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 چکیده
بررسی نقش و تاثیر آگاهی و مهارت حسابرسان »ین تحقیق تمرکز ا  نقطه

های اطالعاتی  های فناوری اطالعات و سیستم نسبت به مبانی و روش
بوده  «های داخلی و اجرای عملیات حسابرسی حسابداری بر ارزیابی کنترل

باشد، که فرضیه اول به بررسی است. این مقاله دارای دو فرضیه اصلی می
مهارت حسابرسان در خصوص فناوری اطالعات بر ارزیابی آگاهی و  تأثیر

خته و  فرضیه ریزی عملیات حسابرسی پرداهای داخلی جهت برنامهکنترل
آگاهی و مهارت حسابرسان در خصوص فناوری  تأثیردوم به بررسی 

  های حسابرسی اطالعات بر سرعت و دقت حسابرسان در انجام فعالیت
ریق توزیع پرسشنامه بین حسابرسان انجام و پردازد. این پژوهش از طمی

نتایج نشان ا از آزمون تی استفاده شده است. هجهت تجزیه و تحلیل داده
داد، علیرغم وجود رابطه همسو بین تمامی متغیرهای مستقل و وابسته 

های اطالعاتی  تحقیق، تنها چهار عامل اساسی مشتمل بر آگاهی از سیستم
نیت سیستم، آشنایی در خصوص پردازش حسابداری، شناخت سطوح ام

دار بر  افزارهای حسابداری دارای تاثیر معنی ها و آشنایی و کار با نرم داده
 باشند.  ارزیابی کنترل داخلی و اجرای عملیات حسابرسی می

 

 های کلیدیواژه
فناوری اطالعات، سیستم اطالعات حسابداری، کنترل داخلی، عملیات 

 .حسابرسی
 

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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 مقدمه
و ی زمان محدودیت حذف در کلیدی عنصری اطالعات فناوری
و  بودن روزهب اطالعات، به ترسریع و بهتر دسترسی مکانی،

ا ر کارها انجام روش فناوری، دیگر، عبارت است. به غیره
، بود شده بنا کاغذر ب که بستری شده باعث و ساختهن دگرگو

ح اصطال در را آن که شود تبدیل الکترونیکیی بسترها به
و  دقت اطالعات نامند. فناوریمی تاطالعای الکترونیکل تباد

ز ا را هاهزینه و دهدمی افزایش را انفعالو  فعل فرآیندت سرع
ی . وظیفه فناورکندمی کم انسانیی خطاها کاهشق طری

 و طراحی کردن، تکمیل کردن ( پاسخگویی بهIT) اطالعات
 هاازمانها و فرآیند تجاری سکنترل کردن بسیاری از  نگهداری

 و نقش بحرانی در کنترل، پردازش وری اطالعات یکفنا است.
ر    د بطور خالصه شده هایی دارد کهکردن داده ذخیره

ی فناور روزافزونت شوند. پیشرفگزارش می های مالیصورت
ع مناب ها، دادهی الکترونیک پردازش با رابطهر د خصوصهب

س براسا کهد ده می قرار کاربران اختیار دری گوناگون اطالعاتی
و  یابد می کاهش سنتی مالی های صورته ب نیاز آن،

ا ر آنها که گرفت خواهد قرار حسابرسانی پیشرو هایی چالش
ت صنعر د تحوالت و تغییر این خصوصر د تا نمود خواهد وادار

ر تفک به ها داده الکترونیکی پردازشن هما یا انفورماتیک
 بنشینند.

 دید ایجاد کردهدر حال حاضر فناوری برای حسابرسان هم ته
 است و هم فرصت ایجاد کرده است. یکی از این تهدیدات برای

 ها است و این بر فرآیندحسابرسان عدم شناخت این فناوری
    گذارد. این امر ممکن است نیازمند حسابرسی اثر می

اضافی و تربیت بخشی از )جامعه( حسابرسان باشد.  هایآموزش
وری کامپیوتری در سیستم استفاده از فنا گذشته از این،

ممکن است یک فرصت خوب برای  حسابداری همچنین
های اکنون، تعداد زیادی از شرکتهم حسابرسان ایجاد کند.

افزار کامپیوتر شخصی و نرم حسابرسی برای کارکنانشان
از کارها از قبیل تهیه تراز  حسابرسی فراهم کردند، که به برخی

افزارهای کند. نرمکمک می انآزمایشی و برگه استخدام کارگر
های سخت و تحلیل دهدحسابرسی به حسابرسان اجازه می

و تحلیل قرار  یهزمشکل، مثل تحلیل رگرسیون را مورد تج
حسابرسان اجازه  های حسابرسی بهافزاردهند. همچنین، نرم

های و آزمون های داده مشتریان را دریافت کننددهد فایلمی
ی حسابرسم مه الزامات از جام دهند. یکیزیادی بر روی آن ان

ی الکترونیک پردازش محیط درت و اطالعا فناوری عصر در

 بیشتر چون؛ است حسابرسی فرایندهای صحیح طراحی ها، داده
بود. د خواه دسترسرد الکترونیک صورت به تنها شواهد،

ا ر شواهد این کفایت و صحت بتوانند باید مستقل حسابرسان
ی ها مهارت کسب بر افزون ناچار به اینرو، ازکنند. ی ارزیاب

ی ها ثبت بودن کامل و صحت اعتبار، تشخیص در گذشته
ی حسابرس برای زم ال فنی های مهارت به نیاز حسابداری،

ه جمل از موضوع این شود.می احساس نیز الکترونیکت تجار
ن میزا با رابطه در تحقیق که آمد خواهد شماره ب دالیلی
ی تاثیرپذیر میزان و فنی مسائل خصوص درن احسابرس مهارت
 کند. می توجیه را ها مهارت این از حسابرسیی ها فعالیت

ز ا هاداده پردازش زمینه در گذشته دهه تحوالت به توجه با
ی افزارهامنر از استفاده روزافزون رشد و مکانیزه به دستی

ف هد صنعتی، و اقتصادی اداری، گوناگون مراکز در حسابداری
ت مهارو  آگاهی آشنایی، است، سوال این بررسی تحقیق اینز ا

ی رو یتأثیر چه تحوالت و تغییر این خصوص در حسابرسان
 داشت؟ خواهد حسابرسی فرایندهای اجرای

 

 مروری بر ادبیات تحقیق

 اطالعات فناوری
توان فناوری اطالعات را کاربرد فناوری برای  در یک تعریف می

، گردآوری داده و ارائه گزارشات مفید فرایندهای کسب و کار
ای از  مجموعه برای مدیران دانست. فناوری اطالعات به

افزار، بانک  های اطالعاتی اشاره دارد که شامل سخت سیستم
باشد. در  ها و دیگر وسایل مرتبط می افزار، شبکه اطالعاتی، نرم

تعریفی دیگر فناوری اطالعات عالوه بر جنبه فناوری سیستم 
های اطالعاتی،  ای از سیستم العاتی، به عنوان مجموعهاط

شود. از نظر تانسی و دیگران  کاربران و مدیران اطالق می
آوری، پردازش،  فناوری اطالعات، استفاده از رایانه برای جمع

 سازی و انتشار اطالعات است.ذخیره
ه رخداد اطالعات فناوری زمینه در شگرفی تحوالت امروزه
ه کی طور به است، شده فراگیر آن هایپیشرفت واست 

است.  ایجادکرده مختلف هایزمینه در را دگرگونی روندهای
ها، دقت های آن سرعت زیاد در پردازش دادهویژگی ترینمهم
روز هدسترسی به اطالعات، ب العاده زیاد، سرعت باالیفوق

مبادله الکترونیکی اطالعات، کیفیت باال، قیمت  بودن، امکان
به کاهش است، از طرفی گسترش حجم  العاده ارزان و روفوق

تر شدن امور را در پیش داریم. با توجه به عملیات و پیچیده
تحوالت ذکر شده در دهه گذشته در صنعت انفورماتیک،
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ها و  افزار، استفاده از کامپیوتر در سازمان خصوصاً در زمینه نرم
فراوانی داشته  مراکز گوناگون اداری، اقتصادی و صنعتی رشد

است و هدف نهایی برای مدیریت یک سازمان در استفاده از 
های  گیری کامپیوتر، دستیابی سریع به اطالعات برای تصمیم

باشد. گرچه فنون  استراتژیک، حفظ و امنیت اطالعات می
اند.  نصیب نمانده حسابداری و حسابرسی از این نورافشانی بی

محدودیت خود را در زمینه  امروزه حسابرسان خالء تئوریک و
حصول اطمینان از صحت اطالعات دریافتی از سیستم 
اطالعاتی و نیز بکارگیری ابزارها و فنون حسابرسی به کمک 

کنند. اگر تا دیروز نادیده  کامپیوتر، بیش از پیش حس می
گذشت و جبران  انگاشتن تمامی آنچه در سیستم اطالعاتی می

شتر در دریافت گزارشات چاپی و ضعف ناشی از آن، با تالش بی
پذیر بود، این روش امروزه کمتر از قبل رسیدگی آنها امکان

ها و  ها، حجم فعالیت کند. ابعاد سازمان حسابرسان را متقاعد می
ای به حدی افزایش یافته که  های رایانه تکیه آنها به سیستم

گزارشات چاپی مورد نیاز حسابرسان در برخی موارد به کوهی 
ها نیز به حدی رسیده  ماند. از سوی دیگر یکپارچگی سیستم می

 که زنجیره عطف حسابداری، نامرئی گردیده است.
 

 اطالعات بر فرآیند حسابرسیفناوری تأثیر
 های ( و مکانیزمAISهای اطالعاتی حسابداری ) سیستم

 های اقتصادی و تجاری،کارکرد حرفه پردازش الکترونیکی داده
قرار داده است. پردازش و  تأثیرت تحت حسابرسی را به شد

گزارش اطالعات حسابداری توسط حسابداران و اعتباردهی به 
های اطالعاتی  آن از سوی حسابرسان در محیط سیستم

 های جدیدی را در برابر حرفه حسابداری، مباحث و گزینش
حسابرسی قرار داده است که مستلزم واکنش متقابل از طرف 

بر این اساس حرفه حسابرسی ناگزیر حرفه حسابرسی است. 
است خود را با تحوالت فناوری اطالعات همگام سازد تا ضمن 

ای خود در جامعه به عنوان مرجع اعتباردهی  حفظ جایگاه حرفه
های جدیدی که فناوری  ها، از فرصت اطالعات مالی شرکت

 نماید نیز به طور مطلوب بهره جوید. اطالعات عرضه می
در کسب و کار از مشتری برتر باشد )ران  یک حسابرس باید

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. 

اطالعات تغییر اهداف حسابرسی نیست، بلکه دف فناوریه

زمانبندی فرایند  )دامنه( و ممکن است ماهیت )طبیعت(، میزان
 قرار دهد.  تأثیرحسابرسی را تحت 

های  ها از دو جنبه بر حسابرسی صورت پردازش الکترونیکی داده
دارد. یک جنبه، اثر آن در مطالعه و ارزیابی  تأثیرمالی 
های عمومی  داخلی است که شامل ارزیابی کنترل های کنترل

افزارهای مالی های کاربردی نرم ای و کنترل مرکز خدمات رایانه
ها بر حسابرسی  جنبه دیگر، اثر پردازش الکترونیکی داده است.

های مالی است. هدف  در مرحله آزمون محتوای صورت
 شواهد کافی به منظور ارائه نظر تأمینحسابرسی در مرحله 

 های مالی است. درباره صورت
ها است. همچنین، نگرانی حسابرسان درباره فرآیند توزیع داده
ها ها موقعی که دادهحسابرسان درباره صحت و کامل بودن داده

   بین کامپیوتر مرکزی )سرور( و شخصی )مشتری( منتقل 
 شوند، نگران هستند.می
 

 پیشینه تحقیق
زء اولین محققانی بودند که ( ج3110تاکر و همکاران ) بیرس

اطالعات بر روی فرآیند حسابرسی به بررسی آثار فناوری
پرداختند. آنها آثار جاری فناوری روی فرآیند حسابرسی را 

اتی که فناوری در آینده ممکن است بر تأثیربررسی کردند و به 
 تأثیرفرآیند داشته باشد، اشاراتی داشتند. آنها درباره چگونگی 

ریزی، آزمون و مستندسازی حسابرسی ر روی برنامهفناوری ب
   تحقیق کردند. آنها به وضوح مشخص کردند که رابطه 

داری بین تغییرات در هر مرحله از فرایند حسابرسی و معنی
های های جدید وجود دارد. با توجه به این که سیستمفناوری

های ها و رویهاطالعاتی متفاوت هستند، هر حسابرس روش
 .بردص خودش را به کار میخا

تکامل »(، در مقاله خود تحت عنوان 3115یانگ و جوآن )
اطالعات و استانداردهای کنترل داخلی در حسابرسی فناوری
 ، به بررسی تغییرات استانداردهای«های مالیحسابرسی صورت

کنترل داخلی و حسابرسی فناوری اطالعات در حسابرسی 
یکایی پرداختند. پژوهش آنها های آمرهای مالی شرکتصورت

پردازی؛ ها در دادهنشان داد که با توجه به گسترش رایانه
حسابرسان بایستی اطالعاتی در رابطه حسابرسی، در محیط 

اطالعات داشته باشند. عالوه بر این در این مقاله عنوان فناوری
ای های رایانهشد که هر چند اهداف حسابرسی برای سیستم

هایی که حسابرسان ها و روشنیست، ولی رویهشده متفاوت 
برند متفاوت است. آنها همچنین بیان کردند کهمی کارهب
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اطالعات و کنترل داخلی یک رابطه متقارن حسابرسی فناوری
 هم دارند. با

ات کیفیت تأثیرای جالب به بررسی (، در مطالعه3115برازل )
سابرسان رت ح( و سطح مهاCASای )کار متخصصان رایانه

( AISهای اطالعاتی حسابداری )خصوص حسابرسی سیستمدر
ریزی حسابرسان مستقل پرداخت و به بر روی طراحی و برنامه

 نتایج زیر دست یافت:
های اطالعاتی خصوص حسابرسی سیستمهم مهارت کافی در

   ای بطور حسابداری و هم کیفیت کار متخصصان رایانه
 است. مؤثرمال خطر کنترل داری بر روی برآورد احتمعنی

های خصوص حسابرسی سیستمداشتن مهارت کافی در
  تواند نقش مهمی در حسابرسی اطالعاتی حسابداری می

های اطالعاتی حسابداری پیچیده هایی که از سیستمشرکت
کنند، داشته باشد و کمبودهایی که در کیفیت کار استفاده می

  ان کند.ای وجود دارد را جبرمتخصصان رایانه
های ذاتی و کنترلی برای دقت ارزیابی حسابرسان از ریسک

های اطالعاتی حسابرسانی که دارای مهارت حسابرسی سیستم
حسابرسانی که از  حسابداری باالتری هستند، بیشتر خواهد بود.

های اطالعاتی حسابداری خصوص سیستممهارت بیشتری در
نسبت به  تری رامؤثرهای حسابرسی برخوردارند، روش

 کنند.می ریزیمهارت کمتری دارند، برنامه حسابرسانی که

اکسلی ـ  (، نشان دادند که قانون ساربینز3110برون و ناسوتی )
(soxبر روی نحوه چگونگی اجراء و ) سازی فناوریپیاده 

ـ  گذارد. پیروی از قانون ساربینزیم تأثیرها اطالعات سازمان
اهد نمود تا در خصوص کارایی اکسلی حسابرسان را وادار خو

 گیری کنند.های داخلی اظهارنظر و تصمیمکنترل
ریزی منابع بنگاه برنامه تأثیر(، به بررسی 3111جوزف کلچی )

(ERP روی فرآیند حسابرسی پرداخت. نتایج تحقیق نشان )
داری روی معنی تأثیرریزی منابع بنگاه داد که سیستم برنامه

او به سه نتیجه مهم دست یافت: اول  فرآیند حسابرسی دارند.
کنترل زمان بیشتری  اینکه، حسابرسان برای بررسی سیستم

 کنند.صرف می
هایی که عالوه بر این، نتایج نشان داد که در حسابرسی شرکت

کنند، نیاز به ریزی منابع بنگاه استفاده میهای برنامهاز سیستم
رسان احساس های اساسی کمتر است و سرانجام، حسابآزمون

ریزی منابع بنگاه برنامه کردند که خطر کنترل بعد از اجرای
 افزایش یافته است. 

اثر »(، در مقاله خود تحت عنوان 3100مرسی و همکاران )
نشان دادند که، « اطالعات بر روی حسابرسی داخلیفناوری

فناوری اطالعات اثر معناداری بر روی محیط کنترلی، برآورد 
های کنترل و ارتباطات و نظارت داشته است. خطر، فعالیت

همچنین، نشان دادند که تکنولوژی باعث ارتقای عملکرد و 
گیری مدیریت شده است. عالوه بر این آنها دریافتند که تصمیم

 تکنولوژی بر مکانیسم کنترل داخلی اثر معناداری داشته است.
و (، نشان دادند که شناخت ریسک 3102هندرسون و همکاران )
داری بر روی میزان اطالعات اثر معنیمهارت کنترل فناوری

حسابرسی داخلی دارد. آنها همچنین اعالم کردند که مدیران 
ای جهت آموزش حسابرس درباره حسابرسان داخلی باید بودجه

 .اطالعات پرداخت کنندفناوری
های (، به بررسی شناخت کنترل0213مازار و جمشیدی )عرب

ای توسط حسابرسان ای حسابداری رایانههداخلی سیستم
آن بر اظهارنظر حسابرس پرداختند. آنها  تأثیرمستقل ایرانی و 

در این تحقیق وظایفی که حسابرسان بایستی برای شناخت 
دهند به هفده ای انجام های رایانههای داخلی سیستمکنترل

 مورد تفکیک نمودند.
ار در حد مورد انتظنتایج نشان داد که بسیاری از این وظایف 

های فعالیت غیر از وظیفه شود.توسط حسابرسان رعایت نمی
های حسابرسی و مدیریتی، انجام سایر مراحل شناخت کنترل

داخلی توسط حسابرسان در سطح مطلوب و موردنظر تحقیق 
گیرد. این بدان معنی است که ریسک حسابرسی در انجام نمی

ای های رایانهسیستم داخلیط با متغیرهای شناخت کنترل ارتبا
بسیار باال است، یعنی در صورت وجود اشتباه با اهمیت در 

های مالی و عدم بیان آن ها، احتمال انعکاس در صورتحساب
 در اظهارنظر حسابرس به اندازه زیادی وجود دارد.

های سیستم تأثیر(، به بررسی 0230اعتمادی و جوادی )
های حسابرسی روش پردازش الکترونیکی اطالعات بر

حسابرسان مستقل پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که 
های های پردازش الکترونیکی اطالعات، بر روشاوالً سیستم

ها بر این سیستم تأثیردارد؛ ثانیاً میزان  تأثیرحسابرسی مستقل 
 های حسابرسی متفاوت است.هر یک از روش
شخص گردید که هایی که انجام گرفت مبراساس آزمون

های بر روش تأثیرهای مکانیزه مالی دارای بیشترین سیستم
های تحلیلی و گیری، روشگیری، نمونهردیابی، مغایرت

و های محاسبه، پرس را بر روش تأثیرسندرسی بوده و کمترین 
همچنین، نتایج تحقیق ، مشاهده و دریافت تائیدیه دارد.جو



 های فناوری اطالعات بر اجرای مطلوب عملیات حسابرسیسان از مبانی و روشهای حسابربررسی تأثیر آگاهی و مهارت 03

 

لیل، بازرسی و مستندسازی های تجزیه و تحنشان داد که روش
محیط پردازش اطالعات قرار  تأثیرعملیات نیز چندان تحت 

 گیرند.نمی
 

 های پژوهشفرضیه
هدف این تحقیق، ارزیابی میزان اثربخشی آشنایی حسابرسان با 

ای های حرفههای فناوری اطالعات و مهارتمبانی و روش
حبکار و های کنترل داخلی صاآنان بر نحوه ارزیابی سیستم

باشد.  ها و فرآیند حسابرسی میسرعت و دقت در انجام فعالیت
رود آگاهی و با درنظر گرفتن ادبیات و مبانی نظری احتمال می

اطالعات بر های فناوریمهارت حسابرسان از مبانی و روش
گذار باشد. به همین تأثیراجرای مطلوب عملیات حسابرسی 

 گردد: یر بیان میهای پژوهش به صورت زفرضیه دلیل 

آگاهی و مهارت حسابرسان در خصوص فناوری  فرضیه الف:

ریزی های داخلی جهت برنامهاطالعات بر ارزیابی کنترل
 باشد.می مؤثرعملیات حسابرسی 

های زدایی سیستمسازی و اشکالآگاهی از طراحی، پیاده -0الف
لی های داخای بر ارزیابی کنترلاطالعاتی حسابداری رایانه

 باشد.می مؤثرریزی عملیات حسابرسی جهت برنامه
ای بر ارزیابی های رایانهشناخت سطوح امنیت سیستم -3الف

  مؤثرریزی عملیات حسابرسی های داخلی جهت برنامهکنترل
 باشد.می
     ها بر ارزیابیخصوص پردازش دادهآشنایی در -2الف

  مؤثربرسی ریزی عملیات حساهای داخلی جهت برنامهکنترل
 باشد.می
خصوص انواع سیستم عامل بر ارزیابی آشنایی در -5الف

  مؤثرریزی عملیات حسابرسی های داخلی جهت برنامهکنترل
 باشد.می
های کاربردی در رایانه بر خصوص برنامهآشنایی در -0الف

ریزی عملیات حسابرسی های داخلی جهت برنامهکنترل ارزیابی
 باشد.می مؤثر
های برنامه نویسی بر ارزیابی خصوص زبانآشنایی در -0الف

  مؤثرریزی عملیات حسابرسی های داخلی جهت برنامهکنترل
 باشد.می
افزارهای حسابداری بر ارزیابی آشنایی و کار با نرم -1الف

  مؤثرریزی عملیات حسابرسی های داخلی جهت برنامهکنترل
 باشد.می

خصوص فناوری ان درحسابرس آگاهی و مهارت فرضیه ب:

های اطالعات بر سرعت و دقت حسابرسان در انجام فعالیت
 باشد.گذار میتأثیرحسابرسی 

های زدایی سیستمسازی و اشکالآگاهی از طراحی، پیاده -0ب
ای بر سرعت و دقت حسابرسان در اطالعاتی حسابداری رایانه

 باشد.گذار میتأثیرهای حسابرسی انجام فعالیت
سرعت و  ای برهای رایانهت سطوح امنیت سیستمشناخ -3ب
    گذار تأثیرحسابرسی  هایحسابرسان در انجام فعالیت قتد

 باشد.می
ها بر سرعت و دقت خصوص پردازش دادهآشنایی در -2ب

 باشد.گذار میتأثیرهای حسابرسی حسابرسان در انجام فعالیت
قت آشنایی درخصوص انواع سیستم عامل بر سرعت و د -5ب

 باشد.میر گذاتأثیرهای حسابرسی انجام فعالیت حسابرسان در
 های کاربردی در رایانه برخصوص برنامهآشنایی در -0ب

های حسابرسی سرعت و دقت حسابرسان در انجام فعالیت
 باشد.گذار میتأثیر

نویسی بر سرعت و های برنامهخصوص زبانآشنایی در -0ب
    گذار تأثیرای حسابرسی هدقت حسابرسان در انجام فعالیت

 باشد.می
افزارهای حسابداری بر سرعت و دقت آشنایی و کار با نرم -1ب

 باشد.گذار میتأثیرهای حسابرسی حسابرسان در انجام فعالیت
 

 جامعه آماری و نمونه تحقیق
ه ک باشدمی حسابرسانی همه شامل تحقیق این آماری جامعه
، سرپرست ارشد، پرستسر حسابرسی، مدیر شغلی رده دارای

ر د و باشندمی حسابرس کمک و حسابرس ،دارش حسابرس
ت موسسا و کشور محاسبات دیوان حسابرسی، سازمان
ی رسم حسابداران جامعه عضو که بورس معتمدی حسابرس
 باشند.می فعالیت بهل مشغو هستند،

ی برا هستند کیفیا هداده که این به توجه با پژوهش این در
ی کیف هایدادهی برا که هاییفرمول از نمونه حجم محاسبه
 شود.می استفاده است، مناسب

  (p)موفقیت نسبت تأثیر تحت را نمونه اندازهب ترتی این به
 جامعه بودن نامحدود به توجه با همچنینو  کنیممی تعریف

 از: است عبارت نمونه حجمب حسا فرمول آماری
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در نظر  0/1برابر  qو  pرساندن اندازه نمونه  برای به حداکثر
( به e) نظر( و دقت مورد1گرفته شدند، سطح اطمینان )

لحاظ شدند. با توجه به رابطه فوق اندازه  10/1% و 20ترتیب 
 نمونه برابر خواهد بود با:

 

 
 م الز  استفاده  قابل  پرسشنامه 301 حداقل که این به توجه با

 نباشند برگشت قابل هاهنامپرسش از تعدادی بود ممکن و بود
  331از. شد توزیع نامهپرسش 331 باشند، استفاده قابلرغی یاو 

 پرسشنامه 330ای که بین جامعه آماری توزیع گردید پرسشنامه
تکمیل و برای تجزیه و تحلیل اطالعات مورد استفاده قرار 

پرسشنامه به دلیل عدم  3پرسشنامه  330از بین این  گرفت.
به تعداد زیادی از سواالت قابل استفاده نبودند. در  پاسخگویی

 نحوه توزیع پرسشنامه ارائه شده است. 0شماره نگاره 
 

 درصد تعداد شرح

 1/12 332 های دریافت شده و قابل استفادهپرسشنامه

 1/1 3 های دریافت شده و غیر قابل استفادهپرسشنامه

 0/02 00 ای دریافت نشدههپرسشنامه

 011 331 جمع

 اطالعات پرسشنامه های توزیع شده تحقیق .9نگاره 

 

 روش تحقیق
ر بی مبتن که است پیمایشی توصیفی، تحقیق یک تحقیق این

 گردآوری روش نظر ای )ازکتابخانه و میدانی تحقیقات
 اطالعات( است. 

 ز ا ایآمیزه تحقیق این در اطالعات گردآوری هایروش
ش   رو است. در میدانی و ایکتابخانه تحقیق هایروش

و  موضوعت ادبیا ای،کتابخانه مطالعات طریق از ایکتابخانه
شد.  فراهم موضوع برای مناسب چارچوبی نیز و تحقیق پیشینه

ی هاداده، نامهپرسش طریق از تحقیق، میدانی روش در
 .شدی گردآورق تحقی هایفرضیه رد یا و تأیید برایز نیادمور
س براساا هشپرس تدوین با نامه،پرسش روایی تحقیق،ن ای در

ه شدل حاص اساتید تأیید و اظهارنظر با و تحقیق نظریی مبان
ی آلفاب ضری روش از پرسشنامه پایایی کسب منظوره ب است.
ه پرسشنام 33 ابتدا در که صورت . بدینشد استفادهخ کرونبا

 کرونباخ کهی شد. آلفا آوریعجم و توزیع شوندگانشپرسن بی
% 5/20 محاسبه شد برابر SPSSافزار استفاده از نرم با

 باشد. می
باشد، بنابراین  % می11از آنجایی که این ضریب خیلی باالتر از 

پرسشنامه تدوین شده به عنوان ابزار گردآوری اطالعات از 
باشد و به عنوان پرسشنامه  پایایی قابل قبولی برخوردار می

یی بین نمونه انتخابی از جامعه آماری توزیع گردید. نها
ای لیکرت با حدس  همچنین، در پرسشنامه از طیف پنج گزینه

جمالتی در رابطه با موضوع مورد مطالعه استفاده شده است و 
گو ار پاسخگو قرار گرفته و از پاسخهایی در اختی شاخص

هر درخواست گردید که میزان موافقت و مخالفت خود را با 
 شاخص را در طیف بیان نماید. 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 بررسی وضعیت مهارت حسابرسان
          تــوان بــا اســتفاده از آزمــون میــانگین یــک جامعــه      مــی

(One-sample T-Testــه ــک   ( ک ــون پارامتری ــک آزم ی
در نگـاره  خصوص وضعیت متغیرها اظهار نظر کرد. باشد، در می

دو ستون حد پایین و حد باال بـرای  با توجه به عالمت  3شماره 
هـا کـه هـر دو     های مربوط به متغیرهای مسـتقل فرضـیه   عامل

باشند می توان گفت که میانگین تمامی متغیره کمتـر   منفی می
باشد که آگاهی  باشد که این خود بیانگر این موضوع می می 2از 

و مهارت حسابرسان در ایران و در ارتباط با موارد مورد پرسـش  
امـا   توجه به نمونـه در سـطح چنـدان مطلـوبی قـرار نـدارد.      با 

های اول و دوم که به ترتیـب  میانگین متغیرهای وابسته فرضیه
های داخلی و سرعت و دقت در انجـام   مربوط به ارزیابی کنترل

اسـت )بـا توجـه بـه      2باشد، بزرگتـر از   ها حسابرسی می فعالیت
(. یعنـی وضـعیت   مثبت بودن مقادیر ستون حد پایین و حد بـاال 

های مربوطه در سـطح مطلـوبی    حسابرسان در خصوص فعالیت
 باشد. می

5/4×5/4×962/1 
= = 

462/4 
9644/4 
4436/4 

 مونهاندازه ن 267 ≈



 02 0222، تابستان 5های نوین در حسابداری، سال اول، شماره پژوهش 

 

 

 متغیر

 3میانگین مورد آزمون برابر 

 داریمعنی t میانگین
میانگین 

 اختالف

دامنه تفاوت میانگین در 

 %14سطح 

 حد باال حد پایین

 -20/1 -02/1 -51/1 111/1 -311/1 02/3 های اطالعاتی حسابداری آگاهی از سیستم

 -03/1 -35/1 -12/1 111/1 -105/02 31/3 شناخت سطوح امنیت سیستم

 -12/0 -20/0 -31/0 111/1 -003/30 31/0 ها آشنایی در خصوص پردازش داده

 -00/1 -00/1 -03/1 111/1 -002/00 53/3 آشنایی در خصوص انواع سیستم عامل

 -15/0 -00/0 -01/0 111/1 -123/50 21/0 ردیای کارب های رایانه آشنایی در خصوص برنامه

 -01/0 -02/0 -01/0 111/1 -530/01 52/0 نویسی های برنامه آشنایی با زبان

 -30/1 -11/0 -20/1 111/1 -220/01 15/3 افزارهای حسابداری تجربه کاری با نرم

 00/1 55/1 00/1 111/1 000/2 00/2 های داخلی ارزیابی کنترل

 30/1 03/1 15/1 111/1 103/03 15/2 های حسابرسی انجام فعالیت سرعت و دقت در

 های شناسایی شده در تحلیل عاملیمیانگین یک جامعه برای عامل .4نگاره 

 آزمون فرضیه الف
( شامل دو دسته 2جدول ضرایب فرضیه الف )جدول شماره 

( و ضرایب استاندارد شده بتا Bضرایب استاندارد نشده )
(Betaمی ) شد. در ضرایب استاندارد نشده مقیاس متغیرها با با

یکدیگر یکسان نیستند، در صورتی که در ضرایب استاندارد 
امکان مقایسه متغیرها شده مقیاس متغیرها یکسان شده و 

ین جهت مقایسه اثرات چندین متغیر مستقل ابنابر وجود دارد.
با د. شو ه استفاده میروی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شد

های  ، آگاهی از سیستم2توجه به ضرایب بتا در نگاره شماره 
بر روی متغیر وابسته  تأثیراطالعاتی حسابداری دارای بیشترین 

گونه همان باشد. های داخلی می فرضیه الف یعنی ارزیابی کنترل
برای سه متغیر  tداری آماره  که در جدول مشخص است، معنی

خصوص عامل، آشنایی در اع سیستمآشنایی در خصوص انو

نویسی  برنامه  ای کاربردی و آشنایی با زبان های رایانه برنامه
این سه متغیر باشد. بنابراین  می 10/1داری باالتر از  دارای معنی

های  ها ندارند و فرضیه دار بر روی ارزیابی کنترل معنی تأثیر
 1همچنین، از بین  شوند. رد می 0-و الف 0-، الف5-فلا

پذیری ارزیابی تأثیری که در تحقیق برای آزمون متغیر
ریزی کار  هت برنامههای داخلی توسط حسابرس ج کنترل

پذیری را ثابت تأثیر متغیر این 5نظر بود، حسابرسی مورد
بدین معنی که با توجه به متغیرهای آگاهی از نمودند. 

امنیت شناخت سطوح  اطالعاتی حسابداری، های سیستم
ها و آشنایی و کار با  داده خصوص پردازشسیستم، آشنایی در

توان بیان کرد که آگاهی و مهارت  افزارهای حسابداری؛ می نرم
های  اطالعات بر ارزیابی کنترل سابرسان در خصوص فناوریح

 مؤثرریزی کار حسابرسی  داخلی توسط حسابرسان جهت برنامه
 خواهد بود.
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 متغیرها فرضیه

 ضرایب 

 استاندارد نشده

ب ضرای

استاندارد

 شده
t داریمعنی 

ض فر

 الف

B خطا معیار Beta 

 تایید 111/1 000/5  320/1 120/0 مقدار ثابت 

 تایید 111/1 351/5 300/1 100/1 303/1 های اطالعاتی حسابداری آگاهی از سیستم 0-الف

 تایید 110/1 225/2 330/1 100/1 333/1 شناخت سطوح امنیت سیستم 3-الف

 تایید 113/1 032/3 000/1 101/1 000/1 ها شنایی در خصوص پردازش دادهآ 2-الف

 رد 033/1 005/0 122/1 123/1 052/1 آشنایی در خصوص انواع سیستم عامل 5-الف

 0-الف
ای  های رایانه آشنایی در خصوص برنامه

 کاربردی
 رد 032/1 -021/1 -152/1 000/1 -010/1

 رد 520/1 033/1 153/1 005/1 113/1 نویسی های برنامه آشنایی با زبان 0-الف

 تایید 111/1 001/2 353/1 110/1 303/1 افزارهای حسابداری آشنایی و کار با نرم 1-الف

 ضرایب رگرسیون برای فرضیه الف. 3نگاره 

 آزمون فرضیه ب
داری هر متغیر و مقدار ثابت ارائه  ضرایب و معنی 5در نگاره 

توان گفت که متغیر  ر ستون بتا میشده است. با توجه به مقدا
را روی سرعت و  تأثیرشناخت سطوح امنیت سیستم بیشترین 

گونه که در همان های حسابرسی دارد. دقت در انجام فعالیت
ضیه الف همانند فر tداری آماره  جدول مشخص است، معنی

صوص انواع سیستم عامل، آشنایی خبرای سه متغیر آشنایی در
ای کاربردی و آشنایی با زبان  ی رایانهها خصوص برنامهدر

باشد. بنابراین  می 10/1داری باالتر از  نویسی دارای معنی برنامه
سرعت و  دار بر روی معنی تأثیرتوان گفت این سه متغیر  می

 ،5نگاره مطابق  حسابرسی ندارند.های  دقت در انجام فعالیت
ناخت های اطالعاتی حسابداری، ش متغیرهای آگاهی از سیستم

ها و خصوص پردازش دادهستم، آشنایی درسطوح امنیت سی
توان بیان کرد که افزارهای حسابداری؛ میار با نرمآشنایی و ک

ت بر اطالعا خصوص فناوریو مهارت حسابرسان درآگاهی 
 خواهد بود. مؤثرحسابرسی  هایسرعت و دقت در انجام فعالیت

 
یه

ض
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ه 
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 متغیرها

 ضرایب 

 شدهاستاندارد ن

ضرایب 

 شدهاستاندارد
t معنی داری 

فرض 

 ب
B معیارخطا Beta 

 تایید 111/1 331/0  332/1 013/0 مقدار ثابت 

 تایید 111/1 320/3 033/1 100/1 013/1 های اطالعاتی حسابداری آگاهی از سیستم 0-ب

 تایید 113/1 011/2 305/1 111/1 330/1 شناخت سطوح امنیت سیستم 3-ب

 تایید 111/1 122/3 002/1 105/1 010/1 ها نایی در خصوص پردازش دادهآش 2-ب

 رد 005/1 022/1 123/1 123/1 103/1 آشنایی در خصوص انواع سیستم عامل 5-ب

 رد 230/1 -100/1 -115/1 013/1 -112/1 ای کاربردی های رایانه آشنایی در خصوص برنامه 0-ب

 رد 331/1 -333/1 -100/1 033/1 -133/1 نویسی های برنامه آشنایی با زبان 0-ب

 تایید 100/1 555/3 013/1 110/1 035/1 افزارهای حسابداری آشنایی و کار با نرم 1-ب

 ضرایب رگرسیون برای فرضیه سوم .4نگاره 
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 سطح اهمیت متغیرها
برای بررسی سطح اهمیت متغیرها از آزمون فریدمن استفاده 

 2داری آماره  ه مقدار معنیدهد ک شده است. نتایج نشان می
باشد که اهمیت  بوده و بیانگر این موضوع می 10/1کوچکتر از 

ارائه  0متغیرها یکسان نیست. نتایج آزمون فریدمن در نگاره 
ها مشخص  رتبه  گونه که از ستون میانگین همان شده است.

یرها، دار شدن تفاوت اهمیت متغ است و با توجه به معنی
های اطالعاتی  آگاهی از سیستمتوان ادعا کرد که سه متغیر  می

آشنایی در خصوص و  سیستم شناخت سطوح امنیت، حسابداری
بیشتری نسبت به بقیه پارامترها از اهمیت  انواع سیستم عامل

خصوص اینکه کدامیک از این سه باشند اما در برخوردار می
توان قضاوتی  باشند نمی متغیر از اهمیت بیشتری برخوردار می

اساس بر نویسی های برنامه آشنایی با زبانانجام داد. متغیر 
ها دارای کمترین سطح اهمیت نسبت به  ستون میانگین رتبه

باشد، ولی در خصوص سطح اهمیت دیگر  سایر متغیرها می
 توان قضاوتی انجام داد. پارامترها نمی

 
 

 متغیر
میانگین 

 ها رتبه
2 داریمعنی 

 31/0 های اطالعاتی حسابداری آگاهی از سیستم

012/522 111/1 

 32/0 شناخت سطوح امنیت سیستم

 51/2 ها خصوص پردازش دادهآشنایی در

 01/0 خصوص انواع سیستم عاملآشنایی در

 21/2 ای کاربردی های رایانه خصوص برنامهنایی درآش

 30/3 نویسی امههای برن آشنایی با زبان

 05/5 افزارهای حسابداری تجربه کاری با نرم

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

 گیریبحث و نتیجه
اطالعاتی  های که آگاهی از سیستم دهدنتایج نشان می

افزارهای حسابداری از جمله  کار با نرمحسابداری و تجربه
های داخلی  تاثیرگذار بر ارزیابی کنترل ترین عواملمؤثر
های صورت گرفته که این نتیجه، با نتایج پژوهش ،باشند می

     ( سازگار 3100( و مرسی و همکاران )3115توسط برازل )
نویسی و های برنامه مقابل آشنایی با زبانباشد. در نقطه می

 بر ارزیابیای کاربردی، تاثیر چندانی  های رایانه آشنایی با برنامه
همچنین، نتایج این تحقیق با پژوهش  های داخلی ندارند. کنترل

( مغایر است، او در 3111صورت گرفته توسط جوزف کلچی )
 نویسی و تحقیق خود نشان داد که آشنایی با زبان برنامه

گونه  همان دارد. تأثیرای بر روی کنترل داخلی های یارانهبرنامه
به  حسابداریاطالعاتی  های یستمس از آگاهی شد، عنوان که

. شد شناختهداخلی  های کنترل ارزیابی بر عامل ترینمؤثر عنوان
در  اینکهجهت  به تا شود می توصیه حسابرسان به بنابراین
کار  برای ریزی برنامه منظوربه داخلی های کنترل ارزیابی

یا  حسابرسی کار شروع از قبل نشوند، اشتباه دچار حسابرسی
و  سازی پیاده طراحی، در حسابرسی، حرفه به دوروحتی 

یک  حسابداری اطالعاتی های سیستم زدایی اشکالهمچنین 
ها،  زمینه این در خود مهارت و آگاهی افزایش منظوربه  شرکت،
 سطوحشناخت  که متغیر همچنین، نتایج نشان داد. کنند شرکت

و  سرعت افزایش در تاثیر باالترین دارایسیستم  امنیت
اجرای  در تسریع و تسهیل موجب که حسابرساندقت  نینهمچ

سرانجام، با  .باشد می شود، می حسابرسی مختلففرایندهای 
کاربردی  های برنامهنویسی،  برنامه های زبان که اهمیتی تمام

 اما دارند، امروزیبزرگ  های شرکت در ها داده پردازش و رایانه
مورد  سه این که دهد می نشان تحقیق نتایج تعجب کمال در

آگاهی  یعنی .ندارند حسابرسی عملیات اجرای بر داری معنی تاثیر
در  اهمیتبا  موارد این درخصوص حسابرسان آگاهی عدم یا

منصفانه اظهارنظر  همچنین و آنها کار بر تاثیری تجارت، دنیای
دالیل  از یکی شاید .ندارد مالی های صورت بر آنها معقول و

 ایرانی حسابرسان اکثر کمخیلی  آگاهی نتیجه، این به رسیدن
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 نظر به ضروری و الزم بنابراین. باشد شده ذکر مواردخصوص در

 حسابرسی سازمان  حتی یا وحسابرسی  موسسات  که رسد می

 و خود نظارت تحتحسابرسان  کیفی سطحارتقاع  برای

 آگاهی به توجهخود،  کارکنان سازیجهت توانمند همچنین

نها به خصوص آبرای  کاربرد های برنامه یسی،نو برنامههای  زبان
 نظر قرار دهند.ها را مد العاتی و شیوه پردازش دادهاطهای  بانک

 

 پیشنهادات
تاثیر آگاهی و مهارت شود به بررسی پیشنهاد می .0

های اطالعاتی حسابداری بر  خصوص سیستمحسابرسان در
 های کنترل و محتوا نیز پرداخته شود. اجرای آزمون

نایی، آگاهی و مهارت آزمایشی )عملی( توا به روش .3
خصوص موارد یا عوامل مرتبط با تجارت حسابرسان در

 الکترونیک مورد ارزیابی قرار گیرد.

خصوص ارزیابی خطرات ذاتی و توانایی حسابرسان در .2
های مالی مورد  های پردازش الکترونیکی داده کنترلی در سیستم
 بررسی قرار گیرد.

 هامحدودیت
گونه که  اری مسئولین در جامعه آماری: همانعدم همک .0

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 

رای انجام تحقیق به آن تعدادی که برای انجام تحقیق در نظر ب
های آماری با تعداد  گرفته شده بود، نرسد و در نهایت آزمون

 های کمتری انجام گرفت. نمونه

یکی دیگر از مشکالتی که در گردآوری اطالعات  .3
هایی بود که ای با آن مواجه بودیم، تعداد کم کتاب کتابخانه

ی اطالعاتی حسابداری در عصر فناوری ها مربوط به سیستم
شد. اکثر  نیک میالکترو اطالعات و بخصوص تجارت

های اطالعاتی حسابداری در  خصوص سیستمهایی که در کتاب
شدند و به نحوه  های سنتی می دسترس بودند، مربوط به سیستم

های امروزی  در شرکتها  سازی سیستم طراحی و پیاده
 پرداختند. نمی
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