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چکیده
در فناوري مربوط مشتري، هاي سریع هاي ناشی از پیشرفتمواجهه با چالشلزوم

کامپیوترتکنیک هاي از ابزارها وکنند تاها را وادار میحسابرس،استانداردهاي حسابرسی
ابزارها و استفاده از میزان کنند که استفاده کنند. به هر حال پژوهش اخیر این نظر را طرح می

است.نسبتاً پایین تکنیک هاي کامپیوتري 
استفاده یا عدم برموثرزمون گذاشتن فاکتورهاي بالقوهو بعد به آبراي شناساییاین مقاله
از نظریۀ یکپارچۀ پذیرش و استفاده از فناوري ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري ، از استفاده 

به آن دلیل ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري از سی استفادة حسابرس بررکند.استفاده می
کارآمدي و و ارتقاي وعده و نوید بهبود ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري مهم است که 

دهند.حسابرسی را میبیشتر بخش بودن نتیجه
عملکرد دهند که نشان میاند. نتایج بدست آمدهحسابرس181هاي مورد استفاده از داده

توانند احتمال اینکه حسابرسان ابزارها و تکنیک هاي گر میمورد انتظار و شرایط تسهیل
کامپیوتري را قبول کنند افزایش دهند

، اتخاذ فناوري توسط حسابرس، ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري کلمات کلیدي: 
حسابرسی
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مقدمه
پاسخی براي مشکالت نمایندگی تلقی گردد. نیاز به حسابرسی مستقل می تواند بعنوان 

نقش حسابرس بعنوان مکانیزمی براي گواهی دادن بر پاسخگویی و مباشرت مدیریت 
در جهان کسب و کار به شکل تصاعدي ITاستفاده از فناوري اطالعات . و از طرفی [2]شد

در اینحسابرسانمیزان واکنش اما در مقابل طی دو دهۀ گذشته رو به افزایش بوده است، 
ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري .[10,15]مورد سوال استدر عمل مورد همچنان 

هاي مشتريهایی هستند که توسط حسابرسان براي استخراج و تحلیل دادهابزارها و تکنیک،
کارآمدي و موثر بودن نوید ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري [4].دشونبه کار گرفته می

به حسابرس امکان ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري مثالً . دهند بیشتر حسابرسی را می
دهند تا به جاي یک نمونه، صد درصد جمعیت را مورد آزمون و سنجش قرار دهدمی

وردن با معیارهایی خاص براي بدست آاي از معامالت را برگزیند کهیا نمونه،[19]
,AICPA 2001, 2002a(بارة کارآمدي کنترل، همخوانی داشته باشد شواهد در

2002b, 2002c, 2006; PCAOB 2007, 2010a, 2010b.( استانداردهاي
اند تا با هدف ارتقاي کارآمدي و موثر بودن حسابرسی جدید حسابرسان را تشویق کرده

AICPAرا بپذیرند (ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري ،حسابرسی 2001, 2002a,

2002b, 2002c, 2006; PCAOB 2007, 2010a, 2010b .( به رغم تأکید رایج
به نحوي معمول گوید که حسابرسان ، پژوهش اخیر میابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري بر 

. [18,10]کنند استفاده نمیابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري و سیستماتیک از 
تواند مین،اند که فناوري اگر استفاده نشوداطالعات متوجه شدههاي محققان سیستم

هاي اطالعات الگوهاي نظري سیستمتحقیق بر . عالوه بر این، عملکرد را بهبود ببخشد 
توسط کاربر توسعه داده است. نظریۀ ITبینی پذیرش و استفاده از زیادي را براي پیش

هاي مهم است. ما براي پژوهش خود این مدلپذیرش و استفاده از فناوري یکی ازیکپارچۀ 
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نظریه را اصالح نمودیم تا آن را با یک محیط حسابرسی مالی همخوان کنیم. این نظریه چند 
کند تا احتمال موفقیت کاربردهاي فناوري جدید را میمدل نظري قبالً پذیرفته شده را ادغام 

و پیشگیرانهدهد پیشدستانهکان میارزیابی کند. شناختن عوامل محرکۀ پذیرش/رد به ما ام
. [20]مداخالتی را طراحی نماییم

گوید چهار عامل بر پذیرش توسط کاربر مینظریه یکپارچه پذیرش و استفاده  از فناوري 
) 2، )ها (یعنی عملکرد مورد انتظارسیستم) توقعات کاربر از عملکرد1تأثیرگذار است: 

هاي جدید (یعنی کوشش تمنیاز براي استفاده از سیسبرداشت هاي کاربر از کوشش مورد 
مهم از نظر آنها استفاده از سیستم را هاي کاربر از اینکه آیا افراد ) برداشت3)، مورد انتظار
زیرساختار سازمانی و فنی براي ) توقعات کاربر در مورد وجود یک 4کنند یا نه، توصیه می

هاي بزرگ حسابرسی چون شرکتگر).یط تسهیلاز سیستم (یعنی شراپشتیبانی از استفاده 
دهی مالی بسیار هاي گزارشبه احتمال بیشتر کار حسابرسی مشتریان را با استفاده از سیستم

دهند، این را مورد بررسی قرار خواهیم داد که آیا فاکتورهاي موثر بر پیچیده انجام می
شرکت تغییر نمایند یا ند بر اساس اندازة نتوامیابزارها و تکنیک هاي کامپیوترياستفاده از 

.[3]نه
آورند که هاي ما شواهدي فراهم مییافتهایم. حسابرس بدست آورده181ها را از ما داده
هاي قابلموازنهممکن است به ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري دهند استفاده از نشان می

براي هاي ما عبارتند از اینکه نتایج ناشی از یافتهو هزینه وابسته است. منافعبینی بین پیش
اید آموزش هاي حسابرسی ب، شرکتابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري کاربرد افزایش 

ابزارها و تکنیک هاي کارکنان را ارتقا دهند، و این آموزش باید تأکید کند که چگونه 
تحقیق ما را بخشد.ي و عملکرد حسابرسی را ارتقا میکارآمدیاتیعملنحوي کامپیوتري  به 

ل، مطالعات پیشین بیشتر بر رواج اوتوان از مطالعات مرتبط از چند لحاظ متمایز کرد. می
متمرکز بودند تا بر ارائۀ دالیلی زیربنایی براي ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري استفاده 
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ن تحقیقات اغلب فقط تعداد محدودي از ایدوم،.[10]ده یا عدم استفاده از آنهااستفا
محدود مورد نسبتاًکنندةشرکتهاي با استفاده از گروهرا ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري 

ابرس با سطوح متفاوت تجربهحس181در مقابل، تحقیق ما از . [16]اندارزیابی قرار داده
را به آزمون ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري تر از اي بزرگگیرد و مجموعهبهره می

ITحسابرسی و در مهارت نشان داده شده است نتایج بر اساس با توجه به اینکه گذارد. می

کند، این ربط پیدا می)EE(مورد انتظارز آنجا که این به کوشش، به ویژه اکنندتغییر می
از موارد تجربی [11,18]ین. سوم، تحقیقات پیش[16,11]کند اهمیت پیدا میموضوع 

شایدج این مطالعات قبلی را یااند. نتحدود زمانی استفاده کردههاي مفرضی بر بستر بودجه
تعمیم داد. با توجه به این نکات، ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري نتوان به استفادة عملی از 

ۀ کامپیوتري مرتبط با تجربابزارها و تکنیک هاي تحقیق ما بر مبناي استفادة عملی از 
شخصی حسابرسان با مشتریان منتخب استوار است.

زمینه و توسعۀ فرضیه.2
ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتريتحقیقات قبلی دربارة 2,1

ی هستند و بر توصیفاساساًابزارها و تکنیک هاي کامپیوتريتحقیقات قبلی در مورد 
است در دسترس ابزار و تکنیک کامپیوتري  تجاري یک که ، ACL1زبان فرمان حسابرسی

حسابرسان دولتی را دربارة استفاده از و2003سمتمرکزاند. براي نمونه براون و دیوی
ACLمتوجه کنندگان در تحقیق مورد پرسش قرار دادند. آنها دریافتند در حالی که مشارکت

هاي فنی خودشان برايتواناییهستند، ولی اعتماد کمتري بهACLمزایاي ناشی از کاربرد 
، پیشنهاد 2006به همین منوال، پنینگتون، کلتون، و دوورایس دارند. ACLاستفاده از 

دهند که حسابرسان وقتی تصور کنند کار در دست انجام خیلی پیچیده است و اینکه می
ی دیگر، از سویکنند. مقاومت میACLآموزش کافی ارائه نشده است، در برابر استفاده از 

1 - Audit Command Language
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، با حسابرسان خارجی در سنگاپور مصاحبه کردند و دریافتند که 2005ن دبرسنی و همکارا
این شان از فقدان دانش و آگاهیعلت را بهابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري آنها اغلب 

با ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري ؛ آنها از عدم استفادة از نداهنپذیرفت، ابزارها و تکنیک ها
هاي مالی یا اعالن اظهارنامهاین با ماهیت به آزمون گذاشتن دفاع کردند کهاین استدالل

کند. ربط پیدا نمیهاي داخلی کامپیوتري میزان یک کیفیت کنترل
ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري سه مطالعۀ اخیر با بررسی نیات رفتاري در استفاده از 

. [16,18]اصالح شده بهره گرفترش و استفاده از فناورينظریه یکپارچه پذیاز یک 
به انجام دادند که در آن آنها هاي حسابرسیارشدبایک آزمایش2008کورتیس و پین 

عدم آگاهی) به یا آگاهی (اي متفاوت و بودجههاي یک مورد فرضی مشتمل بر افق
بیشتر در صورتی نتایج نشان دادند که این حسابرسان ترجیحات فرد مافوق، پاسخ دادند.

تري در که بودجه و دورة ارزیابی بلندمدتافزارها جدید را به کار بگیرندتمایل داشتند نرم
افزار نظر موافق داشته شان نسبت به کاربرد این نرماختیار آنها قرار داشت، و اگر مافوق

عی مشابه از ارشدهاي حسابرسی را مورد یک نمونۀ موضو2010پین و کورتیسباشند. 
به یک فعالیت حسابرسی فرضی را که شامل اطالعات د و پاسخ آنهاپرسش قرار دادن

بود، مورد سنجش افزار جدیدفرد مورد نیاز براي اعمال نرم-اي و توصیفی از ساعتبودجه
مورد رآیییا کاکند که عملکردقرار دادند. نتایج بدست آمده توسط آنها آشکار می

افزارگر نسبت مستقیمی با قصد به پذیرش نرمتسهیل، و شرایط انتظار، کوشش مورد انتظار
نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از 2008اصلی آزمایشی دارند. سرانجام، مهزان و لیمر 

یابند که عملکرد مورد انتظارو درمیدهند را براي حوزة حسابرسی داخلی بسط میفناوري
ابزارها و تکنیک هاي کننده بر قصد حسابرسان داخلی به پذیرش و شرایط تسهیل

گذارند. تأثیر میکامپیوتري
در فرآیند حسابرسیابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري نقش 2,2
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حسابرسان موظف هستند که به ذینفعان این اطمینان را بدهند که صورت هاي مالی 
باشد. هنگامی که حسابرسان در ارزیابی تقلب شکست می حاوي تحریفات بااهمیت نمی 

خورند، باعث می شود تا سرمایه گذاران براساس اطالعات غیرقابل اتکا تصمیم گیري کرده 
ابزارها و اگرچه . در این راستا[1]و در نتیجه سودمند بودن فرایند حسابرسی آسیب می بیند

[10,18]در عمل به کار گرفته نشوندممکن است به طور گسترده تکنیک هاي کامپیوتري

تواندکارایی و اثربخشیدهند که کاربرد آنها میمیاستانداردهاي حسابرسی پیشنهاد ،
ابزارها و کند تا از حسابرسان را تشویق می99شمارة SASحسابرسی را ارتقا ببخشد. 

هاي دفتر هاي کالهبرداري، شناسایی مدخلبراي ارزیابی ریسکتکنیک هاي کامپیوتري
).AICPA 2002b(و تکمیل بودن موجودي استفاده کنند و ارزیابی وجودروزنامه، 

دهند تا حسابرسان ) پیشنهاد می8- 15هاي (بر حسب شمارهPCAOBاستانداردهاي ریسک 
هاي الکترونیکی نمونه از فایلبراي گزینش معامالت ابزارها و تکنیک هاي کامپیوترياز 

تست کردن کل جمعیت به هاي خاص، کلیدي، مرتب ساختن معامالت بر حسب مشخصه
جاي یک نمونه، و بدست آوردن شواهد در مورد تأثیرگذاري کنترل استفاده کنند 

)PCAOB 2010c.(ابزارها کنند تا از عالوه بر این، استانداردها حسابرسان را تشویق می
و اجراي دوبارة کترونیکیلهاي ابراي کنترل کردن صحت فایلتکنیک هاي کامپیوتريو 

).AICPA 2001(استفاده کنند نیهاي دریافتگیري از حسابسنهاي منتخب مانند رویه
) PCAOB 2010a(هااظهار اشتباه مندرجات یا دادههايمربوط به ریسکاستاندارد 

و با ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتريبا استفاده از توانندمیدهد که حسابرسان پیشنهاد می
حساب مورد نظر شواهد بیشتري بدست بیاورند هاي موجود در آزمایش کردن کلیۀ ردیف

ام، استاندارد مربوط به و به یک افزایش در ریسک کالهبرداري واکنش نشان دهند. سرانج
کند که در آنها تر میهایی محتاطضعیتحسابرسان را در مورد ویابی نتایج حسابرسیارز

کترونیکی کلیدي براي تست کردن از طریق لهاي امشتري تمایلی به تسهیل دسترسی به فایل
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شود ، به طوري که در این موارد الزم میدهدنشان نمیابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري 
PCAOB(ارزیابی ریسک کالهبرداري در مورد آنها بازبینی شود 2010b.(

ابزارها و تکنیک هاي در حالی که قانونگذاران و استانداردهاي حسابرسی استفاده از 
ابزارها و دهند که استفاده از کنند، تحقیقات پیشین نشان میرا تشویق میکامپیوتري

در بخش بعد، در .[6,18]کمتر از حد انتظار باشدممکن است تکنیک هاي کامپیوتري
کنیم بحث مینظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوري در مدل موجودمورد فاکتورهاي

ابزارها و تکنیک هاي به استفاده از احتماالً نسبتتوانند توضیح دهند چرا حسابرسانکه می
اند. رغبتبیکامپیوتري

، نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوريمدل نظري 2,3
توسط حسابرس ممکن است تحت تأثیر هر ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري پذیرش 

تحقیق بر . [18]دي قرار داشته باشد دو عنصر منابع شرکت و انتظارات کاربرد فر
ITدهند که حتی موقعی که منابع کافی براي خرید نشان میهاي اطالعاتی قبلیسیستم

حسابداريیا دفتر شرکتجدید را نپذیرند. فرهنگ ITموجود باشد، کاربران ممکن است 
هاي حسابرسی را تشویق تواند به طرق متنوع پدیرش فناوري جدید توسط تیمعمومی می

این ما تالش دارد تا بنابراین، پژوهش. [20]کند یا موانعی بر سر راه آن ایجاد نماید
توسط حسابرس فردي تأثیر ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري فاکتورها را که بر کاربرد 

نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از براي انجام این کار، مدل دارند، مورد بررسی قرار دهد.
چون این مدل حاوي عناصري از چند مدل نظري ،[20]گرفتیمرا به کار فناوري
مدل پذیرش از جمله کند، ی میبینرا پیشهاي اطالعاتی مهم است که استفاده سیستم

، و نظریۀ شناخت نظریۀ انتشار نوآوري ،ریزي شده ، نظریۀ رفتار برنامهTAMفناوري 
راحی شده است ؛ و نشان ریهاي سازمانی پیچیده و پیشرفته طبراي فناوUTAUT.اجتماعی

استفاده از % واریانس،70نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوري تا داده شده است که 
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الذکر عملکرد هاي نظري فوقدهد، این روش نسبت به دیگر مدلرا توضیح میفناوري 
.[20]بهتري دارد

سه فاکتور (یعنی دهد که پیشنهاد مینظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوري
بینی ، و نفوذ اجتماعی) قصد رفتاري را پیشعملکرد مورد انتظار، کوشش مورد انتظار

تأثیر ITتوانند بر پذیرش کننده و قصد رفتاري میکنند. عالوه بر این، شرایط تسهیلمی
نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوري ، داشته باشند. ما از نسخۀ اصالح شدة مدل 

کنیم که آیا این را بررسی میا کنیم. یعنی، ماستفاده می[16,18]بر تحقیقات اخیرمبتنی
بر کاربرد گر ، نفوذ اجتماعی، و شرایط تسهیلعملکرد مورد انتظار، کوشش مورد انتظار

تأثیر دارد یا نه.ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري عملی 
توسط حسابرسابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري فاکتورهاي موثر بر کاربرد 2,4

اي که فرد اعتقاد دارد استفاده از ابزار به وي در اشاره دارد به درجهعملکرد مورد انتظار
ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري . [20]کندهاي مطلوب کمک میرسیدن به خروجی

ابزارها و تکنیک هاي توانند به حسابرسان در رعایت زمان حسابرسی کمک کنند، چون می
شود را اساسی میها و آزمایش ا بر کنترلهساعاتی را که صرف انجام تستکامپیوتري 
یابد. تحقیقات پیشین پیشنهاد دهند، بدین طریق کارآمدي حسابرسی بهیود میکاهش می

کنندة پذیرش فناوري براي بینیتنها عامل پیشدهند که مفید بودن مفروض فناوري می
مورد عملکرد داریم. بنابراین ما انتظار شودمحسوب می[11]و حسابداران[7,8]ها پزشک

برجاي بگذارد.ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري ثیر مثبتی بر استفاده از تأانتظار
H1خواهد ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري تأثیر مثبتی بر استفاده از . عملکرد مورد انتظار

داشت.
ونکاتش و .[20]به درجۀ سادگی کاربرد ابزار اشاره دارد کوشش مورد انتظار

موانعی ایجاد هر گاه مسائل فرآیندي رود کنند که انتظار میاستدالل می2003همکاران 
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مربوط به خود ابزار جایگزین آنها شوند، هاي کنند که باید بر آنها غلبه کرد و بعداً نگرانی
. اهمیت پیدا خواهد کرديتار جدید بیشتردر مراحل ابتدایی یک رفکوشش مورد انتظار

شوند که چون حسابرسان ممکن است نه تنها در مورد متذکر می2010ن و کورتیسپی
مسئول باشند، کوشش مرتبط با سازي آن پذیرش فناوري تصمیم بگیرند بلکه در مورد پیاده

اهمیت پیدا کند. ITپذیرش فناوري ممکن است براي حسابرسان بیش از دیگر متخصصان 
آورند که کوشش مورد انتظار با قصد به انجام استدالل می2010بنابراین، پین و کورتیس 

رفتار همبسته و مرتبط است.
H2خواهد ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري تأثیر مثبتی بر کاربرد . کوشش مورد انتظار

گذاشت.
کند افراد اي که فرد تصور میدرجهکرد: توان  این طور تعریف تأثیر اجتماعی را می

در محیط حسابرسی،ما انتظار .[20]مهم معتقد هستند او باید از ابزار جدید استفاده کند 
ابزارها و تکنیک داریم تا هر چه حسابرسان تصور کنند مدیران مستقیم آنها بیشتر از کاربرد 

ابزارها و تکنیک هاي کنند کنند، آنها بیشتر تمایل پیدا میمیهاي کامپیوتري حمایت 
دریافتند که حمایت از جانب همتایان و تشویق 2006را بپذیرند. لوراس و ولفکامپیوتري 

بینی ما این گذارد. بنابراین، پیشها تأثیر مثبتی بر قصد رفتاري به جاي میاز جانب سرپرست
بر جاي استفاده از ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتريثبتی بر ثیر متأکه تأثیر اجتماعی است 

بگذارد.
H3دارد. استفاده از ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتريتأثیر مثبتی بر ،. تأثیر اجتماعی

یک کنداي که فرد اعتقاد پیدا میشوند: درجهگر این طور تعریف میشرایط تسهیل
در یک .[20]و فنی براي پشتیبانی از استفاده از آن ابزار وجود داردسازمانیزیرساختار 

د که منابع هاي حسابرسی باشتواند شامل شرکتمحیط حسابرسی، این زیرساختار می
شان ارائه و پشتیبانی کامپیوتري را به کارکنانابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري مناسب 



9

آموزش تخصصی، مرکز پشتیبانی، خط ها عبارتند از نیدهند، از جملۀ این منابع و پشتیبامی
گر ه شرایط تسهیلبینی ما این است کها. بنابراین، پیشتلفنی اضطراري، و/یا دستورالعمل

دارد.ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري کاربرد تأثیر مثبتی بر
H4دارد.پیوتري ابزارها و تکنیک هاي کامتأثیر مثیتی براي کاربرد ،گر. شرایط تسهیل

روش.3
کنندگانشرکت3,1

متوسط سن باشند. میحسابرس  با سطح تجربه متفاوت 181کنندگان شامل شرکت
% از 83بیش از سال بود.9,2سال، و متوسط تجربۀ حسابرسی آنها 36,5دهندگان پاسخ

متوسطی دارند.شرکت ITکنندگان نشان دادند که آنها دست کم سطح مهارت شرکت
سطح تحصیل اکثریت آنها .کردندهاي کار میکنندگان براي مجموعۀ متنوعی از شرکت

%) مذکر بودند. 78دهندگان (اکثریت پاسخ.%) لیسانس بود. تقریبا82ً(
کنندگانشناسی شرکتجدول یک: جمعیت

متوسط یا درصد (انحراف استاندارد)    فراوانی     
9,2ي اشتغال به عنون حسابرس خارجیسالها

36,5سن
باالترین سطح تحصیل

%14982مدرك لیسانس                                           
%2916مدرك فوق لیسانس   

%21,1مدرك دکتري
1بدون پاسخ                                                 

%14178مذکر= جنسیت 
%3922مونث= 
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2بدون پاسخ                                                 
ITمهارت

%3016,7مبتدي                                                  
%12770,5متوسط                                                
%2312,8ماهر                                                   

1بدون پاسخ                                              

روایی و پایایی3,2
اصالح شده را استفاده از فناورينظریه یکپارچه پذیرش و هاي پرسشدهندگان پاسخ

و رویۀ حسابرسی فناوري مصرفوسیع براي بررسی پرسشنامهعنوان بخشی از یک ابزار به
دریافتند که کارآمدي شخصی2003نپاسخ دادند. با توجه به اینکه ونکاتش و همکارا

به هاي مربوطتصمیم گرفتیم پرسشبر پذیرش فناوري تأثیر ندارند،و اضطراب (مستقل)
ثیر تاجویانه از پرسشنامۀ حذف کنیم. ف صرفهآمدي شخصی و اضطراب را به علت هدکار
ITکاربرد توانیم را در سطح فردي اندازه گرفتیم. یک مزیت این رویکرد آن است که می

ارزیابی کنیم توسط حسابرسان را ITواقعی 
دانش دو دور تست پیلوت را انجام دادیم. اول، چهار محقق با ، ربراي افزایش اعتبا

ابزار سنجش را بررسی کردند. بعد ابزار سنجش ها قابل توجهحسابرسی و دانش سیستم
. متوسط تجربۀ حسابرسی بازبینی شده توسط هشت حسابرس تحت تست پیلوت قرار گرفت

سال بود. 5,4براي تست پیلوت  
ردهایی در مورد سه مسئلۀ طراحی ابزار سنجش در اختیار ما قرار بازخوتست پیلوت 

کنندگان بپرسیم آیا آنها از هر رویۀ داد. اول، این را در نظر گرفتیم تا در ابتدا از مشارکت
کنندگان در به هر حال، شرکتاند یا نه. ی استفاده کردهیک حسابرسی نوعحسابرسی در 
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آنها با مشکل مشتري، ITتحقیق پیلوت مشخص کردند که با توجه به تنوع گستردة 
ی خود مواجه براي مشتري نوعابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري خاص شناسایی مصرف

کنندگان خواستیم تا یک مشتري را انتخاب کنند که داراي نابراین از شرکتبهستند.
شده باشند، و مشخص کنند که آیا آنها از هر یک شان در سطح باال کامپیوتريهايسیستم

. این با اند یا نهبراي آن مشتري منتخب استفاده کردهابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري از 
، و برازل و 2009، دولینگ2002، نلسون و همکاران2001روشی که گیبینس و همکاران

مشتري، ITتنوع گستردة دوم، علیرغم . [5,12,13,17]به کار بردند مشابه استن  همکارا
بندي اهمیت کنندگان در تست پیلوت تا حد زیادي مشکل کمتري در مورد رتبهشرکت

ی خود داشتند. بنابراین از براي مشتري نوعابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري 
را براي مشتري ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري کنندگان خواستیم تا اهمیت شرکت

سوم، بندي نمایند. شان در سطح باالیی کامپیوتري شده باشد، ردههايان که سیستمشنوعی
ابزارها و هایی از براي مثال، نمونه،ل پرسیدیم کنندگان در تست پیلوت چند سوااز شرکت

کنندگان ارائه شد و تغییرات اندکی در استفاده شده به شرکتتکنیک هاي کامپیوتري 
ابزار و تکنیک دهندگان قادر هستند بین هر نوع بندي انجام شد تا مطمئن شویم پاسخجمله

پرسشنامهکنندگان تست پیلوت ابزار تمایز قائل شود. عالوه بر این، شرکتکامپیوتري ،
بدست آمده بندياصل شود جملهکنندگان مرور شد تا اطمینان حتوسط شرکت

ازاستانداردهاي حسابرسی و تحقیقات قبلی روشن و صریح باشند.
گیريمتغیرهاي اندازه3,3

دهندگان با استفاده از یک مقیاس هفت پاسخ، 2003با تبعیت از ونکاتش و همکارن
سوال که تا چه اندازه با چهار کردندمشخص = قویاً موافق 7= قویاً مخالف تا 1از اي درجه

تأثیر اجتماعیو،عملکرد مورد انتظار، کوشش مورد انتظاردر مورد هر یک از متغیرهاي
با گر در مورد شرایط تسهیلپرسشدهندگان به سه . عالوه بر این، پاسخهستندموافق
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استفاده از تحلیل فاکتور ها، با ها به این پرسشبعداً پاسخاستفاده از همان مقیاس پاسخ دادند.
با هم ترکیب شدند. 

دهنده استفاده براي هر پاسخابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري از دو مقیاس پذیرش 
دهندگان در ابتدا خواستیم یک حسابرسی که طی سال قبل براي یک از پاسخکردیم. 
انجام -کامپیوتري شده استی مالی و معامالتی آن دههاي گزارشکه سیستم-مشتري 

فردي و مشخص کنند آیا هر یک از ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري اند انتخاب کنندداده
به پیشنهادي توسط استانداردهاي حسابرسی جدید در آن حسابرسی استفاده شده است یا نه. 

= 7= پردازش دستی، و 1اي که در آن هفت درجهطور متوسط، بر حسب یک مقیاس 
ابزارها و تکنیک هاي دهنده تعداد دهی خیلی کامپیوتري، براي هر پاسخسیستم گزارش

کل ابزارها مصرفمورد استفاده براي حسابرسی منتخب را جمع کردیم و آن را کامپیوتري 
نامیدیم.و تکنیک هاي کامپیوتري 

را امپیوتري ابزارها و تکنیک هاي کهمچنین خواسته شد اهمیت هر دهندگان از پاسخ
را دهی کامپیوتري هاي گزارششان براي یک مشتري داراي سیستمبراي حسابرسی نوعی

ابزارها و تکنیک ،بندي متوسط اهمیت براي به رتبهمشخص کنند. در تحلیل رگرسیون، ما 
با عبارت دهنده استفاده براي یک حسابرسی نوعی براي هر پاسخهاي کامپیوتري  مورد 

ایم.اشاره کردهابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري اهمیت متوسط 
نتایج.4

آمار توصیفی4,1
پیشنهادي توسط استانداردهاي اخیر ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري ،استفاده از

ابزارها و تکنیک هاي دهندگانی که از % پاسخ26حسابرسی نسبتاً پایین است و در محدودة 
% از 53اند تا کردهاستفادهبراي تست یک جمعیت کلی (به جاي یک نمونه) کامپیوتري 

گزینش نمونه معامالت از فایل براي ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري دهندگان که از پاسخ
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عالوه بر این، ما میانگین ).2اند متغیر است (جدول استفاده کردههاي الکترونیکی کلیدي
را نسبت دادند ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري دهندگان به هر بندي اهمیتی که پاسخرتبه

هاي اهمیت از بندي= مهم، گزارش نمودیم. این رتبه7اهمیت تا = بی1بر یک مقیاس از 
شناسایی مدخل دفتر روزنامه مورد استفاده براي ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري براي 2,69

مورد ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري براي 4,12تاو دیگر تعدیلهایی که باید تست شود
متغیراند. تهیه شواهدي براي کنترل تاثیرگذاري،استفاده براي 

توسط حسابرسان ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري انتخاب سپس، فاکتورهاي موثر بر 
شدهطراحیفناورينظریه پذیرش و استفاده از قلم برگرفته از 15ها به را با گردآوري پاسخ

دادیم. متغیرهاي مورد بررسی قرار ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري بینی پذیرش براي پیش
دهندگان کنند که پاسخاین نظر را طرح می3گر میانگین نشان داده شده در جدول بینیپیش
) در 4.02گر () و شرایط تسهیل4.05(مورد انتظاربندي میانگین باالتري به عملکرد رتبه

اند.) نسبت داده3.67) و تأثیر اجتماعی (3.43مقایسه با کوشش مورد انتظار (
براي مشتري منتخب و ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري جدول دو: درصد مصرف 

هاي اهمیت متصور در مشتري نوعینمیانگی
مصرف در ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري

تعداد 
مشتري 
منتخب

مصرف در 
درصد 
مشتري 
1منتخب

اهمیت در مشتري 
2نوعی

)استاندارد(انحراف.

= بله54ارزیابی ریسک هاي کالهبرداري
= خیر115

31,953,15
(2.22)

= بله78شناسایی مدخل دفتر روزنامه و دیگر تعدیلهایی که باید تست شود
= خیر91

46,152.69
(2.18)

= بله72کنترل صحت فایل هاي الکترونیکی
خیر= 96

42,863.85
(2.51)

= بله55رویه هاي اجراي مکرر ( سن گیري از حسابهاي دریافتنی و ...)
= خیر103

34,813.16
(2.01)
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= بله89گزینش نمونه معامالت از فایلهاي الکترونیکی کلیدي
= خیر79

52,983.90
(2.13)

= بله86مرتب کردن برحسب خصوصیات خاص
= خیر79

52,123.86
(2.09)

= بله45تست کل یک جمعیت به جاي یک نمونه
= خیر122

26,953.02
(2.14)

= بله51تهیه شواهد براي کنترل تاثیرگذاري
= خیر115

30,364.12
(2.69)

= بله62ارزیابی وجود و تکمیل موجودي ها
= خیر106

36,903.94
(2.29)

در هنگام حسابرسی براي یک مشتري منتخب داراي که یکنندگان: درصد شرکت1
استفاده کردند.CAATاز دهی مالی و معامالتی سیستمهاي سطح باالي کامپیوتري گزارش

داراي براي حسابرسی یک مشتري نوعی را CAATکنندگان اهمیت هر : شرکت2
1، بر حسب مقیاسی از دهی مالی و معامالتیسیستمهاي سطح باالي کامپیوتري گزارش

بندي کردند. (خیلی مهم) رتبه7اهمیت) تا (بی
گرهاي متغیر پیش بینیجدول سه: میانگین

متغیر پیش 
بینی گر

Mean1Std آلفاي
کرونباخ

PE14.521.92081استفاده از ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري در کار من مفید هستند
PE2 تکنیک هاي کامپیوتریکارها را سریعتر انجام می استفاده از ابزارها و

دهد
4.281.940,86

PE3 استفاده از ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري بهره وري را افزایش می
دهد

4.281.890,79

PE4 استفاده از ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري شانس خودم را براي ارتقا
افزایش می دهد

3.131.820,90

PE4,051.52متوسط عملکرد مورد انتظار

EE1 برخورد با ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري براي من روشن و قابل
فهم است

3.521.670,95

EE2 3.161.690,91کسب مهارت در استفاده از ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري براي من
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آسان است
EE3 3.851.590,92کامپیوتري براي من آسان استاستفاده از ابزارها و تکنیک هاي
EE4 یادگیري و بکار انداختن ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري براي من

آسان است
3.211.690,94

EE3,431.53متوسط کوشش موردانتظار

SI1 افرادي که بر رفتار من تاثیر دارند فکر می کنند من باید از ابزارها و
کامپیوتري استفاده کنمتکنیک هاي 

3.482.30,85

SI2 کسانی که براي من مهم هستند فکر می کنند من باید از ابزارها و
تکنیک هاي کامپیوتري استفاده کنم

3.461.650,81

SI3 مدیران ارشد شرکت ما در استفاده از ابزارها و تکنیک هاي
کامپیوتري موثر و مفید بودند

3.521.950,86

SI4 بطور کل شرکت ما از بکارگیري ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري
استفاده میکند

4.211.680,92

SI3,671.72متوسط تاثیر اجتماعی

FC1را براي استفاده از ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري من منابع ضروري
در اختیار دارم

3.951.610,74

FC2 ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري من دانش ضروري براي استفاده از
را در اختیار دارم

3.601.750,79

FC3 براي کمک در مورد مشکالت ابزارها و تکنیک هاي یک شخص
مکامپیوتري در دسترس قرار دار

4.512.240,91

FC4,021.91متوسط شرایط تسهیل گر

(قویاً مخالف) 1از هر پرسشیزان موافقت خود را با کنندگان خواسته شد تا م: از شرکت1
(قویاً موافق) اعالم کنند..7تا 

هاي مدلتست4,2
یافته را در نظر ساخت، استفاده از مدلسازي معادلۀ2003عیت از ونکاتش و همکارانبتبا 

مصرف اصالح شده را آنجا که نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوريگرفتیم. مدل 
ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري،/ متوسط اهمیت هاي کامپیوتريابزارها و تکنیک کل 

، و SI، تأثیر اجتماعی EEمورد انتظارکوشش ،PEعملکرد مورد انتظارتابعی است از
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اي ونکاتش و عالوه بر این، ما مدل دو مرحله، مورد آزمون قرار دادیمFCگر شرایط تسهیل
، کوشش PEتابعی باشد از عملکردمورد انتظار BIرا آنجا که قصد رفتاري 2003همکاران 

، و مصرف کل ابزارها و تکنیک هاي SI، و تدثیر اجتماعی EEمورد انتظار 
گر کامپیوتري/متوسط اهمیت ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري تابعی باشد از شرایط تسهیل

FC و قصد رفتاريBIبه خاطر اندازة یافته نتوانست به آزمون گذاشتیم. مدل معادلۀ ساخت
کوچک نمونه به همگرایی برسد.

ابزارها و تکنیک هاي عریف شد: مصرف کل یون اثرات مستقیم ما به این شکل ترگرس
، و PE ،EE ،SI(= تابعی از ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري / متوسط اهمیت کامپیوتري 

FC.(ابزارها و تکنیک هاي بندي اهمیت در مدل دوم، اثرات این چهار سازه را بر نحوة رتبه
) بررسی ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتريتوسط حسابرسان (متوسط اهمیت کامپیوتري 

کننده را به این نشان میزان اعتقاد یک مشارکتمورد انتظارکردیم. در هر دو مدل، عملکرد 
کند تا پاداش قابل به وي کمک میابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري از دهد که استفاده می

ابزارها و استفاده از اشاره دارد به میزان سهولتمورد انتظارکوشش توجهی دریافت کند. 
. تأثیر اجتماعی اشاره شودکننده تداعی میبه ذهن یک شرکتکه تکنیک هاي کامپیوتري 

کند افراد مهم مانند کننده تصور مییک شرکتکه و تأکیدي یاهمیتدرجۀدارد به
توسط وي ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري ، براي استفاده از مدیریت شرکت حسابرسی

کننده فکر گر به میزانی اشاره دارد که یک شرکتسرانجام، شرایط تسهیلقائل هستند.
تیبانی از استفاده از هاي سازمانی و فنی مورد نیاز در پشکند شرکت حسابرسی زیرساختمی

.را در اختیار دارد. ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري 
بر حسب جنسیت، سن، و تجربه متغیر ITتحقیقات پیشین نشان می دهند که پذیرش 

تمایل به شان مفید است بیشتر براي شغلIT. براي مثال، مردان وقتی تصور کنند [20]است 
ها یا تصور و برداشت نسبت به سادگی استفاده و نرمپذیرش آن دارند. در مقایسه، 
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تر کارکنان جوان. دهندوق میسITن بیشتر آنها را به پذیرش هنجارهاي ذهنی در مورد زنا
بیشتر احتمال دارد تحت تأثیر نگرش نسبت به استفاده از فناوري قرار بگیرند، در حالی که 

هاي ذهنی و کنترل رفتاري متصور قرار با قدرت بیشتري تحت تأثیر نرمتر ن مسنکارکنا
ثیر بگذارد، به طوري که تأITتواند بر پذیرش به همچنین، تجربه می.[20]گیرندمی

هاي متعددي براي کمک و پشتیبانی احتمال دارد امکانات و راهبیشترترحسابرسان باتجربه
توانند موانع بر سر راه کاربرد پایدار میدر کل شرکت در اختیار داشته باشند، و بدین طریق 

تواند دهند که اندازة شرکت میرا از میان بردارند. عالوه بر این، تحقیقات پیشین پیشنهاد می
تر بیشتر هاي بزرگتأثیر بگذارد، زیرا شرکتهاي کامپیوتري ابزارها و تکنیکبر پذیرش 

ابزارها و تکنیک هاي مناسب براي آموزش و پشتیبانی احتمال دارد داراي زیرساخت
براي بررسی اینکه آیا جنسیت، سن، تجربۀ [14]را در اختیار داشته باشندکامپیوتري 

قبلی هاي ا این متغیرها را به مدلا نه، محسابرسی، یا اندازة شرکت بر نتایج ما تأثیر دارد ی
کنندة جنسیت، سن، و تجربۀ حسابرسی عوامل تعیینافزودیم. نتایج نشان می دهند که 

براي هر یک از متغیرهاي ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري معنادار و مهمی در پذیرش 
.وابسته نیستند

نتیجه گیري.5
در کسب و کار امروزه، و تشویق از سوي قانونگذاران، تحقیقات ITبه رغم رشد سریع 

توسط حسابرسان ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتريپیشین بر این نظر هستند که پذیرش 
ابزارها و تکنیک هاي استفاده از .[9,10]فردي نسبتاً در سطح پایینی باقی مانده است 

توانند میابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري به آن علت اهمیت دارد که کامپیوتري 
. براي رسیدن به درکی از [12]تأثیرگذاري و کارآمدي حسابرسی را ارتقا دهند 

یک مدل نظري پذیرش توانند بر پذیرش حسابرس تأثیر بگذارند، فاکتورهایی که می
ات بر برگرفته از تحقیق(نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از کامپیوتر)فناوري جدید 
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بر خالف دیگر .[20]هاي اطالعاتی را براي محیط حسابرسی اصالح کردیمسیستم
که قصد نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از کامپیوتر مطالعات حسابرسی قبلی مبتنی بر 

را ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتريکنند، ما کاربرد و مصرف عملی رفتاري را بررسی می
مورد ، کوشش مورد انتظاربینی می کند که عملکرد حی ما پیشبررسی کردیم. مدل اصال

ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتريکننده، بر کاربرد ، تأثیر اجتماعی، و شرایط تسهیلانتظار
تأثیر دارند. 

و شرایط مورد انتظارعملکرد دهند که حسابرس ، نشان می181نتایج بدست آمده از 
را قبول کنند ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري توانند احتمال اینکه حسابرسان گر میتسهیل

هاي پذیرش کاربر بهتر اگر مکانیسمدهند که افزایش دهند. تحقیقات پیشین پیشنهاد می
موزش را بهتر طراحی کرد و آن را بهتر به سوي گروه هاي آتوان شناخته شوند، آنگاه می

هاي توسعۀ برنامهدهند که هاي ما نشان مییافته.[4]گیري کرداز کاربران هدفخاص 
ابزارها و تکنیک هاي براي افزایش انتظارات در میان حسابرسان بر این مبنا که آموزشی

تواند به افزایش مصرف عملکرد آنها را بهبود ببخشد، میتوانند به چه خوبی میکامپیوتري 
توانند مدیریت شرکت حسابرسی نتایج ما میمنجر شود. ي کامپیوتري ابزارها و تکنیک ها
ابزارها و تکنیک هاي هاي بیشتر سازمانی و فنی پشتیبان بر زیرساخترا تشویق کنند تا 

گذاري کند، به ویژه در مورد حسابرسانی که کمتر تمایل دارند سرمایهکامپیوتري 
به از یک تیم حسابرسی مختص داشتن یک عضوذیرند. براي نمونه، هاي جدید را بپسیستم

اعتماد ابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري تواند به حسابرسان در استفاده از میITپشتیبانی از 
هاي حسابرسی دهند که شرکتعالوه بر این، نتایج ما نشان میبه نفس بیشتري بدهد.

، جوایز، و مثبت ق توضیحات را از طریابزارها و تکنیک هاي کامپیوتري توانند مصرف می
معیارهایی براي ترفیع، افزایش دهند. 
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این نکته مهم هستند.مورد انتظارما به این نتیجه نرسیدیم که تأثیر اجتماعی و کوشش 
تواند بازتاب دهندة این واقعیت باشد که حسابرسان در یک محیط حسابرسی، این می

گردآوري نمایند، پس ترجیحات کافی و بسنده مسئولیت را بر عهده دارند تا شواهدي
تصمیم به انتخابشخصی دربارة کوشش یا متغیرهاي اجتماعی ممکن است در قیاس با 

دهند که حسابرسان این نتایج پیشنهاد می، اهمیت و وزن کمتري دارند.فرديیک فناوري
گیري در باب کاربرد فناوري به تأثیرگذاري حسابرسی الویت بیشتري در هنگام تصمیم

هاي تحقیقی توانند این را بررسی کنند که آیا روشمیبا این وجود، تحقیقات آتی بدهند. 
هاي شناسیدر قیاس با دیگر روشخاصی مانند رویکردهاي تجربی وجود دارد که 

نظریه یکپارچه پذیرش و برخی از ابعاد مدل حقیقات میدانی ها یا تتحقیقات مانند پیمایش
بیشتر مدل تر برجسته شوند، و آیا اصالحبیش) مورد انتظار(مثالً کوشش استفاده فناوري

در مورد برخی متغیرهاي خاص که در برخی نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده فناوري
مطالعات مهم هستند و در برخی دیگر نه، موجه است. 
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Factors influencing the use auditors of computerAbstract:Necessity of encounter with challenges posed by rapidadvances in technology related to the client, audit standards,makes the auditor to use the tools and techniques ofcomputer. However, recent research has introduced the ideathat the use of computer tools and techniques is relativelylow.This essay is to identify and then to examine the potentialfactors affecting the use or non-use of tools and computertechniques, uses the unified theory of acceptance and use oftechnology. Examination of auditor use of computer tools andtechniques is important because computer tools andtechniques promise improving and enhancing the efficiencyand success of audit itself.The	 data	 used	 by	 181	 auditors	 were	 collected.	 The	 results	show that expected performance and facilitator conditionscan increase the possibility that auditors accept to use thecomputer tools and techniques.Keywords: Tools and techniques of computer, technologyadopted by auditor, audit
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