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گرایش حسابرسان داخلی به استفاده از حسابرسی سست ر سیباشند .ه چنین فیرو
ساننۀ شرکت و استفادۀ داوطلبانه به طور قاب توجهی ،رابطۀ بین ح ایت سازسان ها
و اثر اجت اعی را تعدی سین اید .این در حالی است کیه ارتقیای ع لکیرد شی لی
حسابرسان در نتیجۀ استفاده از سیستم حسابرسی سست ر از دنی گرایش به اسیتفاده
از سیستم نیست .این نتیجه سیتواند حیاکی از عیدم توجیه سیازسانهیا بیه حرفیۀ
حسابرسی داخلی و در نتیجه کاهش انگیزۀ حسابرسان برای استفاده از فناوری هیای
جدید باشد.

واژههای کلیدی :حسابرسی سست ر ،حسابرسی داخلیی ،نظرییۀ یکپارچیۀ پیذیر  ،اسیتفاده از
تکنولوژی.

مقدمه

با رشد فناوری اطالعات ،جامعۀ بشری وارد عصرر جدیردی از جهرانی شردن و اتتصراد
مبتنی بر اطالعات شده است .فناوری اطالعات همزمران برا افریایش محبوبیرت سیسرتمهرای
اطالعات حسابداری ،شرانه بره شرانه و برهطرور گسرتردهای در شررکتهرا مرورد اسرتفاده و
بهرهبرداری ترار گرفته است .از آنجرا کره در دنیرای امرروز گریارشهرای مرالی و ییرمرالی
بهشدت مورد نیاز است ،هر روز بر تعداد شررکتهرایی کره اطالعرات درود را برهصرورت
همزمان و بهموتع منتشر میکننرد ،افریوده مریشرود .نتیجرۀ ایر نیراز جدیرد ایر اسرت کره
متخصصان حسابرسی و کسانی که دبرۀ ای کار هستند ،بهناچار باید فعالیتهای حسابرسی
دود را در یک چارچوب پیوسته و مستمر انجام دهنرد و ایر بره آن معنرا اسرت کره زمران
پیادهسازی حسابرسی مستمر فرا رسریده اسرت (گرودوی و وو .)7153 ،حسابرسری مسرتمر،
نوعی حسابرسی است که نتایج حاصل از حسابرسی ،همزمان با وتوع رویداد مربرو یرا برا
تأدیر کمی نسبت به آن تولید میشود (کوگان .)7119 ،میایای حسابرسی مستمر شرامل بره
حرداتل رسرراندن اشرتباهررات حسرابداری ،تجییرره و تحلیرل بررهموترع ،بهینررهسرازی مکاتبررات
سازمانی ،افیایش بهرهوری و اثربخشی حسابرسی است .با وجود اینکره دو دهره از پیردایش
حسابرسی مستمر میگذرد ،اما استفادۀ واتعری آن در عمرل آهسرته بروده اسرت (گرونیالی و
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همکراران .)7157 ،ایر تررأدیر در اسرتفاده از حسابرسرری مسرتمر ،انگیریۀ اولیرره بررای انجررام
پژوهش حاضر است.
حسابرسرری مسررتمر بررهعنرروان یررک فنرراوری مکررانییه ،گررامی اساسرری برره سررمت ارائررۀ
گیارشهای به هنگام بوده و به حسابرسان اجازه میدهد تا بسیاری از روشهای حسابرسری
را بهصورت آنالی و به هنگام اجرا کنند و از انجام بسیاری از وظایف حسابرسری دسرتی و
سنتی ر هایی یابند .در مقابل ای زمان را صرف وظرایف سرحوب برا تر حسابرسری از جملره
شنادت فرایند کسب و کار صاحبکار و ارزیابی ریسکهای مختلف نمایند (کرورتی

و

پای  .)7118 ،اسرتفاده از حسابرسری مسرتمر کرارایی و اثربخشری فراینردهرای حسابرسری را
افیایش داده و امکان حسابرسیهای به هنگام تر را فراهم میسازد و در نتیجه تابلیت اتکای
اطالعات مالی به هنگام را افیایش میدهد (چان و واسارهلی.)7155 ،
از آنجا کره اهمیرت حسابرسری مسرتمر امرری آشرکار و تبیری شرده اسرت (سرانگرن و
اسوانستروم ،)7152 ،ای که چرا در کشور ،حسابرسی مستمر فراگیر نشده است و برهنردرت
توسط حسابرسان مورد استفاده ترار مریگیررد ،از د یرل انجرام پرژوهش حاضرر اسرت .در
پژوهش حاضر ،پاسخ هرای حسابرسران دادلری در دصروص میریان گررایش بره حسابرسری
مستمر در تالب تئوری رفتراری «نظریرۀ یکپارچرۀ پرذیرش و اسرتفاده از تکنولرویی» 5مرورد
تجییه و تحلیل ترار میگیرد تا مقولۀ گرایش (یرا عردم گررایش) بره اسرتفاده از حسابرسری
مستمر توسط حسابرسی مستمر از منظر رفتاری مورد بررسی ترار دهد .از ایر رو ،پرژوهش
حاضر به دنبال تبیی د یل گرایش به حسابرسی مستمر توسط حسابرسان دادلی از دیردگاه
تئوری رفتار است.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

حسابرسی مستمر تنها زمانی عملی است که بهعنروان یرک فرآینرد دودکرار و در یرک
سیستم برردط ،پیرادهسرازی شرود .سیسرتم برردط ،محیحری اسرت کره در آن یرک ارتبرا
شبکههای پایدار (دائمی) میان سیستم صاحبکار و حسابرس وجرود دارد؛ بنرابرای سیسرتم
هم مستمر و هم بردط است و از ای رو به حسابرس اطمینان کامل میدهد.
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حسابرسی مستمر تنها ای نیست که حسابرسی سنتی و معمول برا اسرتفاده از تکنولرویی
جدید انجام شود ،بلکه حسابرسی مستمر ،کل فرآینرد حسابرسری را دگرگرون سرادته و بره
طرق مختلف بر فرآیند حسابرسی تأثیر میگذارد .بهمنظرور اجررای حسابرسری مسرتمر زم
است ابتدا دانش حسابرس از فعالیت و صنعت صاحبکار افیایش یافته ترا بتوانرد از تابلیرت
اتکا و مربو بودن شواهد ،سوابق و دادههای الکترررونیکی اطمینران حاصرل نمایرد .کسرب
شنادت و حصول دانش در دصروص صرنعت و اسرتراتژی تجراری صراحبکرار در درك
اهداف فرآیندهای کسب و کار صاحبکار و ارزیابی ریسکهرای مربوطره و فعالیرتهرای
کنترل دادلی مهم است .حسابرس باید جریان معرامالت و فعالیرتهرای کنترلری مربوطره را
بهتر درك کند تا از اعتبار و تابلیت اتکای اطالعات در سیستمهرای ییرر کایرذی اطمینران
حاصل نماید (براون و همکاران .)7112 ،حسابرس باید از یک برنامرۀ حسابرسری مبتنری برر
ریسک کنترل که عمدتاً بر کفایت و اثربخشی فعالیتهرای کنترلری سیسرتم حسرابداری بره
هنگام تأکید دارد ،استفاده کند و اهمیت کمتری به آزمونهای محتوای مربو به مردارك
و معامالت بدهد .سرانجام اینکره حسابرسری مسرتمر ایجراب مریکنرد کره حسابرسران یرا از
نرمافیارهای حسابرسی تدوی شرده توسرط مسسسره و یرا از بسرتههرای نررمافریاری تجراری
موجود استفاده نمایند .حسابرسی مستمر بررای سرازمانهرا ایجراد مییرت مرینمایرد .میایرای
حسابرسی مستمر شامل به حداتل رساندن اشتبا هات حسرابداری ،تجییره و تحلیرل برهموترع،
بهینه سازی مکاتبات سازمانی ،افیایش بهرهوری و اثربخشری حسابرسری اسرت (گرودوی و
وو.)7153 ،
نظریۀ یکپارچۀ پذیرش و استفاده از تکنولویی 7که در بسیاری از رشتهها برای پیشبینی
گرایشهای رفتاری افراد استفاده میشود ،در پژوهش حاضر بهعنوان الگویی برای بررسری
عوامل مسثر بر تصمیم حسابرس -بهعنوان فرد مسئول پیادهسازی فناوریهای جدید -بهکرار
میرود (داولینگ7118 ،؛ کورتی

و پی  .)7118 ،الگوی پذیرش فناوری و نظریۀ پرذیرش

و استفاده از تکنولویی ،از نظریه های زیربنایی دلیل اسرتفاده از فنراوری اطالعرات اسرت .از
ای رو ،نظریۀ مرذکور در پرژوهش حاضرر ،بررای درك گررایش بره اسرتفاده از ابریارهرای
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حسابرسی مستمر بهکرار گرفتره شرده اسرت .نظریرۀ پرذیرش و اسرتفاده از تکنولرویی یرک
چارچوب نظری است که بر اساس آن استفاده از نوع داصی از فناوری مورد ارزیابی تررار
میگیرد .از آنجا که الگوهای پرذیرش فنراوری و نظریرۀ پرذیرش و اسرتفاده از تکنولرویی،
گرایش فردی به استفاده از فناوری ارائه شده را توضیح میدهد ،در ای نظریهها ،فرر

برر

ای است که ای گونره گررایشهرای فرردی در درون سرازمان شرکل مریگیررد (گرونیالی و
همکاران .)7157 ،باید به مدیران ای آگاهی داده شود که در صورت استفاده از حسابرسی
مستمر ،عملکرد شغلیشان ارتقا مییابد« :ارتقای عملکرد شغلی» .همچنی باید ای آگراهی
به آنها داده شود که سیستم حسابرسی مستمر دارای سهولت استفاده است« :سهولت استفاده
از سیستم حسابرسی مستمر» .ای آگاهی ،گرایش بره اسرتفاده از سیسرتم حسابرسری مسرتمر
توسط مدیران و حسابرسان را افریایش مریدهرد .اینکره حسابرسران از «حمایرت سرازمان از
استقرار سیستم حسابرسی مستمر» اطمینان یابند ،بالحبع میتواند گررایش بره اسرتفاده از ایر
فناوری را در فعالیت های آنان افیایش دهد .عرالوه برر ایر  ،حسابرسران دادلری فشرارهرای
اجتماعی زیادی را از دادل و دارج شرکت را تحمل میکنند .فشرارهای دادلری ،بیشرتر از
سوی مدیران و سرپرستان است .فشارهای دارجی ،به استفادۀ گسترده از ای فناوری توسط
شرکت های دیگر و ترویج ای فناوری توسط گروه های حرفرهای تأثیرگرذار ماننرد انجمر
حسابرسان دادلی 9و انجمر حسرابداران مردیریت 2برمریگرردد .عکر العمرل حسابرسران
دادلی ،به ای فشارها در استفاده از سیستم حسابرسی مستمر ،طبیعتاً بر طرز تلقری جامعره از
حسابرسان دادلری ترأثیر شرگرف دواهرد گرذارد« :اثرر اجتمراعی و طررز تلقری دیگرران از
حسابرس دادلی».
درحالیکه سازههای کلیدی در الگوی پژوهش حاضر بر اساس نظریۀ یکپارچۀ پذیرش
و استفاده از تکنولویی انتخاب شدهاند ،محیط محالعه ،نیازمند استفاده از تعردیلکننردههرا و
متغیرهای کنترلی نیی است .از آنجا کره تمرکری پرژوهش برر حسابرسران دادلری شررکتهرا
است ،درك حسابرسان دادلی را در مورد سازههرای کلیردی نظریرۀ پرذیرش و اسرتفاده از
تکنولرویی و گررایش بره اسرتفاده از فنراوری حسابرسری مسرتمر متغیرهرای تعردیلکننرده و
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کنترلی را تحت تأثیر ترار میدهد .بهعنوان مثال ،ممک است شرکتهای برا فرروش برا تر
دارای زیرسادت های سازمانی بهترر و یرا مکانیسرمهرای آموزشری بررای تررویج اسرتفاده از
حسابرسری مسرتمر در میران حسابرسران دادلرری درود باشرد (گرودوی وهمکرراران)7153 ،؛
بنابرای « ،فروش سا نه» به عنوان یک متغیر تعردیلکننرده در الگرو بره حسراب مریآیرد کره
توانایی شرکت در به دست آوردن فناوری و ترویج استفاده از آن در میران کارکنران درود
است .همچنی «استفادۀ داوطلبانه» بهعنوان یک متغیر تعدیلکننده استفاده میشود چراکه از
الیامات الگوی نظریۀ پذیرش و استفاده از تکنولویی است.
ای شش سازه ،نقش مهمری را در گررایش بره اسرتفاده از فنراوری حسابرسری مسرتمر
توسط حسابرسان دادلی ایفا مریکننرد .ایر شرش سرازه شرامل «ارتقرای عملکررد شرغلی»،
«سهولت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر»« ،حمایت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی
مستمر»« ،اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از حسابرس دادلی»« ،فروش سا نه» و «اسرتفادۀ
داوطلبانه» میباشند .الگوی پژوهش به شرب شکل شمارۀ  5است.
درجۀ سهولت استفاده از
سیستم حسابرسی مستمر

H1

ارتقای عملکرد شغلی

H2

گرایش به استفاده از سیستم

H5a

حسابرسی مستمر توسط

H3

حسابرسان دادلی
H6

سیستم حسابرسی مستمر

H5b

H4

اثر اجتماعی و طرز تلقی

H5c
H5d

استفادۀ داوطلبانه

حمایت سازمان از استقرار

فروش سا نه
شکل شمارۀ  .1الگوی پژوهش

دیگران از حسابرس دادلی
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هرانتون و همکراران ( )7118پژوهشری در دصروص نقرش رو بره گسرترش حسابرسری
دادلی انجام دادهاند .یافتههای ای تحقیق نشان داد که او ً ،ارزیابی ریسک ،نیاز ضروری
حسابرسی دادلی است؛ ثانیراً ،سررمایهگرذاری در تکنولرویی و دانرش و اسرتفاده از آنهرا
بهعنوان شادصی برای حسابرسی دادلی اثربخش بره شرمار مریرونرد .هرانتون و همکراران
( )7151بیش از هفتاد عامل تأثیرگذار بر کیفیت اسرناد و فراینردهای مرورد بررسری توسرط
حسابرس را بر شمرده و بیان نمودند که حسابرسی دادلی بر چندی عامل کیفیت بخش بره
فرایندها و اسناد تهیه شده توسط صاحبکار تأثیرگذار است که از عمدهتری آنها ،کیفیت
بخشی به فرایند حسابرسی مستمر است.
چران و واسرارهلی ( )7155در پژوهشری بره بررسری پررذیرش حسابرسری مسرتمر توسررط
حسابرسان دادلی پردادتند و به ای نتیجه رسیدند که در حال حاضر شرکتهرای متعرددی
در حال استفاده از نوعی از حسابرسی مستمر و نظارت بر کنترلها میباشرند ،در حرالی کره
دیگر شرکتها در حال تالش برای اتخرا فر آوریهرای حسابرسری پیشررفتهترری هسرتند.
نتایج پژوهش نشان میدهد شرکتها به دلیل پیچیدگیهای احتمالی که سیسرتم حسابرسری
مستمر ممک است به همراه داشته باشد ،بهطور عمده از پذیرش آن امتناع مینمایند.
گونیالی و همکاران ( )7157بیان داشتند با وجود میایای زیاد سیستم حسابرسری مسرتمر،
تبلیغ ،پذیرش و استفاده از آن در عمل کند بوده است .برای به دست آوردن بینشری نسربت
به ای موضوع با  751حسابرس دادلی در سراسر جهان در مورد تمایرل و گررایش آنهرا بره
استفاده از حسابرسی مستمر ،نظردواهی انجام داده شد .به طور دراص ،سرهولت اسرتفاده از
سیستم حسابرسی مستمر و اثر اجتماعی ،عامل مهمری از گررایش حسابرسران دادلری بررای
استفاده از حسابرسی مستمر است .همچنی حجم فروش سا نۀ شرکت و استفادۀ داوطلبانه،
به طور تابل توجهی ،رابحۀ بی ارتقای عملکررد شرغلی و اثرر اجتمراعی را تعردیل مریکنرد.
عالوه بر ای  ،تفاوتهای منحقهای عامل با اهمیت کلیدی نظریۀ یکپارچۀ پذیرش و استفاده
از تکنولویی است .به طور دراص احتمرال بیشرتری دارد کره حسابرسران دادلری آمریکرای
شمالی ،از حسابرسی مستمر با توجه بره فشرارهرای اجتمراعی از طریرق همکراران و مقامرات
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با تر ،استفاده نمایند .از سوی دیگر ،حسابرسانی که در داورمیانه هستند ،احتمرال بیشرتری
دارد از حسابرسی مستمر تنها در صورت زما جرا شدن توسط مقامات استفاده نمایند.
مارک

و فارتی ( )7159در محالعرهای درك سررمایهگرذاران ییرحرفرهای را از ارزش

افیایی ایجاد شده توسط حسابرسی مستمر و کنترل نظارت مستمر نسبت به حسابرسی سرنتی
دورهای بررسی کردند .نتایج حاصل نشان میدهد که اگرچه سرمایهگذاران ییرحرفهای برر
ای باورند که حسابرسی مستمر احتمال دحاها و ادتالس داراییها را کاهش مریدهرد ،امرا
برای سررمایهگرذاران ییرحرفرهای در کنرار سررمایهگرذاری ،ارزش افریودۀ دیگرری ایجراد
نمینماید.
مالسکی و سات ( )7151در پژوهشی به بررسی اتکای حسابرسان مسرتقل برر اسرتفاده از
حسابرسی مستمر توسط حسابرسان دادلری پردادتنرد .نترایج حاصرل نشران داد کره بودجرۀ
حسابرسی در صورت استفاده از سیستم حسابرسی مسرتمر برهجرای سیسرتمهرای حسابرسری
سنتی ،بهطور تابرل تروجهی کراهش مرییابرد .مقیسره ( ،)5935رابحرۀ بری کیفیرت عملیرات
حسابرسی دادلی و گردش وجه نقد عملیاتی با اتالم تعهدی ادتیاری را بررسری کررد و بره
ای نتیجه رسید که ارتبرا تروی بری کیفیرت عملیرات حسابرسری دادلری و اترالم تعهردی
ادتیاری ،وجود دارد.
پورحیدری و رضایی( )5935در پژوهشی هشت عامل تأثیرگذار بر ایجاد ارزش افریودۀ
حسابرسی را دادلی مرورد بررسری تررار دادنرد .نترایج ایر پرژوهش نشران داد کره تفراوت
معناداری بی دیدگاه مدیران و دیدگاه حسابرسان دادلی در رابحه با عوامل مسثر برر ارزش
افیودۀ حسابرسی دادلی وجود دارد .رحمانی و همکراران ( )5932در پژوهشری بره بررسری
موانع استقرار واحد حسابرسی دادلی در دانشگاههای دولتی ایرران پردادتنرد .آنهرا بره ایر
نتیجه رسیدند که موانع پیشرروی اسرتقرار سیسرتم حسابرسری مسرتمر شرامل عردم شرنادت،
آموزش و موانع فرهنگی ،سازمانی و تانونی ،در حسابرسی دادلی در سه گروه اصلی جای
می گیرند« :موانع مرتبط با کارکنان واحد حسابرسی دادلی» و «هماهنگی مناسب فرهنگری،
سازمانی و تانونی» شامل محدودیت های مرتبط با فرهنگ و توانی حاکم بر محیط جامعه و
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محرریط سررازمانی اسررت .همچنرری عرردم شررنادت ،آمرروزش و همرراهنگی مناسررب ،برره
محدودیت های مرتبط با ابعاد آموزشی که از سوی بخش هرای درون سرازمانی و نهراد هرای
حرفهای جامعه تحت تأثیر ترار میگیرد ،اشاره دارد .از سویی موانع مرتبط با کارکنان نیی
به کمبود نیروی متخصص در زمینۀ حسابرسی دانشگاهها و عدم اشرتغال حسابرسران مسرتقل
باتجربه در زمینۀ حسابرسی دادلی اشاره میکند.
سپاسی و کاظمپور ( )5932در پژوهشی به بررسی تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و واحد
حسابرسی دادلی بر هموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شرده در برورس پردادتنرد .بری
وجود کمیتۀ حسابرسی و حسابرس دادلی با هموارسازی سود ،رابحۀ معکوس و معنراداری
وجود دارد؛ بدی معنا که میتروان برا مسرتقر کرردن کمیترۀ حسابرسری و واحرد حسابرسری
دادلی در سازمانها ،هموارسازی سود را کاهش داد.
فرضیههای پژوهش

موضوع پژوهش ،بررسی گررایش بره اسرتفاده از حسابرسری مسرتمر توسرط حسابرسران
دادلی است که برای انجام ای پژوهش ،فرضیههای زیر در نظر گرفته شده و مورد آزمرون
ترار میگیرد:
درجۀ سهولت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر میتوانرد یکری از د یرل گررایش بره
استفاده از ای سیستم توسط حسابرسان دادلی گردد .با اسرتقرار سیسرتم حسابرسری مسرتمر
ای بریم وجرود دارد کره ماهیرت مسرئولیتهرا و فعالیرتهرای حسابرسری دادلری از حالرت
یکنوادت به حالت انفعالی درآید .در سیستم حسابرسی مستمر ،فرایندهای حسابرسی شامل
بررسی معامالت و رعایت استانداردها و توانی  ،بیشتر بهصورت دودکار انجام میشرود .از
ای رو ،وظایف حسابرس دادلی در تعیی اهداف حسابرسی سختتر دواهد شد :اطمینران
از برآوردهای انجام شده ،رعایت استانداردها و سایر مواردی که نیاز به تضاوت حسابرسان
دارد.
از مهم تری نقشهای حسابرسری دادلری در محریط حسابرسری مسرتمر ،بازرسری نقرا
ضعف و تروت شناسرایی شرده توسرط سیسرتم حسابرسری مسرتمر اسرت؛ همچنری بررسری
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رویههای حسابرسی که نیاز به تضاوت حرفهای دارد (چران و واسرارهلی)7155 ،؛ بنرابرای ،
هر مقدار حسابرسان دادلی سهولت بیشتری در استفاده از سیستم حسابرسی مستمر احسراس
کنند ،نقشهرای درود را بهترر مریپذیرنرد و در نتیجره گررایش آنهرا بره اسرتفاده از سیسرتم
حسابرسی مستمر افیایش دواهد یافت .از ای رو ،فرضیۀ اول به ای صورت ارائه میگردد:
 :H1سهولت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر ،گرایش حسابرسران دادلری بره اسرتفاده از
حسابرسی مستمر را افیایش میدهد.
افیایش عملکرد شغلی مریتوانرد یکری دیگرر از د یرل گررایش بره اسرتفاده از سیسرتم
حسابرسی مستمر توسط حسابرسان دادلی گردد .حسابرسی مستمر دارای فوایرد بسریاری از
جمله کشف اشتباهات و تقلبهای مستمر و استفاده از الگوهای تجییه و تحلیل داده اسرت
که همگی منجر به ارتقای سیستم کنترل دادلی دواهند شد .در صورت اعتقراد حسابرسران
دادلی به ای فواید ،مییان استفادۀ آنها از سیستم حسابرسری مسرتمر افریایش دواهرد یافرت
(داولینگ .)7113 ،از ای رو ،فرضیۀ دوم به ای صورت شکل گرفته است:
 :H2ارتقای عملکرد شغلی ،گرایش حسابرسان دادلری بره اسرتفاده از حسابرسری مسرتمر را
افیایش میدهد.
مییان حمایت و پشتیبانی زیرسادتهای سازمانی از سیستم حسابرسی مستمر میتواند بر
پذیرش سیستم توسط حسابرسان دادلی تأثیر مثبت داشته باشد .به ای معنا که محیط فنی و
سازمانی شرکت به نحوی طراحی شده باشد که موانع استفاده از سیستم حسابرسی مستمر را
از بی ببررد (برراون و همکراران .)7112 ،پشرتیبانی سرادتارهرای سرازمانی و فنری از سیسرتم
حسابرسی مستمر به معنی پشتیبانی فنری ،مرالی و آموزشری و نیری تهیرۀ منرابع زم برهمنظرور
سهولت استفاده از سیستم حسابرسری مسرتمر توسرط حسابرسران دادلری اسرت .از ایر رو،
فرضیۀ سوم بهصورت زیر محرب میشود:
 :H3حمایت سازمان ،گرایش حسابرسان دادلی به استفاده از حسابرسری مسرتمر را افریایش
میدهد.
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اثر اجتماعی نیی از جمله عوامل تأثیرگذار بر استفاده از سیستم حسابرسی مستمر توسرط
حسابرسان دادلی است .اثرات اجتماعی به ای معنا است که افررادی کره بررای حسابرسری
دادلی مهم هستند چقدر معتقدند که وی باید از سیسرتم حسابرسری مسرتمر اسرتفاده نمایرد.
اثرات اجتماعی یکی از عوامل مستقیم در تعیی رفتار افرراد هسرتند (داولینرگ .)7118 ،اثرر
اجتماعی رفتار حسابرس دادلی شامل برداشت همپیشرگان ،مرافوق و مردیران ارشرد از وی
است .از ای رو ،فرضیۀ چهارم به شکل زیر دواهد بود:
 :H4اثر اجتماعی ،گررایش حسابرسران دادلری بره اسرتفاده از حسابرسری مسرتمر را افریایش
میدهد.
در عمده پژوهشهرای در زمینرۀ حسابرسری دادلری ،جنسریت ،سر و تجربره برهعنروان
متغیرهای کنترلی انتخاب میشوند .ولی از آنجا که حسابرسری مسرتمر یرک سیسرتم فرردی
نیست ،در ای پژوهش بهجای متغیرهای جنسیت ،س و تجربه که متغیرهایی فرردی هسرتند
از متغیر «فروش سا نه» استفاده شده است .انتظار میرود متغیر فروش نقش تعدیلکننردگی
در گرررایش حسابرسرران دادل ری برره اسررتفاده از حسابرس ری مسررتمر داشررته باشررد (گررونیالی و
همکاران .)7157 ،انتظار بر ای است که شرکتهای با فروش سا نۀ بیشتر ،دسترسی بهتری
به زیرسادتهای فنی و سازمانی داشته باشند .با فرروش بیشرتر ،سرهولت اسرتفاده و ارتقرای
عملکرد شرغلی در تالرب آمروزش و فرهنرگ سرازمانی تسرهیل دواهرد گردیرد .از ایر رو
فرضیههای زیر را میتوان محرب نمود:
 :H5aفروش سا نه ،رابحۀ میان سهولت استفاده و گرایش بره اسرتفاده از سیسرتم حسابرسری
مستمر توسط حسابرسان دادلی را تعدیل مینماید.
 :H5bفروش سرا نه ،رابحرۀ میران ارتقرای عملکررد شرغلی و گررایش بره اسرتفاده از سیسرتم
حسابرسی مستمر توسط حسابرسان دادلی را تعدیل مینماید.
 :H5cفروش سا نه ،رابحۀ میان حمایت سازمان و گرایش بره اسرتفاده از سیسرتم حسابرسری
مستمر توسط حسابرسان دادلی را تعدیل مینماید.
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 :H5dفروش سا نه ،رابحۀ میان اثر اجتماعی و گرایش به استفاده از سیستم حسابرسی مستمر
توسط حسابرسان دادلی را تعدیل مینماید.
متغیر تعدیلکنندۀ دیگر ،استفادۀ داوطلبانه از سیسرتم حسابرسری مسرتمر اسرت .اسرتفادۀ
داوطلبانه تنها بر متغیر اثر اجتماعی ،تأثیر تعدیلکنندگی مریگرذارد (گرونیالی و همکراران،
 .)7157با توجه به ای موضوع ،فرضیۀ ششم بهصورت زیر محرب میشود:
 :H6استفادۀ داوطلبانه رابحۀ میان اثر اجتمراعی و گررایش بره اسرتفاده از سیسرتم حسابرسری
مستمر توسط حسابرسان دادلی را تعدیل مینماید.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی است که در پی توصریف روابرط بری متغیررهرا
دواهد بود .ای پژوهش کاربردی و مبتنی برر تجییره و تحلیرل اطالعرات جمرعآوری شرده
است .جامعۀ آماری ای پژوهش از کلیۀ شرکتهای پذیرفته شرده در برورس اوراق بهرادار
تهران تشکیل میشود .شرکتهایی که حرائی شررایط زیرر باشرند برهعنروان نمونرۀ پرژوهش
انتخاب میشوند:
الف .در طی دورۀ زمانی پژوهش در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
ب .در شرکت انتخاب شده ،واحد حسابرسی دادلی وجود داشته باشد.
جمعاً  571شرکت بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای کلیۀ حسابرسان دادلی شرکتهرا
پرسشنامه ارسال گردید که تنها  21شرکت حاضر به همکاری شدند .پرسشنامههای ارسرالی
برای حسابرسان دادلی شامل  53سسال اصلی است .همچنی پرسشنامهها به دو گروه تقسیم
میشود :گروه اول برای شرکتهایی که حسابرسی مسرتمر در شررکتهرای آنهرا عملیراتی
شده است و گروه دوم شرکتهایی که حسابرسی مستمر برای آنها برنامه ریریی شرده ،امرا
هنوز اجرا نشده است.
در ای پژوهش ،متغیرهای مستقل ،شامل سهولت استفاده از سیسرتم حسابرسری مسرتمر،
ارتقای عملکرد شغلی ،حمایت سازمان از سیستم حسابرسی مسرتمر و اثرر اجتمراعی اسرت.
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گرایش به استفاده از سیستم حسابرسی مستمر ،متغیرر وابسرته ایر پرژوهش اسرت؛ همچنری
فروش سا نه و استفادۀ داوطلبانه از متغیرهای تعدیلکننده ای پژوهش هستند.
برای تجییه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیهها ،برا اسرتفاده از روش حرداتل مربعرات
جیئی و با استفاده از نرمافیار ( )PLS1که یک نرمافیار تجییه و تحلیل چند متغیره تدرتمند
است ،آزمون میشود .بهمنظور آزمون فرضیهها در ابتدا از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
برای بررسی نرمال بودن توزیع سسا ت پرسشنامه مورد آزمون استفاده شده است .برا توجره
به سحح معناداری آزمون کولموگروف اسمیرنوف همۀ سسا ت پژوهش ،توزیع دادهها در
ای نمونۀ آماری نرمال نیست .برا توجره بره نترایج بره دسرت آمرده از آزمرون کلمروگروف
اسمیرنوف و با توجه به تعداد دادهها برای استفاده از نرمافیار لییرل و ایموس کافی نیسرت،
برای بررسی الگوی مفهومی و انجام معاد ت سادتاری و بررسی الگوهای اندازهگیری ،از
نرمافیار اسمارت پی ال اس 3استفاده شده است.
بهمنظور بررسی پایایی سسا ت پرسشنامه از روشهای فورنل و رکر ،آلفای کرونبرا
و پایایی ترکیبری اسرتفاده شرده اسرت .در روش فورنرل و رکرر کره مقردار مناسرب بررای
 AVE2را  1/1به با معرفی کردهاند .برای تمامی  1متغیر مقدار  AVEبیشتر یا مسراوی 1/2
است .همچنی با توجره بره اینکره مقردار مناسرب بررای آلفرای کرونبرا  ،1/2بررای پایرایی
ترکیبی  1/2و برای  1/1 ،AVEاست و تمامی معیارها در تسرمت سرنجش برارهرای عراملی
مقدار مناسبی دارند ،میتوان مناسب بودن وضرعیت پایرایی و روایری همگررای پرژوهش را
تأیید سادت.
نتایج آزمون فرضیهها

بعد از بررسی برازش الگوهای اندازهگیری نوبت به برازش الگروی سرادتاری پرژوهش
میرسد .بخش الگوی سادتاری بر دالف الگوهای اندازهگیرری ،بره سرسا ت (متغیررهرای
آشکار) کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط میان آنها بررسی میگردد .برای
برازش الگوی سادتاری از سه روش معنراداری ( tمقرادیر  ،)tمعیرار ضرریب تعیری یرا  R2و
معیار  Redundancyاستفاده میشود.
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جدول شمارۀ  .1خالصه یافتههای فرضیههای اول تا چهارم پژوهش

متغیر مستقل

ضریب مسیر

آمارۀ t

سحح معناداری

نتیجۀ آزمون

H1

سهولت استفاده

1/727

7/337

کمتر از 1/111

تأیید

H2

ارتقای عملکرد شغلی

1/592

5/327

بیشتر از 1/111

رد

H3

حمایت سازمان

1/717

7/152

کمتر از 1/111

تأیید

H4

اثر اجتماعی

1/912

9/991

کمتر از 1/111

تأیید

فرضیه

در جدول شمارۀ  5نتایج آزمون فرضیههای اول تا چهارم نشان داده شده است .همچنی
نتایج آزمون کلیه فرضیهها را در شکل شرمارۀ  7نیری مریتروان مشراهده نمرود .برا توجره بره
یافتههای پژوهش ،ضرایب مسیر فرضیههای یک الی چهار مثبت است و مقردار آمرارۀ  tدر
فرضیههای یک ،سه و چهار بیشتر از  5/33و سرحح معنراداری نیری کمترر از  1/11اسرت .برا
توجه به ای نتایج و اعداد میتوان گفت که فرضیههای یک ،سه و چهار رد نمیشرود؛ امرا
فرضیۀ ( )7با توجه به مقدار آمارۀ  tکه کمتر از  5/33و برابر با  5/327و سحح معناداری آن
نیی بیشتر از  1/11است ،رد میشود.
در جدول شمارۀ  7نتایج آزمون فرضریههرای پرنجم و ششرم آورده شرده اسرت .فرضریۀ
پنجم با استفاده از  2فرضیۀ فرعی مورد آزمون ترار گرفته است که شامل فرضیههرای  1aترا
 1dاست .در الگوی جیءبهجیء و کلی ،متغیرر فرروش سرا نه نمریتوانرد برر رابحرۀ سرهولت
استفاده و ارتقاء عملکرد شغلی و گرایش به استفاده از سیستم حسابرسری اثرر تعردیلگرری
داشته باشد ،زیرا عالوه بر اینکره معنراداری رابحره را تغییرر نمریدهرد ،ضرریب مسریر را نیری
کاهش میدهد .بنابرای  ،می توان گفت که فروش سرا نه ،رابحرۀ میران سرهولت اسرتفاده و
ارتقای عملکرد شغلی و گرایش به استفاده از سیستم حسابرسری مسرتمر توسرط حسابرسران
دادلی را در الگوی جیءبهجیء و کلی تعردیل نمریکنرد .در نتیجره فرضریههرای  1aو  1bرد
میشود.
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جدول شمارۀ  .2خالصه یافتههای فرضیههای فرعی پژوهش

فرضیه

متغیر مستقل

توضیحات
بدون متغیر تعدیلگر
فروش سا نه

H5A

سهولت

با متغیر تعدیلگر فروش

استفاده

سا نه (الگوی جیئی)
با متغیر تعدیلگر فروش
سا نه (الگوی کلی)
بدون متغیر تعدیلگر
فروش سا نه

H5B

ارتقای

با متغیر تعدیلگر فروش

عملکرد شغلی

سا نه (الگوی جیئی)
با متغیر تعدیلگر فروش
سا نه (الگوی کلی)
بدون متغیر تعدیلگر
فروش سا نه

H5C

حمایت

با متغیر تعدیلگر فروش

سازمان

سا نه (الگوی جیئی)
با متغیر تعدیلگر فروش
سا نه (الگوی کلی)
بدون متغیر تعدیلگر
فروش سا نه

H5D

اثر اجتماعی

H6

اثر اجتماعی

با متغیر تعدیلگر فروش
سا نه (الگوی جیئی)
با متغیر تعدیلگر فروش
سا نه (الگوی کلی)
بدون متغیر تعدیلگر
استفادۀ داوطلبانه
بدون متغیر تعدیلگر
استفادۀ داوطلبانه

ضریب

آمارۀ t

سحح معناداری

1/727

7/337

کمتر از 1/111

1/733

7/782

کمتر از 1/111

1/72

9/723

کمتر از 1/111

1/592

5/327

بیشتر از 1/111

1/553

5/732

بیشتر از 1/111

1/182

1/322

بیشتر از 1/111

1/717

7/152

کمتر از 1/111

1/721

7/131

کمتر از 1/111

1/71

7/729

کمتر از 1/111

1/912

9/991

کمتر از 1/111

1/935

9/731

کمتر از 1/111

1/919

9/739

کمتر از 1/111

1/912

9/991

کمتر از 1/111

مسیر

نتیجرررۀ
آزمون

رد

رد

تأیید

تأیید

رد

تأیید
1/123

2/932

کمتر از 1/111
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در الگوی جیءبهجیء فرضیههای  1cو  ،1dمتغیر فروش سا نه میتواند بر رابحۀ حمایرت
سازمان و اثر اجتماعی و گرایش به استفاده از سیستم حسابرسی اثر تعدیلگری داشته باشد.
زیرا عالوه بر اینکه معناداری رابحه را حفظ میکند ،ضریب مسیر را نیری افریایش مریدهرد.
بنابرای  ،میتوان گفت که فرروش سرا نه رابحرۀ میران حمایرت سرازمان و اثرر اجتمراعی و
گررایش بره اسرتفاده از سیسرتم حسابرسری مسرتمر توسرط حسابرسران دادلری را در الگروی
جیءبهجیء تعدیل مینماید .در نتیجه فرضیۀ  1cو  1dدر الگوی جیءبهجیء رد نمریشرود .در
الگوی کلی نیی در فرضیۀ  1dچون ای متغیر تعدیلگرر ضرریب مسریر را کراهش مریدهرد،
نمیتواند بهعنوان تعدیلگر در نظر گرفته شود .بنابرای  ،در الگروی کلری اثرر تعردیلگرری
ای متغیر رد میشود ،اما فرضیۀ  1cبا توجه به اینکره ضرریب مسریر را کراهش نمریدهرد رد
نمیشود.
یافتههای پژوهش همچنی نشان میدهد ،متغیر استفادۀ داوطلبانه میتوانرد برر رابحرۀ اثرر
اجتماعی و گرایش به استفاده از سیستم حسابرسی اثر تعدیلگری داشته باشرد .زیررا عرالوه
بر اینکه معناداری ،رابحه را حفظ میکند ،ضریب مسریر را نیری افریایش مریدهرد .بنرابرای ،
میتوان گفت که استفادۀ داوطلبانه ،رابحۀ میان اثر اجتماعی و گرایش به استفاده از سیسرتم
حسابرسی مستمر توسط حسابرسان دادلی را تعدیل مینماید .به عبارت دیگر فرضریۀ  ،3رد
نمیشود .نتایج مربو به فرضیه های پنجم و ششم را میتوان در شکل شمارۀ  7نیی مشراهده
نمود.
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شکل شمارۀ  .2نمودار ضرایب معناداری الگو

نتیجهگیری و پیشنهادها

در حالی که استفاده از سیسرتم حسابرسری مسرتمر دارای میایرای فراوانری اسرت ،هنروز
آنطور که باید در کشور مورد استقبال ترار نگرفته است و ترا بره امرروز حسابرسری مسرتمر
به طور محدود توسط حسابرسان دادلی استفاده شده است .از ای رو ،هدف محالعۀ حاضرر
بررسی د یل گرایش به استفاده از سیستم حسابرسی مستمر توسط حسابرسان دادلری بروده
است .در ای راستا از  21شرکت دارای واحد حسابرسی دادلی شرکتهای پذیرفتره شرده
در بررورس اوراق بهررادار تهررران در دصرروص وضررعیت فعلرری آنرران در اسررتفاده از فنرراوری
حسابرسی مستمر نظردواهی صورت گرفته شده است .با استفاده از نظریۀ یکپارچۀ پرذیرش
و استفاده از تکنولویی مبتنی بر تئوری رفتاری ،به تجییه و تحلیل پاسخ های پاسخدهندگان
برای پیدا کردن عوامل مهم منتهی به گررایش اسرتفاده از حسابرسری مسرتمر پردادتره شرده
است.
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طبق ایر نظریره ،شرش دلیرل گررایش بره اسرتفاده از سیسرتم حسابرسری مسرتمر توسرط
حسابرسان دادلی «ارتقای عملکرد شغلی»« ،سهولت استفاده از سیستم حسابرسری مسرتمر»،
«حمایت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی مستمر» و «اثر اجتماعی و طررز تلقری دیگرران
از حسابرس دادلی»« ،فروش سا نه» و «استفادۀ داوطلبانه» معرفی گردید .نتایج یافتهها نشان
میدهد که «سرهولت اسرتفاده از سیسرتم حسابرسری مسرتمر»« ،حمایرت سرازمان از اسرتقرار
سیسررتم حسابرسرری مسررتمر»« ،اثررر اجتمرراعی و طرررز تلقرری دیگررران از حسررابرس دادلرری»،
پیشبینیکنندۀ مهمی از گرایش حسابرسان دادلی به استفاده از حسابرسی مستمر میباشرند.
همچنی فروش سا نۀ شرکت و استفادۀ داوطلبانه به طور تابل توجهی ،رابحرۀ بری حمایرت
سازمانها و اثر اجتماعی را تعدیل مینماید .ای در حالی است که ارتقرای عملکررد شرغلی
حسابرسان در نتیجۀ اسرتفاده از سیسرتم حسابرسری مسرتمر از د یرل گررایش بره اسرتفاده از
سیستم نیست .ای نتیجه میتواند حاکی از عدم توجه سازمانها به حرفۀ حسابرسی دادلی و
در نتیجه کراهش انگیریۀ حسابرسران دادلری بره اسرتفاده از حسابرسری مسرتمر باشرد .نترایج
پژوهش حاضر با نتایج پژوهش گونیالی و همکاران ( )7157همخوانی دارد.
نتایج نشاندهندۀ آن است کره سرهولت اسرتفاده ،حمایرت سرازمانهرا و اثرر اجتمراعی،
گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر را افیایش میدهد ،زیرا سرهولت اسرتفاده از سیسرتم
حسابرسی مستمر سبب میشود که حسابرسان دادلی کارهرای درود را برا سررعت بیشرتری
انجام دهنرد و مردیران سرازمانهرا برا حمایرت درود در عملیراتی نمرودن حسابرسری مسرتمر
میتوانند گام مسثری برای استفاده از حسابرسی مستمر توسرط حسابرسران دادلری بردارنرد.
همچنی  ،فشارهای دادلی (مدیران شرکتها) و فشارهرای درارجی (انجمر هرای حرفرهای
مانند انجم حسابرسان دادلی) نقش بسیایی در گررایش حسابرسران دادلری بره اسرتفاده از
حسابرسی مستمر دارند .فروش سا نه نیی رابحۀ میان حمایت سرازمانهرا و اثرر اجتمراعی برا
گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر را تعدیل مینماید؛ زیرا زمرانی کره شررکت درآمرد
با یی دارد ،مدیران شرکت با توجره بره حجرم فعالیرت شررکت از پیرادهسرازی حسابرسری
مستمر حمایت میکنند ،اما زمانی که درآمد شرکت پایی است و شرکت کوچک اسرت،
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مدیران شرکت حمایرت چنردانی از حسابرسری مسرتمر نمریکننرد ،زیررا عقیرده دارنرد کره
حسابرسی سنتی برای شرکت آنها کافی است .همچنی بهطور معمول مدیران شررکتهرا و
انجم های حرفهای بر شرکتهای بیرگ مبنی بر اجرای حسابرسی مستمر فشار میآورند.
بر اساس یافتههای حاصل از تجییه تحلیل دادهها ،متغیر استفادۀ داوطلبانره مریتوانرد بره
رابحۀ اثر اجتماعی و گرایش به استفاده از سیستم حسابرسی اثرر تعردیلگرری داشرته باشرد.
زیرا عالوه بر اینکه معناداری رابحه را حفظ میکند ،ضریب مسیر را نیری افریایش مریدهرد.
بنابرای  ،میتوان گفت که استفادۀ داوطلبانه ،رابحۀ میان اثر اجتماعی و گرایش بره اسرتفاده
از سیستم حسابرسی مستمر توسط حسابرسان دادلی را تعدیل مینماید .در نهایت ،با توجره
بره از نتررایج پررژوهش ،پیشرنهاد مرریگررردد کره مسررئو ن پیررادهسرازی حسابرسرری مسررتمر در
شرکتها به نحوی حسابرسی مستمر را برای حسابرسان دادلی عملیاتی کنند که استفاده از
سیستم برای حسابرسان دادلی تسهیل گردد .همچنی برگیاری کالسهای آموزشی سیستم
حسابرسی مستمر میتواند منجر به گرایش بیشتر حسابرسان دادلی گردد.
یادداشتها
2. UTAUT
4. IMA
6. Smart PLS

1. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
3. IIA
5. Partial Least Square

7. Average Variance Extracted
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