روش كتابياناه ای و در

ترتیب از  1تا  5برای گویههای مثبات و معكاون آن

خصااوج جمااع آوری اطالعااات باارای تأییااد یااا رد

برای گویههای منفي ميباشاد .در پاژوهش حاضار از

فرضاایات پااژوهش ،روش میااداني و بااا اسااتفاده از

روش ارزیابي اعتبار محتوایي باه شارح زیار اساتفاده

پرسشنامه استاندارد تحقیق گنزالز و همكااران()2012

شده است:

مااورد اسااتفاده قاارار گرفتااه اساات .براسااان هاادف،

پ

از طراحي و تنظیم پرسشنامه باا ارائاه آن باه

پژوهش حاضر كاربردی اسات .تجزیاه و تحلیال باه

عده ای از اسااتید حساابداری و مطابقات و بررساي،

نرمافزار  SPSSنسيه  13و  Eviewsانجام شده

اعتبار صوری ابازار انادازه گیاری ماورد توجاه قارار

كم

است .برای مدلسازی معادالت ساختاری از نرم افازار
 LISRELاستفاده شد.

گرفت.
قابلیت اعتماد یا پایایي تحقیق با استفاده از تكنی
آلفای كرونباخ برآورد شاده اسات و ایان معیاار هار
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چقدر به طرف  1میل كناد ،وسایله انادازه گیاری باه

 -5الگوي پژوهش و تعریف متغیرها

همان نسبت دارای اعتماد باالیي خواهاد باود .مقادار

همان گونه كه در مباني نظری بح

گردید ،انتظار

مربوط به دو معیاار آلفاای كرونبااخ و تركیباي بارای

داریم كه شش ساختار مهامتارین نقاش را در انگیازه

تمامي سازهها باالتر از  0.1است كه حااكي از پایاایي

های حسابرسان داخلاي بارای اساتفاده از تكنولاو ی

مناسب مدل ميباشد.

حسابرسي مستمر ایفاا كنناد :امیاد باه بهباود تاالش

جهت تجزیه و تحلیل داده های جماع آوری شاده

هدفمند ،امید به بهبود عملكرد ،امید به بهباود شارایط

توسااط پرسشاانامه از هاار دو روش آمااار توصاایفي و

كاااری ،تأثیرگااذاری اجتماااعي ،اسااتفاده داوطلبانااه و

استنباطي استفاده گردیده است .روش آزمون فرضیهها

درآماادهااای ساااالنه شااركت كااه دو متغیاار اسااتفاده

در مطالعه ی حاضر معادالت ساختاری مي باشد كه باا

داوطلبانه ( )vو درآمد سااالنه ( )sبار اساان تحقیاق

بهره گیری از نرمافزار  SPSSو  smart PLSبه بررسي

گنزالز و همكااران ( )2012جازء متغیارهاای تعادیل

آمااار توصاایفي و اسااتنباطي و معااادالت ساااختاری

كننده هستند و چهار متغیر بااقي ماناده ،فرضایههاای

پرداخته شده است .تحلیل مدل معادالت ساختاری را

تحقیق را تشكیل ميدهند.

ماايتااوان توسااط دو تكنیاا
ساااااختاری كوواریااااان

انجااام داد)1:تحلیاال

بر اسان این مدل ،الگوی شماتی

یااااا روابااااط خطااااي

تحقیق به صورت

شكل  1در زیر ارائه مي گردد:

سااااااختاری( )2 )LISRELحاااااداقل مربعاااااات
جزئااي( .)PLSكااه در ایاان تحقیااق از روش حااداقل
مربعات جزئي استفاده شده است.

امید به بهبود تالش

EE

هدفمند

U
امید به بهبود عملكرد

PE

تمایل به استفاده
امید به بهبود شرایط

FC

كاری
تاثیرگذاری اجتماعي

V

S
درآمدهای ساالنه

استفاده داوطلبانه

شكل  -1مدل تحقیق
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در ابتدا به بارازش مادل سااختاری پاژوهش باا

شده است و اعداد بیانگر سواالت پرسشنامه است كاه

بررسي متغیرهای پنهان هماراه باا رواباط میاان آنهاا

برای سنجش هر كدام از عوامال مطارح شاده اسات

پرداخته شده است .برای این منظور ابتدا با اساتفاده از

(برای هر ی

از عوامل تااثیر گاذار  4ساوال و بارای

ضرایب معناداری  ،zبارازش كااربرد تاأثیر دو متغیار

تمایل به استفاده  2ساوال مطارح گردیاده اسات ،باه

تعاادیلگاار "اسااتفاده ی داوطلبانااه( ")vو "سااط

وسیله این سواالت بارهای عاملي معادله سنجش شده

درآمد( ")sبر رابطه بین متغیرهای اصلي مورد بررسي

است).

قرار گرفت .متغیرهایي كه مقدار ضریب معناداری آن-

در جدول  1حاصلضرب دو متغیر تعدیل گر  Sو

ها كمتر از  1/32باشد را نميتوان در ساط اطمیناان

 Vبر هر ی

از عوامل تاثیر گاذار چهاار گاناه نشاان

 35درصد تایید كارد .هماانطوری كاه در شاكل  2و

داده شده است ،همانند آنچه در مدل تحقیق بر گرفتاه

جدول شماره 1مشاهده ميشود تمامي ضارایب كمتار

از تحقیق گاونزالز و همكااران ( )2012مشااهده ماي

از  1/32است ،لذا ميتوان نتیجه گرفت كه های یا

شود متغیر تعدیلگر ( Vاستفاده داوطلبانه) تنهاا بار

از متغیرهای تعدیل كننده اثر معناداری بر رواباط باین

(تأثیرگذاری اجتماعي) مؤثر است.

SI

متغیرهای پنهان ندارد از ایان رو بارای داشاتن مادلي

در نتیجاه ضاارایب  zبارای ماادل بااقيمانااده بااه

معتبر ،بایستي اثر متغیرهای تعدیلي را حذف كارد .در

صورت زیر در ميآیاد كاه نتاایج آن در جادول  2و

شكل  2عوامل تاثیر گاذار بار اساتفاده از حسابرساي

تصویر  3خالصه شده است:

مستمر هر ی

با حروف اختصاری مدل تحقیق ارائاه

شكل  -2معیار ضریب

معناداريZ
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جدول  -1معیار ضریب
*SIV

حاصلضرب استفاده
متغیر تعدیل گر

EE*S

SI*S

FC*S

PE*S

حاصلضرب درآمد حاصلضرب درآمد و حاصلضرب درآمدو حاصلضرب درآمد و

داوطلبانه و تأثیرگذاري

وتاثیرگذاري

امید به بهبود تالش

امید به بهبود

امید به بهبود شرایط

اجتماعی

اجتماعی

هدفمند

عملكرد

كاري

-1/233

0/211

-0/142

0/111

0/221

0/313

1/033

0/201

0/345

0/210

شدت تأثیر
ضریب

معناداريZ

معناداریz

()t-value

شكل  -3معیار ضریب معناداري Zبعد از حذف اثر متغیرهاي تعدیلی
جدول  -2معیار ضریب معناداري Zبعد از حذف اثر متغیرهاي تعدیلی
متغیر ها
ضریب

معناداریz

()t-value

EE

PE

FC

SI

0/234

2/25

2/152

2/013

0/411

R2

همانطوری كه در جدول 2مشيص شده است باه

كه حدود  41درصاد مقادار واریاان

توساط مادل

جز متغیر  ، EEتمامي ضرایب بیشتر از  1/32ميباشند

توضای داده مايشاود .هماان گوناه كاه در شاكل 3

كااه معنااادار بااودن مساایر هااا و مناسااب بااودن ماادل

مشيص است نه تنهاا متغیرهاای تعادیل گار حاذف

ساختاری را نشان مايدهاد .ضاریب  R2مرباوط باه

شدند ،بلكه برخي سواالت نیز دارای بار عاملي معناي

متغیرهای پنهان درون زای(وابسته) مدل برابر با 0/41

داری نبوده و از عوامل تاثیر گذار حذف گردیده اند.

است كه حاكي از مناسب بودن برازش مدل ساختاری
ميباشد .همچنین مقدار ضریب تعیین نشان مايدهاد
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همانطوری كه در جدول فوق مشااهده مايشاود

 -6نتایج پژوهش

میانگین مقادیر مشترك بدست آمده و ضریب تعیاین

آمار توصیفی
نتایج حاصله در رابطاه باا جنسایت پاسايگویان

به ترتیب برابر با  0.12و  0.41اسات .نتاایج بدسات

نمایانگر این مطلب اسات كاه از كال نموناه آمااری،

آمده از محاسابهی  ( GOFمقادار  0.52یعناي بااالی

بیشترین تعداد پاسخ دهندههاا مارد هساتند كاه 21.5

نیم) نشان از برازش بسیار مناسب مدل كلي و تاییدآن

درصد نمونه را به خود اختصاج داده اسات و 12.5

است.

درصد پاسيگویان زن ميباشند .در رابطه با وضاعیت
سني پاسيگویان از كل نمونه آماری،حدود  31درصد

نتایج آزمون فرضیهها

پاساايگویان زیاار 30سااال24،درصااد بااین  30تااا 40

نتایج بدست آمده از تحلیال رگرسایون حاداقل

سال 4،درصد بین  40تا  50سال و  1.3درصد بیش از

مربعات جزئي( )PLSدر جدول  4خالصه شده است.

 50سااال ساان دارنااد .همچنااین  34درصااد از ایاان

در رابطه با فرضیه فرعي اول ،مشاهده ميشود كاه در

پاساايگویان دارای تحصاایالت لیسااان  52 ،درصااد

سط خطای  5درصد تأثیر امید باه بهباود تاالش بار

و حدود  5درصد از افاراد نموناه دارای

انگیزههای استفاده از حسابرسي مساتمر تاییاد نماي-

تحصاایالت دكتااری هسااتند .از كاال پاسااخدهنااده-

گردد .در رابطه با فرضیه فرعي دوم ،در سط اطمینان

ها2.2،درصد دارای سابقه كار زیر 2سال 25.2،درصاد

 35درصد ميتوان تایید كرد كه امید به بهبود عملكرد

بین  2تا  5سال 50.3،درصد باین  5تاا  3ساال11.3،

با انگیزه حسابرسان داخلي در اساتفاده از حسابرساي

درصد بین 3تا  15سال و  3.3درصد بیش از  15سال

مستمر رابطه معنادار و مثبتاي دارد( 0/11 = bو آمااره

سابقهی كار دارند.

.)1/32>2/25=z

فوق لیسان

فرضاایه فرعااي سااوم نیااز در سااط اطمینااان 35
درصد تعیین مايگاردد ،زیارا آماارهی  zآن بیشاتر از

برازش مدل كلی
مدل كلي شامل هر دو بيش مدل انادازهگیاری و

 1/32ميباشد(آماره  .)2/12=zاما نكته قابل توجاه در

ساختاری ميباشد و تایید برازش آن ،بررسي بارازش

رابطه با این فرضیه این است كه بر خالف انتظاار ماا

مدل كامل ميشود .برای بررسي برازش مادل

رابطهی بین امید به بهبود شرایط كاری با انگیازههاای

كلي از معیار  GOFاستفاده شاده اسات كاه از طریاق

حسابرسان داخلاي در اساتفاده از حسابرساي مساتمر

فرمول زیر محاسبه ميشاود و نتاایج ایان محاسابات

منفي است( .)0/20-=bبررسي فرضیه فرعاي چهاارم

برای متغیزهای تحقیق در جدول شماره  3ارایاه شاده

نشان ماي دهاد كاه باین نفاوذ اجتمااعي و انگیازهی

است:

حسابرسان داخلاي در اساتفاده از حسابرساي مساتمر

در ی

رابطه مثبت و معناداری وجاود دارد (0/13=bو آمااره

میانگین مقادیر اشتراکی √

.)1/32>2/01=z

جدول  -3برازش مدل كلی
GOF

R2

میانگین

SI

PE

FC

EE

DV

متغیر ها

0/5212

0/41

0/1202

0/2132

0/1223

0/2022

0/1003

0/1112

مقادیر اشتراكي
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جدول  -4نتایج آزمون فرضیهها
ضریب

فرضیه

مسیر

 )1امید به بهبود تالش هدفمند در پیاده سازی سیستم حسابرسي مستمر مبتني بر
حسابرسي داخلي در شركت ها مؤثر است
 )2امید به بهبود عملكرد در پیاده سازی سیستم حسابرسي مستمر مبتني بر
حسابرسي داخلي در شركت ها مؤثر است
 )3امید به بهبود شرایط كاری در پیاده سازی سیستم حسابرسي مستمر مبتني بر
حسابرسي داخلي در شركت ها مؤثر است
 )4امید به بهبود تأثیر گذاری اجتماعي در پیاده سازی سیستم حسابرسي مستمر
مبتني بر حسابرسي داخلي در شركت ها مؤثر است

آماره

نتیجه آزمون

t

0/20

0/23

رد فرضیه

0/11

2/25

پذیرش فرضیه

-0/20

2/12

پذیرش فرضیه

0/13

2/01

پذیرش فرضیه

تكنولو ی مؤثر است TPB .نیز كنتارل رفتااری درك

 -7نتیجهگیري و بحث
نتایج این تحقیاق نشاان مايدهاد كاه علايرغام

شااده بااه دو مااورد پیشااین  TRAاضااافه مااي كنااد و

پیشاارفتهااای صااورت گرفتااه ،اسااتفاده از سیسااتم

همچنین ی

رابطه مستقیم باین كنتارل رفتااری درك

حسابرسي مستمر هنوز به طور گسترده مورد اساتفاده

شده و واقعي رفتار را تبیین مي كندو در نتیجه بحا

قرار نميگیرد .برای پیاده سازی موفق این تكنولاو ی

نفوذ اجتماعي نیاز بار انگیازه حسابرساان داخلاي در

مانند هر تكنولو ی دیگاری عاالوه بار الزاماات فناي

استفاده از این سیستم را تقویت مينماید.

مورد نیاز ،باید افكار و انتظاارات حسابرساان داخلاي

این نتایج با مطالعهی گنزالاز و همكااران()2012

نیز آماده پذیرش آن باشد .از اینارو تحقیاق در ماورد

مطابقت دارد .این سه عامل كلیدی تاأثیر گاذار نشاان

دیدگاه های حسابرسان داخلاي دارای اهمیات اسات.

ميدهد كه حسابرسان داخلي بر این باورند كاه باا باه

در ایاان تحقیااق دیاادگاه حسابرسااان داخلااي درباااره

كارگیری سیساتم حسابرساي مساتمر ،مناافع شاركت

وضعیت فعلي استفاده از تكنولو ی حسابرسي مستمر

افزایش ميیابد چرا كه حسابرسي مستمر باا تحلیال و

در شركتها مورد بررسي قرار گرفات و پاساخهاایي

مدل بندی دادهها ،ریس

عدم كشف تقلاب و اشاتباه

برای مسئله تحقیق ارائاه گردیاد .از طریاق تجزیاه و

را كاهش مايدهاد و از ایان طریاق منجار باه بهباود

تحلیل پاسخها مشيص شد كه بر اساان دو تئاوری

سیستم كنترلهای داخلي مي شود .همچنین مايتاوان

عمل منطقي( (TRAو رفتار برنامه ریزی شده ()TPB

نتیجه گرفت كاه حسابرساان داخلاي بار ایان عقیاده

امید به بهبود عملكرد ،امید به بهباود شارایط كااری و

هستند كه تنها وجود زیربناهای سازماني و فني بارای

نفوذ اجتماعي از عوامل ماؤثر بار انگیازه حسابرساان

اجاارای حسابرسااي مسااتمر كااافي نیساات بلكااه

داخلي در استفاده از سیستم حسابرساي مساتمر ماي-

سایرشرایط نیز مهم هستند .شاید بتاوان گفات كاه باا

باشد.

افزایش منابع مالي و حمایتهای آموزشاي و اساتفاده

 TRAبیان ماي كناد كاه ساوابق اهاداف رفتااری

از نرم افزارهای ميتلف كه كار حسابرسان را تساهیل

كاربر ،نگرش ها و هنجارهای ذهني وی هستند و بار

ميكنند ،منحني یاادگیری حسابرساان نزولاي خواهاد

امید وی بر بهبود عملكرد و بهبود شرایط كااری یا

شد و حاضر نيواهند بود كه به امور پیچیدهای مانناد
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تحلیل و مدلبندی دادهها كه الزمه حسابرسي مساتمر

كه در بهكارگیری نتایج حاصل از تحقیق ،احتیاط الزم

ميباشد ،بپردازند .از سویي فرضیه فرعي اول تحقیاق

را به عمل آورند .با توجه به نتایج بدست آماده بارای

تایید نشد یعني امید به بهباود تاالش هدفمناد عامال

استفاده كنندگان پیشنهاداتي باه شارح زیار ارایاه ماي

اثرگذاری بر انگیزه حسابرساان داخلاي در اساتفاده از

شود:

سیستم حسابرسي مساتمر نمايباشاد ،ایان یافتاه باا

 -از آنجا كه در فرضیه فرعي اول موضوع امید به

تحقیقات معدودی كه قبال در زمینه حسابرسي داخلي

بهبود تالش و انگیازه حسابرساان رابطاه معناي داری

در ایران انجام شده نظیار تحقیاق مادرن و بیاداری

ندارند ،پیشنهاد ميگردد ساختار حسابرسي داخلاي از

( )1330نزدیكااي دارد كااه بیااانگر ایاان اساات كااه

تنوع بيشاي بار رویاه هاای حسابرساي معاامالتي و

حسابرسي داخلي ارزش افزوده بارای ساازمان ایجااد

رعایت ،بهره گیرد تا از كلیشه بودن حسابرسي داخلي

نمي كند .همسوبا نتاایج گنزالاز و همكااران(،) 2012

فاصله گرفته و باا دخیال نماودن قضااوت و بارآورد

مشيص شد كه دیدگاه دیگران نسبت باه اساتفاده از

حسااابرن انگیاازه وجااود و تأثیرگااذاری توساااط

سیستم حسابرسي مستمر برای حسابرسان داخلي نیز

حسابرسان مستمر در شركت به وجود آید.

اهمیات دارد (منظااور از دیگاران كساااني هساتند كااه

 -با توجه به الازام شاركتهاا باه داشاتن كمیتاه

حسابرسان داخلي تحت تأثیر آنهاا قارار دارناد یاا از

حسابرسي و حسابرسي داخلي توسط سازمان باورن

حسابرسان داخلي تأثیر مايپذیرناد) .در تحقیقاي كاه

اوراق بهادار تهاران ،ماي تاوان پیشانهاد نماود كمیتاه

حسان یگانه و بيتكي( )1322انجام دادند بیان شاده

حسابرسي شاركت هاا مطاابق نتاایج فرضایه دوم باه

اساات كااه بیشااتر شااركای حسابرسااي معتقدنااد كااه

منظااور بهبااود عملكاارد بااا بهاارهگیااری از موسسااات

حسابرسي مستمر و گزارشگری باه هنگاام مايتواناد

حسابرسي مستقل ،عملكرد نظاارتي و شافاف ساازی

انتظارات استفاده كنندگان از اطالعات مالي را دربااره

شركت را افزایش دهد.

پاسيگویي حسابرسان نسبت به گزارش مداوم مسائل

 -یكي از دالیل رابطه منفي فرضیه سوم ميتواناد

در رویه به موقعتر ،حذف تقلبها و اعتباردهي بیش-

عدم تيصص و تسلط كاافي حسابرساان داخلاي باه

تر با درجه قابلیت اتكای باالتر اطالعات مالي فاراهم

برنامهها و نرمافزارهای بهروز در حوزهی تكنولو ی و

كند .نتایج فوق با نتایج به دست آمده مبناي بار تاأثیر

سیستمهای مورد استفاده حوزه مالي باشد كه پیشانهاد

مثبت و معنادار بهبود عملكرد و تأثیرگذاری اجتماعي

ميگردد كالنهای آموزشي تيصصي باا روش هاای

بر انگیزه حسابرسان داخلي در اساتفاده از حسابرساي

روز موسسات حسابرساي باین المللاي و حسابرساان

مستمر ،منطبق است.

داخلي حرفه ای برگزار گردد.

بااه علاات پراكناادگي جغرافیااایي حسابرسااان در

 -از آنجاا كااه نتااایج فرضایهی چهااارم حاااكي از

سراسر كشور و وجود مشكالت عدیده در خصاوج

وجود رابطهی مستقیم بین امید به بهباود تاثیرگاذاری

دسترسي به آنان برای توزیع پرسشنامه ،جامعه آمااری

اجتماعي و انگیزه حسابرسان ميباشد ،پسشنهاد ماي-

صرفا به موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران

گرد قرار دادن افراد مستقل بیشتر در كمیته حسابرسي

رسمي ایران و شاركتهاای دارای واحاد حسابرساي

و بهرهگیری از موسسات خصوصي مستقل از شاركت

داخلي واقع در شهر تهاران ،محادود گردیاد .لاذا باه

بهای بیشتری به بروندادها و گزارشاات حسابرساي-

استفادهكنندگان از منابع تحقیق حاضر پیشنهاد ميشود

هااای مسااتمر و حسابرسااان داخلااي داده شااود و
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پیوست شماره 1
پرسشنامه
پرسشنامه حاضر برای بررسي" تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر پیااده ساازی ساامانه حسابرساي مساتمر مبتناي بار حسابرساي داخلاي در
شركتهای پذیرفته شده در بورن اوراق بهادار تهران" طراحي گردیده است.
خواهشمند است سواالت را بدقت مطالعه كرده و به آنها پاسخ دهید .الزم به ذكر است كه از این اطالعات صرفاَ جهت تجزیه و تحلیال در
پایان نامه دوره كارشناسي ارشد در دانشگاه استفاده خواهد شد.
بخش اول :مشخصات پاسخ دهنده
 )1جنسیت:
زن

مرد
 )2سن:
 21تا  30سال  31تا  40سال

 41تا  50سال

 51سال به باال

 )3تحصیالت:
فوق دیپلم

لیسان

فوق لیسان

دكتری

 )4سابقه كار در زمینه حسابرسی و مالی:
زیر  2سال

 2تا  5سال

 5تا  3سال

 3تا  15سال

 15سال به باال

بخش دوم:
 )5وضعیت حسابرسی مستمر در شركت شما چگونه مي باشد؟
 .1به طور كامل در ی

یا چند بيش شركت عملیاتي مي شود.

 .2اجرا مي شود اما نه به طور كامل
 .3اجرا نمي شود اما قرار است در آینده اجرا شود.
 .4اجرا نمي شود و برنامه ای هم برای اجرا در آینده نداریم.
 )2در آمد ساالنه شركت شما در كدام گزینه زیر قرار مي گیرد؟
 .1زیر 500میلیون تومان
 .2بین  500میلیون تا  1میلیارد تومان
 .3بین  1میلیارد تا  5میلیارد تومان
 .4بین  5تا  10میلیارد تومان
 .5بیش از  10میلیارد تومان
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=1كامال ميالفم
 -2ميالفم

در صورت به كارگیري سیستم حسابرسی مستمر و یا داشتن برنامه اي براي استفاده از آن در آینده

-3نظری ندارم
 -4موافقم
=5كامال موافقم

5
قابلیت استفاده از
سیستم
حسابرسي مستمر
سودمندی استفاده
از سیستم
حسابرسي مستمر

 -1استفاده از سیستم حسابرسي مستمر كامال روشن و قابل فهم است.
 -2كسب مهارت برای استفاده از سیستم حسابرسي مستمر آسان است.
 -3به نظرم استفاده از سیستم حسابرسي مستمر راحت است.
 -10عملیاتي كردن سیستم حسابرسي مستمر آسان است.
 -11استفاده از سیستم حسابرسي مستمر برای شغل من مفید هست.
 -12استفاده از سیستم حسابرسي مستمر كم

مي كند تا وظایفم را سریع انجام بدهم.

 -13استفاده از سیستم حسابرسي مستمر كارایي كار را افزایش مي دهد.
 -14استفاده از سیستم حسابرسي مستمر باع

بهبود وضعیت مالي ما مي شود.

 -15شركت ما منابع مالي الزم برای استفاده از سیستم حسابرسي مستمر را دارد.
شرایط كاری

 -12شركت ما دانش الزم برای استفاده از سیستم حسابرسي مستمر را دارد.

مناسب برای

 -11سیستم حسابرسي مستمر با سایر سیستم های مورد استفاده ی ما سازگار است.

حسابرسي مستمر  -12فرد یا گروه خاصي برای كم

به مشكالت سیستم حسابرسي مستمر در دسترن

است.
 -13مردم یا گروه هایي كه كه تحت تأثیر رفتار ما قرار دارند (مانند همكاران ،صاحبكارن)،
نفوذ اجتماعي انتظار دارند كه از سیستم حسابرسي مستمر استفاده كنیم.
برای استفاده از  -20مردم یا گروه هایي كه برای من مهم هستند (مانند مدیران و روسای من) ،انتظار دارند
كه از سیستم حسابرسي مستمر استفاده كنیم.

سیستم

حسابرسي مستمر  -21مدیران ارشد در استفاده از سیستم حسابرسي مستمر كم

كننده خواهند بود.

 -22در كل شركت ما از سیستم حسابرسي مستمر حمایت مي كند.
 -23حسابرسي مستمر باع
ارزیابي

افزایش تالش متقابل حسابرسي در سازمان مي شود.

 -24تا چه حد ویژگي ساختار سازماني در واحد حسابرسي داخلي وجود دارد.؟

حسابرسي داخلي  -25تا چه حد ویژگي كاركنان و محیط كار در واحد حسابرسي داخلي برای حسابرسي
برای متناسب مستمر مهیا است.
بودن آن در رابطه  -22تا چه حد ویژگي سنجش عملكرد در واحد حسابرسي داخلي متناسب با حسابرسي
با حسابرسي مستمر است.
مستمر

 -21تا چه حد ویژگي ارزیابي ریس

در واحد حسابرسي داخلي وجود دارد؟

 -22تا چه حد تغییرات مداوم و انعطاف پذیری در واحد حسابرسي داخلي وجود دارد؟
 -23استفاده از سیستم حسابرسي مستمر در شركت شما -1 :داوطلبانه -2اجباری
 -30درصورتیكه از حسابرسي مستمر استفاده نمي كنید یكي از گزینه های زیر را انتياب كنید:
.1

به استفاده از سیستم حسابرسي مستمر در آینده ای قابل پیش بیني امیدوارم.

.2

پیش بیني مي كنم كه در آینده ای نا مشيص از حسابرسي مستمر استفاده خواهیم كرد.

استفاده از حسابرسي مستمر را در آینده ای نزدی

اتفاق خواهد افتاد.
1 Vasarhely i et al
2 Kuhn and Sutto n
3 Alles et al
4 Chan
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