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Abstract
The focus of this research has been “investigation role
and impact of audits' knowledge and skill to principle
and methods of information technology and accounting
information systems on assessment of internal controls
and performance of audit operation “.This article
presents two main hypotheses: The first hypothesis
examines the effects of the auditors’ awareness and skill
in Information Technology (IT) on evaluating internal
controls in order to plan the auditing operations; the
second hypothesis examines the effects of the auditors’
knowledge of IT on their speed and accuracy of
performing the auditing operations. This study was
carried out through the distribution of questionnaires
among auditors and T-tests were run in order to analyze
the data.Results showed that despite of consistent
relationship existence between all research relative and
independent variables, only four basic factors, including
knowledge of accounting information systems,
understanding levels of system security, knowing about
data process and knowing and operating with accounting
software, have significant effect on assessment of
internal controls.
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چکیده
نقطه تمرکز این تحقیق «بررسی نقش و تاثیر آگاهی و مهارت حسابرسان
نسبت به مبانی و روشهای فناوری اطالعات و سیستمهای اطالعاتی
حسابداری بر ارزیابی کنترلهای داخلی و اجرای عملیات حسابرسی» بوده
 که فرضیه اول به بررسی، این مقاله دارای دو فرضیه اصلی میباشد.است
تأثیر آگاهی و مهارت حسابرسان در خصوص فناوری اطالعات بر ارزیابی
کنترلهای داخلی جهت برنامهریزی عملیات حسابرسی پرداخته و فرضیه
دوم به بررسی تأثیر آگاهی و مهارت حسابرسان در خصوص فناوری
اطالعات بر سرعت و دقت حسابرسان در انجام فعالیتهای حسابرسی
 این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه بین حسابرسان انجام و.میپردازد
 نتایج نشان.جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی استفاده شده است
 علیرغم وجود رابطه همسو بین تمامی متغیرهای مستقل و وابسته،داد
 تنها چهار عامل اساسی مشتمل بر آگاهی از سیستمهای اطالعاتی،تحقیق
 آشنایی در خصوص پردازش، شناخت سطوح امنیت سیستم،حسابداری
دادهها و آشنایی و کار با نرمافزارهای حسابداری دارای تاثیر معنیدار بر
.ارزیابی کنترل داخلی و اجرای عملیات حسابرسی میباشند
واژههای کلیدی
 عملیات، کنترل داخلی، سیستم اطالعات حسابداری،فناوری اطالعات
.حسابرسی
 سید محمد موسیزاده:*نویسنده مسئول
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مقدمه
فناوری اطالعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و
مکانی ،دسترسی بهتر و سریعتر به اطالعات ،بهروز بودن و
غیره است .به عبارت دیگر ،فناوری ،روش انجام کارها را
دگرگون ساخته و باعث شده بستری که بر کاغذ بنا شده بود،
به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود که آن را در اصطالح
تبادل الکترونیکی اطالعات مینامند .فناوری اطالعات دقت و
سرعت فرآیند فعل و انفعال را افزایش میدهد و هزینهها را از
طریق کاهش خطاهای انسانی کم میکند .وظیفه فناوری
اطالعات ( )ITپاسخگویی به طراحی کردن ،تکمیل کردن و
نگهداری کردن بسیاری از کنترلها و فرآیند تجاری سازمانها
است .فناوری اطالعات یک نقش بحرانی در کنترل ،پردازش و
ذخیره کردن دادههایی دارد که بطور خالصه شده در
صورتهای مالی گزارش میشوند .پیشرفت روزافزون فناوری
بهخصوص در رابطه با پردازش الکترونیکی دادهها ،منابع
اطالعاتی گوناگونی در اختیار کاربران قرار میدهد که براساس
آن ،نیاز به صورتهای مالی سنتی کاهش مییابد و
چالشهایی پیشروی حسابرسان قرار خواهد گرفت که آنها را
وادار خواهد نمود تا در خصوص این تغییر و تحوالت در صنعت
انفورماتیک یا همان پردازش الکترونیکی دادهها به تفکر
بنشینند.
در حال حاضر فناوری برای حسابرسان هم تهدید ایجاد کرده
است و هم فرصت ایجاد کرده است .یکی از این تهدیدات برای
حسابرسان عدم شناخت این فناوریها است و این بر فرآیند
حسابرسی اثر میگذارد .این امر ممکن است نیازمند
آموزشهای اضافی و تربیت بخشی از (جامعه) حسابرسان باشد.
گذشته از این ،استفاده از فناوری کامپیوتری در سیستم
حسابداری همچنین ممکن است یک فرصت خوب برای
حسابرسان ایجاد کند .هماکنون ،تعداد زیادی از شرکتهای
حسابرسی برای کارکنانشان کامپیوتر شخصی و نرمافزار
حسابرسی فراهم کردند ،که به برخی از کارها از قبیل تهیه تراز
آزمایشی و برگه استخدام کارگران کمک میکند .نرمافزارهای
حسابرسی به حسابرسان اجازه میدهد تحلیلهای سخت و
مشکل ،مثل تحلیل رگرسیون را مورد تجزیه و تحلیل قرار
دهند .همچنین ،نرمافزارهای حسابرسی به حسابرسان اجازه
میدهد فایلهای داده مشتریان را دریافت کنند و آزمونهای
زیادی بر روی آن انجام دهند .یکی از الزامات مهم حسابرسی
در عصر فناوری اطالعات و در محیط پردازش الکترونیکی
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دادهها ،طراحی صحیح فرایندهای حسابرسی است؛ چون بیشتر
شواهد ،تنها به صورت الکترونیک دردسترس خواهد بود.
حسابرسان مستقل باید بتوانند صحت و کفایت این شواهد را
ارزیابی کنند .از اینرو ،به ناچار افزون بر کسب مهارتهای
گذشته در تشخیص اعتبار ،صحت و کامل بودن ثبتهای
حسابداری ،نیاز به مهارتهای فنی الزم برای حسابرسی
تجارت الکترونیک نیز احساس میشود .این موضوع از جمله
دالیلی به شمار خواهد آمد که تحقیق در رابطه با میزان
مهارت حسابرسان در خصوص مسائل فنی و میزان تاثیرپذیری
فعالیتهای حسابرسی از این مهارتها را توجیه میکند.
با توجه به تحوالت دهه گذشته در زمینه پردازش دادهها از
دستی به مکانیزه و رشد روزافزون استفاده از نرمافزارهای
حسابداری در مراکز گوناگون اداری ،اقتصادی و صنعتی ،هدف
از این تحقیق بررسی این سوال است ،آشنایی ،آگاهی و مهارت
حسابرسان در خصوص این تغییر و تحوالت چه تأثیری روی
اجرای فرایندهای حسابرسی خواهد داشت؟
مروری بر ادبیات تحقیق
فناوری اطالعات
در یک تعریف میتوان فناوری اطالعات را کاربرد فناوری برای
فرایندهای کسب و کار ،گردآوری داده و ارائه گزارشات مفید
برای مدیران دانست .فناوری اطالعات به مجموعهای از
سیستمهای اطالعاتی اشاره دارد که شامل سختافزار ،بانک
اطالعاتی ،نرمافزار ،شبکهها و دیگر وسایل مرتبط میباشد .در
تعریفی دیگر فناوری اطالعات عالوه بر جنبه فناوری سیستم
اطالعاتی ،به عنوان مجموعهای از سیستمهای اطالعاتی،
کاربران و مدیران اطالق میشود .از نظر تانسی و دیگران
فناوری اطالعات ،استفاده از رایانه برای جمعآوری ،پردازش،
ذخیرهسازی و انتشار اطالعات است.
امروزه تحوالت شگرفی در زمینه فناوری اطالعات رخداده
است و پیشرفتهای آن فراگیر شده است ،به طوری که
روندهای دگرگونی را در زمینههای مختلف ایجادکرده است.
مهمترین ویژگیهای آن سرعت زیاد در پردازش دادهها ،دقت
فوقالعاده زیاد ،سرعت باالی دسترسی به اطالعات ،بهروز
بودن ،امکان مبادله الکترونیکی اطالعات ،کیفیت باال ،قیمت
فوقالعاده ارزان و رو به کاهش است ،از طرفی گسترش حجم
عملیات و پیچیدهتر شدن امور را در پیش داریم .با توجه به
تحوالت ذکر شده در دهه گذشته در صنعت انفورماتیک،
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خصوصاً در زمینه نرمافزار ،استفاده از کامپیوتر در سازمانها و
مراکز گوناگون اداری ،اقتصادی و صنعتی رشد فراوانی داشته
است و هدف نهایی برای مدیریت یک سازمان در استفاده از
کامپیوتر ،دستیابی سریع به اطالعات برای تصمیمگیریهای
استراتژیک ،حفظ و امنیت اطالعات میباشد .گرچه فنون
حسابداری و حسابرسی از این نورافشانی بینصیب نماندهاند.
امروزه حسابرسان خالء تئوریک و محدودیت خود را در زمینه
حصول اطمینان از صحت اطالعات دریافتی از سیستم
اطالعاتی و نیز بکارگیری ابزارها و فنون حسابرسی به کمک
کامپیوتر ،بیش از پیش حس میکنند .اگر تا دیروز نادیده
انگاشتن تمامی آنچه در سیستم اطالعاتی میگذشت و جبران
ضعف ناشی از آن ،با تالش بیشتر در دریافت گزارشات چاپی و
رسیدگی آنها امکانپذیر بود ،این روش امروزه کمتر از قبل
حسابرسان را متقاعد میکند .ابعاد سازمانها ،حجم فعالیتها و
تکیه آنها به سیستمهای رایانهای به حدی افزایش یافته که
گزارشات چاپی مورد نیاز حسابرسان در برخی موارد به کوهی
میماند .از سوی دیگر یکپارچگی سیستمها نیز به حدی رسیده
که زنجیره عطف حسابداری ،نامرئی گردیده است.
تأثیر فناوریاطالعات بر فرآیند حسابرسی
سیستمهای اطالعاتی حسابداری ( )AISو مکانیزمهای
پردازش الکترونیکی دادههای اقتصادی و تجاری،کارکرد حرفه
حسابرسی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است .پردازش و
گزارش اطالعات حسابداری توسط حسابداران و اعتباردهی به
آن از سوی حسابرسان در محیط سیستمهای اطالعاتی
حسابداری ،مباحث و گزینشهای جدیدی را در برابر حرفه
حسابرسی قرار داده است که مستلزم واکنش متقابل از طرف
حرفه حسابرسی است .بر این اساس حرفه حسابرسی ناگزیر
است خود را با تحوالت فناوری اطالعات همگام سازد تا ضمن
حفظ جایگاه حرفهای خود در جامعه به عنوان مرجع اعتباردهی
اطالعات مالی شرکتها ،از فرصتهای جدیدی که فناوری
اطالعات عرضه مینماید نیز به طور مطلوب بهره جوید.
یک حسابرس باید در کسب و کار از مشتری برتر باشد (ران
وبر) .به همین منوال یک حسابرس سیستم اطالعاتی باید از
یک مدیر سیستم اطالعاتی درون تشکیالت ،با سیستم آشناتر
باشد .در دنیای در حال تغییر فناوری اطالعات ،اگر چه رسیدن
به چنین درجه باالیی از مهارت رویایی ولی یک وظیفه است.
هدف فناوریاطالعات تغییر اهداف حسابرسی نیست ،بلکه

ممکن است ماهیت (طبیعت) ،میزان (دامنه) و زمانبندی فرایند
حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد.
پردازش الکترونیکی دادهها از دو جنبه بر حسابرسی صورتهای
مالی تأثیر دارد .یک جنبه ،اثر آن در مطالعه و ارزیابی
کنترلهای داخلی است که شامل ارزیابی کنترلهای عمومی
مرکز خدمات رایانهای و کنترلهای کاربردی نرمافزارهای مالی
است .جنبه دیگر ،اثر پردازش الکترونیکی دادهها بر حسابرسی
در مرحله آزمون محتوای صورتهای مالی است .هدف
حسابرسی در مرحله تأمین شواهد کافی به منظور ارائه نظر
درباره صورتهای مالی است.
نگرانی حسابرسان درباره فرآیند توزیع دادهها است .همچنین،
حسابرسان درباره صحت و کامل بودن دادهها موقعی که دادهها
بین کامپیوتر مرکزی (سرور) و شخصی (مشتری) منتقل
میشوند ،نگران هستند.
پیشینه تحقیق
بیرس تاکر و همکاران ( )3110جزء اولین محققانی بودند که
به بررسی آثار فناوریاطالعات بر روی فرآیند حسابرسی
پرداختند .آنها آثار جاری فناوری روی فرآیند حسابرسی را
بررسی کردند و به تأثیراتی که فناوری در آینده ممکن است بر
فرآیند داشته باشد ،اشاراتی داشتند .آنها درباره چگونگی تأثیر
فناوری بر روی برنامهریزی ،آزمون و مستندسازی حسابرسی
تحقیق کردند .آنها به وضوح مشخص کردند که رابطه
معنیداری بین تغییرات در هر مرحله از فرایند حسابرسی و
فناوریهای جدید وجود دارد .با توجه به این که سیستمهای
اطالعاتی متفاوت هستند ،هر حسابرس روشها و رویههای
خاص خودش را به کار میبرد.
یانگ و جوآن ( ،)3115در مقاله خود تحت عنوان «تکامل
حسابرسی فناوریاطالعات و استانداردهای کنترل داخلی در
حسابرسی صورتهای مالی» ،به بررسی تغییرات استانداردهای
کنترل داخلی و حسابرسی فناوری اطالعات در حسابرسی
صورتهای مالی شرکتهای آمریکایی پرداختند .پژوهش آنها
نشان داد که با توجه به گسترش رایانهها در دادهپردازی؛
حسابرسان بایستی اطالعاتی در رابطه حسابرسی ،در محیط
فناوریاطالعات داشته باشند .عالوه بر این در این مقاله عنوان
شد که هر چند اهداف حسابرسی برای سیستمهای رایانهای
شده متفاوت نیست ،ولی رویهها و روشهایی که حسابرسان
بهکار میبرند متفاوت است .آنها همچنین بیان کردند که
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حسابرسی فناوریاطالعات و کنترل داخلی یک رابطه متقارن
با هم دارند.
برازل ( ،)3115در مطالعهای جالب به بررسی تأثیرات کیفیت
کار متخصصان رایانهای ( )CASو سطح مهارت حسابرسان
درخصوص حسابرسی سیستمهای اطالعاتی حسابداری ()AIS
بر روی طراحی و برنامهریزی حسابرسان مستقل پرداخت و به
نتایج زیر دست یافت:
هم مهارت کافی درخصوص حسابرسی سیستمهای اطالعاتی
حسابداری و هم کیفیت کار متخصصان رایانهای بطور
معنیداری بر روی برآورد احتمال خطر کنترل مؤثر است.
داشتن مهارت کافی درخصوص حسابرسی سیستمهای
اطالعاتی حسابداری میتواند نقش مهمی در حسابرسی
شرکتهایی که از سیستمهای اطالعاتی حسابداری پیچیده
استفاده میکنند ،داشته باشد و کمبودهایی که در کیفیت کار
متخصصان رایانهای وجود دارد را جبران کند.
دقت ارزیابی حسابرسان از ریسکهای ذاتی و کنترلی برای
حسابرسانی که دارای مهارت حسابرسی سیستمهای اطالعاتی
حسابداری باالتری هستند ،بیشتر خواهد بود .حسابرسانی که از
مهارت بیشتری درخصوص سیستمهای اطالعاتی حسابداری
برخوردارند ،روشهای حسابرسی مؤثرتری را نسبت به
حسابرسانی که مهارت کمتری دارند ،برنامهریزی میکنند.
برون و ناسوتی ( ،)3110نشان دادند که قانون ساربینز ـ اکسلی
( )soxبر روی نحوه چگونگی اجراء و پیادهسازی فناوری
اطالعات سازمانها تأثیر میگذارد .پیروی از قانون ساربینز ـ
اکسلی حسابرسان را وادار خواهد نمود تا در خصوص کارایی
کنترلهای داخلی اظهارنظر و تصمیمگیری کنند.
جوزف کلچی ( ،)3111به بررسی تأثیر برنامهریزی منابع بنگاه
( )ERPروی فرآیند حسابرسی پرداخت .نتایج تحقیق نشان
داد که سیستم برنامهریزی منابع بنگاه تأثیر معنیداری روی
فرآیند حسابرسی دارند .او به سه نتیجه مهم دست یافت :اول
اینکه ،حسابرسان برای بررسی سیستم کنترل زمان بیشتری
صرف میکنند.
عالوه بر این ،نتایج نشان داد که در حسابرسی شرکتهایی که
از سیستمهای برنامهریزی منابع بنگاه استفاده میکنند ،نیاز به
آزمونهای اساسی کمتر است و سرانجام ،حسابرسان احساس
کردند که خطر کنترل بعد از اجرای برنامهریزی منابع بنگاه
افزایش یافته است.
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مرسی و همکاران ( ،)3100در مقاله خود تحت عنوان «اثر
فناوریاطالعات بر روی حسابرسی داخلی» نشان دادند که،
فناوری اطالعات اثر معناداری بر روی محیط کنترلی ،برآورد
خطر ،فعالیتهای کنترل و ارتباطات و نظارت داشته است.
همچنین ،نشان دادند که تکنولوژی باعث ارتقای عملکرد و
تصمیمگیری مدیریت شده است .عالوه بر این آنها دریافتند که
تکنولوژی بر مکانیسم کنترل داخلی اثر معناداری داشته است.
هندرسون و همکاران ( ،)3102نشان دادند که شناخت ریسک و
مهارت کنترل فناوریاطالعات اثر معنیداری بر روی میزان
حسابرسی داخلی دارد .آنها همچنین اعالم کردند که مدیران
حسابرسان داخلی باید بودجهای جهت آموزش حسابرس درباره
فناوریاطالعات پرداخت کنند.
عربمازار و جمشیدی ( ،)0213به بررسی شناخت کنترلهای
داخلی سیستمهای حسابداری رایانهای توسط حسابرسان
مستقل ایرانی و تأثیر آن بر اظهارنظر حسابرس پرداختند .آنها
در این تحقیق وظایفی که حسابرسان بایستی برای شناخت
کنترلهای داخلی سیستمهای رایانهای انجام دهند به هفده
مورد تفکیک نمودند.
نتایج نشان داد که بسیاری از این وظایف در حد مورد انتظار
توسط حسابرسان رعایت نمیشود .غیر از وظیفه فعالیتهای
حسابرسی و مدیریتی ،انجام سایر مراحل شناخت کنترلهای
داخلی توسط حسابرسان در سطح مطلوب و موردنظر تحقیق
انجام نمیگیرد .این بدان معنی است که ریسک حسابرسی در
ارتباط با متغیرهای شناخت کنترل داخلی سیستمهای رایانهای
بسیار باال است ،یعنی در صورت وجود اشتباه با اهمیت در
حسابها ،احتمال انعکاس در صورتهای مالی و عدم بیان آن
در اظهارنظر حسابرس به اندازه زیادی وجود دارد.
اعتمادی و جوادی ( ،)0230به بررسی تأثیر سیستمهای
پردازش الکترونیکی اطالعات بر روشهای حسابرسی
حسابرسان مستقل پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که
اوالً سیستمهای پردازش الکترونیکی اطالعات ،بر روشهای
حسابرسی مستقل تأثیر دارد؛ ثانیاً میزان تأثیر این سیستمها بر
هر یک از روشهای حسابرسی متفاوت است.
براساس آزمونهایی که انجام گرفت مشخص گردید که
سیستمهای مکانیزه مالی دارای بیشترین تأثیر بر روشهای
ردیابی ،مغایرتگیری ،نمونهگیری ،روشهای تحلیلی و
سندرسی بوده و کمترین تأثیر را بر روشهای محاسبه ،پرس و
جو ،مشاهده و دریافت تائیدیه دارد .همچنین ،نتایج تحقیق
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بررسی تأثیر آگاهی و مهارتهای حسابرسان از مبانی و روشهای فناوری اطالعات بر اجرای مطلوب عملیات حسابرسی

نشان داد که روشهای تجزیه و تحلیل ،بازرسی و مستندسازی
عملیات نیز چندان تحت تأثیر محیط پردازش اطالعات قرار
نمیگیرند.
فرضیههای پژوهش
هدف این تحقیق ،ارزیابی میزان اثربخشی آشنایی حسابرسان با
مبانی و روشهای فناوری اطالعات و مهارتهای حرفهای
آنان بر نحوه ارزیابی سیستمهای کنترل داخلی صاحبکار و
سرعت و دقت در انجام فعالیتها و فرآیند حسابرسی میباشد.
با درنظر گرفتن ادبیات و مبانی نظری احتمال میرود آگاهی و
مهارت حسابرسان از مبانی و روشهای فناوریاطالعات بر
اجرای مطلوب عملیات حسابرسی تأثیرگذار باشد .به همین
دلیل فرضیههای پژوهش به صورت زیر بیان میگردد:
فرضیه الف :آگاهی و مهارت حسابرسان در خصوص فناوری
اطالعات بر ارزیابی کنترلهای داخلی جهت برنامهریزی
عملیات حسابرسی مؤثر میباشد.
الف -0آگاهی از طراحی ،پیادهسازی و اشکالزدایی سیستمهای
اطالعاتی حسابداری رایانهای بر ارزیابی کنترلهای داخلی
جهت برنامهریزی عملیات حسابرسی مؤثر میباشد.
الف -3شناخت سطوح امنیت سیستمهای رایانهای بر ارزیابی
کنترلهای داخلی جهت برنامهریزی عملیات حسابرسی مؤثر
میباشد.
الف -2آشنایی درخصوص پردازش دادهها بر ارزیابی
کنترلهای داخلی جهت برنامهریزی عملیات حسابرسی مؤثر
میباشد.
الف -5آشنایی درخصوص انواع سیستم عامل بر ارزیابی
کنترلهای داخلی جهت برنامهریزی عملیات حسابرسی مؤثر
میباشد.
الف -0آشنایی درخصوص برنامههای کاربردی در رایانه بر
ارزیابی کنترلهای داخلی جهت برنامهریزی عملیات حسابرسی
مؤثر میباشد.
الف -0آشنایی درخصوص زبانهای برنامه نویسی بر ارزیابی
کنترلهای داخلی جهت برنامهریزی عملیات حسابرسی مؤثر
میباشد.
الف -1آشنایی و کار با نرمافزارهای حسابداری بر ارزیابی
کنترلهای داخلی جهت برنامهریزی عملیات حسابرسی مؤثر
میباشد.

فرضیه ب :آگاهی و مهارت حسابرسان درخصوص فناوری
اطالعات بر سرعت و دقت حسابرسان در انجام فعالیتهای
حسابرسی تأثیرگذار میباشد.
ب -0آگاهی از طراحی ،پیادهسازی و اشکالزدایی سیستمهای
اطالعاتی حسابداری رایانهای بر سرعت و دقت حسابرسان در
انجام فعالیتهای حسابرسی تأثیرگذار میباشد.
ب -3شناخت سطوح امنیت سیستمهای رایانهای بر سرعت و
دقت حسابرسان در انجام فعالیتهای حسابرسی تأثیرگذار
میباشد.
ب -2آشنایی درخصوص پردازش دادهها بر سرعت و دقت
حسابرسان در انجام فعالیتهای حسابرسی تأثیرگذار میباشد.
ب -5آشنایی درخصوص انواع سیستم عامل بر سرعت و دقت
حسابرسان در انجام فعالیتهای حسابرسی تأثیرگذار میباشد.
ب -0آشنایی درخصوص برنامههای کاربردی در رایانه بر
سرعت و دقت حسابرسان در انجام فعالیتهای حسابرسی
تأثیرگذار میباشد.
ب -0آشنایی درخصوص زبانهای برنامهنویسی بر سرعت و
دقت حسابرسان در انجام فعالیتهای حسابرسی تأثیرگذار
میباشد.
ب -1آشنایی و کار با نرمافزارهای حسابداری بر سرعت و دقت
حسابرسان در انجام فعالیتهای حسابرسی تأثیرگذار میباشد.
جامعه آماری و نمونه تحقیق
جامعه آماری این تحقیق شامل همه حسابرسانی میباشد که
دارای رده شغلی مدیر حسابرسی ،سرپرست ارشد ،سرپرست،
حسابرس ارشد ،حسابرس و کمک حسابرس میباشند و در
سازمان حسابرسی ،دیوان محاسبات کشور و موسسات
حسابرسی معتمد بورس که عضو جامعه حسابداران رسمی
هستند ،مشغول به فعالیت میباشند.
در این پژوهش با توجه به این که دادهها کیفی هستند برای
محاسبه حجم نمونه از فرمولهایی که برای دادههای کیفی
مناسب است ،استفاده میشود.
به این ترتیب اندازه نمونه را تحت تأثیر نسبت موفقیت )(p
تعریف میکنیم و همچنین با توجه به نامحدود بودن جامعه
آماری فرمول حساب حجم نمونه عبارت است از:
2

Z  . p.q
2

e2

n
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برای به حداکثر رساندن اندازه نمونه  pو  qبرابر  1/0در نظر
گرفته شدند ،سطح اطمینان (  ) 1  و دقت موردنظر ( )eبه
ترتیب  %20و  1/10لحاظ شدند .با توجه به رابطه فوق اندازه
نمونه برابر خواهد بود با:

≈ 267

2
 =1/96 ×4/52×4/5 = 4/9644اندازه نمونه

4/4436

4/46

با توجه به این که حداقل  301پرسشنامه قابل استفاده الزم
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بود و ممکن بود تعدادی از پرسشنامهها قابل برگشت نباشند
و یا غیرقابل استفاده باشند 331 ،پرسشنامه توزیع شد .از331
پرسشنامهای که بین جامعه آماری توزیع گردید  330پرسشنامه
تکمیل و برای تجزیه و تحلیل اطالعات مورد استفاده قرار
گرفت .از بین این  330پرسشنامه  3پرسشنامه به دلیل عدم
پاسخگویی به تعداد زیادی از سواالت قابل استفاده نبودند .در
نگاره شماره  0نحوه توزیع پرسشنامه ارائه شده است.

شرح

تعداد

درصد

پرسشنامههای دریافت شده و قابل استفاده

332

12/1

پرسشنامههای دریافت شده و غیر قابل استفاده

3

1/1

پرسشنامههای دریافت نشده

00

02/0

جمع

331

011

نگاره  .9اطالعات پرسشنامه های توزیع شده تحقیق

روش تحقیق
این تحقیق یک تحقیق توصیفی ،پیمایشی است که مبتنی بر
تحقیقات میدانی و کتابخانهای (از نظر روش گردآوری
اطالعات) است.
روشهای گردآوری اطالعات در این تحقیق آمیزهای از
روشهای تحقیق کتابخانهای و میدانی است .در روش
کتابخانهای از طریق مطالعات کتابخانهای ،ادبیات موضوع و
پیشینه تحقیق و نیز چارچوبی مناسب برای موضوع فراهم شد.
در روش میدانی تحقیق ،از طریق پرسشنامه ،دادههای
موردنیاز برای تأیید و یا رد فرضیههای تحقیق گردآوری شد.
در این تحقیق ،روایی پرسشنامه ،با تدوین پرسشها براساس
مبانی نظری تحقیق و با اظهارنظر و تأیید اساتید حاصل شده
است .به منظور کسب پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد .بدین صورت که در ابتدا  33پرسشنامه
بین پرسششوندگان توزیع و جمعآوری شد .آلفای کرونباخ که
با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه شد برابر %20/5
میباشد.
از آنجایی که این ضریب خیلی باالتر از  %11میباشد ،بنابراین
پرسشنامه تدوین شده به عنوان ابزار گردآوری اطالعات از
پایایی قابل قبولی برخوردار میباشد و به عنوان پرسشنامه
نهایی بین نمونه انتخابی از جامعه آماری توزیع گردید.
همچنین ،در پرسشنامه از طیف پنج گزینهای لیکرت با حدس

جمالتی در رابطه با موضوع مورد مطالعه استفاده شده است و
شاخصهایی در اختیار پاسخگو قرار گرفته و از پاسخگو
درخواست گردید که میزان موافقت و مخالفت خود را با هر
شاخص را در طیف بیان نماید.
تجزیه و تحلیل دادهها
بررسی وضعیت مهارت حسابرسان
مــیتــوان بــا اســتفاده از آزمــون میــانگین یــک جامعــه
( )One-sample T-Testکــه یــک آزمــون پارامتریــک
می باشد ،درخصوص وضعیت متغیرها اظهار نظر کرد .در نگـاره
شماره  3با توجه به عالمت دو ستون حد پایین و حد باال بـرای
عاملهای مربوط به متغیرهای مسـتقل فرضـیههـا کـه هـر دو
منفی می باشند می توان گفت که میانگین تمامی متغیره کمتـر
از  2میباشد که این خود بیانگر این موضوع میباشد که آگاهی
و مهارت حسابرسان در ایران و در ارتباط با موارد مورد پرسـش
با توجه به نمونـه در سـطح چنـدان مطلـوبی قـرار نـدارد .امـا
میانگین متغیرهای وابسته فرضیههای اول و دوم که به ترتیـب
مربوط به ارزیابی کنترلهای داخلی و سرعت و دقت در انجـام
فعالیتها حسابرسی میباشد ،بزرگتـر از  2اسـت (بـا توجـه بـه
مثبت بودن مقادیر ستون حد پایین و حد بـاال) .یعنـی وضـعیت
حسابرسان در خصوص فعالیتهای مربوطه در سـطح مطلـوبی
میباشد.
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میانگین مورد آزمون برابر 3
دامنه تفاوت میانگین در

متغیر
میانگین

t

معنیداری

میانگین
اختالف

سطح %14
حد پایین

حد باال

آگاهی از سیستمهای اطالعاتی حسابداری

3/02

-1/311

1/111

-1/51

-1/02

-1/20

شناخت سطوح امنیت سیستم

3/31

-02/105

1/111

-1/12

-1/35

-1/03

آشنایی در خصوص پردازش دادهها

0/31

-30/003

1/111

-0/31

-0/20

-0/12

آشنایی در خصوص انواع سیستم عامل

3/53

-00/002

1/111

-1/03

-1/00

-1/00

آشنایی در خصوص برنامههای رایانهای کاربردی

0/21

-50/123

1/111

-0/01

-0/00

-0/15

آشنایی با زبانهای برنامهنویسی

0/52

-01/530

1/111

-0/01

-0/02

-0/01

تجربه کاری با نرمافزارهای حسابداری

3/15

-01/220

1/111

-1/20

-0/11

-1/30

ارزیابی کنترلهای داخلی

2/00

2/000

1/111

1/00

1/55

1/00

سرعت و دقت در انجام فعالیتهای حسابرسی

2/15

03/103

1/111

1/15

1/03

1/30

نگاره  .4میانگین یک جامعه برای عاملهای شناسایی شده در تحلیل عاملی

آزمون فرضیه الف
جدول ضرایب فرضیه الف (جدول شماره  )2شامل دو دسته
ضرایب استاندارد نشده ( )Bو ضرایب استاندارد شده بتا
( )Betaمیباشد .در ضرایب استاندارد نشده مقیاس متغیرها با
یکدیگر یکسان نیستند ،در صورتی که در ضرایب استاندارد
شده مقیاس متغیرها یکسان شده و امکان مقایسه متغیرها
وجود دارد .بنابراین جهت مقایسه اثرات چندین متغیر مستقل
روی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده استفاده میشود .با
توجه به ضرایب بتا در نگاره شماره  ،2آگاهی از سیستمهای
اطالعاتی حسابداری دارای بیشترین تأثیر بر روی متغیر وابسته
فرضیه الف یعنی ارزیابی کنترلهای داخلی میباشد .همانگونه
که در جدول مشخص است ،معنیداری آماره  tبرای سه متغیر
آشنایی در خصوص انواع سیستم عامل ،آشنایی درخصوص

برنامههای رایانهای کاربردی و آشنایی با زبان برنامهنویسی
دارای معنیداری باالتر از  1/10میباشد .بنابراین این سه متغیر
تأثیر معنیدار بر روی ارزیابی کنترلها ندارند و فرضیههای
الف ،5-الف 0-و الف 0-رد میشوند .همچنین ،از بین 1
متغیری که در تحقیق برای آزمون تأثیرپذیری ارزیابی
کنترلهای داخلی توسط حسابرس جهت برنامهریزی کار
حسابرسی موردنظر بود 5 ،متغیر این تأثیرپذیری را ثابت
نمودند .بدین معنی که با توجه به متغیرهای آگاهی از
سیستمهای اطالعاتی حسابداری ،شناخت سطوح امنیت
سیستم ،آشنایی درخصوص پردازش دادهها و آشنایی و کار با
نرمافزارهای حسابداری؛ میتوان بیان کرد که آگاهی و مهارت
حسابرسان در خصوص فناوری اطالعات بر ارزیابی کنترلهای
داخلی توسط حسابرسان جهت برنامهریزی کار حسابرسی مؤثر
خواهد بود.
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نگاره  .3ضرایب رگرسیون برای فرضیه الف

برنامهنویسی دارای معنیداری باالتر از  1/10میباشد .بنابراین
میتوان گفت این سه متغیر تأثیر معنیدار بر روی سرعت و
دقت در انجام فعالیتهای حسابرسی ندارند .مطابق نگاره ،5
متغیرهای آگاهی از سیستمهای اطالعاتی حسابداری ،شناخت
سطوح امنیت سیستم ،آشنایی درخصوص پردازش دادهها و
آشنایی و کار با نرمافزارهای حسابداری؛ میتوان بیان کرد که
آگاهی و مهارت حسابرسان درخصوص فناوری اطالعات بر
سرعت و دقت در انجام فعالیتهای حسابرسی مؤثر خواهد بود.

آزمون فرضیه ب
در نگاره  5ضرایب و معنیداری هر متغیر و مقدار ثابت ارائه
شده است .با توجه به مقدار ستون بتا میتوان گفت که متغیر
شناخت سطوح امنیت سیستم بیشترین تأثیر را روی سرعت و
دقت در انجام فعالیتهای حسابرسی دارد .همانگونه که در
جدول مشخص است ،معنیداری آماره  tهمانند فرضیه الف
برای سه متغیر آشنایی درخصوص انواع سیستم عامل ،آشنایی
درخصوص برنامههای رایانهای کاربردی و آشنایی با زبان
شماره فرضیه
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سطح اهمیت متغیرها
برای بررسی سطح اهمیت متغیرها از آزمون فریدمن استفاده

شده است .نتایج نشان میدهد که مقدار معنیداری آماره  2
کوچکتر از  1/10بوده و بیانگر این موضوع میباشد که اهمیت
متغیرها یکسان نیست .نتایج آزمون فریدمن در نگاره  0ارائه
شده است .همانگونه که از ستون میانگین رتبهها مشخص
است و با توجه به معنیدار شدن تفاوت اهمیت متغیرها،
میتوان ادعا کرد که سه متغیر آگاهی از سیستمهای اطالعاتی

متغیر

حسابداری ،شناخت سطوح امنیت سیستم و آشنایی در خصوص
انواع سیستم عامل نسبت به بقیه پارامترها از اهمیت بیشتری
برخوردار میباشند اما درخصوص اینکه کدامیک از این سه
متغیر از اهمیت بیشتری برخوردار میباشند نمیتوان قضاوتی
انجام داد .متغیر آشنایی با زبانهای برنامهنویسی براساس
ستون میانگین رتبهها دارای کمترین سطح اهمیت نسبت به
سایر متغیرها میباشد ،ولی در خصوص سطح اهمیت دیگر
پارامترها نمیتوان قضاوتی انجام داد.

میانگین
رتبهها
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1/111

نگاره  .4آزمون فریدمن برای متغیرهای مستقل فرضیه اول و سوم

بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان میدهد که آگاهی از سیستمهای اطالعاتی
حسابداری و تجربهکار با نرمافزارهای حسابداری از جمله
مؤثرترین عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی کنترلهای داخلی
میباشند ،که این نتیجه ،با نتایج پژوهشهای صورت گرفته
توسط برازل ( )3115و مرسی و همکاران ( )3100سازگار
میباشد .در نقطه مقابل آشنایی با زبانهای برنامهنویسی و
آشنایی با برنامههای رایانهای کاربردی ،تاثیر چندانی بر ارزیابی
کنترلهای داخلی ندارند .همچنین ،نتایج این تحقیق با پژوهش
صورت گرفته توسط جوزف کلچی ( )3111مغایر است ،او در
تحقیق خود نشان داد که آشنایی با زبان برنامهنویسی و
برنامههای یارانهای بر روی کنترل داخلی تأثیر دارد .همانگونه
که عنوان شد ،آگاهی از سیستمهای اطالعاتی حسابداری به
عنوان مؤثرترین عامل بر ارزیابی کنترلهای داخلی شناخته شد.
بنابراین به حسابرسان توصیه میشود تا به جهت اینکه در
ارزیابی کنترلهای داخلی بهمنظور برنامهریزی برای کار

حسابرسی دچار اشتباه نشوند ،قبل از شروع کار حسابرسی یا
حتی ورود به حرفه حسابرسی ،در طراحی ،پیادهسازی و
همچنین اشکالزدایی سیستمهای اطالعاتی حسابداری یک
شرکت ،به منظور افزایش آگاهی و مهارت خود در این زمینهها،
شرکت کنند .همچنین ،نتایج نشان داد که متغیر شناخت سطوح
امنیت سیستم دارای باالترین تاثیر در افزایش سرعت و
همچنین دقت حسابرسان که موجب تسهیل و تسریع در اجرای
فرایندهای مختلف حسابرسی میشود ،میباشد .سرانجام ،با
تمام اهمیتی که زبانهای برنامهنویسی ،برنامههای کاربردی
رایانه و پردازش دادهها در شرکتهای بزرگ امروزی دارند ،اما
در کمال تعجب نتایج تحقیق نشان میدهد که این سه مورد
تاثیر معنیداری بر اجرای عملیات حسابرسی ندارند .یعنی آگاهی
یا عدم آگاهی حسابرسان درخصوص این موارد با اهمیت در
دنیای تجارت ،تاثیری بر کار آنها و همچنین اظهارنظر منصفانه
و معقول آنها بر صورتهای مالی ندارد .شاید یکی از دالیل
رسیدن به این نتیجه ،آگاهی خیلی کم اکثر حسابرسان ایرانی
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درخصوص موارد ذکر شده باشد .بنابراین الزم و ضروری به نظر
میرسد که موسسات حسابرسی و یا حتی سازمان حسابرسی
برای ارتقاع سطح کیفی حسابرسان تحت نظارت خود و
همچنین جهت توانمندسازی کارکنان خود ،توجه به آگاهی
زبانهای برنامهنویسی ،برنامههای کاربرد برای آنها به خصوص
بانکهای اطالعاتی و شیوه پردازش دادهها را مدنظر قرار دهند.
پیشنهادات
 .0پیشنهاد میشود به بررسی تاثیر آگاهی و مهارت
حسابرسان درخصوص سیستمهای اطالعاتی حسابداری بر
اجرای آزمونهای کنترل و محتوا نیز پرداخته شود.
 .3به روش آزمایشی (عملی) توانایی ،آگاهی و مهارت
حسابرسان درخصوص موارد یا عوامل مرتبط با تجارت
الکترونیک مورد ارزیابی قرار گیرد.
 .2توانایی حسابرسان درخصوص ارزیابی خطرات ذاتی و
کنترلی در سیستمهای پردازش الکترونیکی دادههای مالی مورد
بررسی قرار گیرد.

01

محدودیتها
 .0عدم همکاری مسئولین در جامعه آماری :همانگونه که
پیشتر اشاره شد ،یکی از مشکالتی که در گردآوری اطالعات
برای تحلیل فرضیات تحقیق با آن روبرو بودیم ،عدم همکاری
کارکنان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بود .که این
عدم همکاری اعضای جامعه آماری موجب گردید تا تعداد نمونه
برای انجام تحقیق به آن تعدادی که برای انجام تحقیق در نظر
گرفته شده بود ،نرسد و در نهایت آزمونهای آماری با تعداد
نمونههای کمتری انجام گرفت.
 .3یکی دیگر از مشکالتی که در گردآوری اطالعات
کتابخانهای با آن مواجه بودیم ،تعداد کم کتابهایی بود که
مربوط به سیستمهای اطالعاتی حسابداری در عصر فناوری
اطالعات و بخصوص تجارت الکترونیک میشد .اکثر
کتابهایی که درخصوص سیستمهای اطالعاتی حسابداری در
دسترس بودند ،مربوط به سیستمهای سنتی میشدند و به نحوه
طراحی و پیادهسازی سیستمها در شرکتهای امروزی
نمیپرداختند.
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