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  چكیده

. پردازد ميحسابرسان داخلي در استفاده از حسابرسي مستمر   بر انگیزه مؤثر عوامل بررسيبه این تحقیق 

 شده طراحي دلیل به این مستمر حسابرسيشود.  مي  محسوب  كنترلي  محیط  اصلي  از اركان  یكي  داخلي  حسابرسي

، است پیمایشي پژوهش این در تحقیق روشكنند.  نظراظهار تر كوتاه فاصله زمانيدر  سازد قادر را حسابرسان تا است

نفر از حسابرسان و سرپرستان و مدیران حسابرسي داخلي  151ه است. پرسشنامه بین شد استفاده پرسشنامه ابزار از

تحقیق به  گیری تصادفي به شكل متناسب استفاده شده است. در چهار فرضیهآوری و از روش نمونه توزیع و جمع

بود تالش هدفمند، امید به بهبود عملكرد، امید به بهبود شرایط كاری و امید به بهبود امید به به تأثیربررسي 

تجزیه و  برایحسابرسان داخلي در استفاده از حسابرسي مستمر پرداخته شده است.  اجتماعي بر انگیزه تأثیرگذاری

كه بین همه عوامل به جز امید به ها از معادالت ساختاری استفاده شده است و نتایج حاكي از این است  تحلیل داده

معناداری وجود دارد،؛ بدین صورت  حسابرسان داخلي در استفاده از حسابرسي مستمر رابطه بهبود تالش و انگیزه

داری مثبت و معني حسابرسان داخلي به استفاده از حسابرسي مستمر رابطه كه بین امید به بهبود عملكرد و انگیزه

منفي و  حسابرسان داخلي به استفاده از حسابرسي مستمر رابطه د به بهبود شرایط كاری و انگیزهوجود دارد، بین امی

ی حسابرسان داخلي به استفاده از حسابرسي مستمر اجتماعي و انگیزه تأثیرگذاریداری وجود دارد و بین معني

 .داری وجود داردی مثبت و معنيرابطه
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 مقدمه -1

ارائاه   هاا  سازمانحسابرسي مستمر منافع مهمي به 

ی له این منافع، حداقل نمودن خطاهاا . از جمنماید مي

حسابداری، تجزیه و تحلیل و ارتباطات ساازماني باه   

هنگام تر و افازایش كاارایي و اثربيشاي حسابرساي     

، 2؛ كاوهن و سااتن  1)واسارهلیي و همكااران باشد  مي

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

، اما این سیستم هنوز یا  تكنولاو ی   گذرد ميمستمر 

یا    كاه  آنن بیشتر از و همچنا آید مي حساب بهنوین 

از انتظاارات اسات )آلا  و     ای مجموعهقاعده باشد، 

(. 2011و واساااارهلیي،  4؛ چااان2002، 3همكااااران

 در ساعي  نحاوی باه  همگاي  های این دو دههنوآوری

 ماالي  اطالعاات  استفاده كنندگان متنوع نیازهای تامین

 تاأثیر  گزارشگری بر اطالعات فناوری دارند. تحوالت

 گزارشاگری  به سامت  سنتي شكل از را آن و گذاشته

باه   گزارشاگری  كه هنگامي است. داده بالدرنگ سوق

 گاذاران، سرمایه كند،مي حركت بودن سمت بالدرنگ

 حرفه حسابداری نظارت كنندگان از و اعتباردهندگان

 ایان  جملاه  از دارناد.  را موجود خدمات توسعه انتظار

 یاا  اطمینان بيشي ماداوم  خدمات به توانخدمات مي

 تجااری  بارای اطالعاات   كاه  مستمر حسابرسي همان

 شاود، مي محسوب حیاتي سرمایه بازارهای در موجود

 دهاد  مي(. تحقیقات نشان 2003 ،1اشاره كرد )روحاني

كه هناوز اساتفاده از كاربردهاای حسابرساي مساتمر      

محدود بوده و در حد انتظارات نیست، اما صرف نظر 

عماال ایاان  از ایاان مساااله، در هاار محیطااي كااه در 

تكنولااو ی راه اناادازی شااده )صاارف نظاار از سااط  

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

گسترده تر از ابتدای بكارگیری شده است )گاونزالز و  

(. یكي از این كاربردها نیز كاربرد آن 2012، 2همكاران

 در حسابرسي داخلي بوده است.  

ي و یاحسابرسااي داخلااي نقااش مهمااي در كااار  

نماید. ها ایفا مياثربيشي سیستم كنترل داخلي سازمان

حسابرسي داخلي باید اطالعات صحیحي را در رابطه 

هاای داخلاي   با اثربيشاي مادیریت ریسا  و كنتارل    

شامل پیروی از قوانین و مقررات سازماني به مدیریت 

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

حسابرسي در فرآیند گزارشاگری كاه تحات شارایط     

تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیات، پیچیادگي   

های اقتصادی و عدم دسترسي مساتقیم انجاام   فعالیت

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

تارین توجیاه و   كننده اطالعاات، مهام  كننده و استفاده

ه وجاود سیساتم حسابرساي داخلاي     دلیل برای نیاز ب

عواماال (. 2012مسااتمر اساات)گونزالز و همكاااران،  

سیستم حسابرسي مستمر مبتناي   بكارگیریمتعددی بر 

اسات و عملكارد سیساتم     ماؤثر بر حسابرسي داخلي 

باشاد، بار   ماي تابعي از این عوامال   حسابرسي داخلي

گااونزالز و همكاااران عواماال محیطااي و  اسااان نظاار

اعي كشورها و شركت ها مي تواناد  جغرافیایي و اجتم

بر میازان اثار گاذاری ایان عوامال و میازان پاذیرش        

. بناابراین آزماون   حسابرسان داخلي تاثیر داشته باشاد 

این عوامال و بررساي تفااوت تااثیر گاذاری عوامال       

ميتلف در میزان تمایل حسابرسان داخلي ایراني ماي  

، هادف  ور . ازایان باشاد  ماي موضوع تحقیاق مه  تواند 

باشاد  فوق ماي  مؤثري این تحقیق شناسایي عوامل اصل

بار   ماؤثر هاای  و سوال اصلي آن این است كاه مولفاه  

تمایل حسابرساان داخلاي باه اساتفاده از حسابرساي      

چهار  تأثیرمستمر چیست؟ برای این منظور به بررسي 

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

 تأثیرگاذاری باه بهباود   به بهبود شرایط كااری و امیاد   

 اساتفاده از   باه تمایل حسابرساان داخلاي   بر اجتماعي 

 .  پرداخته شده استسیستم حسابرسي مستمر 

 

 پژوهش و مروري بر پیشینه ينظر یمبان -2
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بسایاری از   اطالعات حسابرسان شاود.  تیفیك يبررس

هاای  ها، مراحلي را برای كنترل یا كاهش هزینهشركت

كننااد. لااذا، حسابرسااي مسااتقل تاادوین و اجاارا مااي 

حسابرسان مستقل با فشارهایي برای كنترل یا كااهش  

های حسابرسي مواجه هستند و البته در این بین هزینه

دها باعا   كیفیت حسابرسي نباید افول كند. این رویدا

شده است كه حسابرسان به دنبال شناسایي راهي برای 

انجام كارآمدتر حسابرسي باشند، ایان راه حسابرساي   

اساارلي و   باه نقال از و  1312،  4)چیورنا مستمر است

(. برخاي صااحبنظران معتقدناد    5،2010كوین كایكااو 

حسابرساي   اسات  زیادی مدت حسابرسي حرفه گرچه

در  هناوز  مستمر حسابرسي اما ،ساخته مطرح را مستمر

-هرحال ، محرك به است. مانده باقي دانشگاهي سط 

 و تغییر جدید رویه این شدن اجرایي برای زیادی های

اینكاه   به توجه با دارد. وجود حسابرسي های روش در

 اساتفاده  جدیادی  هایفناوری از به سرعت هاشركت

 هافناوری این باید تنها نه مي كنند، حسابرسان داخلي

 هایریس  بتوانند باید بلكه ،یاد بگیرند و كنند درك را

 كنناد  ارزیاابي  نیاز  هاا را فنااوری  ایان  باا  شاده  ایجاد

 .) 2002)واسارلي،

دهه از عمر مفهوم  چنداز  شیهر چند كه ب

 عیسر شرفتیپ يول گذرد،يمستمر نم يحسابرس

و  یاطالعات در چند سال گذشته، زمانبند یفناور

داده و توجه  رییرا تغ يحسابرس ندیشواهد فرا

و صرفه  یمستمر را نه تنها از منظر فناور يرسحساب به

 یكرده است، بلكه آن را ضرور رپذی امكان یداقتصا

یكي از الزامات پیاده سازی (. 2،2002تی)رچ دانديم

 يارتباط وندید پیبا حسابرسي مستمر این است كه

شركت و حسابرسان وجود داشته  نیب یيدرخور اتكا

آوری و . كاربرد فن(2002 ،1تیباشد )وارن و اسم

ای شدن روش حسابرسي مستمر ابزاری برای حرفه

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

ایجاد و فعال نمودن دایره حسابرسي  1331از سال 

داخلي برای شركت های پذیرفته شده در بورن 

راستای ار تهران الزامي شده است. در اوراق بهاد

 مورخ مصوب) های داخليدستورالعمل كنترل اجرای

مدیره سازمان بورن و اوراق   هیئت 12/02/1331

فعالیت  و كمیته حسابرسي بهادار( منشورهای

به تصویب  23/11/31 تاریخ در  حسابرسي داخلي

 12مطابق با مفاد ماده  مدیره این سازمان رسید. هیئت

مكلف   مدیره های داخلي، هیئت رلدستورالعمل كنت

های  كارگیری كنترل است نسبت به استقرار و به

داخلي مناسب و اثربيش بمنظور دستیابي به اهداف 

شركت، اطمینان حاصل نماید. برای ایفای این 

های  مدیره شركت باید سیستم كنترل مسئولیت، هیئت

های داخلي ذكر  داخلي را با توجه به چارچوب كنترل

طور  در فصل دوم این دستورالعمل، حداقل به شده

ساالنه بررسي و نتایج آن را در گزارشي تحت عنوان 

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

الزام قانوني نیز بر اهمیت پیاده سازی اثربيش 

حسابرسي داخلي تاكید داشته و استفاده از رویكرد 

یش اثربيشي تواند به افزا حسابرسي مستمر مي

 حسابرسي داخلي كم  كند.

 یهاا  یفان آور  رشیپذ MISاز محققان  یاریبس

ماورد مطالعاه قارار    را در طول دو دهه گذشته  دیجد

رفتاار   هیا و نظر TRA)) 2منطقاي  عملی اند. تئور داده

)بااه نقاال از گنزالااز و ( TPB) 3شااده  یزیاابرنامااه ر

نیاات و   نیای در تع یادیا تاا حاد ز  ( 2012همكاران، 

 TRA. كم  نموده است MISی كاربران رفتار مقاصد

ها نگرش  ی كاربر،رفتار اهداف كند كه سوابق يم انیب

 یكنتارل رفتاار   TPB. وی هستند يذهن یو هنجارها

و اضافه ماي كناد    TRAمورد پیشین درك شده به دو 

درك  یكنتارل رفتاار   نیبا  میرابطه مستق  ی نیهمچن

( 2003) نگیداول را تبیین مي كند. رفتاري شده و واقع

پشاتیبان حسابرساي    ساتم یسدر مورد در مطالعه خود 

 هیو نظر TPB اصول بیرا با ترك يمدل برون سازماني
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حسابرن نیات رفتاری  يبه بررس يقیتطب يساختارده

 يبانیپشات  یهاا  ساتم یاز س اساتفاده برون سازماني در 

پرداخت )سیستم های تكنولو یا   شركت  يحسابرس

 ،یفنااور  رشیپاذ  بار حسابداری(. ایان مادل جدیاد    

 اتیا و سهولت استفاده باه عناوان ساوابق ن    یسودمند

باه  از مطالعاات   ي. تعاداد كما  ی تمركز مي كندرفتار

كارده   نیز اشاره یحسابدار اتیدر ادب یفناور رشیپذ

بار   ماؤثر عوامال   مادل بر اسان ایان نظریاه هاا    اند. 

 یاجاارا یبااراباارون سااازماني  يسابرسااح میتصاام

. با كار خود بیان ماي شاود  تعامل  در دیجد یتكنولو 

سااازگار بااا ماادل ارائااه شااده در تحقیااق گنزالااز و   

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

، ابعاد باه كاار گیاری    باشد ميدر سازمان  MISكاربرد 

لاي  تكنولو ی حسابرسي مستمر برای حسابرساي داخ 

 به شرح ذیل هستند:

 EE (سیساتم  از استفاده سهولت) تالش بهبود به امید

(Effort expectancy) 

 از اساتفاده  تساهیل  درجاه  عناوان  به تالش بهبود

باه عباارتي    .شودمي تعریف مستمر حسابرسي سیستم

احتمال استفاده از این تكنولو ی در صورت ساهولت  

آن برای حسابرسان داخلي بیشتر خواهاد شاد و ایان    

 هااایبااه رویكاارد ذهنااي آنااان وابسااته اساات. رویااه 

 رعایات  و معاامالت  تایید در استفاده حسابرسي مورد

-ماي  خودكاار  صورت به مستمر حسابرسي در قوانین

 ماالي و  حسابرساي  هاای باودن رویاه   خودكاار  .باشد

 تار پیچیاده  اهداف سمت به را حسابرسي رعایت، كار

 قضااوت  الزمه كه اقالمي و سایر هابرآورد تایید مانند

 اینكااه دلیاال بااه .دهاادمااي اساات، سااوق حسااابرن

-ماي  حسابرسي بهبود كارایي باع  مستمر حسابرسي

دیادگاه   و دارد جذابیت داخلي حسابرسان شود، برای

 رساي حساب باه نسابت   داخلاي  انحسابرسا  برای مثبتي

 شود.مي ایجاد

 PE(سیسااتم سااودمندی) عملكاارد بهبااود بااه امیااد

(Performance expectancy) 

 افاراد  كاه  اسات  ای درجه عنوان به عملكرد بهبود

باه   مساتمر  حسابرساي  سیستم از استفاده دارند اعتقاد

به  .باشدكرد، مي خواهد كم  كاریشان عملكرد بهبود

عبااارت دیگاار امیااد حسابرسااان داخلااي بااه بهبااود   

عملكردشان مشوق كاربرد این تكنولو ی خواهد شد. 

 مساتمر  تعیاین  مانناد  زیاادی  منافع مستمر حسابرسي

 بنادی مادل  و هاداده تحلیل از استفاده وتقلب و اشتباه

 داخلاي  كنتارل  سیساتم  افازایش  باه  منجار  كه هاداده

 داخلاي  حسابرساان  دیادگاه منافع،  این .شود، دارد مي

 مثبات  را مستمر حسابرسي از استفاده سودمندی برای

 كند.مي

 FC (Facilitating conditions)كاری شرایط بهبود

 افاراد  كاه  ایدرجاه  عناوان  به كاری شرایط بهبود

 از موجاود  سازماني و فني هایزیرساخت دارند اعتقاد

 از اساتفاده  .كناد مي حمایت مستمر سیستم حسابرسي

 هاای تكنولاو ی  مساتمر، یاادگیری   حسابرسي سیستم

 همچناین  .طلبدمي را داخلي توسط حسابرسان جدید

 ماورد  هاای سیساتم  دیگار  باا  مقایسه قابل سیستم این

 است. استفاده

 SI (Social influence)اجتماعي تأثیرگذاری

 افاراد  كاه  ایدرجه عنوان به اجتماعي تأثیرگذاری

 سیساتم  از اساتفاده  بارای  دیگاران  نظار  دارناد  اعتقاد

 است. ها مهمآن حسابرسي مستمر برای

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. 

 

 پژوهش نهیشیپ

ماادل » ي بااا عنااوان قاایدر تحق، (2014) 10جااااو

 رپااذیقاارارداد انعطااافبناادی شااده، زمان یحسااابدار

به ارائاه مادلي   « ي مستمرو حسابرس يمال یگزارشگر

حسابرسي مستمر برای بررسي عملكارد   برایمفهومي 
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 ایان  های ميتلف پرداخته اسات. در شركت در حوزه

 هاای ساروی   از گیری بهره چگونگي بررسي به مقاله

 تسااهیل باارای ال ام ایكاا  زبااان و جهاااني شاابكه

 آیناده  هاای نسال  هاای سیساتم  در مساتمر  حسابرسي

 جهاني شبكه هایسروی  فناوری. است شده پرداخته

 پروتكاال شااامل كااه ال ام ایكاا  زبااان باار مبتنااي

 هستند، آی دی دی یو ال و دی دبلیوان زبان پي، اوای ان

 باه  مرباوط  مبح  به سپ  و توصیف مطالعه این در

 ی  نیز انتها در. است شده پرداخته ال آر بي ایك  زبان

 هاای ساروی   فنااوری  از كاه  مستمر حسابرسي مدل

 است. شده پیشنهاد گیرد، مي بهره جهاني شبكه

كااه ماادل   افتناادی( در2013)11روحاااني و دیااو 

 یاساتقالل بارا   شیمساتمر منجار باه افازا     يحسابرس

حسااابرن  سااتمی. سگااردديماا حسابرسااي صاااحبكار

 ساتم یباا س  ماؤثر و باه طاور    كنواختی دیبا نیهمچن

 یهاا صاحبكار در ارتباط بوده و باه طاور ماداوم داده   

 نشاان  هارا پردازش كنند. آن ستمیگرفته شده از آن س

 XML دیا جد یاز تكنولو  تفادهاس با چگونه كه دادند

باه طاور    تاوان ي( ما ریتوسعه پاذ  ی)زبان نشانه گذار

صااحبكار   ستمیبه س يحسابرس ستمیبا اتصال س مؤثر

دو  نیاز ارتباطااات همااوار باا جااهیبااوده و در نت مااؤثر

  .كرد تیمستقل حما ستمیس

 210 بررساي نظار   ، باه  (2012گنزالز و همكاران)

 از وضااعیت اسااتفاده  درمااورد حسااابرن داخلااي 

اند. آنها مدلي برای استفاده  پرداخته مستمر حسابرسي

حسابرسان داخلاي و پاذیرش حسابرساي مساتمر در     

ها معتقد خلي ارائه داده اند. آنفرایند كار حسابرسي دا

 ها شركت به بسیاری مزایای مستمر هستند حسابرسي

 خطاهاای  رسااندن  حاداقل  باه : مانناد  .نمایدمي ارائه

 ارتباطااات و موقاع  باه  تحلیال  و تجزیاه  حساابداری، 

 .حسابرساي  اثربيشاي  و وریبهره افزایش سازماني و

 تاالش،  باه  امید عامل كنند ششهمچنین آنها بیان مي

 اجتماااعي، نفااوذ تسااهیل شاارایط، عملكاارد، بااه امیااد

 مهماي  نقش شركت ساالنه فروش داوطلبانه و استفاده

دارد. به عقیده  مستمر حسابرسي فناوری از استفاده در

تری به اساتفاده از  های بزرگ تمایل بیشها شركتآن

 سیستم های مداوم حسابرسي دارند.

به بررساي   ای،مقاله در( 2012) 12استون و كوهن

 دو هار  در كاه  مساتمر  حسابرسي جایگزین استراتژی

باا   هاا آن. دنا پرداخت شده مطرح عمل و تحقیق محیط

-فان  فعلاي  هایگزینه از عملي هایواقعیت بر تمركز

 و ظهاور  حاال  در هایتئوری با  ERPسیستم و آوری

 مساتمر  اطمیناان بيشاي   هاای مادل  روی بر پژوهش

 كاه  اسات ي پیامدهای شامل تحقیق نتایج. داشتند تاكید

 ساانجي امكااان در پژوهشااگران توجااه مااورد بایااد

  .قرار گیرد سازماني تأثیر و توانایي مستمر، حسابرسي

كنناد كاه   ( بیاان ماي  2002) 13هانتون و همكاران 

باارای افاازایش كااارایي حسابرسااي مسااتمر و كشااف 

-اهمیت ميتر موارد خالف قاعده و اشتباهات باسریع

هاای هاوش مصانوعي اساتفاده كارد.      توان از تكنی 

برناد  زماني كه مدیران حسابرسي مستمر را به كار ماي 

-های آنان به طور مستمر و بهكه فعالیت با علم به این

گیارد، ساعي   هنگام مورد بررسي و رسیدگي قرار ماي 

تری را نسبت باه  های كارآتر و متفاوتكنند تصمیممي

ی اجرای یت و نحوهها بر كیفقبل اتياذ كنند.این رفتار

 .گذاشتمثبتي خواهد  تأثیرحسابرسي 

كنناد  ، عناوان ماي  13(2003همكااران، )  كوگاان و 

نتاایج   كاه  اسات  حسابرسي از نوعي مستمر حسابرسي

رویادادهای   تحقق از بعد كمي یا همزمان را حسابرسي

 آوریجمع مستمر حسابرسي كند. درمي فراهم مربوطه

 باه سارعت   مادارك  ارزیابيو  بوده ثابت مثبته مدارك

 دهد. مي رخ آوری جمع از بعد

 مالي دارد گزارشگری( بیان مي 2002) 14كانراث 

 سازد.مي الزامي و ناگزیر را نیز مستمر حسابرسي قطعاً

 بيشي اطمینان فراهم كردن به نیاز هاضرورت از یكي

 هارایا  اتكای اطالعات قابلیت و كیفیت ه دربار مستمر
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-جماع  سیساتماتی   فرآیند ی  حسابرسياست.  شده

 و هاا فعالیات  دربااره  مثبتاه  ارزیاابي مادارك   و آوری

 مدارك این بین مطابقت است كه اقتصادی رویدادهای

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

 كند.مي منعك  ذینفع های

در ایران تحقیقات چناداني در زمیناه حسابرساي    

نشده است و بیشتر در حوزه نظاری باه   مستمر انجام 

معرفي و بسط این مفهوم پرداخته شده اسات. اماا در   

 هزمینه حسابرسي داخلي چند تحقیق انجام شده كه با 

 شرح زیر بررسي مي گردد:

 واحااد اساتقرار  (، تااثیر 1330باباجااني و باباائي)   

 در حسابرسااي كمیتااه تشااكیل و داخلااي حسابرسااي

 و هاا دانشگاه مالي پاسيگویي مسوولیت سط  ارتقای

 نمودند. بررسي را تحقیقاتي و عالي آموزش موسسات

. اسات  شاده  اساتفاده  پرسشنامه ابزار از تحقیق این در

 اماور  در رباط  ذی كارشناساان  بین تنظیمي پرسشنامه

 مادیران  اداری، و مالي معاونان شامل) هادانشگاه مالي

 دیاااوان حسابرسااان  و مسااتقل  حسابرسااان  مااالي، 

 هاا آزماودني  از پرسشانامه  در. شاد  توزیع( محاسبات

 ضارورت  ماورد  در را خاود  نظار  تاا  شاد  درخواست

 و كنناد  ارایه هادانشگاه در شده یاد واحدهای تشكیل

 مساوولیت  ساط   ارتقاای  باا  را واحادها  ایان  ارتباط

 قارار  ارزیاابي  مورد مالي موسسات آن در پاسيگویي

 آمااری  هایآزمون نتایج از كه تحقیق، هاییافته. دهند

 كاه  اسات  ایان  بیاانگر  اسات،  شاده  استيراج مناسب

 كمیتااه تشااكیل و داخلااي حسابرسااي واحااد اسااتقرار

 سااط  ارتقااای موجااب هااادانشااگاه در حسابرسااي

 موسساات  قبیال  ایان  در ماالي  پاسيگویي مسوولیت

 .شودمي

نقااش  يپژوهشاا( در 1330ماادرن و بیااداری ) 

ی ارزش افاازوده حسابرسااي داخلااي در شااركت هااا 

بررساي  را پذیرفته شده در بورن اوراق بهادار تهران 

. بر اسان چارچوب تحقیق روت، وجود هفت كردند

ویژگي شامل: ساختار سازماني، كاركنان و محیط كار، 

خدمات متناوع، سانجش عملكارد، ارزیاابي ریسا ،      

بازاریااابي خاادمات و تغییاارات مااداوم در واحاادهای 

 124حسابرسي داخلي از طریق پاسخ های حاصال از  

پرسشنامه تكمیال شاده توساط كاركناان حسابرساي      

، 1323هاا در ساال    داخلي و مادیران ارشاد شاركت    

بررسي شد. نتایج بررساي نشاان داد كاه باه اساتثنای      

ها، تا حدی در   ویژگي سنجش عملكرد، سایر ویژگي

واحاادهای حسابرسااي داخلااي وجااود دارنااد و ایاان  

بارای شاركت   واحدها در مجموع نقش ارزش افزایي 

 .ندارند

ي به بررساي  در تحقیق( 1322) انصاری و شفیعي

 رنامه حسابرساي حسابرسي داخلي بر ب مؤثرمتغیرهای 

پرداخته و استفاده از روش توصیفي تحلیلي  مستقل با

نوع تغییرات ایجاد شده و جهت این تغییارات تعیاین   

كاه   دهاد  ماي . نتایج ایان تحقیاق نشاان    ه استدیگرد

حسابرسان مستقل بر نتایج حاصل از كاار حسابرساان   

داخلي اتكا مي كنند و این اتكا منجر به كاهش بودجه 

 .ریالي در برنامه حسابرسي مي گردد های زماني و

 

 پژوهش هايفرضیه -3

 تحقیق حاضر مبتني بر فرضیات ذیل است: 

 فرضیه اصلی:

بر بكارگیری سیساتم حسابرساي    مؤثربین عوامل 

هاای  مستمر مبتني بار حسابرساي داخلاي در شاركت    

پذیرفته شده در بورن اوراق بهادار تهاران باا تمایال    

اساتفاده از حسابرساي مسااتمر   حساابرن داخلاي باه    

 داری وجود دارد.ارتباط معني

( 2012گنزالز و همكاران)بر اسان توسعه مدل 

بر تمایل حسابرسان داخلي برای  مؤثركه چهار عامل 

استفاده از سیستم حسابرسي مستمر ارائه داده است، 

 فرضیات فرعي این تحقیق به شرح زیر است:
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در پیاده سازی  امید به بهبود تالش هدفمند (1

سیستم حسابرسي مستمر مبتني بر حسابرسي 

 .است مؤثرداخلي در شركت ها 

امید به بهبود عملكرد در پیاده سازی سیستم  (2

حسابرسي مستمر مبتني بر حسابرسي داخلي 

 .است مؤثردر شركت ها 

امید به بهبود شرایط كاری در پیاده سازی  (3

سیستم حسابرسي مستمر مبتني بر حسابرسي 

 .است مؤثرلي در شركت ها داخ

گذاری اجتماعي در پیاده  تأثیرامید به بهبود  (4

سازی سیستم حسابرسي مستمر مبتني بر 

 .است مؤثرحسابرسي داخلي در شركت ها 

 

 شناسی پژوهش روش -4

مدلسازی معادالت  روش آزموندر تحقیق حاضر 

این تحقیاق   هابراسان ماهیت داده .باشد ميساختاری 

شود تحقیاق كیفاي    كیفي محسوب ميجزء تحقیقات 

های پیچیده اجتماعي از دادهبرای درك و تبیین پدیده

های حاصله از مصاحبه، مشااهده  های كیفي نظیر داده

كناد.  مشاركتي، مستندات، پرسشنامه و. . . استفاده ماي 

 های گردآوری اطالعات در این پژوهش را ماي  روش

تقسیم نمود. در ای و میداني توان به دو دسته كتابيانه

ارتباط باا جماع آوری اطالعاات مرباوط باه ادبیاات       

ای و در  موضوع و پیشاینه تحقیاق از روش كتابياناه   

خصااوج جمااع آوری اطالعااات باارای تأییااد یااا رد 

و بااا اسااتفاده از فرضاایات پااژوهش، روش میااداني  

( 2012پرسشنامه استاندارد تحقیق گنزالز و همكااران) 

. براسااان هاادف، سااتا مااورد اسااتفاده قاارار گرفتااه

. تجزیاه و تحلیال باه    اسات  كاربردی حاضر پژوهش

انجام شده  Eviewsو  13نسيه  SPSSافزار  كم  نرم

برای مدلسازی معادالت ساختاری از نرم افازار  است. 

LISREL .استفاده شد 

 

جامعه آماری تحقیق شامل كلیه حسابرسان ارشد، 

سرپرسااتان و ماادیران حسابرسااي كااه در موسسااات  

رسي، ساازمان حسابرساي و بياش حسابرساي     حساب

 ها مشغول فعالیت هستند، مي شود.   داخلي شركت

تعاداد  حجم نمونه با استفاده از فورماول كاوكران   

ا توجاه باه ماهیات موضاوع     شد و بمحاسبه نفر  151

پژوهش و جامعه آماری مورد مطالعاه از روش نموناه  

 گیری تصادفي به شكل متناسب اساتفاده شاده اسات   

نفر  31نفر حسابرسان ارشد،  31)نمونه انتيابي شامل 

 .  (باشد مينفر مدیران حسابرسي  23سرپرستان و  

هاا پرسشاانامه اسات كااه بااا    ابازار گااردآوری داده 

اقتبااان از نمونااه مشااابه آن در تحقیقااات خااارجي   

( و بااا انجااام 2012)گنزالااز و همكاااران،اعتباریااابي 

د اساتفاده قارار   ماور تغییرایي برای پاسيگوی ایراناي  

. بارای تعیاین اعتباار و روایاي ایان      ده استگرفته ش

پرسشاانامه )عااالوه باار پایااایي ساانجي و رواسااازی   

تحقیقااات پیشااین(، هاار كاادام از آنهااا، پایاساانجي و  

ساوال اسات    30رواسازی شد. این پرسشنامه شاامل  

درجاه  5گیری پرسشنامه براسان مقیان سط  اندازه

اصلي این پرسشنامه كاه   باشد. سواالتای لیكرت مي

باشاند، در   هاای ماي   مستقیم مربوط به آزماون فرضایه  

هاای كاامال    جهت مثبت تنظیم شده اشت. امتیاز درجه

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

های مثبات و معكاون آن    برای گویه 5تا  1ترتیب از 

باشاد. در پاژوهش حاضار از     های منفي مي برای گویه

باه شارح زیار اساتفاده     محتوایي زیابي اعتبار روش ار

 شده است:

پ  از طراحي و تنظیم پرسشنامه باا ارائاه آن باه    

و مطابقات و بررساي،   اسااتید حساابداری   عده ای از 

اعتبار صوری ابازار انادازه گیاری ماورد توجاه قارار       

 گرفت.  

قابلیت اعتماد یا پایایي تحقیق با استفاده از تكنی  

هار   شاده اسات و ایان معیاار    ورد آلفای كرونباخ برآ
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وسایله انادازه گیاری باه      ،میل كناد  1چقدر به طرف 

مقادار  همان نسبت دارای اعتماد باالیي خواهاد باود.   

مربوط به دو معیاار آلفاای كرونبااخ و تركیباي بارای      

است كه حااكي از پایاایي    0.1ها باالتر از تمامي سازه

 باشد.مناسب مدل مي

آوری شاده   های جماع   جهت تجزیه و تحلیل داده

از هاار دو روش آمااار توصاایفي و ه متوسااط پرسشاانا

ها  استنباطي استفاده گردیده است. روش آزمون فرضیه

باشد كه باا   ر معادالت ساختاری ميضی حا در مطالعه

به بررسي  smart PLSو  SPSSافزار  بهره گیری از نرم

آمااار توصاایفي و اسااتنباطي و معااادالت ساااختاری   

. تحلیل مدل معادالت ساختاری را استپرداخته شده 

(تحلیاال 1تااوان توسااط دو تكنیاا  انجااام داد:   مااي

ساااااختاری كوواریااااان  یااااا روابااااط خطااااي   

( حاااااداقل مربعاااااات  2 (LISRELسااااااختاری)

(. كااه در ایاان تحقیااق از روش حااداقل PLSجزئااي)

   مربعات جزئي استفاده شده است.

 

 هاي پژوهش و تعریف متغیرالگو -5

 انتظار ،مباني نظری بح  گردید همان گونه كه در

 انگیازه  در را نقاش  تارین مهام  ساختار شش كه داریم

تكنولاو ی   از اساتفاده  بارای  داخلاي  حسابرسان های

 تاالش  بهباود  باه  امیاد  :كنناد  ایفاا  مستمر حسابرسي

شارایط   بهباود  به عملكرد، امید بهبود به امید هدفمند،

 و داوطلبانااه اجتماااعي، اسااتفاده تأثیرگااذاریكاااری، 

 متغیاار اسااتفاده دو شااركت كااه ساااالنه هااایدرآمااد

بار اساان تحقیاق     (s) سااالنه  و درآمد (v) داوطلبانه

 تعادیل  هاای رمتغیا  ( جازء 2012) گنزالز و همكااران 

 هاای فرضایه  ،ماناده  بااقي  متغیر چهار و هستند كننده

  .دهندمي تشكیل را تحقیق

صورت بر اسان این مدل، الگوی شماتی  تحقیق به 

 در زیر ارائه مي گردد: 1شكل 

 

 

 

 
 

 مدل تحقیق -1شكل 

 

امید به بهبود تالش 

 هدفمند

امید به بهبود شرایط 

 كاری

 استفاده داوطلبانه های ساالنهدرآمد

 تمایل به استفاده

 گذاری اجتماعيتاثیر

 امید به بهبود عملكرد

EE 

U 

S V 

SI 

FC 

PE 
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در ابتدا به بارازش مادل سااختاری پاژوهش باا      

هاا  های پنهان هماراه باا رواباط میاان آن    بررسي متغیر

پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا با اساتفاده از  

دو متغیار   تاأثیر برد ، بارازش كاار  zضرایب معناداری 

سااط  "و  "(vاسااتفاده ی داوطلبانااه) "گاار تعاادیل

های اصلي مورد بررسي بر رابطه بین متغیر "(sدرآمد)

-هایي كه مقدار ضریب معناداری آنقرار گرفت. متغیر

توان در ساط  اطمیناان   باشد را نمي 32/1ها كمتر از 

و  2درصد تایید كارد. هماانطوری كاه در شاكل      35

شود تمامي ضارایب كمتار   مشاهده مي 1هجدول شمار

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

از متغیرهای تعدیل كننده اثر معناداری بر رواباط باین   

متغیرهای پنهان ندارد از ایان رو بارای داشاتن مادلي     

معتبر، بایستي اثر متغیرهای تعدیلي را حذف كارد. در  

اده از حسابرساي  عوامل تاثیر گاذار بار اساتف    2شكل 

مستمر هر ی  با حروف اختصاری مدل تحقیق ارائاه  

شده است و اعداد بیانگر سواالت پرسشنامه است كاه  

برای سنجش هر كدام از عوامال مطارح شاده اسات     

ساوال و بارای    4)برای هر ی  از عوامل تااثیر گاذار   

ساوال مطارح گردیاده اسات، باه       2تمایل به استفاده 

ای عاملي معادله سنجش شده وسیله این سواالت باره

 است(.

و  Sحاصلضرب دو متغیر تعدیل گر  1در جدول 

V      بر هر ی  از عوامل تاثیر گاذار چهاار گاناه نشاان

داده شده است، همانند آنچه در مدل تحقیق بر گرفتاه  

( مشااهده ماي   2012از تحقیق گاونزالز و همكااران )  

 SI)استفاده داوطلبانه( تنهاا بار    Vشود متغیر تعدیلگر 

 است.   مؤثراجتماعي(  تأثیرگذاری)

مانااده بااه بارای ماادل بااقي   zدر نتیجاه ضاارایب  

و  2آیاد كاه نتاایج آن در جادول     صورت زیر در مي

 خالصه شده است: 3تصویر 

 

 
 Zمعیار ضریب معناداري -2شكل 
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 Zضریب معناداريمعیار   -1جدول 
FC*S 

حاصلضرب درآمد و 

امید به بهبود شرایط 

 كاري

PE*S 
حاصلضرب درآمدو 

امید به بهبود 

 عملكرد

EE*S 
حاصلضرب درآمد و 

امید به بهبود تالش 

 هدفمند

SI*S 
حاصلضرب درآمد 

گذاري وتاثیر

 اجتماعی

*SIV 
حاصلضرب استفاده 

 تأثیرگذاريداوطلبانه و 

 اجتماعی

 متغیر تعدیل گر

 تأثیرشدت  -233/1 211/0 -142/0 111/0 221/0

210/0 345/0 201/0 033/1 313/0 
 zضریب معناداری

(t-value) 

 

 
 هاي تعدیلیبعد از حذف اثر متغیر Zمعیار ضریب معناداري -3شكل 

 

 هاي تعدیلیبعد از حذف اثر متغیر Zمعیار ضریب معناداري -2جدول 

SI FC PE EE متغیر ها 

013/2 152/2 25/2 234/0 
 zضریب معناداری

(t-value) 

411/0 R2 

 

مشيص شده است باه   2همانطوری كه در جدول

باشند مي 32/1، تمامي ضرایب بیشتر از  EEجز متغیر 

كااه معنااادار بااودن مساایر هااا و مناسااب بااودن ماادل 

مرباوط باه    R2دهاد. ضاریب   ساختاری را نشان ماي 

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

است كه حاكي از مناسب بودن برازش مدل ساختاری 

دهاد  باشد. همچنین مقدار ضریب تعیین نشان ماي مي

درصاد مقادار واریاان  توساط مادل       41كه  حدود 

 3شاود. هماان گوناه كاه در شاكل      توضای  داده ماي  

تعادیل گار حاذف     مشيص است نه تنهاا متغیرهاای  

شدند، بلكه برخي سواالت نیز دارای بار عاملي معناي  

 داری نبوده و از عوامل تاثیر گذار حذف گردیده اند. 
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 نتایج پژوهش -6

 آمار توصیفی  

نتایج حاصله در رابطاه باا جنسایت پاسايگویان     

نمایانگر این مطلب اسات كاه از كال نموناه آمااری،      

 21.5هساتند كاه    هاا مارد  بیشترین تعداد پاسخ دهنده

 12.5درصد نمونه را به خود اختصاج داده اسات و  

باشند. در رابطه با وضاعیت  درصد پاسيگویان زن مي

درصد  31سني پاسيگویان از كل نمونه آماری،حدود 

 40تااا  30درصااد بااین 24سااال،30پاساايگویان زیاار 

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

درصااد از ایاان  34نااین سااال ساان دارنااد. همچ  50

درصااد  52پاساايگویان دارای تحصاایالت لیسااان ، 

درصد از افاراد نموناه دارای    5فوق لیسان  و حدود 

-دهناادهتحصاایالت دكتااری هسااتند. از كاال پاسااخ  

درصاد   25.2سال، 2درصد دارای سابقه كار زیر2.2ها،

 11.3ساال،  3تاا   5درصد باین   50.3سال، 5تا  2بین 

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

 ی كار دارند.سابقه

 

 برازش مدل كلی

گیاری و  مدل كلي شامل هر دو بيش مدل انادازه 

باشد و تایید برازش آن، بررسي بارازش  ساختاری مي

شود. برای بررسي برازش مادل  در ی  مدل كامل مي

استفاده شاده اسات كاه از طریاق      GOFكلي از معیار 

و نتاایج ایان محاسابات    شاود  فرمول زیر محاسبه مي

ارایاه شاده    3برای متغیزهای تحقیق در جدول شماره 

 است:

میانگین مقادیر اشتراکی √          

 

شاود  همانطوری كه در جدول فوق مشااهده ماي  

میانگین مقادیر مشترك بدست آمده  و ضریب تعیاین  

اسات. نتاایج بدسات     0.41و   0.12به ترتیب برابر با 

یعناي بااالی    0.52) مقادار   GOFی آمده از محاسابه 

( نشان از برازش بسیار مناسب مدل كلي و تاییدآن نیم

 است.

 

 هانتایج آزمون فرضیه

نتایج  بدست آمده از تحلیال رگرسایون حاداقل    

خالصه شده است.  4( در جدول PLSمربعات جزئي)

شود كاه در  در رابطه با فرضیه فرعي اول، مشاهده مي

مید باه بهباود تاالش بار     ا تأثیردرصد  5سط  خطای 

-های استفاده از حسابرسي مساتمر تاییاد نماي   انگیزه

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

توان تایید كرد كه امید به بهبود عملكرد درصد مي 35

با انگیزه حسابرسان داخلي در اساتفاده از حسابرساي   

و آمااره   b  =11/0معنادار و مثبتاي دارد)  مستمر رابطه

z=25/2>32/1.) 

 35فرضاایه فرعااي سااوم نیااز در سااط  اطمینااان 

آن بیشاتر از   zی زیارا آمااره   ،گاردد درصد تعیین ماي 

(. اما نكته قابل توجاه در  z=12/2باشد)آماره مي 32/1

رابطه با این فرضیه این است كه بر خالف انتظاار ماا   

هاای  زهی بین امید به بهبود شرایط كاری با انگیا رابطه

حسابرسان داخلاي در اساتفاده از حسابرساي مساتمر     

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

ی دهاد كاه باین نفاوذ اجتمااعي و انگیازه       نشان ماي 

حسابرسان داخلاي در اساتفاده از حسابرساي مساتمر     

و آمااره  b=13/0مثبت و معناداری وجاود دارد )   رابطه

z=01/2>32/1.) 

 

 برازش مدل كلی -3جدول 

 R2 GOF میانگین DV EE FC PE SI متغیر ها

 5212/0 41/0 1202/0 2132/0 1223/0 2022/0 1003/0 1112/0 مقادیر اشتراكي
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 هانتایج آزمون فرضیه  -4جدول 

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
 نتیجه آزمون tآماره 

امید به بهبود تالش هدفمند در پیاده سازی سیستم حسابرسي مستمر مبتني بر  (1

 است مؤثرحسابرسي داخلي در شركت ها 
 رد فرضیه 23/0 20/0

امید به بهبود عملكرد در پیاده سازی سیستم حسابرسي مستمر مبتني بر  (2

 است مؤثرحسابرسي داخلي در شركت ها 
 پذیرش فرضیه 25/2 11/0

امید به بهبود شرایط كاری در پیاده سازی سیستم حسابرسي مستمر مبتني بر  (3

 است مؤثرحسابرسي داخلي در شركت ها 
 پذیرش فرضیه 12/2 -20/0

گذاری اجتماعي در پیاده سازی سیستم حسابرسي مستمر  تأثیرامید به بهبود  (4

 است مؤثرمبتني بر حسابرسي داخلي در شركت ها 
 فرضیهپذیرش  01/2 13/0

 

 

  بحثگیري و نتیجه -7

رغام  دهاد كاه علاي   نتایج این تحقیاق نشاان ماي   

هااای صااورت گرفتااه، اسااتفاده از سیسااتم  پیشاارفت

حسابرسي مستمر هنوز به طور گسترده مورد اساتفاده  

گیرد. برای پیاده سازی موفق این تكنولاو ی  قرار نمي

دیگاری عاالوه بار الزاماات فناي       مانند هر تكنولو ی

مورد نیاز، باید افكار و انتظاارات حسابرساان داخلاي    

نیز آماده پذیرش آن باشد. از اینارو تحقیاق در ماورد    

دیدگاه های حسابرسان داخلاي دارای اهمیات اسات.    

 در ایاان تحقیااق دیاادگاه حسابرسااان داخلااي درباااره 

وضعیت فعلي استفاده از تكنولو ی حسابرسي مستمر 

هاایي  ها مورد بررسي قرار گرفات و پاساخ  ر شركتد

برای مسئله تحقیق ارائاه گردیاد. از طریاق تجزیاه و     

ها مشيص شد كه بر اساان دو تئاوری   تحلیل پاسخ

( TPBو رفتار برنامه ریزی شده )TRA)  عمل منطقي)

امید به بهبود عملكرد، امید به بهباود شارایط كااری و    

حسابرساان   انگیازه بار   ماؤثر نفوذ اجتماعي از عوامل 

-داخلي در استفاده از سیستم حسابرساي مساتمر ماي   

 باشد.

TRA        بیان ماي كناد كاه ساوابق اهاداف رفتااری

كاربر، نگرش ها و هنجارهای ذهني وی هستند و بار  

امید وی بر بهبود عملكرد و بهبود شرایط كااری یا    

نیز كنتارل رفتااری درك    TPBاست.  مؤثرتكنولو ی 

اضااافه مااي كنااد و  TRAشااین شااده بااه دو مااورد پی

همچنین ی  رابطه مستقیم باین كنتارل رفتااری درك    

شده و واقعي رفتار را تبیین مي كندو در نتیجه بحا   

نفوذ اجتماعي نیاز بار انگیازه حسابرساان داخلاي در      

 .نماید مياستفاده از این سیستم را تقویت 

( 2012ی گنزالاز و همكااران)  این نتایج با مطالعه 

گاذار نشاان    تاأثیر مطابقت دارد. این سه عامل كلیدی 

دهد كه حسابرسان داخلي بر این باورند كاه باا باه    مي

كارگیری سیساتم حسابرساي مساتمر، مناافع شاركت      

یابد چرا كه حسابرسي مستمر باا تحلیال و   افزایش مي

ها، ریس  عدم كشف تقلاب و اشاتباه   مدل بندی داده

دهاد و از ایان طریاق منجار باه بهباود       اهش ماي را ك

تاوان  های داخلي مي شود. همچنین ماي سیستم كنترل

نتیجه گرفت كاه حسابرساان داخلاي بار ایان عقیاده       

هستند كه تنها وجود زیربناهای سازماني و فني بارای  

اجاارای حسابرسااي مسااتمر كااافي نیساات بلكااه      

سایرشرایط نیز مهم هستند. شاید بتاوان گفات كاه باا     

های آموزشاي و اساتفاده   فزایش منابع مالي و حمایتا

های ميتلف كه كار حسابرسان را تساهیل  از نرم افزار

كنند، منحني یاادگیری حسابرساان نزولاي خواهاد     مي

ای مانناد  شد و حاضر نيواهند بود كه به امور پیچیده
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ها كه الزمه حسابرسي مساتمر  بندی دادهتحلیل و مدل

سویي فرضیه فرعي اول تحقیاق   باشد، بپردازند. ازمي

تایید نشد یعني امید به بهباود تاالش هدفمناد عامال     

حسابرساان داخلاي در اساتفاده از     اثرگذاری بر انگیزه

باشاد، ایان یافتاه  باا     سیستم حسابرسي مساتمر نماي  

تحقیقات معدودی كه قبال در زمینه حسابرسي داخلي 

در ایران انجام شده نظیار تحقیاق مادرن و بیاداری     

( نزدیكااي دارد كااه بیااانگر ایاان اساات كااه    1330)

حسابرسي داخلي ارزش افزوده بارای ساازمان ایجااد    

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

مشيص شد كه دیدگاه دیگران نسبت باه اساتفاده از   

سیستم حسابرسي مستمر برای حسابرسان  داخلي نیز 

تند كااه اهمیات دارد )منظااور از دیگاران كساااني هسا   

آنهاا قارار دارناد یاا از      تأثیرحسابرسان داخلي تحت 

پذیرناد(. در تحقیقاي كاه    ماي  تأثیرحسابرسان داخلي 

( انجام دادند بیان شاده  1322حسان یگانه و بيتكي)

اساات كااه بیشااتر شااركای حسابرسااي معتقدنااد كااه  

تواناد  حسابرسي مستمر و گزارشگری باه هنگاام ماي   

طالعات مالي را دربااره  انتظارات استفاده كنندگان از ا

پاسيگویي حسابرسان نسبت به گزارش مداوم مسائل 

-ها و اعتباردهي بیشتر، حذف تقلبدر رویه به موقع

تر اطالعات مالي فاراهم  ی باالتر با درجه قابلیت اتكا

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

اجتماعي  تأثیرگذاریمثبت و معنادار بهبود عملكرد و 

بر انگیزه حسابرسان داخلي در اساتفاده از حسابرساي   

 مستمر، منطبق است.

بااه علاات پراكناادگي جغرافیااایي حسابرسااان در  

سراسر كشور و وجود مشكالت عدیده در خصاوج  

یع پرسشنامه، جامعه آمااری  زتو برایدسترسي به آنان 

صرفا به موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران 

هاای دارای واحاد حسابرساي    ركترسمي ایران و شا 

داخلي واقع در شهر تهاران، محادود گردیاد. لاذا باه      

شود كنندگان از منابع تحقیق حاضر پیشنهاد مياستفاده

كارگیری نتایج حاصل از تحقیق، احتیاط الزم كه در به

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

زیار ارایاه ماي    استفاده كنندگان پیشنهاداتي باه شارح   

 شود:

از آنجا كه در فرضیه فرعي اول موضوع امید به  -

بهبود تالش و انگیازه حسابرساان رابطاه معناي داری     

گردد ساختار حسابرسي داخلاي از  پیشنهاد مي ،ندارند

تنوع بيشاي بار رویاه هاای حسابرساي معاامالتي و       

رعایت، بهره گیرد تا از كلیشه بودن حسابرسي داخلي 

فاصله گرفته و باا دخیال نماودن قضااوت و بارآورد      

توساااط  تأثیرگااذاری حسااابرن انگیاازه وجااود و    

 حسابرسان مستمر در شركت به وجود آید.

هاا باه داشاتن كمیتاه     تبا توجه به الازام شارك   -

حسابرسي و حسابرسي داخلي توسط سازمان باورن  

اوراق بهادار تهاران، ماي تاوان پیشانهاد نماود كمیتاه       

حسابرسي شاركت هاا مطاابق نتاایج فرضایه دوم باه       

گیااری از موسسااات منظااور بهبااود عملكاارد بااا بهااره

حسابرسي مستقل، عملكرد نظاارتي و شافاف ساازی    

 شركت را افزایش دهد.

تواناد  منفي فرضیه سوم مي ي از دالیل رابطهیك -

عدم تيصص و تسلط كاافي حسابرساان داخلاي باه     

ی تكنولو ی و روز در حوزهافزارهای بهها و نرمبرنامه

های مورد استفاده حوزه مالي باشد كه پیشانهاد  سیستم

 هاای  روشهای آموزشي تيصصي باا  گردد كالنمي

حسابرساان  روز موسسات حسابرساي باین المللاي و    

 داخلي حرفه ای برگزار گردد. 

ی چهااارم حاااكي از از آنجاا كااه نتااایج فرضایه   -

ی مستقیم بین امید به بهباود تاثیرگاذاری   وجود رابطه

-باشد، پسشنهاد ماي اجتماعي و انگیزه حسابرسان مي

گرد قرار دادن افراد مستقل بیشتر در كمیته حسابرسي 

از شاركت  گیری از موسسات خصوصي مستقل و بهره

-ها و گزارشاات حسابرساي  دادبهای بیشتری به برون

هااای مسااتمر و حسابرسااان داخلااي داده شااود و     
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حسابرسان مستقل آن گازارش را باه عناوان یكاي از     

دهي و بازرساي شاركت در حسابرساي    اركان گزارش
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  1پیوست شماره 

 پرسشنامه

در  يداخلا  يبار حسابرسا   يمبتنا  مساتمر  يساامانه حسابرسا   یسااز  ادهیا بر پ مؤثرعوامل  یساختار لیتحل "پرسشنامه حاضر برای بررسي

 طراحي گردیده است. "پذیرفته شده در بورن اوراق بهادار تهران یشركتها

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  

  ناسي ارشد در دانشگاه استفاده خواهد شد.پایان نامه دوره كارش

 بخش اول :مشخصات پاسخ دهنده

 جنسیت: (1

 زن                                            مرد 

 سن: (2

 سال به باال 51        سال 50تا  41   سال 40تا  31سال 30تا  21

 تحصیالت: (3

 دكتری             فوق لیسان             لیسان               فوق دیپلم

 سابقه كار در زمینه حسابرسی و مالی: (4

 سال به باال 15           سال 15تا  3           سال 3تا  5           سال 5تا  2           سال 2زیر 

 بخش دوم:

 مي باشد؟ وضعیت حسابرسی مستمر در شركت شما چگونه (5

 یا چند بيش شركت عملیاتي مي شود.به طور كامل در ی   .1

 اجرا مي شود اما نه به طور كامل .2

 اجرا نمي شود اما قرار است در آینده اجرا شود. .3

 اجرا نمي شود و برنامه ای هم برای اجرا در آینده نداریم. .4

 مي گیرد؟ در آمد ساالنه شركت شما در كدام گزینه زیر قرار (2

 میلیون تومان 500زیر .1

 میلیارد تومان 1میلیون تا  500بین  .2

 میلیارد تومان 5میلیارد تا  1بین  .3

 میلیارد تومان 10تا  5بین  .4

 میلیارد تومان 10بیش از  .5
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 در صورت به كارگیري سیستم حسابرسی مستمر و یا داشتن برنامه اي براي استفاده از آن در آینده

 =كامال ميالفم1
 ميالفم -2
 نظری ندارم-3
 موافقم -4
 =كامال موافقم5

5 4 3 2 1 

قابلیت استفاده از 
سیستم 

 حسابرسي مستمر

      استفاده از سیستم حسابرسي مستمر كامال روشن و قابل فهم است. -1

      كسب مهارت برای استفاده از سیستم حسابرسي مستمر آسان است. -2

      به نظرم استفاده از سیستم حسابرسي مستمر راحت است. -3

      كردن سیستم حسابرسي مستمر آسان است.عملیاتي  -10

سودمندی استفاده 
از سیستم 

 حسابرسي مستمر

      استفاده از سیستم حسابرسي مستمر برای شغل من مفید هست. -11

      استفاده از سیستم حسابرسي مستمر كم  مي كند تا وظایفم را سریع انجام بدهم. -12

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

      استفاده از سیستم حسابرسي مستمر باع  بهبود وضعیت مالي ما مي شود. -14

شرایط كاری 
مناسب برای 
 حسابرسي مستمر

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

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

      سیستم حسابرسي مستمر با سایر سیستم های مورد استفاده ی ما سازگار است. -11
فرد یا گروه خاصي برای كم  به مشكالت سیستم حسابرسي مستمر در دسترن  -12
 است.

     

نفوذ اجتماعي 
برای استفاده از 
سیستم 
 مستمرحسابرسي 

 صاحبكارن(، )مانند همكاران، رفتار ما قرار دارند تأثیرمردم یا گروه هایي كه كه تحت  -13
 انتظار دارند كه از سیستم حسابرسي مستمر استفاده كنیم.

     

انتظار دارند  )مانند مدیران و روسای من(، مردم یا گروه هایي كه برای من مهم هستند -20
 مستمر استفاده كنیم.كه از سیستم حسابرسي 

     

      مدیران ارشد در استفاده از سیستم حسابرسي مستمر كم  كننده خواهند بود. -21

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

ارزیابي 
حسابرسي داخلي 
برای متناسب 
بودن آن در رابطه 
با حسابرسي 
 مستمر

      باع  افزایش تالش متقابل حسابرسي در سازمان مي شود.حسابرسي مستمر  -23
      تا چه حد ویژگي ساختار سازماني در واحد حسابرسي داخلي وجود دارد.؟ -24
تا چه حد ویژگي كاركنان و محیط كار در واحد حسابرسي داخلي برای حسابرسي  -25

 مستمر مهیا است.
     

عملكرد در واحد حسابرسي داخلي متناسب با حسابرسي تا چه حد ویژگي سنجش  -22
 مستمر است.

     

      تا چه حد ویژگي ارزیابي ریس  در واحد حسابرسي داخلي وجود دارد؟ -21
      تا چه حد تغییرات مداوم و انعطاف پذیری در واحد حسابرسي داخلي وجود دارد؟ -22

 اجباری-2داوطلبانه -1شركت شما : استفاده از سیستم حسابرسي مستمر در  -23

 درصورتیكه از حسابرسي مستمر استفاده نمي كنید یكي از گزینه های زیر را انتياب كنید: -30

 به استفاده از سیستم حسابرسي مستمر در آینده ای قابل پیش بیني امیدوارم. .1

 خواهیم كرد.پیش بیني مي كنم كه در آینده ای نا مشيص از حسابرسي مستمر استفاده  .2

 استفاده از حسابرسي مستمر را در آینده ای نزدی  اتفاق خواهد افتاد.
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