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  چکیده

 گیريبه کاراز حسابرسی مستمر و  این مقاله، به بررسی میزان آگاهی مدیران حسابرسی داخلی
مالی را با  هايصورتاست که میزان انطباق  يحسابرسی فرآیند ی آن پرداخته است.عمل

دهد و حسابرسی و استانداردهاي حسابداري نشان میمعیارهاي معین مثل وظایف، خط مشی 
بعد از دوره  هاي حسابرسی را به طور همزمان یاگزارش تهیۀرویکردي است که امکان  ،مستمر
آماري این تحقیق، مدیران حسابرسی  جامعۀآورد. وتاه مدت براي حسابرسان فراهم میمالی ک

است. پرسشنامه الکترونیکی تهیه شده براي اعضاي  رسی داخلی ایرانداخلی عضو انجمن حساب
ن تحقیق شده است. نتایج ای آوريجمعارسال شده و اطالعات مورد نظر از این طریق  انجمن

رسان که حساب دهداین تحقیق نشان می باشد. یافتهمی بازیافت شده پرسشنامه 105حاصل از 
رند. ببرسی مستمر را در عمل به کار نمیداخلی آگاهی الزم از حسابرسی مستمر را دارند ولی حسا

رسی بشود که با افزایش میزان آگاهی مدیران حسابا توجه به نتایج تحقیق مشخص می همچنین،
  .حسابرسی مستمر نیز افزایش خواهد یافت به کارگیريداخلی، میزان 

  
  .مدیران حسابرسی داخلیحسابرسی مستمر، حسابرسی داخلی،  کلیدي: هايواژه
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  مقدمه. 1
فناوري اطالعات با گذشت زمان و تحول علوم، پیشرفت فراوانی کرده و منجر به تغییر در فعالیت

قادر به برقراري ارتباطات سریع و بر خط  ها با این تغییراتسازمان هاي کسب و کار شده است و
هاي کسب و کار شده اند. در حقیقت، تحوالت فناوري اطالعات از طریق و بهبود تمام جنبه

گذارد و آن را از شکل سنتی به سمت می تأثیرهاي اطالعاتی بهنگام بر گزارشگري سیستم
 مالی سنتی به دلیل پرهزینه بودن ها در گزارشگريدهد. گزارشگزارشگري بهنگام سوق می

ها بعد از وقوع اطالعات مورد نیاز بر مبناي زمان حقیقی وقوع رویدادها و معامالت، ماه آوريجمع
ا ین هزینه زمان به طور همزمان بکمترشوند. اما در مقابل، گزارشگري بهنگام با رویداد منتشر می

گیري صحیح و به موقع و قابل اتکا، منجر به تصمیمدر اختیار قرار دادن اطالعات به موقع، مربوط 
 ).2003 انی،ح(رو شودمیکنندگان استفاده

 در گزارشگري بهنگام، اطالعات با استفاده از اینترنت، در همه حال، در دسترس بوده و
 به دلیل پیچیدگی کسب و کار در دنیاي نوینده است. نامیده ش 1گزارشگري مالی مستمر بر خط

از به کنندگان به اطالعات مستمر، نیو با اجراي گزارشگري مالی مستمر بر خط و دسترسی استفاده
دهی مستمر در مورد قابلیت اتکاي اطالعات، وجود فردي متخصص و مستقل براي اطمینان

 3و انجمن حسابداران خبره کانادا 2انجمن حسابداران رسمی آمریکا در این مورد، شود.احساس می
گذار از گزارشگري سنتی به گزارشگري بهنگام، تشخیص دادند که حرفه نیازمند حرکت از با 

 است بخشیاطمینانتري از خدمات انواع گسترده ارائهمالی به سوي  هايصورتحسابرسی سنتی 
  ). 1383دیلمی،(مدرس و دیانتی

ز است، هر روز بر نیا مالی و غیر مالی به شدت مورد هايگزارشاز آنجا که در دنیاي امروز 
. دکننمیهمزمان و به موقع منتشر که اطالعات خود را به صورت  شودمیافزوده  هاییتعداد شرکت

نتیجه این نیاز جدید این است که متخصصان حسابرسی و کسانی که خبره این کار هستند، به 
جام دهند و این به آن هاي حسابرسی خود را در یک چارچوب پیوسته و مستمر انناچار باید فعالیت

). حسابرسی 2016رسیده است (گودوین و وو،  حسابرسی مستمر فراسازي ه زمان پیادهکمعنا است 
 مان با وقوع رویداد مربوط یا بازمستمر، نوعی حسابرسی است که نتایج حاصل از حسابرسی، هم

  ).2003، و همکاران (کوگان شودمیکمی نسبت به آن تولید  تأخیر

                                                            
1. Online Continous Financial Reporting  
2. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  
3. Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) 
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هاي اهمیت موضوع و به منظور شناخت وضعیت تحوالت به عمل آمده در سیستمنظر به 
 هاطالعاتی، این تحقیق، به بررسی میزان آگاهی مدیران حسابرسی داخلی از حسابرسی مستمر و ب

  پردازد.کارگیري آن در عمل می
  
  . بیان مسئله2

د از ها بعماههاي حسابرسی، در دنیاي واقع، به رغم کافی و مناسب بودن روشگزارش حسابرسی، 
تاریخی، درستی ارقام گزارش يشوند. در این محیط، حسابرس با رویکردوقوع رویدادها منتشر می
ها و سایر واحدهاي ، شرکتهاسازمان ،این در حالی است که امروزه .کندشده قبلی را بررسی می

دادها و رویبر مبناي زمان حقیقی وقوع ها و توانند اطالعات مالی را در قالب استانداردمی اقتصادي
ا به کنندگان رمعامالت تهیه کنند، چنین روشی فرصت دسترسی حسابداران و سایر استفاده

ها، همزمان با وقوع رویدادها و معامالت ایجاد کرده است. حسابداري همزمان اطالعات مالی شرکت
امیري (سلیمانی دست آورده ان مستمر بها اطمیننیازمند حسابرسی همزمان است تا از کیفیت داده

). حسابرسی مستمر منجر به کاهش چشمگیر یا شاید حذف زمان میان وقوع 1393زاده، و شفیع
مازاریزدي و همکاران، شود(عرببخش حسابرس میرویدادهاي صاحبکار و خدمات اطمینان

اوت آن در سازمان دیگر متف سازيپیادهتواند با حسابرسی مستمر در سازمان می سازيپیاده). 1387
تواند نسخه آماده و کاملی در اختیار حسابرسی مستمر نمی ) و1388(کردستانی و رحیمی،  باشد

گونگی ایجاد چ بیانبا سسات و حسابرسان داخلی را ؤم توان. اما میها قرار دهدتمام سازمان
الشد. البته در کنار مزایا، چتشویق کربه انجام حسابرسی مستمر مزایاي آن،  حسابرسی مستمر و

و سعی بر این است که راهکارهایی براي کاهش این  حتمالی حسابرسی مستمر هم بررسیهاي ا
  شود.  ارائهها، چالش

هاي حسابرسی است که هدف آن دسترسی به حسابرسی مستمر، تغییر تدریجی در شیوه
باشد. حسابرسی مستمر با فراهم کردن حسابرسی خودکار در سطح حداکثر (تا حد امکان) می

خطاي عمدي و غیر عمدي منجر به کاهش  کشف و کنندگاناستفاده براي بهنگام بخشیاطمینان
 رائهاشود و فاصله زمانی بین وقوع رویدادها و هزینه حسابرسی و افزایش حسابرسی خودکار می

  ).   2012(واسارلی و همکاران،  دهدخدمات اعتبار بخش حسابرسی را براي آن رویدادها کاهش می
از آنجا که اهمیت حسابرسی مستمر امري آشکار و تبیین شده است (سانگرن و اسوانستروم، 

)، این که چرا در کشور، حسابرسی مستمر فراگیر نشده است و به ندرت توسط حسابرسان 2014
هاي این تحقیق، پاسخ پژوهش حاضر است. در این، از دالیل انجام شودمیداخلی به کار گرفته 

مدیران حسابرسی داخلی در خصوص میزان آشنایی و به کارگیري حسابرسی مستمر مورد تجزیه 
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گیرد تا مقوله گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط مدیران حسابرسی و تحلیل قرار می
  از منظر رفتاري مورد بررسی قرار دهد.  را داخلی عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

  
  . مبانی نظري3

 بر در را دوره مالی تمام که است پیوسته ايگونه به حسابرسی انجام ،مستمر حسابرسی مفهوم
 معیارهاي با مالی را هايصورت انطباق میزان که است فرآیندي گیرد. به طور کلی، حسابرسیمی

 مستمر، حسابرسی دهد.می نشان را حسابداري استانداردهايمشی و  خط وظایف، مثل معین
کوتاه مالی دوره از بعد یا همزمان طور حسابرسی را به هايگزارش تهیۀ امکان که است رویکردي

 براي خاص موضوع به رویدادهاي مربوط وقوع زمان و آوردمی فراهم حسابرسان براي مدت
(عرب بردمی از بین را موضوع آن مورد در مشتري اظهارات درباره حسابرس نظر اظهار و مشتري

  ).1387 همکاران، و مازاریزدي
 مستمر مبناي بر حسابرسی انجام براي حسابرسان ه وسیۀب که است روشی مستمر، حسابرسی

 بر رویداده و معامالت آزمایش مستمر، حسابرسی از منظور تعریف، در این شود.می گرفته به کار
  ).2006 اسمیت، و رنا(و باشداقالم غیر متعارف می شناسایی و مقرر معیارهاي مبناي

 افزایش به منجر تواندمی مستمر که حسابرسی است عقیده این بر )1997( 1الیوت کمیته
 عمر از دهه یک بیش از که چند هر شود. حسابرسان توسط اطالعات کیفیت بررسی کارآیی
گذشته و  هايسال در اطالعات فناوري سریع پیشرفت ولی گذرد،نمی مستمر حسابرسی مفهوم
 مستمر حسابرسی به توجه و داده تغییر را حسابرسی فرآیند شواهد حسابرسی، کسب بنديزمان

 داندمی ضروري را آن بلکه است، کرده پذیرامکان و صرفه اقتصادي فناوري منظر از تنها نه را
  ).2006یوت، (ریچی

در  حسابرسی اما، برسد. نظره ب مطلوب تواندمی واقعی زمان در یا مداوم طور به حسابرسی
 همیشه است ممکن و بگذارد تأثیر حسابداري اطالعات سیستم بر عملکرد تواندمی واقعی زمان

 فرآیندهاي در وقوع به تمایل ،واقعی زماندر  حسابرسی مستمر نتیجه، در. نباشد صرفه به مقرون
 دلیل به که محتاطانه است صنعتی، هايشرکت در نمونه، عنوان به .دارد پرریسک کسب و کار

واقعی  زمان در و مستمر شکل به هاحساب این بانک، و نقد هايحساب باالي ریسک وجود
 با هزینه پرداخت روند حسابرسی است ممکن ها،در این شرکت دیگر، سوي از .شوند حسابرسی

  باشد.  مکرر کافی یا ايدوره چرخۀ در کمتر ریسک

                                                            
1. Elliott committee 
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 تعامل دورة که کنندمی پیشنهاد مستمري را حسابرسی چرخه مدل ،)2007( روهانی و دو
 سیستم به حسابرس که شودمی شروع زمانی از چرخه .کندمی را منعکس مستقل حسابرسی
می جدا سیستم از حسابرس رسد کهمی پایان به زمانی و شودمی متصل حسابداري اطالعات

 متصل سیستم معامالت به از تعدادي وقوع از پس یا زمانی دورة از پس تواندمی حسابرس د.شو
  .)1392 (عبدالهی، شود

 بر ،عمدتاً مزایا این که دارد متعددي مزایاي ،حسابرس و صاحبکار براي مستمر حسابرسی
 :از عبارتست مستمر حسابرسی مزایاي از برخی شود،می چیره نوع حسابرسی این اصلی ضعف
 حسابرس هايتماس ،مستمر حسابرسی در که آنجایی ازصاحبکار:  با حسابرس روابط بهبود

 با نزدیکی ارتباط حسابرسی، نوع این در حسابرس و افتدمی اتفاق منظم صورته ب با صاحبکار
 .شود صاحبکار و حسابرس روابط بهبود باعث تواندمی امر این صاحبکار دارد،

 و صاحبکار به سال در پایان تنها نظر اظهار سنتی، شیوه در: ايحرفه نظر موقع به ارائه
 ايحرفه نظر تواندمی حسابرس شود، امادر دیدگاه حسابرسی مستمر،می منتقل کنندگاناستفاده
 ).1385حقیقی، (فرقاندوست کند منتقل سال طول در يبیشتر تناوب و نظم با خود را
 را قابلیت این مستمر، حسابرسی سال: طول در مناسب به صورت هارسیدگی حجم تقسیم

 .نماید توزیع سال طول در را هارسیدگی حجم که آوردمی وجود به براي حسابرس
مستمر،  حسابرسی در حسابرس  :بهتر و دقیقتر هايارزیابی براي حسابرسان به کمک

 با و دارد امور بر بهتري و بیشتر اشرافآورد، زیرا می به دست صاحبکار فعالیت از بهتري ارزیابی
 نماید، می برخورد زودتري زمان در موجود هاينارسایی

 مدیریت بهبود باعث امر این: مدیریت هايکنترل و مالی هاينظام از حسابرس استقالل
 حفظ را خود استقالل بتوانند تا آوردمی فراهم حسابرسان براي را سازوکاري و شودمی سازمان
  .نمایند

 ضعف .باشدنیز می معایبی داراي حسابرسی نوع گفته، اینشرح پیشه به رغم مزایاي فراوان ب
 نقطه این واقع، در همراه دارد، به که ستا سنگینی بسیار هايهزینه مستمر، حسابرسی اساسی
 و استانداردها نبود همچنین .استشده مستمر حسابرسی از استقبال کاهش باعث ضعف،

 باشدآن می هايمحدودیت دیگر از مستمر، حسابرسی انجام براي کامل و مدون هايدستورالعمل
  ).1387نژاد، (ودیعی و موسوي
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  اجراي حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی 
 نظارت و مدام اطمینان براي را حسابرسی اهداف از سطح چهار )2004( همکاران و واسارلی
 :کردند ارائه تحلیلی

  هاي موجود در معاملهنظمیبی تشخیص معامله: تأیید سطح اول:
شده اعمال درستی به گیرياندازه قوانین که این اثبات انطباق: آزمایی راستی دوم: سطح

  د.ان
   حسابداري برآورد بودن معقول ارزیابی برآورد: آزمایی راستی سوم: سطح

 کلی خطر کاهش براي پیچیده باالي سطح قضاوت گیريبه کار قضاوت: تأیید سطح چهارم:
  .حسابرسی

اهداف حسابرسی  سوي هاي حسابرسی معامله و انطباق، کار حسابرسی را بهخودکارسازي روش
هد که دمیسوق  هاي صورت گرفتهتر مانند سر و کار داشتن با برآوردها و تصدیق قضاوتپیچیده

نقش اصلی حسابرس در محیط  ،رواي دارد. از این حرفهتردید  اعمال نیاز به قضاوت حسابرس و
نظمی یا استثنائات ناشی از سیستم حسابرسی مستمر و حسابرسی مستمر کنونی شامل بررسی بی

سازي ادهپی .اي دارندحرفههاي حسابرسی است که نیاز به قضاوت و تردید سر و کار داشتن با روش
کامل حسابرسی داخلی ت حسابرسی مستمر براي تبدیل شدن به بخشی از شناسیروشفناوري و 
اي هپیاده سازي حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی و مستقل، عملکرد روش .یافته است

 کندمی ناکارآمد تکراري به طور، ماهیت و حجم آزمون و نظارت بنديزمانبه حسابرسی را با توجه
  ).1392 (عبداللهی،

  

  مستمر حسابرسی فرآیند و مراحل
یر داراي مراحلی به شرح ز ،شودمیکه توسط حسابرسان داخلی به کار گرفته  حسابرسی مستمر

  است:
 را کسب و کار فرآیند بخشی از حسابرس :یحسابرس هايروش خودکارسازي اول مرحلۀ

 ،حسابرسان نگرانی شود. اولین برده کار به آنجا در باید مستمر حسابرسی که کندمی شناسایی
 حسابرسی مرحله از آن در کسب و کار فرآیند اصلی هايبخش تعیین هنگام به هاداده به دسترسی
 موجود حسابرسی هايروش کسب و کار، فرآیندهاي حسابرسان پس از شناسایی باشد.می مستمر،

 ).2006 همکاران، و (آلس کندمیامتحان ها،آزمون و نظارت انواع شناسایی براي را
 مانده و تراکنشی هايداده ارزیابی براي تدوین مبانی براي :هاداده سازيمدلدوم  مرحلۀ
 یا سازيوابسته بندي،طبقه فنون برآورد، از استفاده با مبانی شود.می استفاده آینده هايحساب
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 ها،داده سازيمدل از هدف آیند.می وجود به شده تاریخی حسابرسی هايداده کردن خوشه
 تراکنشی هايداده زدن تخمین کردن یا مشخص براي هاالگوریتم و تحلیلی هايمدل آموزش

 ها شاملداده سازيمدل فرآیند شوند.می محسوب غیرعادي که است آینده هايحساب مانده یا
 مجموعۀ اعتبار است. و آموزش ها:داده مجموعه دو به شده حسابرسی تاریخی هايداده تقسیم

 براي مبنا هاياندازه گیري ایجاد براي تحلیلی الگوریتم یا مدل یک براي آموزش آموزشی
 گیرد.می استفاده قرار مورد هاحساب مانده و معامالت

 داخلی، کنترل سیستم ارزیابی براي هاداده تحلیل و تجزیه :هاداده تجزیه و تحلیلسوم  مرحلۀ
 و تجزیه مستمر، کنترل پایش در .گیردمی قراراستفاده  مورد هاحساب مانده معامالت، جزئیات
 شناسایی براي کنترل داخلی هايسیاستبا  مقابل را کارکنان عملکرد قوانین، بر مبتنی تحلیل

 معامالت جزئیات مستمر، هايداده از اطمینان شود. برايهاي داخلی بررسی میضعف هاي کنترل
 مقایسه هاداده سازيمدل مرحلۀ در آمده وجود به با مبناهاي نشده هاي حسابرسیحساب مانده و

  .شودمی
 نکند، تولید خاصی گزارش هیچ ،اگر سیستم حسابرسی مستمر :چهارم گزارشگري مرحلۀ
 هیچ اگر .است تقلبت و با اهمی اشتباهات از عاري اصلی مالی اطالعات که شودمی فرض

 اطمینان سطح یا دقیق و درست حسابرسی نظر /گزارشنباشد،  موجود خاص معوقی گزارش
  .شود نگهداري یا تواند صادرمی سیستم توسط

  
  تحقیق . پیشینۀ4

  الف) تحقیقات خارجی
بداري هاي حساهمگام با پیشرفت و فناوري اطالعات و افزایش حجم تجارت الکترونیک، سیستم

فرآیند حسابرسی  بندي و شواهدها، زمانالکترونیکی و بدون کاغذ شد. در پاسخ به این پیشرفت
شیوه اجرایی، توجه بسیاري از محققان را از نظر فناوري برسی مستمر به عنوان تغییر یافته و حسا

 و صرفه اقتصادي جلب کرده و مدل متنوعی براي انجام مستمر عملیات حسابرسی ایجاد شده است
  ).2006یوت، (ریچی

 کاربردي هايدادهحسابرسی مستمر پایگاه ”در تحقیقی با عنوان ) 1989( گرومر و مارتی“ 
هاي جامع ها بررسی کردند. پس از بررسیمربوط به کنترل و امنیت را در محیط پایگاه داده مسائل

فاده استارتقاي میزان دانش و آگاهی حسابرسان براي  آنان افزایش و شده، پیشنهادو دقیق انجام
این  که د. آنان معتقد بودنداخل سیستم شرکت بوداز نوعی زیر سیستم حسابرسی جاسازي شده در 
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ج کند و فوري استخرا درنگ واطالعات را به صورت بی سازد تاسیستم، حسابرس را قادر می
  گیرند.  به کارتوانند حسابرسی مستمر را در عمل حسابرسان از این طریق می

 ر زمینه حسابرسی داخلی ) مفهوم آزمون مستمر سیستم بی درنگ را د1991( واسارلی و هالپر
 مطرح کردند.

ي د که تا حدوددارمدل پیشنهادي مفهومی حسابرسی مستمر وجود  آنان بیان کردند که چند
شوند. سیستم حسابرسی  سازيپیادههاي بدون درنگ در سیستم صرفاً رسد که بتوانندمیبه نظر 
هاي بزرگ بدون سیستمبراي حسابرسی داخلی  است که روشی قدیمی هايیکی از مدل مستمر
هاي اخیر ایجاد کرده مدل مبنایی را براي مدل رسد که اینمیکاغذ است به نظر  بدونو درنگ 

  .است
 کامپیوتري شدن  ”حسابرسی مستمر برخط“در تحقیقی با عنوان ) 1999( کوگن و همکاران

کامپیوتري را مورد هاي کار و همچنین دسترسی گسترده شبکهتصاعدي و فزاینده فرآیند کسب و 
این مفهوم را به حسابرسی مستقل نیز تعمیم دادند و حسابرسی مستمر را به  بررسی قرار داده و

عنوان فرآیندي تعریف کردند که نتایج حاصل از حسابرسی را در زمان وقوع رویداد یا بافاصله 
  کند.خارجی گزارش می نفعانذيکوتاهی پس از آن به 

 حسابرسی سنتی و حسابرسی مستمر را مقایسه کردند و به این 2001( بیرستیکر و همکاران (
 هايتصورنادرست  ارائهنتیجه رسیدند که حسابرسی سنتی دستی، شواهد و مدارك مربوط به 

نماید و مجاز به انجام اقدامات اصالحی اندکی می ارائه هاآنمالی را در مدت طوالنی پس از وقوع 
 پیشگیرانه بوده و از وقوع، چنین مواردي بیشترباشد. اما هدف حسابرسی مستمر این است که می

  جلوگیري نماید.
 ) حسابرسی مستمر را بررسی و به این نتیجه رسیدند که حسابرسی 2001رضایی و همکاران (

تی دسهایی را کاهش دهد که حسابرسان به طور سنتی در بررسی تواند زمان و هزینهمستمر می
نمایند. طبق نتایج این تحقیق، حسابرسی مستمر در نهایت ها صرف میمعامالت و مانده حساب

ا و هگردد، زیرا برخی از نمونه گیريباعث کاهش دوره حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می
ر کسب ب بیشترتوانند هاي طوالنی و خسته کننده، خودکار شده و حسابرسان میتجزیه و تحلیل

قیقت، کنند. در ح تأکیدشناخت و دانش در مورد عملیات و ساختار کنترل داخلی شرکت صاحبکار 
ي (تا صد در صد) از معامالت تربزرگسازد تا نمونه حسابرسی مستمر، حسابرسان را قادر می

 هاي دستی حسابرسی، بررسی نمایند.تر و کارآتر از آزمونصاحبکار را سریع
 ) هاي اخیر را در صورت وجود حسابرسی مستمر بررسی بحران تأثیر) 2002واسارلی و همکاران

الت توانست بسیاري از مشککردند و نتیجه گرفتند استقرار فرآیندهاي حسابرسی مستمر، می
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را شناسایی کرده و حتی زودتر از تبدیل موضوع به بحران، اخطارهاي الزم  1عملیاتی شرکت انرون
کند و ریسک سهامداران را کاهش دهد. در واقع، با استفاده از حسابرسی مستمر، اشتباهات  ئهارارا 

گردد که تر از زمانی شناسایی میمبادالت غیر عادي که با هدف خاص انجام شده خیلی سریع
ممکن بود در بهترین عملکرد حسابرسی سنتی کشف شوند. حسابرسی مستمر خوب، موارد 

هاي نماید. این امر باعث جلوگیري از طرحرا به مقامات ناظر گزارش میغیرعادي کشف شده 
ود. شتقلباتی مربوط به معامالت، تداخل مدیریت، تضاد منافع و معامله بر اساس اطالعات نهانی می

هاي انجام شده که در زمینه عملی بودن حسابرسی مستمر، حسابرسی از طرفی بسیاري از پژوهش
دانستند. عامل محرك براي تدوین این قانون در سال  2آکسلی-قانون ساربینز ستمر را پاسخی بهم

متحمل شدند و  3هایی مانند انرون و ورلدکامهاي هنگفتی بود که سهامداران شرکت، زیان2002
  تواند به کاهش ریسک اعتقاد بر این بود که قانون مزبور می

ریسک سهامداران، عملکرد حسابرسی سنتی سهامداران کمک کند. این قانون به منظور کاهش 
ا، هرا افزایش داد. این پژوهش بخشیاطمینانهاي انجام خدمات هاي حاکم بر رویهرا ارتقا و کنترل

اغلب در مورد اثر بخشی حسابرسی مستمر بودند و به این مسئله پرداخته اند که آیا حسابرسی 
ابتداي قرن بیست و یکم شود یا خیر. به عالوه، هاي مالی در تواند مانع برخی رسواییمستمر می

لی به سرمایه، گزارشگري فص2002ایاالت متحده پس از واقعه شرکت انرون، به ویژه در سال 
  گذاران پیشنهاد شد.

دهد که حسابرسی مستمر همواره مورد تقاضاي نهادهاي حسابداري و این رویدادها نشان می
) مدل 2004نیز براي استقرار آن انجام شده است. مارتی و گرومر (هایی قانونگذاري بوده و فعالیت

را پیشنهاد کردند. مدل پیشنهادي آنان، مدل استخراج  4خدمات شبکه جهانی حسابرسی مستمر
جا که بود. اما از آن 5پذیرگذاري گسترشزبان نشانههاي حسابرسی مبتنی بر شده و براي سیستم

 داري لزوماًهاي حسابجدید بوده و تمام سیستم نسبتاًهنوز فناوري  پذیرگذاري گسترشزبان نشانه
نبوده و نیستند، در حال حاضر، مدل حسابرسی مستمر  پذیرگذاري گسترشزبان نشانهمبتنی بر 

هایی دارد که استفاده از حسابرسی مستمر را در حسابرسی معرفی شده توسط آنان، محدودیت
  ).1388 مازاریزدي و مداحی،(عرب سازدیمالی نامناسب م هايصورتمستقل 

 برخورداري از شرایط زیر را براي هدایت و پشتیبانی از حسابرسی مستمر 2004( مارتی و گرومر (
  دانند:الزامی می

                                                            
1. Enron 
2. Sarbanes–Oxley (sox) Act 
3. Worldcom  
4. Continuous assurance web services model 
5. EXtensible Markup Language 
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مشتري باید سیستمی قابل اتکا داشته باشد که به موقع موضوعات اساسی مورد نیاز حسابرس  )1
 را در اختیار او قرار دهد. 

هاي الزم براي هدایت حسابرسی باشد. به عنوان نمونه، اگر حسابرسی باید شامل ویژگیهدف  )2
 ا را داشته باشد. هدارد، باید توانایی ارزیابی این کنترل تأکیدحسابرسی بر ارزیابی کنترل داخلی 

هاي اطالعاتی، فناوري رایانه و موضوعات اساسی حسابرسی، تخصص حسابرس باید در سیستم )3
 باشد. داشته 

 رویکرد خودکار حسابرسی، اکثر شواهد مورد نیاز حسابرسی را براي اظهار نظر فراهم کند.  )4
اي قابل اطمینان براي کشف شواهد حسابرسی داشته راي اظهار نظر باید وسیلهحسابرس ب )5

 باشد. 
حسابرس باید زمان الزم براي ارزیابی و کنترل شواهد حسابرسی را داشته باشد که نتیجه  )6

 ابرسی مستمر است. حس
وجود مقام اجرایی ارشد در سازمان مشتري براي تعریف، انجام و پشتیبانی مستمر ضروري  )7

  است.
 ) هاي مستمر و سنتی را بررسی کردند و به این نتیجه ) تفاوت حسابرسی2008الس و همکاران

 دقیق محتوايهاي هاي داخلی و آزمونهاي دستی کنترلرسیدند که در حسابرسی مستمر، آزمون
کار میدانی، براي ارزیابی ادعاهاي  مرحلۀریزي قبلی و در اي، طبق برنامهمعامالت به صورت دوره

و اعتباربخشی مستمر  1هاشود. در مقابل در حسابرسی مستمر و خودکار، کنترلمدیریت انجام می
  گیرد. به طور همزمان مورد استفاده قرار می 2هاداده
  کنند که حسابرسی مستمر، کل معامالت را در نظارت و اجراي ) بیان می2011(واسارلی چان و

گیرد. آنان به این نتیجه رسیدند که در نظر گرفتن کل معامالت در نظارت و ها در نظر میآزمون
 یابد که اشتباهاتدهد و احتمال این افزایش میها، اثربخشی حسابرسان را بهبود میاجراي آزمون

هاي کنترل داخلی تشخیص داده شود. با این حال، این بدان ها و ضعفها، تقلبحریفبااهمیت، ت
واند تهاي کنترل داخلی را میها و نقصها، تقلبمعنا نیست که همه اشتباهات با اهمیت، تحریف

ه تواند تبانی کرده و سیستم حسابرسی مستمر را زیر پا بگذارد. نکتشناسایی کند، زیرا مدیریت می
تواند باعث توقف یا به تعلیق در آوردن عدم بل توجه دیگر این است که حسابرسی مستمر میقا

 هاي داخلی و معامالت غیر عادي به صورت به هنگام شود.رعایت (نقض) کنترل

                                                            
1. Control continuous model 
2. Continiuous data assurance  
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 ) بیان  »نوآوري و عملکرد حسابرسی مستمر«) در تحقیقی با عنوان 2011چان و همکاران
سنتی در زمان اقتصادي واقعی منسوخ شده است. نوآوري فرآیند  کنند که پارادایم حسابرسیمی

حسابرسی سنتی الزم است تا زمان اطمینان واقعی را حمایت کند. شاغالن و دانشگاهیان در حال 
 اده از فناوريسنتی هستند. با استفبررسی جایگزین بالقوه حسابرسی مستمر با پارادایم حسابرسی 

زایش وري فرآیند حسابرسی را افحسابرسی مستمر اثربخشی و بهره وشو دستگاه تنظیم خودکار، ر
 دهد تا زمان اطمینان واقعی را حمایت کند. می
 سوابق استفاده از حسابرسی مستمر در زمینه «در تحقیقی با عنوان ) 2012( گنزالز و همکاران

مفهوم حسابرسی مستمر از بیش از دو دهه قبل نشات گرفته است. اما با وجود » حسابرسی داخلی
آن در عمل بسیار کند بوده است. براي کسب بینش  به کارگیريمزایاي بسیار زیاد آن، پذیرش و 

حسابرس داخلی در سراسر جهان را در خصوص استفاده آنان از حسابرسی  210این موقعیت، آنان 
، آنان ريفناو به کارگیري وار دادند. با استفاده از نظریه یکپارچه پذیرش مستمر مورد بررسی قر

 حسابرسی مستمر را کشف کردند. هاي اهداف حسابرسی داخلی براي استفاده از فناوريپیشینه
برابر  R2آنان با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی، پشتیبانی و حمایت قوي براي مدل با 

الش و تویژه، آنان دریافتند که درك حسابرسان داخلی از امید به  به طوررا دریافتند.  درصد3/44
عناداري دارد. م رابطۀ ،استفاده از حسابرسی مستمر هاي مقاصد آنان برايبینینفوذ اجتماعی با پیش

ظار بین انت رابطۀآنان همچنین دریافتند که حجم فروش ساالنه شرکت و داوطلبی از استفاده 
 . عالوه بر این، آنانکندتعدیل میمعناداري  به طورعملکرد و نفوذ اجتماعی به صورت مرتبی 

آوري یافتند. اي در مفهوم کلیدي پیشینه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فنهاي منطقهتفاوت
به دلیل فشارهاي اجتماعی به طور خاص، آنان دریافتند که حسابرسان داخلی آمریکاي شمالی 

ر استفاده مي از حسابرسی مستبیشتربه احتمال اجباري نرم از نفوذ اجتماعی از طریق مقامات باالتر 
کنند، ه میاستفاد ي از فناوريبیشترال . از طرف دیگر، حسابرسان داخلی خاورمیانه با احتمکنندمی

  اگر توسط مقامات باالتر اجباري شود. 
 پذیرش حسابرسی مستمر به وسیله حسابرسان داخلی را بررسی 2012اران (واسارلی و همک ،(

هاي اقتصادي اخیر و نیاز به اطالعات صحیح و قابل کردند. آنان بیان کردند که به دلیل بحران
حسابرسی مستمر و  شناسیروشبه موقع و مداوم اطالعات با استفاده از  بخشیاطمیناناتکا، 

انند مستمر مبر رشد پذیرش حسابرسی یابد. آنان شواهدي را مبتنی نظارت مستمر ضرورت می
، فشار براي گزارش مالی بر اساس زمان واقعی را ارائه کردند و متوجه شدند تقاضاي تنظیم مقررات

که اکثر اعمال حسابرسی مستمر در حدود مقدماتی باقی مانده است. آنان همچنین در مقاله خود 
 بهتري از سطح توسعه و استفاده حسابرسی مستمر را فراهم کنند.سعی کردند که فهم 
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 ) را از ارزش افزایی ایجاد  ايحرفهگذاران غیراي درك سرمایه) در مطالعه2013مارکس و فارتی
اي بررسی شده توسط حسابرسی مستمر و کنترل نظارت مستمر نسبت به حسابرسی سنتی دوره

بر این باورند که حسابرسی  ايحرفهگذاران غیر اگرچه سرمایه دهد کهکردند. نتایج حاصل نشان می
 ايحرفهگذاران غیردهد، اما براي سرمایههاي را کاهش میمستمر احتمال خطاها و اختالس دارایی

 نماید.گذاري، ارزش افزوده دیگري ایجاد نمیدر کنار سرمایه
 ) ی سان مستقل بر استفاده از حسابرس) در پژوهشی به بررسی اتکاي حسابر2015مالسکی و ساتن

مستمر توسط حسابرسان داخلی پرداختند. نتایج حاصل نشان داد که بودجه حسابرسی در صورت 
هاي حسابرسی سنتی، به طور قابل توجهی استفاده از سیستم حسابرسی مستمر به جاي سیستم

 باید. کاهش می
حسابرسی مداوم: ایجاد قابلیت حسابرسی ") در تحقیقی با عنوان 2018( رضایی و همکاران

 به طور قبل توجهی شیوه انجام کسب و کار و بیان کردند که اقتصاد مدرن (دیجیتالی) "خودکار
هم به سرعت در حال  هاآنها که تعداد تقابل اطالعات مالی را تغییر داده است. بسیاري از سازمان

ی خود را به صورت آنالین و بالدرنگ انجام میمال هايگزارشافزایش است کسب و کار و انتشار 
مالی بهنگام مستلزم حسابرسی مستمر است تا اطمینان مستمر در مورد کیفیت  هايگزارشدهند. 

و اعتبار اطالعات ارائه شده فراهم شود. فرآیند حسابرسی، از حسابرسی مرسوم و سنتی و دستی به 
هاي الکترونیک مستمر و در حال حاضر با حسابرسی حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر تغییر یافته است

تر براي روبرو شده است. ظهور سریع فناوري اطالعات و تقاضا براي تبادل اطالعات به موقع
و  آوريجمعجدیدي را براي نظارت،  هايشیوهتا حسابرسان  کنندمیتجاري ایجاب  نفعانذي

حسابرسی مستمر در حال حاضر به عنوان  تجزیه و تحلیل مستمر شواهد حسابرسی ابداع کنند.
اي  که حسابرسان را قادر می سازد تا درجه شودمییک فرآیند حسابرسی الکترونیکی جامع تعریف 

از اطمینان را در مورد اطالعات مستمر، همزمان یا کمی بعد از افشاي اطالعات فراهم کنند. این 
خالقانه، حسابرسی مستمر و تجربیات مقاله مبتنی بر بررسی پیشینه مربوطه، کاربردهاي 

نویسندگان مقاله است. همچنین (در این مقاله) رویکرد مربوط به ایجاد حسابرسی مستمر ارائه 
هاي در حال . فناوري و تکنولوژيشودمیحسابرسی تشریح  هايدادههاي و مراکز و پایگاه شودمی

مالی حسابرس، حسابرسان را براي به روز رسانی  هايدادهرشد موجب خواهند شد تا تبادل بهنگام 
جدید  افزارنرم تهیۀهاي مورد نیاز با هاي حسابرسی تحت فشار قرار دهد. بسیاري از تکنیکتکنیک
هاي حسابرسی سروکار دارند. تحقیقات آتی باید بر این موضوع تمرکز کنند که چگونه و مدل

، اعتباردهی، و بخشیاطمینانسی مختلف مانند هاي حسابردر حوزه تواندمیحسابرسی مستمر 
 خدمات حسابرسی، به طور مداوم بهبود یابد.
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  ب) تحقیقات داخلی
 برسی مستمر، حرکتی همگام با زمانحسا«) در تحقیقی با عنوان 1383لمی (دیمدرس و دیانتی« 

را  حسابرسیضمن تعریف حسابرسی مستمر، چارچوب کلی و شرایط الزم براي انجام این نوع 
و  تتشریح و بیان کردند که رشد چشمگیر اینترنت و به تبع آن توسعه تجارت الکترونیک، مدیری

ها و تهدیدها روبرو ساخته است. این اي جدید از فرصتمجموعه گزارشگري واحد اقتصادي را با
جا، انجام ز آنها را در اینترنت فراهم ساخته است ولی اها، امکان گزارشگري مستمر شرکتپیشرفت

 تواند مبناياي نمیرسد که هر اطالعات گزارش شدهحسابرسی مستمر نیز ضروري به نظر می
گیري باشد. حسابرسی مستمر، فرآیندي است که حسابرسان مستقل را قادر مناسبی براي تصمیم

، نظر بعد از آن تأخیرهایی، همزمان با وقوع رویداد مالی مربوط یا با کمی سازد تا با ارائه گزارشمی
کتبی خود را در خصوص قابلیت اتکاي اطالعات گزارش شده اعالم کنند. آنان شرایط الزم براي 

توضیح دادند و به این نتیجه رسیدند که با تکامل  1انجام حسابرسی مستمر را بر اساس نمایه 
دیرینه و  رزوي، انجام حسابرسی مستمر ممکن شود و آبیشترفرآیند حسابرسی و انجام تحقیقات 

کنندگان اطالعات، تحقق یابد. در چنین شرایطی، حسابرسان در بلندپروازانه حسابرسان و استفاده
گیرند که با اطمینان بخشی مستمر به انواع مختلف موضوعات و اطالعات جایگاهی قرار می

 رند.آوکنندگان اطالعات فراهم میارزش افزوده قابل توجهی براي استفاده منتشرشده،

  
  : شرایط الزم براي انجام حسابرسی مستمر1نمایه 

  )1383دیلمی (مدرس و دیانتی منبع:
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حسابرسی مستمر، کشف یک مفهوم«) در تحقیقی با عنوان 1385حقیقی (فرقاندوست« ،
حسابرسی مستمر را در مقابل حسابرسی به صورت ادواري یا گاهی مقطعی و حسابرسی مستمر را 

 گیرد.داند که همه طول دوره مالی را در بر میاي پیوسته میگونه انجام حسابرسی به
 

  
  : بررسی حسابرسی مستمر و حسابرسی سنتی2نمایه 

  )1385فرقاندوست حقیقی ( منبع:
  

 2در این تحقیق، روند حسابرسی مستمر و حسابرسی سنتی بررسی شده است که در نمایه 
، وريرسی مستمر، باعث ارتقاي بهرهکه حسابدهد داده شده است. این تحقیق نشان مینمایش 
ندي مو اثر بخشی عملیات حسابرسی شده و همراه با گزارشگري اطالعات باعث بهره کارآیی

برخورد با  :ین تحقیق شاملشود. فواید حسابرسی مستمر در ابازارهاي مالی از اطالعات می
داره امور، قابلیت توزیع حجم کار، تر بر ااشراف به ،هاها در زمانی نزدیک به زمان وقوع آننارسایی

 کمک به حسابرسان براي، ارتقاي سطح روابط با صاحبکار ،اي حسابرسارائه به موقع نظر حرفه
  ست.اهاي مالی و کنترل مالی مدیریت استقالل حسابرس از نظام، تر و بهترهاي دقیقارزیابی

 حسابرسی مستمر در عصر فناوري «نوان ) در تحقیقی با ع1387یزدي و همکاران (مازارعرب
و عامل دیجیتال در  پذیرگذاري گسترشزبان نشانهها، خدمات وب کاربرد واسطه» اطالعات

از نظر توزیع حجم کار در سراسر  حسابرسی مستمر را بررسی و بیان کردند که حسابرسی مستمر،
ها، در راستاي حصول اطمینان تري از آزمونهاي کوچکطول سال و انجام آن به صورت مجموعه

رسد. ها در طول سال مالی، موضوع جذابی به نظر میآن کارآییها و استمرار کنترل کارآییاز 
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آن بر  گذاريتأثیرکند و قبل از ها را در زمان وقوع، کشف میحسابرسی مستمر عدم رعایت کنترل
 که حسابرسی مستمر باعث ارتقايکند. در نهایت به این نتیجه رسیدند سازمان آن را اصالح می

و اثربخشی عملیات حسابرسی شده و همراه با گزارشگري اطالعات باعث بهره کارآییوري، بهره
 هاي نوین، سیستم حسابرسیشود. در اثر به کارگیري فناوريمندي بازارهاي مالی از اطالعات می

  کند.ثر میأاي اقتصاد جهانی را متکند و به طور فزایندهنیز تغییر می
 حسابرسی مستمر، چیستی و چرایی«) در تحقیقی با عنوان 1388مازاریزدي و مداحی (عرب«، 

دانند که نتایج حاصل از آن، همزمان با وقوع رویداد مربوط حسابرسی مستمر را نوعی حسابرسی می
و بیان  یبررسهاي حسابرسی مستمر را شود. آنان چالشنسبت به آن تولید می تأخیریا با کمی 

هاي هر سیستم حسابرسی است و حسابرسی ترین چالشاز مهمها، مدیران شرکت کردند که تقلب
یت اتکاي حسابرسی مستمر با افزایش قابل ی نیست. طبق نتایج این تحقیق،مستمر هم از آن مستثن

 اشده و عملکرد حسابرسی داخلی شرکت رو اثر بخشی عملیات حسابرسی  کارآییاطالعات مالی 
 کند و نتایج حسابرسی را در فاصلهقانون ساربینزـ آکسلی را تسهیل می دهد و رعایتارتقا می

 امکاننماید. به عالوه با کشف زود هنگام انحرافات، زمانی کمی بعد از وقوع رویداد گزارش می
  کند.اصالح سریع آن و جلوگیري از اشتباهات عمومی یا سهوي را فراهم می

 حسابرسی مستمر و زبان گزارشگري تجاري «) در تحقیقی با عنوان 1388حیمی (کردستانی و ر
 ،تمرکنند که حسابرسی مسحسابرسی مستمر و نظارت مستمر را مقایسه و بیان می ،»پذیرتوسعه

نوعی از حسابرسی است که نتایج حسابرسی را همزمان یا کمی بعد از تحقق رویداد مالی مربوط 
ا را همستمر اجازه کنترل عملکرد یک یا چند فرآیند، سیستم یا انواع داده کند و نظارتفراهم می

که آیا حسابرسی مستمر شبیه به نظارت مستمر است  سؤالدهد. در پاسخ به این به سازمان می
لیل به اطالعات به د بیشتردر نوع مدارك گردآوري شده (اتکاي  هاآنباید گفت خیر. تفاوت میان 

تقیم توسط حسابرسی مستمر در مقابل اطالعات غیر مستقیم تهیه شده توسط تهیه مستندات مس
شده (گردآوري مدارك کافی براي کاهش ریسک  آوريجمعنظارت مستمر)، کفایت اطالعات 

توسط حسابرسی مستمر و عدم کفایت اطالعات تهیه شده توسط سیستم نظارت مستمر) و خدشه
ها امري مربوط به ها و پردازشکه نظارت بر سیستمایندار شدن استقالل حسابرس (با توجه به 

رسی شود اما حسابباشد، نظارت مستمر منجر به خدشه دار شدن استقالل حسابرس میمدیریت می
ی حسابرسی مستمر و قرارداد بدهی را بررس ،حسابرسی خودکار مستمر اینگونه نیست) آنان سه مدل

ک به ها براي نزدیود تفاوت اندك بیان این سه، تمام آنکردند و به این نتیجه رسیدند که با وج
 کنند.بی درنگ عمل کردن تالش می
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 ) چالش حرفه حسابرسی: حسابرسی مستمر یا اتکاي بر «) در تحقیقی با عنوان 1392عبدالهی
گیري از کند در رویکرد حسابرسی مستمر، حسابرسی داخلی با بهرهبیان می» حسابرسی سنتی

، کنند و حسابرسان مستقلجامعی بر تمام فرآیندهاي شرکت می، اقدام به نظارت الزمهاي فناوري
توانند گزارش مالی به موقع و در عین حال قابل اتکایی صادر می هاآنبا اتکاي به فعالیت مالی 

، الگوي حسابرسی مستمر با اعمال نوآوري در طول هفت بعد حسابرسی سنتی 1کنند. جدول 
 .کندمعرفی می

 
  : الگوي حسابرسی مستمر در طول هفت بعد حسابرسی مستمر1جدول 

  حسابرسی مستمر  حسابرسی سنتی  عناوین  ردیف
  مستمر یا مداوم  ايدوره  اهتناوب رسیدگی  1
  پیشگیرانه  واکنشی  رویکرد  2
  خودکار  دستی  روش  3

کار و نقش   4
  حسابرسان

اي از کار انجام شده بر روي بخش عمده
حسابرسی با کار و زمان فشرده هاي روش

  متمرکز است.

اي از کار انجام شده حول محور مرتب بخش عمده
هاي کردن و نظم دادن به استثنائات و روش

  حسابرسی متمرکز است که نیاز به قضاوت دارد.

 بنديزمانماهیت،   5
  و حجم

هاي بررسی آزمون متشکل از روش
تحلیلی و آزمون جزئیات اساسی و 

و آزمون دقیق به ، آزمون کنترل (ماهیت)
) بنديزماندهند (طور مستقل رخ می

  گیري و آزموننمونه

آزمون شامل نظارت بر کنترل مستمر و تضمین مداوم 
(ماهیت) نظارت بر کنترل و آزمون دقیق به  هاداده

ل جمعیت )کبنديزمان( گیردطور همزمان صورت می
  (حجم) شوند.می آزمایش در نظر گرفته در

ها براي ها و تجزیه و تحلیل دادههمدل سازي داد  دهدنیروي انسانی آزمون را انجام می  آزمون  6
  گیرندرار مینظارت و آزمایش مورد استفاده ق

  مستمر  ايدوره  گزارشگري  7
  )1392منبع: عبدالهی (    

  
ات و اطالع کند که به دلیل سرعت باالي انتقال و انتشار) نتیجه گیري می1392( عبدالهی

هاي مالی امري ضروري به نظر میبخشی صورتفاده از حسابرسی مستمر در اعتباراستها، داده
  رسد.
 حسابرسی مستمر و نظارت مستمر، «در تحقیق خود با عنوان  )1393زاده (امیري و شفیعسلیمانی

زمان  اهشبیان کردند که حسابرسی مستمر از طریق ک »هاي پیش روهاي گذشته، فرصتچالش
 هاي داخلی و کاهشپذیري، کاهش خطاها، افزایش تمرکز بر روي کنترلانعطافو هزینه، افزایش 

ها رصتها و فهزینه سرمایه منجر به افزایش اثر بخشی حسابرسی می شود. آنان با بررسی چالش
ند و منتشر تبخشی اثبات، مسبه طور اثر به این نتیجه رسیدند که اگر بتوان ارزش این رویکرد را
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کرد و همچنین گردهمایی مانند انجمن حسابداران رسمی آمریکا و هیئت نظارت بر حسابداري 
در امر آموزش و حمایت از حسابرسی مستمر و نظارت مستمر نقش  1هاي سهامی عامشرکت

ل حسابرسی مستمر و نظارت مستمر به توانایی کامل بسیار محتم به دستیابی مؤثري داشته باشند،
 است. 

 ) ژوهشی به بررسی موانع استقرار واحد حسابرسی داخلی در ) در پ1394رحمانی و همکاران
به این نتیجه رسیدند که موانع پیشروي استقرار سیستم  هاآنهاي دولتی ایران پرداختند. دانشگاه

حسابرسی مستمر شامل عدم شناخت، آموزش و موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی، در حسابرسی 
و  "موانع مرتبط با کارکنان واحد حسابرسی داخلی"گیرند: داخلی در سه گروه اصلی جاي می

هاي مرتبط با فرهنگ و قوانین امل محدودیتش "هماهنگی مناسب فرهنگی، سازمانی و قانونی"
حاکم بر محیط جامعه و محیط سازمانی است. همچنین عدم شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب، 

 ايحرفهسازمانی و نهادهاي هاي درونهاي مرتبط با ابعاد آموزشی که از سوي بخشبه محدودیت
 موانع مرتبط با کارکنان نیز به کمبود نیرويقرار می گیرد، اشاره دارد. از سویی  تأثیرجامعه تحت 

متخصص در زمینه حسابرسی دانشگاه ها و عدم اشتغال حسابرسان مستقل با تجربه در زمینه 
 حسابرسی داخلی اشاره می کند.

 ) هايورتصحسابرسی مستمر و نقش آن در قابل اتکا بودن ") در تحقیقی با عنوان 1396حیدري 
ها را دستخوش تغییر کرده هاي موجود فرآیند ارزش در شرکتزه فناوريبیان کرد که امرو "مالی

باشد. در گذاري از ارزش پندانی برخوردار نمیمالی براي سرمایه هايصورتاست و همانند گذشته 
هاي جدید را براي ، فرصتشودمیحالی که تغییرات تهدید جدي براي دوام حسابرسی محسوب 

ار ایجاد نموده است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا و حسابداران حسابرسان نیز جهت ادامه ک
اند که به طور دائمی انجام خبره کانادا حسابرسی مستمر را نوعی از خدمات اعتباردهی معرفی نموده

ابرسان ست که حسمالی متفاوت است. حسابرسی مستمر روشی ا هايصورتو با حسابرسی  شودمی
به سازد تا اطهار نظر خود را درباره یک موضوع خاص ارائه نمایند. این امر با مستقل را قادر می

حسابرسی درباره وقایع با اهمیت و برجسته به طور همزمان  هايگزارشاي از مجموعه کارگیري
موانع ومشکالت فنی با  تواندمی. از این رو حسابرسی مستمر شودمیو در مدت کوتاهی انجام 

 ا خود به همراه آورد.اهمیتی را نیز ب
  
  
 

                                                            
1. The Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 
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  ت تحقیقسؤاال .5
 ربا توجه به مباحث مطرح شده در بیان مساله و اهمیت موضوع، مبانی نظري و پیشینه تحقیق، د

شود که آیا مدیران حسابرسی داخلی، آگاهی الزم از حسابرسی االت مطرح میؤاین تحقیق، این س
  ؟برندحسابرسی مستمر را در عمل به کار میمستمر را دارند؟ و آیا مدیران حسابرسی داخلی، 

  
  فرضیات تحقیق .6
هاي تحقیق به صورت زیر هاالت مطرح شده، فرضیؤهاي خارجی و داخلی و ستوجه به پیشینه با

  شوند.بیان می
  مدیران حسابرسی داخلی، آگاهی الزم از حسابرسی مستمر را دارند.  اول: فرضیۀ
  برند.کار میبه مدیران حسابرسی داخلی، حسابرسی مستمر را در عمل  دوم: فرضیۀ

  
  روش تحقیق  .7

هاي میدانی آزمایشی است که با طی مراحل روش علمی این تحقیق، از یک سو، از جمله تحقیق
بندي اطالعات، تجزیه و تحلیل و آوري، تبدیل و طبقهها، جمعتحقیق، شامل بیان مساله، فرضیه

پذیرد. از سوي دیگر، تحقیق پیمایشی ها و در نهایت تهیه گزارش تحقیق صورت میفرضیهآزمون 
نت هاي اینتربرداري از منابع مکتوب و شبکهآوري اطالعات در آن فیشاست که ابزار اصلی جمع
  باشد.و همچنین پرسشنامه می

  
  قلمرو تحقیق(قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی) .7 .1

زان آشنایی و به کارگیري حسابرسی مستمر توسط مدیران حسابرسی داخلی در این تحقیق، می
باشد. همچنین می 1396ن تحقیق، مقطع اسفند ماه مورد بررسی قرار گرفته است. قلمرو زمانی ای

حسابرسان داخلی ایران در نظر  جامعۀقلمرو مکانی این تحقیق، مدیران حسابرسی داخلی عضو 
  گرفته شده است. 

  
  روش گردآوري اطالعات  .8

اول براي تدوین مبانی  مرحلۀگردآوري اطالعات در دو مرحله انجام شده است. در  ،در این تحقیق
به موضوع تحقیق از روش کتابخانه آوري اطالعات مورد نظر با توجهنظري تحقیق به منظور جمع

ها با توجه به منظور آزمون فرضیهها به داده آوريجمع دوم، براي مرحلۀتفاده شده است. در اي اس
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آوري هاي پیمایشی استفاده شده است. در این تحقیق براي جمعموضوع تحقیق از روش تحقیق
استفاده شده است. سپس براي تخصصی  سؤال 26عمومی و  سؤال 4اي حاوي ها از پرسشنامهداده

ترتیب که پس از استخراج  اکسل استفاده شده است. به این افزارنرمسازي اطالعات از آماده
هاي ایجاد کاربرگدر اطالعات مربوط به متغیرهاي مورد بررسی از منابع ذکرشده، این اطالعات 

وارد شده و سپس محاسبات الزم براي دستیابی به متغیرهاي مورد  افزارنرمشده در محیط این 
  بررسی انجام شده است. 

  
  . روایی و پایایی 9

 هايشدن پژوهش و همچنین روش مؤثرهایی است که براي مفید و ویژگیروایی و پایایی از 
آید. روایی در حقیقت به ارتباط منطقی بین شمار میه ها، شرط اساسی بگردآوري اطالعات داده

به منظور بررسی روایی پرسشنامه تحقیق، هاي آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره دارد. پرسش
اي و متخصصان در این زمینه قرار گرفت تا نظر ختیار اساتید حرفهتعدادي از پرسشنامه اولیه در ا
هاي هاي نامربوط در پرسشنامه اعالم نمایند. پس از بررسی پاسخخود را در مورد مفاهیم و سازه

یه دهندگان تهشده و انجام اصالحات پیشنهادي، نسخه نهایی براي توزیع بین پاسخ آوريجمع
استفاده  هاي مختلف قابلیت(قابلیت اعتماد) پرسشنامه این است که در زمانمنظور از پایایی گردید. 

آوري اي در طول مدت زمان کوتاهی توزیع و سپس جمعداشته باشد. یعنی در صورتی که پرسشنامه
هاي آن از یک نمونه مشخص همانند هم باشد. عدم پایایی مناسب ممکن است به شود، نتیجه

ترین برگردد. یکی از معروف هاآنها و مانند به فرضیه هاآننامربوط بودن ها، نامفهوم بودن سؤال
  شود:یزیر تعریف م به صورتمعیارهاي سنجش پایایی، استفاده از معیار آلفاي کرونباخ است که 
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تعداد سؤال Kها و انحراف معیار مجموع سؤال  sumS ام، i سؤالانحراف معیار  Siکه در آن 
الست. میزان پایایی با ةهاي پرسشنامه است. هرچه مقدار آلفا نزدیک به مقدار یک باشد نشان دهند

آمده  به دست 85/0برابر با 18نسخه  SPSS افزارنرمبااستفاده از  مقدار آلفا براي پرسشنامه تحقیق
  ).1385پاریزي، نژادایران( شانگر پایایی باالي پرسشنامه استاست که ن

  
  و تجزیه و تحلیل آن هاي تحقیق. یافته10

  است: 2جدول دهندگان به شرح مشخصات فردي پاسخ
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اســتیودنت به کار گرفته شــده و مقدار   –tدر راســتاي تأیید یا عدم تأیید فرضــیات آزمون  
سخ  سط گزینه میانگین پا سط ( ها با حد و سی      3ها یعنی مقدار متو ست. براي برر شده ا ) آزموده 

ــتخراج     رابطۀ ــبات و اس ــتفاده و محاس ــاده خطی اس ــیون س بین آگاهی و به کارگیري از رگرس
  گرفته است. انجام 18SPSSو  Excelافزارهاي آماري نرمها با استفاده از خروجی

  
  : توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک عوامل مختلف2جدول 

  درصد  تعداد  توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک عوامل مختلف

  جنسیت
  ٪10  11  زن
  ٪90  94  مرد
  ٪100  105  کل

  سابقه

  ٪3  3  سال 5زیر 
  ٪27  28  سال 11سال تا  5از 

  ٪70  74  سال 11از  بیشتر
  ٪100  105  کل

  تحصیالت

  ٪39  41  کارشناسی
  ٪50  53  ارشدکارشناسی
  ٪10  11  دکتري

  ٪100  105  کل

  رشته تحصیلی

  ٪86  90  حسابداري
  ٪10  11  مدیریت

  ٪4  4  سایر
  ٪100  105  کل

  
هاي پراکندگی از جمله هاي مرکزي از جمله میانگین و میانه و شاخص، شاخص3 در جدول

انحراف معیار، کشیدگی و چولگی براي متغیرهاي مختلف محاسبه شده است بزرگ بودن میانگین 
این مقادیر قرار  تأثیرها نشان می دهد زیرا میانگین تحت از میانه وجود نقاط بزرگ را در داده

ها چوله به راست است و در حالت برعکس و در برخی موارد گیرد. در این موارد، توزیع دادهمی
  .وله به چپ استچ
  

  : آمار توصیفی براي متغیرهاي تحقیق3جدول 
  حداکثر حداقل کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین تعداد متغیرها

  76/4 95/2 -88/0  13/0  45/0  76/3 83/3  105 میزان آگاهی
  50/4  00/1 16/0  -34/0  73/0 83/3 79/2  105 میزان کاربري
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ا همقدار چولگی و کشیدگی براي متغیرهاي تحقیق نزدیک به صفر است که این شاخص
نشانگر است که این متغیرها توزیع تقارن نسبی دارند و از این نظر توزیع این متغیر شبیه توزیع 

هد که دهاي به عمل آمده نشان میبررسی متقارن است. نسبتاًنرمال است توزیع سایر متغیر نیز 
  باشد.هاي تحقیق براي استفاده در آمار استنباطی مطلوب میآماره

  
  بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته .10 .1

  .نرمال بودن متغیرها بررسی شده است) KS( 1اسمیرنف -با استفاده از آزمون کلموگروف
  

: آزمون کلموگروف اسمیرنف براي بررسی نرمال بودن متغیرهاي تحقیق4جدول 
  

 تعداد متغیر
 Zمقدار  ین تفاوتبیشتر عوامل نرمال

 -کلموگروف
 اسمیرنف

مقدار 
 منفی مثبت قدرمطلق انحراف معیار میانگین احتمال

 342/0 94/0  -08/0  09/0  09/0 45/0 83/3 105 میزان آگاهی
  117/0  19/1  -12/0  06/0  12/0 73/0 79/2  105 میزان کاربري

  
میزان کاربري برابر با و براي  342/0مقادیر احتمال براي متغیرهاي میزان آگاهی برابر با 

هاي بینی (شاخصاست یعنی توزیع این متغیر مطابق پیش 05/0از  بیشترکه همگی  است 117/0
  چولگی و کشیدگی نزدیک به صفر) نرمال است.

  
 tبا استفاده از آزمون  هاآزمون فرضیه .10 .2

ها بقهدر صورتی که ط ،کند که طرز عمل درباره متغیرهاي ترتیبیمی تأییدشواهد تجربی 
لیل اي باشد. بنابراین تجزیه و تحهاي فاصلهتواند مانند مقیاسمی ،فاصله داشته باشند

، رگرسیون براي متغیرهاي ترتیبی توجیه دارد. بدین معنی t آمار پارامتري از قبیل آزمون
( از خیلی کم تا خیلی زیاد  بیشترتایی یا 5که اگر در یک تحقیق از مقیاس ترتیبی لیکرت 

توان از یک سیستم کد دادن با می ،موافق) استفاده شده باشد مخالف تا قویاً یا قویاً
, رگرسیون و ... tهاي آماري پارامتري از قبیل آزمون یا سایر تحلیل 5تا  1تخصیص عدد 

  که ویژه سطوح باالتر را نیز براي سطح ترتیبی به کار برد.
  

                                                            
smirnov (KS) test-Kolmogorev .١ 
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  اول: ۀفرضی -الف
  فرض صفر و فرض مقابل به صورت آماري زیر است.

  







3:
3:

1

0




H
H  

نرمال براي  (تقریباً tآزمون داراي توزیع  ةباشد. آمارآماره آزمون و توزیع آماري آن می ۀمحاسب
  .ها) استاین داده

  
  فرعی اول فرضیۀاي براي بررسی : آزمون میانگین تک نمونه5جدول 

 درجه آزادي tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

  104  02/19  45/0  83/3  105 میزان آگاهی
  

مدیران حسابرسی داخلی آگاهی  شود ودرصد رد می 95سطح اطمینان فرض صفر در  بنابراین
  دارند.الزم از حسابرسی مستمر 

  
  دوم ۀفرضی -ب

  .مقابل به صورت آماري زیر استفرض صفر و فرض 

  







3:
3:

1

0




H
H

  

  فرعی دوم فرضیۀاي براي بررسی نمونه: آزمون میانگین تک6جدول 
 درجه آزادي tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 104  -90/2 73/0  79/2 105 میزان کاربري
  

مدیران حسابرسی داخلی  شود ودرصد رد نمی 95طح اطمینان فرض صفر در س در این مرور،
   برند.نمی به کارحسابرسی مستمر را در عمل 

  
  برآورد مدل با استفاده از روش رگرسیون ساده خطی. 10 .3

براي بررسی ارتباط دو متغیر با هم مدل رگرسیونی مناسبترین روش است در این روش عالوه بر 
توان مقادیر متغیر وابسته را به ازاي مقدار خاصی از متغیر مستقل برآورد یا بررسی وجود ارتباط می

برندمدیران حسابرسی داخلی حسابرسی مستمر را در عمل به کار نمی  
برندمدیران حسابرسی داخلی حسابرسی مستمر را در عمل به کار می  

 مدیران حسابرسی داخلی آگاهی الزم از حسابرسی مستمر ندارند
 مدیران حسابرسی داخلی آگاهی الزم از حسابرسی مستمر دارند



 73                                     ی داخلیتوسط مدیران حسابرس مستمرحسابرسی و به کارگیري آگاهی میزان 

شود بندي و نوشته میبین دو متغیر به صورت خطی فرمول رابطۀبینی نمود. به عبارت دیگر پیش
گر به متغیرها بر متغیر دی تأثیراستفاده از ابزار رگرسیون هم در بررسی ارتباط و نیز در بررسی 

جود و ،هایی از قبیل نرمالیتیعنوان انتخاب اول روش آماري ( به شرط برقرار بودن پیش فرض
ها در ادامه براي بررسی فرضیات از این روش گردد.همسانی واریانس و ...) توصیه می ،خطی رابطۀ

  استفاده شده است.
  

  مدل اصلی
می سازيمدلبین آگاهی از حسابرسی مستمر و کاربري از حسابرسی مستمر به صورت زیر  رابطۀ
  گردد.

iii XY   10  
  میزان به کارگیري حسابرسی مستمر است. Yمتغیر میزان آگاهی و  Xکه در مدل باال 

) است که ols( 1حداقل مربعات معمولی با استفاده از روش ,10هاي هدف، برآورد پارامتر
شیب خط را   شان می به ترتیب مقادیر عرض از مبدا و  شیب خط نوع ارتباط ( ن جهت دهند. میزان 

شخص می  صفر و فرض مقابل براي معنی و میزان ارتباط) را م صورت  کند. فرض  داري مدل به 
  زیر است.





:
:

1

0

H
H

 

  نتایج تحلیل آورده شده است: 7در جدول 
است بنابراین فرض  05/0از  کمتراست. این مقدار  000/0برابر با  Fداري مقدار احتمال معنی

داري درصد مدل معنی 95شود یعنی در سطح اطمینان درصد رد می 95صفر در سطح اطمینان 
درصد از تغییرات متغیر وابسته  56است یعنی در حدود  56/0برابر با میزان ضریب تعیین . وجود دارد

  گردد.توسط متغیر مستقل بیان می
 

  ریب همبستگی و ضریب تعیین براي مدل : آزمون معناداري مدل ض7جدول
 Fمقدار احتمال  Fمقدار  شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین همبستگی 

75/0 56/0 56/0 48/131  000/0 

  

                                                            
.١ Ordinary least squares 

داري وجود ندارد.مدل معنی  
داري وجود دارد.مدل معنی  
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  شود. در ناحیه رد قرار گیرد فرض صفر رد می tداوري به این صورت است که اگر مقدار  ةنحو
  

  ي مدل : برازش و برآورد پارامترها8جدول 
 سطح معناداري tمقدار  انحراف معیار مقدار بتا  پارامترها

 0/000 4/61- 0/41 1/90- مقدار ثابت
 0/000 47/11 0/11 1/22 میزان آگاهی

  
است این مقدار در ناحیه رد فرض صفر است  47/11براي میزان آگاهی برابر با  t ةمقدار آمار

براي عرض از  t ةاست. مقدار آمار مؤثربنابراین میزان آگاهی در به کارگیري حسابرسی مستمر 
درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد یعنی  95است که در سطح اطمینان  -61/4مبدا برابر با 

  ادار است. عرض از مبدا معن
 میزان آگاهی*  22/1) + -90/1گیري حسابرسی مستمر =( به کار
ان به کاربري حسابرسی مستمر نیز افزایش یافته ا افزایش میزان آگاهی مدیران، میزیعنی ب

  است.
  

  گیريخالصه و نتیجه .11
ستمر محسابرسی مستمر یک نوآوري تکنولوژي از فرآیند حسابرسی سنتی است. مفهوم حسابرسی 

وز آن هن در دو دهه متداول شده است، اما حسابرسی مستمر به طور عملی کامال جدید است تقریباً
طور که باید در کشور مورد استقبال نگرفته است و تا به امروز حسابرسی مستمر به طور محدود 

ماسیون، و. حسابرسی مستمر با استفاده از تکنولوزي و اتتوسط حسابرسان داخلی استفاده شده است
درنگ و ارتباطات بیشیوه حسابرسی سنتی را تغییر و پیشرفت داده است. در عصر حسابداري بی

هاي سنتی و مرسوم حسابرسی حتی اگر اثربخش هم باشد، اغلب بعد از وقوع تقلب یا درنگ، رویه
هاي حسابداري جاري کند. به عالوه رویهزمانی زیادي ارائه می ۀاشتباه نتایج حسابرسی را با فاصل

 أثیرتپوشش نداده و فقط بعد از وقوع آن و پس از آنکه اشتباهات عمدي و سهوي را به طور کامل 
ی براي کشف هایشیوهسازد. براین اساس به کارگیري با اهمیتی بر شرکت گذارد، مشخص می

به جلوگیري از  تواندمیدرنگ بی بخشیاطمینانیابد و این زودهنگام این اشتباهات ضرورت می
  اشتباهات عمدي یا سهوي کمک کند. 

  هاي تحقیق به شرح زیر است:نتایج آزمون فرضیه
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 مدیران حسابرسی داخلی، آگاهی الزم از حسابرسی مستمر را دارند.  )1
) که به بررسی 1989نتایج حاصل از این فرض تحقیق، با نتایج حاصل از تحقیق گرومر و مارتی (

فزایش و به این نتیجه رسیدند که ا پرداخته هادادهدر محیط پایگاه  مربوط به کنترل و امنیت مسائل
و ارتقاي میزان دانش و آگاهی حسابرسان براي استفاده از نوعی زیر سیستم حسابرسی جاسازي 

 تحقیق رضایی و همکاران شده در داخل سیستم شرکت الزم و ضروري است و با نتایج حاصل از
وانند از تاین نتیجه رسیدند که حسابرسان می) که حسابرسی مستمر را بررسی کرده و به 2001(

بر کسب شناخت و دانش در مورد عملیات و ساختار کنترل داخلی  بیشترطریق حسابرسی مستمر 
باشد. همچنین نتایج حاصل از فرض تحقیق، با نتایج و همسو می راستاهمکنند،  تأکید شرکت

) که شرایط الزم را براي هدایت و پشتیبانی از حسابرسی 2004تحقیق مارتی و گرومر (حاصل از 
هاي اطالعاتی، فناوري مستمر را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که حسابرس باید در سیستم

و تخصص داشته باشد، و با نتایج حاصل از تحقیق رایانه و موضوعات اساسی حسابرسی، آگاهی 
) که به بررسی حسابرسی مستمر و نظارت مستمر پرداخته و به 1393زاده (یري و شفیعامسلیمانی

ها و آموزش و حمایت از حسابرسی مستمر و نظارت این نتیجه رسیدند که برگزاري گردهمایی
  باشد. و همسو می راستاهمي در افزایش آگاهی حسابرسان دارد، مؤثرمستمر نقش 

  برند. رسی مستمر را در عمل به کار نمیبمدیران حسابرسی داخلی، حسا )2
) که مفهوم 1991( نتایج حاصل از این فرض تحقیق، با نتایج حاصل از تحقیق واسارلی و هالپر

درنگ را در زمینه حسابرسی داخلی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که آزمون مستمر بی
هاي بزرگ قدیمی است و باید در عمل به حسابرسی مستمر روشی براي حسابرسی داخلی سیستم

مفهوم حسابرسی مستمر  ) که1999شود و با نتایج حاصل از تحقیق کوگن و همکاران (کار گرفته 
) که حسابرسی سنتی و 2001( را به حسابرسی مستمر تعمیم دادند و تحقیق بیرستیکر و همکاران

هاي ) که تاعثیر بحران2002( رانو همکاحسابرسی مستمر را مقایسه کردند و تحقیق واسارلی 
اخیر را در صورت وجود حسابرسی مستمر بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که حسابرسی 

 نفعانذياز آن به مستمر نتایج حاصل از حسابرسی را در زمان وقوع رویداد یا با فاصله کمی پس 
و از وقوع ارائه نادرست  کند و هدف از آن، این است که پیشگیرانه بودهخارجی گزارش می

ود و شهاي مالی در قرن بیست و یکم میمالی جلوگیري کرده و مانع برخی رسوایی  هايصورت
همچنین نتایج حاصل از این فرض تحقیق، راستا و همسو است. باید در عمل به کار گرفته شود، هم

هاي مستمر و سنتی را حسابرسی ) که تفاوت2008ق الس و همکاران (با نتایج حاصل از تحقی
ها و اعتباربخشی مستمر بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در حسابرسی مستمر، کنترل



76                                                               1396 زمستان، 17، شماره 5هاي حسابداري، دوره بررسی 

حسابرسان باید حسابرسی مستمر را گیرند. بنابراین مورد استفاده قرار میبه طور همزمان  هاداده
) 2011) و چان و همکاران (2011در عمل به کار گیرند و با نتایج حاصل از تحقیق واسارلی و چان (

سنتی  کنند که پارادایم حسابرسیی مستمر را بررسی کرده و بیان میکه نوآوري و عملکرد حسابرس
ق تواند باعث توقف یا به تعلیمر میدر زمان اقتصادي واقعی منسوخ شده است و حسابرسی مست

صورت هنگام شود. بنابراین  هاي داخلی و معامالت غیرعادي بهدرآوردن عدم رعایت (نقض) کنترل
و همسو است. نتایج حاصل از این  راستاهمحسابرسی مستمر باید در عمل به کار گرفته شود، 

) که سوابق استفاده از 2012همکاران ( تحقیق گنزالز وفرض تحقیق نیز با نتایج حاصل از 
ه حسابرسی رسیدند ک حسابرسی مستمر در زمینه حسابرسی داخلی را بررسی کردند و به این نتیجه

مستمر با وجود مزایاي بسیار زیاد آن، پذیرفته شده ولی به کارگیري آن در عمل بسیار کند بوده 
 وسیله به مستمر ) که پذیرش حسابرسی2012است و نتایج حاصل از تحقیق واسارلی و همکاران (

هاي اقتصادي اخیر و نیاز به بحران دلیل به که گرفتند نتیجه و کردند بررسی را داخلی حسابرسان
 ناسیشروشبا استفاده از  به موقع و مداوم اطالعات بخشیاطمیناناطالعات صحیح و قابل اتکا، 

و همسو است. همچنین با نتایج  راستاهمیابد، سی مستمر و نظارت مستمر ضرورت میحسابر
مازاریزدي و ) و عرب1385حقیقی () و فرقاندوست1383دیلمی (یانتید حاصل از تحقیق مدرس و

) که به بررسی حسابرسی مستمر پرداخته و به این نتیجه رسیدند که با تکامل 1387همکاران (
سابرسی حشود و تمر ممکن میانجام حسابرسی مس بیشترفرآیند حسابرسی و انجام تحقیقات 

و همسو  راستاهمشود، و اثربخشی عملیات حسابرسی می کارآییوري، مستمر، باعث ارتقاي بهره
  است. 

  
  . پیشنهادات تحقیق 12

  پیشنهادات کاربردي  .12 .1
دن و قابل اتکا وحسابرسی مستمر منجر به افزایش کیفیت و مربوط ب با توجه به مطالب پیشگفته،

مدیران حسابرسی داخلی با دانستن این منافع به استفاده از  شود. امید است کهبودن اطالعات می
هاي آموزشی هاي دانشگاهی و دورهشود که در آموزشمی آن همت گمارند. براي شروع پیشنهاد

اي از منافع حاصل از حسابرسی مستمر و همچنین چگونگی اجراي آن و مهیا ساختن شرایط حرفه
نجمن ا خلی به اجراي حسابرسی مستمر تشویق شوند.الزم صحبت شود تا مدیران حسابرسی دا

هاي ، سمینارها و کارگاهايحرفههاي آموزشی تواند با برگزاري دورهحسابرسی داخلی ایران می
هاي مجازي میزان آگاهی حسابرسان داخلی اي و آموزشوزشی، تدوین و انتشار مجالت حرفهآم

را در مورد حسابرسی مستمر ارتقا داده و آنان را به استفاده از فرآیند حسابرسی مستمر در عمل 
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ي از تربزرگسازد تا نمونه قادر میتشویق کند. از آنجایی که حسابرسی مستمر، حسابرسان را 
سابرسی بررسی نمایند و همچنین هاي دستی حتر و کارآمدتر از آزمونمعامالت صاحبکار را سریع

هایی را که حسابرسان به طور سنتی در بررسی دستی معامالت و مانده تواند زمان و هزینهمی
ها صرف نموده کاهش داده و در نهایت باعث کاهش دوره یا چرخه حسابرسی گردد، حساب

اي ي حسابرسی مستمر در عمل از مزایحسابرسان باید تمهیدات الزم را فراهم کنند تا با به کارگیر
  مند شوند.  آن بهره

  
  براي تحقیق آتی اتپیشنهاد .12 .2

احساس  يبیشترم انجام تحقیقات شود و لزو، راه به سوي تحقیقات آتی باز میبا انجام هر تحقیق
  گردد:قیق توسط سایر محققان پیشنهاد میگردد. موضوعات زیر براي انجام تحمی
 هاي ارتقاي میزان آشنایی حسابرسان در مورد حسابرسی مستمر بررسی روش 
  بررسی علل عدم به کارگیري حسابرسی مستمر توسط حسابرسان 
  به کارگیري حسابرسی مستمر بر کیفیت حسابرسی تأثیربررسی 
  هاي اطالعاتی، رایانه و فناوري اطالعات بر حسابرسی مستمر سیستم تأثیربررسی 
  دهاطالعات گزارش ش بخشیاطمینانبه کارگیري حسابرسی مستمر بر میزان  تأثیربررسی 
  به کارگیري حسابرسی مستمر بر میزان مربوط بودن و قابلیت اتکاي اطالعات  تأثیربررسی

 گزارش شده 
  و اثربخشی و صرفه اقتصادي  کارآییوري و به کارگیري حسابرسی مستمر بر بهره تأثیربررسی

 یات حسابرسی عمل
 هاي به کارگیري و اجراي حسابرسی مستمربررسی منافع و چالش 
 

  هامحدودیت .13
هاي ذاتی است.اي بوده و پرسشنامه داراي محدودیتروش این تحقیق پرسشنامه  
  

  منابع .14
چاپ  سمت،انتشارات  تهران، .(تحلیل آماري) و کاربرد آن در مدیریتآمار  .)1384(. م، مؤمنی . و، عآذر

  سوم.
  .انتشارات نشر مدیرانتهران، هاي تحقیق در علوم اجتماعی، روش ).1385. (پاریزي، منژادایران
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