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چکيده
زمينه :نياز فزاينده به مديريت آگاه ،با توجه به شرايط اقتصادي حاضر در دستگاهها ،توسعه پويايي حرفه حسابرسي را
ايجاب ميكند تا اين فرآيند ازحالت سنتي خارج شده و مبتني بر پيشرفتهاي فناوري موجود ،بهينه سازي شود.
هدف :هدف مقاله حاضر شناسايي موانع حسابرسي کامپيوتري در سازمانهاي دولتي ايران ميباشد.
روشها :اين پژوهش به لحاظ هدف کاربردي،به لحاظ ماهيت توصيفي و به لحاظ روش پيمايشي ميباشد .نمونه
آماري شامل  240پرسش شونده است که به روش تصادفي ساده از ميان مديران و حسابرسان سازمان حسابرسي در
سطح شهرتهران انتخاب شدهاند .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنوف و تي تک نمونهاي
با کاربرد نرم افزار  spssانجام گرفت.
يافتهها :نتايج نشان داد كه چهار فرضيه به لحاظ آماري داراي اهميت معناداري بودند و در مورد يكي از فرضيهها
نتايج معنادار نبود.
نتيجهگيري :براساس يافتههاي تحقيق عوامل عدم شناخت موسسات حسابرسي از فرآيند حسابرسي کامپيوتري ،ترديد
در خصوص مزايا ،عدم وجود نرمافزار قوي و عدم تناسب بين سيستمهاي اطالعاتي ،بعنوان موانع اجراي حسابرسي
کامپيوتري درسازمانهاي دولتي ايران از ديدگاه حسابرسان سازمان حسابرسي پذيرفته شدند .ليكن در مورد متغير نبود
تقاضا ،اين عامل ،نقشي در اجراي حسابرسي کامپيوتري در ايران نداشته است.
واژگان كليدي :سيستمهاي کامپيوتري ،حسابرسي كامپيوتري ،موانع حسابرسي كامپيوتري
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مقدمه
بسياري از عوامل در محيط تجاري و محيط

در شرايط کنوني ،کامپيوتر به عنوان يک ابزار
قدرتمند و پيشرفته ،کاربردهاي زيادي در حرفههاي

حسابرسﯽ امروزي با سرعت فزايندهاي در حال تغيير

مختلف دارد که اين اهميت ،مبتني بر پردازش

است .افزاﯾش رقابت و نياز به اطالعات بموقع و بهتر

اطالعات در حجم باﻻ با دقت و سرعت مطلوب

براي تصميم گيري ،از مشخصههاي محيط تجاري

ميباشد .در اين ميان ،پردازش اطالعات مالي نيز يکي

امروزي محسوب مﯽ شود .هم اکنون بسياري از

از کابردهاي سيستمهاي رايانهاي است که با وجود آن،

شرکتها در حال انتشار و انتقال اطالعات مالﯽ سه ماهه

حجم و سرعت تبادل اطالعات در کنترل و گزارش

خود بر روي سايتهاي عمومﯽ هستند .از اين رو

عمليات سازمان به طور قابل توجهي بهبود پيدا کرده

سرعت تهيه و عرضه اين اطالعات و گزارشات اين

است .از اين جهت ،در طول سه دهه گذشته ،فناوري

سﺆال را براي افراد مطرح مﯽکند که آيا تمام اين

اطالعات در بخشهاي مختلف از جمله بهره گيري

اطالعات منتشر شده ،حسابرسﯽ شده و قابل اعتماد

ازآن در فرآيند پردازش و ﺛبت تراکنشهاي مالي و تهيه

هستند يا خير؟ (کاسکاوارا.)2011 ،

صورتهاي مالي توسط شرکتها و سازمانهاي دولتي و

يک جامعه الکترونيکي نيازمند مجموعه تازهاي از
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فرآيندها و عناصر نقش آفرين است ،شرکتهاي قديمي

خصوصي ،رشد باﻻيي داشته است (بنيفاطمي کاشي،
.)1393

يا از بين خواهند رفت و يا تغييرات محتوايي در

دگرگوني و توجه به مفاهيمي چون حسابخواهي،

روشهاي مورد استفاده در عمليات تجاري خود انجام

حسابدهي و شفافيت اطالعات مالي حسابرسان را

خواهد داد .پيشرفتهاي جديد در عرصه تکنولوژيهاي

ناگزير ميکند که جهت رسيدگي به انبوه دادههاي

اطالعات شيوههاي خلق ارزش توسط شرکتها را تغيير

رايانهاي پشتوانه ي صورتهاي مالي و ديگر گزارشهاي

داده است ،از اين رو صورتهاي مالﯽ ديگر از اهمﯿت

نيازمند گواهيگري از روشهاي جديد حسابرسي

پيشين خود نزد سرمايهگذاران ،برخوردار نﯿستند .اين

(حسابرسي به کمک رايانه) استفاده کنند .در بعضي از

تغييرات همانگونه که تهديدات جدي را براي کارايي

موارد ،استفاده از رايانه حسابرسان را قادر به اجراي

اقتصادي حسابرسﯽ به وجود مﯽآورند ،خود فرصتهاي

وظايفي ميکند که انجام دستي آنها غير ممکن يا بسيار

جديدي را نيز براي ادامه کار حسابرسان خلق مﯽکند.

زمان بر است .لذا ،با شناخت ابزارها و فنون حسابرسي

نتيجه منطقﯽ آن ،اين است که نه تنها استانداردهاي

به کمک رايانه ،حسابرسان ميتوانند وظيفه خود را با

حسابداري بلکه همچنين روشهاي کاربردي نيز بايد به

اﺛر بخشي بيشتري انجام دهند و زمينههاي بهبود

شدت مورد بازنگري و طراحﯽ مجدد قرار گيرد .آنچه

حسابرسي را فراهم سازند (همت فر و همکاران،

که مورد نياز است عبارتست از الکترونيکي کردن

.)1389

حسابرسﯽ به منﻈور حفﻆ و همتايي عمليات نﻈارت و

بسياري از عوامل در محيط گزارشگري مالي

کنترل بصورت همگام با تجارت .ما ديگر نمﯽتوانيم

امروزي با سرعت فزايندهاي در حال تغيير است .به

قبول کنيم که يک گزارش ساﻻنه بتواند حتﯽ سطح

موقع بودن يکي از جوانبي است که در حسابداري به

معامالت الکترونيکي پيچيدهاي که در هر ﺛانﯿه و در

عنوان کيفيت اطالعات مطرح ميگردد .حسابرسان

هر روز اتفاق مﯽافتد را خراش بدهد (واسارهلﯽ و

درمحيط جديد با فاصله انتﻈارات روبرو هستند وهر

ديگران.)2003 ،

روز شکاف يا فاصله انتﻈارات بين ذينفعان حسابرسي و
حسابرسان بيشتر ميشود .روشهاي دستي حسابرسي،
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ديگر جوابگوي انبوه دادههاي رايانهاي نبوده و

مباحث فوق ،مسئله تحقيق حاضر بدين صورت مطرح

حسابرسي به کمک رايانه ،به ضرورتي انکار ناپذير

ميشود :موانع حسابرسي کامپيوتري درسازمانهاي

تبديل شده است .حسابرسان جهت ارتقاي کارآيي و

دولتي ايران ،مبتني بر ديدگاه حسابرسان سازمان

اﺛربخشي کار حسابرسي و بهبود زمان پاسخگويي

حسابرسي ،کدامند؟

ميبايست روشهاي دستي را کنار گذارند و از نرم
افزارهاي حسابرسي رايانهاي و به طور کلي حسابرسي

پيشينه تجربي تحقيق

کامپيوتري بهره گيرند .از اين رو و با توجه به احساس

براد و همکاران ( )2013دربارهي فناوري اطالعات

ضرورت حسابرسي کامپيوتري و در راستاي کمک به

بر سيستمهاي اطالعاتي حسابداري انجام شده است.

تسهيل در راه اندازي و نهادينه کردن حسابرسي

نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که فناوري اطالعات

کامپيوتري به منﻈور بهبود عملکرد حسابرسي در داخل

باعث ميشود که هر شرکت سيستم اطالعات به

کشور ،بررسي عوامل موﺛر بر عدم اجرايي شدن

روزتري داشته باشد ،مضافاً اينکه اين سيستمهاي

فرآيندهاي حسابرسي کامپيوتري ،ضروري به نﻈر

اطالعاتي به روز کمک زيادي به حسابرسان داخلي

ميرسد.

ميکند ،آنها نتيجه گرفتند که فناوري اطالعات تاﺛير

امروزه اکثر حسابرسان در دنيا از ابزارها و فنون

ميليگان ( )2002در تحقيقي که انجام داد به اين

داخلي و مستقل استفاده ميکنند .اين امر به طور بالقوه،

نتيجه رسيد که فناوري اطالعات باعث کاهش

سرعت فرآيند حسابرسي را باﻻ ميبرد و از اين جهت،

هزينههاي توليدي و انبارداري ميشود و عالوه بر آن

به ارتقاي ويژگي به موقع بودن اطالعات کمک ميکند.

اطالعات افزايش پيدا ميکند .در اين راستا حسابرسان

اين در حالي است که در داخل کشور ،به اين شيوه

مستقل و داخلي نيز بايد تعامل سازندهاي با فناوري

حسابرسي توجه چنداني نشده است .از طرف ديگر ،با

اطالعات داشته باشند که باعث پيشرفت کاري و بهبود

توجه به ورود سيستمهاي رايانهاي و ارتقاي سخت

عملکرد اين حسابرسان خواهد شد (به نقل از

افزاري و نرم افزاري در بسياري از حرفهها ،به نﻈر

.)Armstroung, 2005

ميرسد که عوامل بالقوهاي وجود دارند که مانع از

افشاري و سلماسي ( )1388به بررسي مسائل

استفاده گسترده حسابرسان از رايانه در فرآيند

گزارشگري حسابرسي عملياتي دستگاههاي دولتي

حسابرسي ميشوند .بنابراين ،مساله اساسي تحقيق

پرداختند .آنها  22دستگاه اجرايي را تحت مطالعه قرار

حاضر ،ابهام در سازوکارهايي است که موجب کاهش

دادند و پرسشنامههاي خود را بين  60نفر از مديران و

انگيزه و يا فرصتهاي حسابرسان در استفاده از رايانه

حسابرسان اين دستگاهها پخش کردند .نتايج نشان داد

در ايران شده است.

که رهنمودهاي منتشر شده توسط سازمان مديريت و

همچنين ،با توجه به اينکه سازمان حسابرسي به

برنامه ريزي کفايت ﻻزم براي تدوين بودجه ريزي

عنوان بزرگترين موسسه حسابرسي در ايران شناخته

عملياتي را نداشته است .همچنين ،دستگاههاي اجرايي

ميشود که داراي بيشترين تعداد حسابرس بوده و

نيز در درک و بکارگيري کامل اين رهنمودها موفقيت

باﻻترين سهم بازار را در اين صنعت دارد؛ در تحقيق

چنداني نداشتهاند .اين در حالي است که با توجه به

حاضر ،جهت تعيين عوامل مورد نﻈر ،از ديدگاه

نتايج ،حسابرسان ،دانش و تخصص ﻻزم را براي

حسابرسان اين سازمان استفاده شده است .توجه به

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

حسابرسي به کمک رايانه براي اهداف حسابرسيهاي

مستقيمي بر عملکرد حسابرسان داخلي و مستقل دارد.
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اجراي حسابرسي عملياتي داشتهاند بطور کافي در

تجربة كافى حسابرسان ديوان دربارة حسابرسى محيط

خصوص اهداف اين نوع حسابرسي توجيه شدهاند.

زيست )4 ،نبود معيارهاى مناسب براى حسابرسى

عربي ( )1388به بررسي پيشرفتهاي فناوري

محيط زيست )5،عدم كفايت اختيار قانوني ديوان

اطالعات پرداخت و به اين نتيجه رسيد که

محاسبات براى اجراى حسابرسى محيط زيست و )6

پيشرفتهاي فناوري اطالعات از طريق رفع خطاهاي

برخوردار نبودن حسابرسى محيط زيست از جايگاه

انساني ،کاهش هزينهها ،افزايش بهرهوري کيفيت و

سازمانى مناسب در ديوان محاسبات كشور از موانع

اﺛربخشي سيستم اطالعات حسابداري تاﺛير گذاشته

اصلي اجراى حسابرسي محيط زيست و گسترش آن

است و همچنين باعث ايجاد زمينهها و کاربردهاي

است.

جديد در حرفه حسابداري شده است.
همتفر و همکاران ( ،)1389در تحقيقي به
شناسايي موانع اجرايي شدن حسابرسي الكترونيك در

تعريف مفاهيم
سيستمهاي کامپيوتري :سيستم کامپيوتري به طور
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ديوان محاسبات كشور پرداختند .نتايج نشان داد؛

اخص به مفهوم مجموعه واحد پردازش مرکزي،

مواردي مثل آموزش ،زيرساختهاي امنيتي و قانوني،

دستگاههاي جانبي و ساير دستگاههاي ورود و خروج و

زيرساختهاي فناوري اطالعات و عوامل مديريتي

نگهداري اطالعات ميباشد .به طور کلي ،سيستمهاي

سبب اجرايي شدن حسابرسي الكترونيكي ميشود.

کامپيوتري مجموعه سخت افزار ،نرم افزار و حتي

مهام و تک روستا ( )1390در تحقيقي به شناخت
موانع ارزيابي کنترلهاي داخلي در حسابرسي مستقل در

کارکنان مرکز خدمات کامپيوتري را شامل ميگردد
).)Hurt, 2014

ايران پرداختند .جامعه آماري تحقيق ،شرکاي موسسات

حسابرسي کامپيوتري :حسابرسي کامپيوتري ،فرآيند

حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران بود.

کاربرد هر نوع سيستم مبتني بر تکنولوژي اطالعاتي در

نتايج نشان داد؛ حق الزحمه پايين قراردادهاي

راستاي کمک به حسابرسان در فرآيند برنامه ريزي،

حسابرسي،

ضعف

آموزش

دانشگاهي،

نبود

دستورالعملهاي حسابرسي مناسب ،سنتي بودن

اجرا ،کنترل ،تکميل و هدايت عمليات حسابرسي است
(اعتمادي.)1385 ،

سيستمهاي واحدهاي تجاري ،مقرون به صرفه نبودن

موانع حسابرسي کامپيوتري :مجموعه مشکالتي که

ارزيابي کنترلهاي داخلي و ضعف آموزش حرفهاي به

باعث ميشوند ،حسابرسي از طريق کامپيوتر در ايران

ترتيب از جمله مهمترين موانع ارزيابي کنترلهاي

به شکل جدي و با کارآيي باﻻ قابل اجرا نبوده و يا

داخلي در حسابرسي مستقل در ايران است.

اجرايي نشود .اين مشکالت را ميتوان به دو جنبه

رضازاده و همکاران ( .)1390در تحقيقي به

مشکالت ناشي از نيروي انساني و مشکالت ناشي از

شناسايي موانع اجراى حسابرسى محيط زيست توسط

سيستمهاي گزارشگري موجود ،طبقه بندي نمود

ديوان محاسبات كشور در دستگاههاى دولتى از ديدگاه

).)Zhao,etal,2011

مديران و حسابرسان اين ديوان پرداختند .نتايج نشان
ميدهد که  )1فقدان چارچوب مناسب براى

چارچوب نظري تحقيق

گزارشگري مالى و غير مالى دستگاههاى دولتى )2،عدم

شرکتها و سازمانهاي دولتي و خصوصي کشور ،با

شناخت كافى مديران دستگاههاى دولتى از نقش و

توجه به حجم زياد و تکراري شدن عمليات مالي و

اهميت حسابرسى محيط زيست )3،نداشتن دانش و

حسابداري و قابليت باﻻي کامپيوتر در پردازش سريع
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اطالعات ،از سيستمهاي کامپيوتري در پردازش

و تثبيت شدهاي که سازگاري با نرم افزارهاي

اطالعات مالي خود استفاده ميکنند .وسعت بکارگيري

حسابداري داشته باشد ،وجود ندارد .در عين حال ،بايد

کامپيوتر توسط شرکتها و سازمانهاي دولتي و

توجه داشت که احتماﻻ ،وضعيت فعلي در خصوص

خصوصي در تمام موارد ،از جمله امور مالي و

فرآيند حسابرسي در کشور براي موسسات حسابرسي

حسابداري آنها ،نياز به درک بهتر از چگونگي استفاده

و کارفرمايان آنها مطلوب است و از اين نﻈر ،فشارهاي

از کامپيوتر در پردازش اطالعات مالي را در حسابرسان

بالقوه براي تغيير وضع موجود ،مشاهده نميشود .اين

بوجود آورده است (همت فر و همکاران.)1389 ،

امر ،ممکن است به دليل ترديد در خصوص مزاياي

در اين ميان ،برخي از مسائل به طور بالقوه ،مانع از

ناشي از حسابرسي کامپيوتري باشد و اين عامل به

بکارگيري کامپيوتر به صورت گسترده در حسابرسي

عنوان يکي ديگر از موانع حسابرسي کامپيوتري مطرح

شدهاند که در مبحث ذيل ،به بررسي آنها پرداخته شده

شده است .بر اين اساس ،ميتوان انتﻈار داشت که

است .يکي از موانع بالقوه ،عدم شناخت موسسات

تقاضا براي حسابرسي کامپيوتري در ميان کارفرمايان

حسابرسي از فرآيند حسابرسي کامپيوتري ميباشد،

موسسات حسابرسي ،چندان چشمگير و جدي نباشد و

زيراکه ،اين موسسات و کارکنان آنها در طول دوره

از اين جهت ،ضرورت ايجاد چنين فرآيندي ،محسوس

فعاليت خود به طور دائم ،درگير يک ساختار سنتي از

نبوده است.

سنتي حسابرسي براي آنان به عنوان يک فرآيند

به اين شرح ميباشد :در تبيين مدل مفهومي تحقيق از

ضروري تلقي ميشود .از اين جهت ،شناخت کافي

مدل ارائه شده توسط فرقاندوست و همکاران ()1392

نسبت به چگونگي استفاده از فناوريهاي جديد در

بهره گرفته شده است .به اين ترتيب که عوامل ترديد

فرآيند حسابرسي ندارند عالوه بر آن ،يکي از موانع

در خصوص مزاياي حسابرسي و عدم تناسب بين

اين است که در داخل کشور نرم افزار حسابرسي قوي


















 

شکل )1مدل مفهومي تحقيق

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

حسابرسي بودهاند و بکارگيري فرمها و کاربرگهاي

براساس چارچوب نﻈري فوق مدل مفهومي تحقيق

 / 36كلثوم صف آرا  -محمد رضاكاباران زاده قديم

سيستمهاي اطالعاتي از پژوهش مذکور اقتباس شده

سازمان قابل دسترسي ميباشد و از اين طريق ،تعداد

است .همچنين ،سه متغير مستقل ديگر تحقيق حاضر؛

کل جامعه آماري تعيين ميشود .مطابق با اطالعات

عدم شناخت موسسات حسابرسي از فرآيند حسابرسي

موجود ،تعداد حسابرسان سازمان حسابرسي در شهر

كامپيوتري ،عدم وجود نرم افزار قوي و نبود تقاضا بر

تهران شامل رده مدير ،سرپرست ،حسابرس ارشد و

اساس نﻈرات کارشناسان مربوطه مطرح شد.

حسابرس در زمان اجراي تحقيق  637نفر بوده است.
براي نمونه گيري از روش تصادفي ،مبتني بر احتمال

فرضيههاي تحقيق

دسترسي استفاده گرديد .همچنين ،کفايت حجم نمونه

 عدم شناخت موسسات حسابرسي از فرآيند

از طريق معادله کوکران محاسبه گرديد .بر اين اساس،

موانع

نمونه آماري تحقيق 240 ،نفر ميباشد .به منﻈور

حسابرسيکامپيوتري درسازمانهاي دولتي ايران

گردآوري دادهها از پرسشنامه استفاده شد.كه در آن از

است.

طيف  5درجهاي ليکرت از کامالً موافق تا کامالً

حسابرسي

کامپيوتري،

يکي

از
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 ترديد در خصوص مزاياي حسابرسي کامپيوتري،

مخالف مطرح شد .روايي صوري و محتوايي گويهها با

يکي از موانع حسابرسي کامپيوتري درسازمانهاي

استفاده از نﻈر کارشناسان تأييد گرديد .جهت تعيين

دولتي ايران است.

پايايي آزمون با تاکيد بر همساني دروني ،از روش

 عدم وجود نرم افزار حسابرسي قوي و کارآ ،يکي
از موانع حسابرسي کامپيوتري در درسازمانهاي
دولتي ايران است.

ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد.
به منﻈور تجزيه و تحليل دادهها از آزمون
کولموگروف اسميرنوف جهت نرمال بودن و تي تک

 عدم تناسب بين سيستمهاي اطالعاتي شرکتها با

نمونهاي با کاربرد نرم افزار  spssاستفاده شد در بررسي

نرم افزارهاي حسابرسي موجود ،يکي از موانع

نرمال بودن دادهها با درنﻈر گرفتن فرضيههاي آماري

حسابرسي کامپيوتري در درسازمانهاي دولتي ايران

بصورت ذيل:

است.
 نبود تقاضا براي حسابرسي کامپيوتري ،يکي از
موانع حسابرسي کامپيوتري در درسازمانهاي دولتي
ايران است

 :H0توزيع دادهها نرمال است.
 :H1توزيع دادهها نرمال نيست.
متغيرهاي اساسي ،مبتني بر اهميت هر يک از
عوامل موﺛر بر انجام حسابرسي کامپيوتري موردنﻈر
قرار گرفتهاند که نتايج حاصل از آزمون آماري فوق در

روش تحقيق

جدول شماره ( )2آمده است .در فرضيات تحقيق

موضوع تحقيق در حيطه موضوعات مديريتي و

حاضر ادعا شده است که هر يک از عوامل موردنﻈر،

مبتني بر اطالعات پيمايشي است واز نﻈر زماني يك

به عنوان يکي از عوامل اجراي حسابرسي کامپيوتري

تحقيق مقطعي ميباشد .قلمرو مكاني تحقيق ،سازمان

در ايران ،تاﺛيرگذار ميباشند.

حسابرسي و قلمرو زماني تحقيق سال  1395ميباشد.

جهت عملياتي نمودن بررسي اين ادعا ،پرسشنامه

جامعه آماري تحقيق حاضر ،کليه حسابرسان سازمان

تحقيق حاضر ،مبتني بر يک معيار  5درجهاي ميباشد.

حسابرسي ميباشند که در زمان اجراي تحقيق ،درشهر

بنابراين ،اگر هر يک از عوامل مطرح شده ،از نﻈر

تهران در اين سازمان فعال هستند .اطالعات مربوط به

پاسخ دهندگان داراي اهميت باشند؛ بايد به آن نمرهاي

جامعه آماري مذکور از طريق مراجعه به سايت اين

باﻻتر از ( 3ميانه معيار  5درجهاي ليکرت) قائل شوند.
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 :H1بين موانع حسابرسي کامپيوتري در ايران

در نتيجه ،جهت آزمون فرضيات ،ميانگين پاسخهاي
ارائه شده توسط نمونه آماري ،از طريق آزمون tبا عدد

تفاوت معناداري وجود دارد

 3مقايسه ميشود .بر اين اساس ،فرضيههاي پژوهشي
تحقيق حاضر به شرح زير است:

H0:µ1≤3

نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم در جدول
شماره ( )8ارائه شده است ،با توجه به اينکه اهميت
عوامل مذکور ،مبتني بر ديدگاه حسابرسان سازمان

H1:µ1>3

 :µ1ميانگين اهميت هر يک از موانع اجراي

حسابرسي و با استفاده از آزمون  tتک نمونه اي ،تعيين
شده اند؛ اختالف ميانگينها به عنوان معيار رتبه بندي

حسابرسي کامپيوتري در ايران

در نﻈر گرفته شده است .نتايج حاصل از آزمون به
جهت رتبه بندي عوامل ،ابتدا وجود تفاوت معنادار

شرح جدول شماره ( )9ميباشد.

بين عوامل موﺛر بر حسابرسي کامپيوتري در ايران از
آزمون ناپارامتريک فريدمن استفاده شده است .آزمون

يافتههاي تحقيق

اندازههاي تکراري (درون گروهي) است که از آن براي

کرونباخ براي سواﻻت و فرضيات مطرح شده ،باﻻتر از

مقايسه ميانگين رتبهها در بين  Kمتغير (گروه) استفاده

 0/7بوده و به عدد  1نزديک ميباشد و نشان ميدهد

ميشود .بنابراين فرضهاي آن را ميتوان به صورت زير

که ابزار سنجش بکار رفته در تحقيق از اعتبار و پايايي

مطرح نمود.

ﻻزم جهت استناد و انجام آزمون فرضيات ،برخوردار

 :H0بين موانع حسابرسي کامپيوتري در ايران

است .وضرايب بدست آمده بيانگر هماهنگي دروني
گويهها و پايايي قابل قبول پرسشنامه است.

تفاوت معناداري وجود ندارد

جدول  :1نتايج بررسي پايايي پرسشنامه و اجزاي آن مبتني بر ضريب آلفاي کرونباخ
تعداد سواﻻت

ضريب آلفا

متغيرها
عدم شناخت موسسات حسابرسي

5

0/780

ترديد در خصوص مزايا

3

0/729

عدم وجود نرم افزار قوي

4

0/932

عدم تناسب بين سيستمهاي اطالعاتي

4

0/811

نبود تقاضا

3

0/798

19

0/810

کل

جدول  :2آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقيق
متغير /فرضيات

آزمون کلموگروف -اسميرنف
آماره آزمون

درجه آزادي

سطح معني داري

عدم شناخت موسسات حسابرسي

.021

240

.101

ترديد در خصوص مزايا

.045

240

.085

عدم وجود نرم افزار قوي

.061

240

.075

عدم تناسب بين سيستمهاي اطالعاتي

.033

240

.098

نبود تقاضا

.029

240

.114

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

فريدمن يک آزمون ناپارامتري ،معادل آناليز واريانس با

براساس جدول شماره  -1ميزان ضريب آلفاي
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جدول :3نتايج آزمون فرضيه اول
تعداد مشاهدات

شاخص مورد آزمون
عدم شناخت موسسات حسابرسي از

240

فرآيند حسابرسي کامپيوتري

آزمون مقايسه ميانگينها

ميانگين

اختالف ميانگينها

()x1

( )x1-3

آماره t

3/358

0/358

12/004

معناداري ()P-value
0/000
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براساس جدول  -2با توجه به سطح معني داري

شناخت موسسات حسابرسي از فرآيند حسابرسي

بدست آمده از آزمون کلموگروف -اسميرنف براي

کامپيوتري ،به عنوان يکي از موانع حسابرسي

متغيرهاي تحقيق که بيشتر از سطح خطاي آزمون

کامپيوتري در ايران ،اهميت معناداري به لحاظ آماري

( )α=0/05است؛ ميتوان فرضيه  H0آزمون را

داشته است .در نتيجه ،ادعاي مطرح شده در فرضيه

پذيرفت .بنابراين مقادير مربوط به متغيرهاي مذکور ،از

اول تحقيق در سطح اطمينان  95درصد ،پذيرفته

يک توزيع نزديک به توزيع نرمال پيروي ميکنند .در

ميشود.

نتيجه جهت بررسي فرضيات ،ميتوان از آزمونهاي

آزمون فرضيه دوم :ترديد در خصوص مزاياي

پارامتريک استفاده نمود و در اين راستا ،از آزمون

حسابرسي کامپيوتري ،يکي از موانع حسابرسي

مقايسه ميانگينها (آزمون  tيک طرفه) ،استفاده شده

کامپيوتري در ايران است.

است.

براساس جدول -4نتايج مقايسه ميانگينها ،نشان
ميدهد که ميانگين اهميت ترديد در خصوص مزاياي

آزمون فرضيه اول :عدم شناخت موسسات حسابرسي

حسابرسي کامپيوتري ،از ديدگاه نمونه آماري نسبت به

از فرآيند حسابرسي کامپيوتري ،يکي از موانع

ميانگين مقياس ليکرت (عدد  ،)3باﻻتر بوده است.

حسابرسي کامپيوتري در ايران است.

زيراکه اختالف ميانگينها براي اين معيار ،مثبت

براساس جدول  -3نتايج مقايسه ميانگينها ،نشان

ميباشد .سطح معناداري آزمون نيز  0/000ميباشد که

ميدهد که ميانگين اهميت عدم شناخت موسسات

کمتر از سطح خطاي آزمون ( )0/05است و حاکي از

حسابرسي از فرآيند حسابرسي کامپيوتري ،از ديدگاه

اين ميباشد که اين تفاوت ،به لحاظ آماري معنادار

نمونه آماري نسبت به ميانگين مقياس ليکرت (عدد ،)3

ميباشد .بر اين اساس ،ميتوان دريافت که ترديد در

باﻻتر بوده است .زيراکه اختالف ميانگينها براي اين

خصوص مزاياي حسابرسي کامپيوتري به عنوان يکي

معيار ،مثبت ميباشد .سطح معناداري آزمون نيز 0/000

از موانع حسابرسي کامپيوتري در ايران ،اهميت

ميباشد که کمتر از سطح خطاي آزمون ( )0/05است

معناداري به لحاظ آماري داشته است .در نتيجه ،فرضيه

و حاکي از اين ميباشد که اين تفاوت ،به لحاظ آماري

اول تحقيق در سطح اطمينان  95درصد ،پذيرفته

معنادار ميباشد .بر اين اساس ،ميتوان دريافت که عدم

ميشود.

جدول :4نتايج آزمون فرضيه دوم
شاخص مورد آزمون
ترديد در خصوص مزاياي
حسابرسي کامپيوتري

تعداد مشاهدات
240

ميانگين

اختالف ميانگينها

آزمون مقايسه ميانگينها

()x1

( )x1-3

آماره t

معناداري ()P-value

3/458

0/458

8/004

0/000
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جدول :5نتايج آزمون فرضيه سوم
شاخص مورد آزمون
عدم وجود نرم افزار حسابرسي قوي و کارآ

تعداد

ميانگين

مشاهدات

()x1

240

3/807

اختالف
ميانگينها
( )x1-3
0/807

آزمون مقايسه ميانگينها
آماره t

معناداري ()P-value

14/819

0/000

آزمون فرضيه سوم :عدم وجود نرم افزار حسابرسي

ديدگاه نمونه آماري نسبت به ميانگين مقياس ليکرت

قوي و کارآ ،يکي از موانع حسابرسي کامپيوتري در

(عدد  ،)3باﻻتر بوده است .زيراکه اختالف ميانگينها

ايران است.

براي اين معيار ،مثبت ميباشد .سطح معناداري آزمون

ميدهد که ميانگين اهميت عدم وجود نرم افزار

( )0/05است و حاکي از اين ميباشد که اين تفاوت،

حسابرسي قوي و کارآ ،از ديدگاه نمونه آماري نسبت

به لحاظ آماري معنادار ميباشد .بر اين اساس ،ميتوان

به ميانگين مقياس ليکرت (عدد  ،)3باﻻتر بوده است.

دريافت که عدم تناسب بين سيستمهاي اطالعاتي

زيراکه اختالف ميانگينها براي اين معيار ،مثبت

شرکتها با نرم افزارهاي حسابرسي موجود عنوان يکي

ميباشد .سطح معناداري آزمون نيز  0/000ميباشد که

از موانع حسابرسي کامپيوتري در ايران ،اهميت

کمتر از سطح خطاي آزمون ( )0/05است و حاکي از

معناداري به لحاظ آماري داشته است .در نتيجه ،فرضيه

اين ميباشد که اين تفاوت ،به لحاظ آماري معنادار

سوم تحقيق در سطح اطمينان  95درصد ،پذيرفته

ميباشد .بر اين اساس ،ميتوان دريافت که عدم وجود

ميشود.

نرم افزار حسابرسي قوي و کارآ به عنوان يکي از موانع

آزمون فرضيه پنجم :نبود تقاضا براي حسابرسي

حسابرسي کامپيوتري در ايران ،اهميت معناداري به

کامپيوتري ،يکي از موانع حسابرسي کامپيوتري در

لحاظ آماري داشته است .در نتيجه ،فرضيه دوم تحقيق

ايران است.
براساس جدول  -7نتايج مقايسه ميانگينها ،نشان

در سطح اطمينان  95درصد ،پذيرفته ميشود.
آزمون فرضيه چهارم :عدم تناسب بين سيستمهاي

ميدهد که ميانگين اهميت نبود تقاضا براي حسابرسي

اطالعاتي شرکتها با نرم افزارهاي حسابرسي موجود،

کامپيوتري ،از ديدگاه نمونه آماري نسبت به ميانگين

يکي از موانع حسابرسي کامپيوتري در ايران است.

مقياس ليکرت (عدد  ،)3پايين تر بوده است .زيراکه

بر اساس جدول  -6نتايج مقايسه ميانگينها ،نشان

اختالف ميانگينها براي اين معيار ،منفي ميباشد.

ميدهد که ميانگين اهميت عدم تناسب بين سيستمهاي
اطالعاتي شرکتها با نرم افزارهاي حسابرسي موجود ،از
جدول :6نتايج آزمون فرضيه چهارم
شاخص مورد آزمون
عدم تناسب بين سيستمهاي اطالعاتي
شرکتها با نرم افزارهاي حسابرسي موجود

تعداد

ميانگين

اختالف ميانگينها

آزمون مقايسه ميانگينها

مشاهدات

()x1

( )x1-3

آماره t

معناداري ()P-value

240

3/988

0/988

18/012

0/000

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بر اساس جدول  -5نتايج مقايسه ميانگينها ،نشان

نيز  0/000ميباشد که کمتر از سطح خطاي آزمون
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جدول :7نتايج آزمون فرضيه پنجم
شاخص مورد آزمون

تعداد

ميانگين

اختالف ميانگينها

آزمون مقايسه ميانگينها

مشاهدات

()x1

( )x1-3

آماره t

معناداري ()P-value

240

2/104

-0/896

2/045

0/108

نبود تقاضا براي حسابرسي کامپيوتري

سطح معناداري آزمون نيز  0/108ميباشد که باﻻتر از

شرکتها با نرم افزارهاي حسابرسي موجود به عنوان

سطح خطاي آزمون ( )0/05است و حاکي از اين

مهمترين مانع اجراي حسابرسي کامپيوتري در ايران از

ميباشد که اين تفاوت ،به لحاظ آماري معنادار

ديدگاه حسابرسان سازمان حسابرسي ميباشد( .جدول

نميباشد .بر اين اساس ،ميتوان دريافت که نبود تقاضا

شماره )9

براي حسابرسي کامپيوتري به عنوان يکي از موانع
حسابرسي کامپيوتري در ايران ،اهميت معناداري به

بحث و نتيجه گيري

لحاظ آماري نداشته است .در نتيجه ،فرضيه چهارم

در اينجا خالصهاي از يافتهها ارائه ميگردد:

تحقيق در سطح اطمينان  95درصد ،رد ميشود.

يافتههاي حاصل از آزمون فرضيه اول تحقيق نشان
داد كه عدم شناخت موسسات حسابرسي از فرآيند
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نتايج آزمون فريدمن

حسابرسي کامپيوتري ،يکي از موانع حسابرسي

نتايج آزمون فريدمن حاکي از اين است که سطح

کامپيوتري در ايران است .بايد توجه داشت که هر چند

معناداري اين آزمون از  0/05کمتر است .اين يافته

استفاده از کامپيوتر در حسابداري ،در ايران رواج

نشان ميدهد که بين ميزان نقش موانع حسابرسي

داشته و مرسوم ميباشد؛ ولي حسابرسي کامپيوتري،

کامپيوتري در ايران تفاوت معنيداري وجود دارد .

مقوله جديدي است و همين امر باعث ميشود که
چنين سازوکاري براي موسسات حسابرسي هم جديد
باشد .زيراکه اين موسسات بنا بر اقتضا ،به ساختار

جدول  :8نتايج آزمون فريدمن
آزمون فريدمن
تعداد مشاهدات درجه آزادي
240

4

آماره کاي-

معناداري

اسکور

()P-value

133/408

0/000

حسابرسي دستي مشغول ميباشند و از طرفي بدﻻيل
مختلف نمونهاي از حسابرسي با استفاده از فنون
كامپيوتري حتي بطور آزمايشي درايران در موسسات
حسابرسي پياده نشده است از اين رو ،انگيزهاي براي
آشنايي با حسابرسي کامپيوتري در آنها نبوده است و به

نتايج رتبه بندي عوامل
مطابق با يافتهها ،عدم شناخت موسسات حسابرسي
از فرآيند حسابرسي کامپيوتري ،به عنوان پايينترين
عامل و و عدم تناسب بين سيستمهاي اطالعاتي

اين دليل عدم شناخت موسسات حسابرسي از فرآيند
حسابرسي کامپيوتري ،يکي از موانع حسابرسي
کامپيوتري در ايران است.

جدول  :9رتبه بندي عوامل
اختالف ميانگين ها

رتبه

عوامل
عدم شناخت موسسات حسابرسي از فرآيند حسابرسي کامپيوتري

0/358

5

ترديد در خصوص مزاياي حسابرسي کامپيوتري

0/458

4

عدم وجود نرم افزار حسابرسي قوي و کارآ

0/807

2

عدم تناسب بين سيستمهاي اطالعاتي شرکتها با نرم افزارهاي حسابرسي موجود

0/988

1
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يافتهها نشان داد كه ترديد در خصوص مزاياي

يافته ديگر تحقيق اين بود که نبود تقاضا براي

حسابرسي کامپيوتري ،يکي از موانع حسابرسي

حسابرسي کامپيوتري ،يکي از موانع حسابرسي

کامپيوتري در ايران است .بايد توجه داشت که در حال

کامپيوتري در ايران نبوده است .در اين خصوص

حاضر ،فرآيند حسابرسي دستي به طور نسبي

استدﻻل ميشود که در شرايط فعلي ،انجام خدمات

جوابگوي نياز بازار در ايران ميباشد .در اين شرايط،

حسابرسي داراي بازار پر رونق و مناسبي در ايران

به نﻈر ميرسد ،تغيير رويه از دستي به کامپيوتري ،در

ميباشد .از طرف ديگر ،به نﻈر ميرسد که ديدگاه

سرعت و دقت فرآيند حسابرسي تاﺛيرگذار باشد .اين

نمونه آماري بر اين بوده است که براي صاحبکاران

در حالي است که با توجه به جديد بودن آن ،نميتوان

انجام فرآيند حسابرسي مهم است و چگونگي انجام

به طور يقين ،چنين مزايايي را متصور شد .زيراکه هر

آن ،اهميت ندارد.

تغييري نياز به جسارت فعاﻻن آن حوزه دارد و به نﻈر

يافتههاي تحقيق حاضر در راستاي نتايج افشاري و

ميرسد که جامعه حسابرسي در ايران ،هنوز به يک

سلماسي ( )1388ميباشد .نتايج آنها نشان ميدهد که

ديدگاه قوي در خصوص اين تغييرات دست نيافته

رهنمودهاي منتشر شده توسط سازمان مديريت و

است.

برنامه ريزي کفايت ﻻزم براي تدوين بودجه ريزي

قوي و کارآ ،يکي از موانع حسابرسي کامپيوتري در

نيز در درک و بکارگيري کامل اين رهنمودها موفقيت

ايران است .در اين خصوص ميتوان استدﻻل نمود که

چنداني نداشتهاند.

حسابرسي ،يک فرآيند کامال تخصصي است و اجراي

نتايج تحقيق حاضر با يافتههاي عربي ()1388

کامپيوتري آن نياز به يک نرم افزار تخصصي دارد که

سازگار است .اين محقق ،به بررسي پيشرفتهاي

ايجاد آن مستلزم ايجاد زمينه تجهيز فنآوري و

فناوري اطالعات پرداخت و به اين نتيجه رسيد که

همکاري بين حسابرسان با برنامه نويسان کامپيوتري

پيشرفتهاي فناوري اطالعات از طريق رفع خطاهاي

است .بايد توجه داشت که اين امر تاکنون در ايران

انساني ،کاهش هزينهها ،افزايش بهرهوري کيفيت و

محقق نشده است و از اين جهت ،نبود نرم افزار

اﺛربخشي سيستم اطالعات حسابداري تاﺛير گذاشته

مناسب ،ميتواند يکي از مهمترين چالشهاي

است و همچنين باعث ايجاد زمينهها و کاربردهاي

حسابرسي کامپيوتري در ايران محسوب شود.

جديد در حرفه حسابداري شده است.

نتايج نشان داد که عدم تناسب بين سيستمهاي

يافتههاي تحقيق حاضر در راستاي نتايج همت فر

اطالعاتي شرکتها با نرم افزارهاي حسابرسي موجود،

و همکاران ( )1389است .آنها در تحقيقي در يافتند که

يکي از موانع حسابرسي کامپيوتري در ايران است .بايد

مواردي مثل آموزش ،زيرساختهاي امنيتي و قانوني،

توجه داشت که شرکتهاي مختلف در ايران ،از نرم

زيرساختهاي فناوري اطالعات و عوامل مديريتي

افزارهاي حسابداري متفاوتي استفاده ميکنند .از اين

سبب اجرايي شدن حسابرسي الكترونيكي ميشود.

جهت ،چنانچه رويه حسابرسي کامپيوتري ،اجرايي
شود ،يکي از مشکالت آن ،عدم تناسب با سيستم

پيشنهادات

حسابداري صاحب کاران مختلف خواهد بود .در

بر اساس يافتههاي حاصل از آزمون فرضيه اول

نتيجه ،نمونه آماري بر اين امر تاکيد داشتهاند و آن را

تحقيق مبني بر اينکه عدم شناخت موسسات حسابرسي

به عنوان يک چالش مدنﻈر قرار داده اند.

از فرآيند حسابرسي کامپيوتري ،يکي از موانع

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بر اساس نشان عدم وجود نرم افزار حسابرسي

عملياتي را نداشته است .همچنين ،دستگاههاي اجرايي
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حسابرسي کامپيوتري در ايران است ،به موسسات

حسابرسي بهعنوان مرجع تدوين استانداردها که خود

حسابرسي پيشنهاد ميشود که با اختصاص دادن سهمي

امکان بهکارگيري عملي و آزمايشي رهنمودهاي

از درآمد بصورت بلند مدت و دائمي به فناوري

موردنياز در اين زمينه را دارد و از طرفي تنها بخشي از

اطالعات كه بيشترين سهم آن صرف آموزش منابع

حرفه است که ميتواند به منابع دولتي دسترسي داشته

انساني جهت شناخت فضاياي سي تي و كنترلهاي

باشد جايگاه ويژهاي داشته و ميتواند با تشکيل

داخلي و فنون كامپيوتري باشد ،در کنار دورههاي

تيمهاي تحقيقاتي وتيمهاي اجراي آزمايشي در تعامل

آموزشي متداول و ضمن خدمت که براي کارکنان

با جامعه حسابداران رسمي و انجمنهاي حرفهاي

برگزار ميکنند تا حد امکان از ابزار رايگان و ارزان

ومﺆسسات حسابرسي نسبت به تدوين يا بوميسازي

موجود نﻈير اکسل و اکسس و نسخ محدودشده در

چارچوبهاي کنترل داخلي در زمينه اطالعات و

رايانه

فناوريهاي مرتبط با اطالعات به نحوي که با مقدورات

( )CAATTSو ابزار و چارچوبهايي مانند کوبيت

فعلي حرفه قابل اجراباشد اقدام کند .جامعه حسابداران

( )COBITدر زمينه ارزيابي کنترلهاي داخلي استفاده

رسمي ايران ميتواند با ابزاري مانند پرسشنامههاي

کرده و ،به آشنايي بيشتر آنان با حسابرسي کامپيوتري

کنترل کيفيت ،مﺆسسههاي حسابرسي را به سمت

نيز توجه داشته باشند.

استفاده بيشتر از فناوري اطالعات تشويق کند .ديگر

زمينه ابزارو

فنون

حسابرسي

بهکمک
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بر اساس يافتههاي حاصل از آزمون فرضيه دوم
تحقيق مبني بر اينکه ترديد در خصوص مزاياي

انجمنهاي حرفهاي ميتوانند نقش آموزشي و اشاعه
فرهنگي داشته باشند.

حسابرسي کامپيوتري ،يکي از موانع حسابرسي

بر اساس يافتههاي حاصل از آزمون فرضيه چهارم

کامپيوتري در ايران است؛ به حسابرسان پيشنهاد

تحقيق مبني بر اينکه عدم تناسب بين سيستمهاي

ميشود که با مطالعه تجربيات ساير کشورها در حوزه

اطالعاتي شرکتها با نرم افزارهاي حسابرسي موجود،

حسابرسي کامپيوتري و کتب و مقاﻻت در مورد

يکي از موانع حسابرسي کامپيوتري در ايران است؛

چگونگي بکارگيري ريزکامپيوترها و آشنايي با

پيشنهاد ميشود مواردذيل در اين خصوص مورد توجه

تكنيكهاي رايانهاي حسابرسي كه موجب ارتقاء

موسسات حسابرسي قرار گيرد:

بهروري و كارايي عمليات حسابرسي ميشوند وتسهيل

 آماده سازي و تشويق مشتريان به استفاده از فضاي

ارتباطات با تشکلهاي علمي و حرفهاي داخلي و بين

سايبري با پيشنهاد آشنا نمودن مديريت و كاركنان

المللي از طريق بهينه کاوي مستمر ودعوت از

آنها با مزاياي استفاده از فن آوريهاي مختلف

متخصصين کامپيوتر در سمينارهاي حسابرسي سعي

مديريت سيستمهاي اطالعاتي ومديريت تصميم و

کنند که در اين خصوص به يک ديدگاه مطلوب برسند.

داده كاوي

بر اساس يافتههاي حاصل از آزمون فرضيه سوم

 فرهنگ سازي و استانداردسازي محيط اطالعات

تحقيق مبني بر اينکه عدم وجود نرم افزار حسابرسي

مشتريان از طريق ايجاد زمينههاي بهبود زير

قوي و کارآ ،يکي از موانع حسابرسي کامپيوتري در

ساختهاي قانوني و سيستمهاي فناوري

ايران است؛ به موسسات بزرگ حسابرسي پيشنهاد

 ايجاد قوانين در فضاي استفاده از تكنولوژي و

ميشود که بافراهم نمودن زمينه تجهيز جامعه حرفهاي

تدوين استاندارد هاو دستورالملهاي اجرايي در

به فناوري روز مقدمات تهيه يک نرم افزار حسابرسي

زمينه سيستمهاي اطالعاتي كامپيوتري

قوي و مناسب را فراهم نمايند .در اين بين سازمان
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 ايجاد فرصت تعامل بين حسابرسان و اجراي
فناوري
 انتﻈار تدريجي و تعامل از بازدهي نرم افزارهاو
سيستمهاي اطالعاتي مشتريان
 ايجاد زمينه هايي براي تشويق توليد كنندگان نرم

حسابرسي ،تجارت الکترونيک و رايانه ،شماره ،20
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