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چکیده

سعی بر این دارد که با استفاده از وتناوب بیشتر گزارشات حسابرسی داشتهمی است که اشاره به حسابرسی مستمر مفهو
پیاده سازي این تکنولوژي هاي جدید، فرایند حسابرسی را به سمت اتوماسیون بیشتر و گزارشگري استثنائات سوق دهد. 

پیاده سازيعوامل اثر گذار بر اسایی و رتبه بنديشنهدف این پژوهش سیستم قطعا نیاز به وجود متغیر هاي فراوانی دارد.
پژوهش از نوع بنیادین نظري است و روش آن توصیفی پیمایشی می این داخلی است.حسابرسیدر بخشحسابرسی مستمر 

که این عوامل با توجه به مشابهت ها و عامل کلی شناسایی گردید421با مرور پیشینه تحقیق و مبانی نظري موجود، باشد.
فرضیه سازي گروه طبقه بندي شدند.7و در قالب متغیر اصلی تبدیل50یگر، به  همپوشانی ها و همچنین رابطه با یکد

وجود ، خبرگان حسابرسیبا از طریق مصاحبهسپس ؛گرفتو با توجه به ادبیات مربوطه انجام گروه 7این پژوهش بر اساس 
مورد TOPSISاز طریق تکنیک ها داده.بررسی قرار گرفتحسابرسی مستمر مورد پیاده سازيبین این عوامل و رابطه 
حسابرسی پیاده سازيبا قوي ايمتغیر داراي رابطه48نتایج نشان داد که تحلیل قرار گرفته و عوامل رتبه بندي شدند.تجزیه 

متغیر لزوم 2رابطه صالحیت و شایستگی کارکنان، باالترین رتبه را در بین این عوامل به دست آورد؛ همچنینومستمر بوده
تأییدافزایش مسئولیت اجتماعی شرکت در صورت استقرار سیستم حسابرسی مستمر، برون سپاري حسابرسی مستمر و 

که عواملی از قبیل صالحیت و شایستگی کارکنان، استقالل حسابرسان، لزوم استفاده از ابزار می دهد نتایج نشان نگردید.
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هاي حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر، افزایش تقاضا از سوي ذینفعان جهت ارائه گزارشات حسابرسی مستمر، افزایش پاسخگویی 
حسابرسی مستمر دارند.یاده سازيپبسیار قوي با  ايرابطه،مدیریت و استقرار سیستم هاي مدیریت ریسک

.تکنیک تاپسیس، رتبه بندي،پیاده سازيواژگان کلیدي: حسابرسی مستمر، 

مقدمه. 1

گسترش روز افزون واحد هاي اقتصادي، توسعه فن آوري ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهاي نظارتی را به وجود می 
آورد. پژوهش هاي انجام شده نشان می دهد تقاضا براي حسابرسی پیش از آنکه الزام قانونی آن مطرح باشد، وجود داشته 

یکی از نکاتی است که اعتبار واحد اقتصادي را در قالب کمک به گزارش است. امروزه وجود سیستم کنترل داخلی قوي 
حسابرسی مستقل و نهایتا اعتبار دهی به کل سازمان، باعث می شود. از مهمترین کارکرد هاي سیستم کنترل داخلی، 

نست. حرکتی که استقرار نظام حسابرسی داخلی را می توان حرکت از سنت به سمت مدرنیته دا.]5[حسابرسی داخلی است
با ورود مفاهیمی نظیر راهبري شرکتی، کنترلهاي داخلی، مدیریت ریسک و پول شویی، ضرورت توجه به اهمیت نظامی به 

،، حسابرسی داخلی(IIA)بر اساس تعریف انجمن حسابرسان داخلی آمریکا . ]9[ه استایان کردنام حسابرسی داخلی را نم
است که براي ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان، طراحی مستقل و بی طرفانهره اي و مشاوی اطمینان بخشفعالیت

براي ارزش یابی و بهبود ،می شود. حسابرس داخلی به سازمان کمک می کند تا اهداف خود را با اتخاذ رویکردي منظم
دهه اخیر، تحقیقات دودر. ]4[شکل دهد،اثربخشی فرایند هاي مدیریت ریسک، کنترل داخلی و راهبري شرکتی

و کارآ از طریق پذیرش تکنولوژي اطالعات را مؤثرحسابداري و حسابرسی، روش هاي متنوع دستیابی به دستاورد هاي 
کلی طبقه بندي می شوند. اولین رویکرد به توسعه ابزار مهم . ایده هایی که مطرح شده است در دو رویکرد بررسی کرده اند

فرایند برنامه ریزي حسابرسی و ارزیابی کنترل هاي داخلی در یک سیستم می پردازد که درکامپیوتريحسابرسی هاي 
. در این رویکرد، مفهومی تحت عنوان تکنیک هاي حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر به حسابرس کمک می کندعملیاتی 

(CAATs1)6[مفهوم حسابرسی مستمر استپیاده سازيي مطرح می شود. رویکرد دوم به دنبال روشی قانع کننده برا[.
حسابرسی مستمر عبارتست از تغییري مترقی در شیوه هاي حسابرسی به سمت حداکثر کردن حسابرسی اتوماتیک، به عنوان 

کاهش هزینه هاي حسابرسی و افزایش اتوماسیون حسابرسیه هاي مدرن، وراهی براي بهره گیري از مبانی فن آوري بنگا
اساسی در همه جوانب تاکید بر تحول کل سیستم حسابرسی، توسعه حسابرسی مستمر نیاز به یک تجدید نظر . با توجه به ]21[

روشی که در آن داده ها در دسترس حسابرس قرار می گیرند، نوع آزمون هاي حسابرسی، چگونگی از اعم حسابرسی دارد؛
باید این گزارش ها را چه کسیگزارش ها و اینکه، فرکانس برخورد با هشدار ها، انواع گزارش هایی که صادر می شود

.]10[صادر کند 

آن انجام گرفته است و این پیاده سازيدر ایران تحقیقات بسیار کمی پیرامون مفهوم حسابرسی مستمر، الزامات و نحوه 
حسابرسی مستمر می تواند در محیط هاي مختلف، الزامات متفاوتی را پیاده سازيموضوع نیاز به توجه بیشتر محققین دارد. 

1 ) Computer-Assisted Audit Techniques
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این سیستم اثرگذار باشند پیاده سازيطلب کند و مسلما در محیط حسابرسی داخلی در ایران نیز عوامل متفاوتی میتوانند بر 
تمایل سازمان ها ،]13[حسابرسو صالحیت دانش ، ]20[]19[]18[]15[نقش تکنولوژيتوان به می آنهاکه از مهمترین 

و لزوم استفاده از ابزار هاي حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر و سیستم هاي اطالتی حسابداري ]11[این سیستمپیاده سازيبراي 
این نوع حسابرسی در سازمان ها باشد. پیاده سازياشاره کرد. شناسایی این عوامل قطعا می تواند گامی رو به جلو براي ]23[

پیاده ر نیز این هدف را دنبال کرده و  ابتدا با بررسی پیشینه و مبانی نظري موجود، به شناسایی عوامل اثر گذار بر حاضپژوهش 
ق طبحسابرسی مستمر پرداخته و سپس از طریق مصاحبه با خبرگان حسابرسی، وجود این رابطه را آزمون کرده است.سازي

) 2حسابرسی مستمر کدامند؟ و پیاده سازي) عوامل اثر گذار بر 1آنچه گفته شد، سواالت اصلی پژوهش از این قرار است: 
حسابرسی مستمر دارند؟پیاده سازيار بر باالترین رتبه را در بین عوامل اثرگذ،کدامیک از عوامل

و پیشینه پژوهشمبانی نظريمروري بر . 2

پژوهشمبانی نظري. 1,2

ادبیات موجود در زمینه حسابرسی مستمر نشان می دهد که سیستم حسابرسی مستمر می تواند توسط دو گروه پیاده سازي و 
) حسابرسان داخلی. مراجع رسمی حسابداري نیز براساس تعاریفی که از حسابرسی مستمر 2) حسابرسان مستقل و 1اجرا شود: 

حسابرسی مستمر را به حسابرسان داخلی پیاده سازيو برخی دیگر سان مستقل دانستهتسب به حسابرداشته اند، برخی آن را من
محول کرده اند. انجمن حسابداران خبره آمریکا در تعریف خود از حسابرسی مستمر، آن را وظیفه حسابرسان مستقل می داند 

سابرسان داخلی نیز در سازمان ها و این در حالیست که پژوهش ها حاکی از آن است که پذیرش حسابرسی مستمر توسط ح
رو به رشد است. پژوهشی که با همکاري موسسه حسابرسان داخلی آمریکا انجام شد نشان داد که عالقه به حسابرسی مستمر 

اظهار کرده اند که سیستم مورد بررسی% از شرکت هاي 36در بخش حسابرسی داخلی به سرعت در حال پیشرفت است و 
% از تصمیم به 39ر کل فرایند هاي کسب وکار خود و یا در برخی از قسمت هاي آن اجرا کرده اند و حسابرسی مستمر را د

. ]21[این سیستم در آینده نزدیک خبر داده اندپیاده سازي

بر "حسابرسی مستمر بسته به موضوع مورد رسیدگی و این که حسابرسی داخلی یا خارجی مدنظر است، می تواند به صورت 
). در تحقیقات مربوط به حسابرسی مستمر از دو نوع حسابرسی 2008انجام شود (المصري و همکاران، "برون خطی"یا "خط

است که به طور مستمر سیستم هاي صاحبکار را نظارت و (MCL2)مستمر یاد شده است؛ اولین نوع آن یک سیستم مستقل
پایش می کند، داده ها را از آن سیستم استخراج کرده و الگوي داده ها را با استاندارد ها مقایسه و هشدار ها و گزارش 

یستم صاحبکار ضمیمه شود استثنائات را به حسابرس ارائه می کند. دومین مدل نیز یک زیر سیستم یا ماژول است که باید به س
(EAM3)تا معامالت تجاري را نظارت و پایش کند. تفاوت اصلی بین سیستم هاي مستقل و ماژول هاي حسابرسی ضمیمه 

ها درون سیستم هاي صاحبکار جاي دارند. سیستم EAMاین است که سیستم هاي مستقل، مجزا از سیستم صاحبکار هستند و 
اي استخراج شده با استاندارد ها مبتنی است که امکان پایش و نظارت بر سیستم ها و مشخص هاي مستقل بر مقایسه داده ه

2 ) Monitoring Control Layer
3 ) Embedded Audit Modules
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کردن موارد خارج از قاعده را فراهم می آورد. ماژول هاي ضمیمه از کد هاي موجود در سیستم صاحبکار براي کنترل موارد 
یت هاي تعیین شده باشد، گزارش استثنا صادر نقض در معامالت استفاده می کند، مثال زمانی که تسهیالت بیش از محدود

.]4[می شود 

از الزامات اولیه است. اما 21حسابرسی مستمر، داشتن زیرساخت هاي فن آوري قرن اجرايبراي یک سازمان و به منظور 
تحقیقات نشان سیستم حسابرسی مستمر نیز باید در نظر گرفته شود.اجرايهزینه هاي پیاده سازي تکنولوژي هاي الزم براي 

حسابرسی پیاده سازيحسابرسی مستمر، بیشتر از هزینه هاي آن خواهد بود. اگرچه پیاده سازيمی دهد که مزایاي حاصل از 
مستمر، مستلزم درگیر کردن سرمایه زیادي است، اما باید به عنوان یک سرمایه گذاري استراتژیک بلند مدت به آن نگریست 

ابرسی مستمر ممکن است از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت باشد. بنابر این زمانیکه سازمانی سیستم حسپیاده سازي. ]12[
پس از تعریف این سیستم می گیرد، باید ماهیت و وسعت آنچه که خواهان آن هست را تعیین کند. اجرايتصمیم به 

شد مورد بررسی قرار گرفته و به بخش ، اهداف و رویکردها باید توسط مدیریت اراستراتژي مشخص براي حسابرسی مستمر
. عالوه بر این باید به مفهوم حسابرسی مستمر در منشور حسابرس داخلی سازمان اشاره شود. ]16[حسابرسی داخلی ارائه شود

تعیین استراتژي براي حسابرسی مستمر توسط مدیریت و کسب حمایت کمیته حسابرسی براي موفقیت پروژه حسابرسی 
است. مستمر الزامی 

؛ در حالیکه این دو، گیردبه جاي یکدیگر مورد استفاده قرار می"4نظارت مستمر"در بسیاري از موارد، حسابرسی مستمر و 
مدیریت را قادر می سازد تا در زمینه هایی اعم از تخصیص منابع براي بهبود فرایند ها، ،. نظارت مستمرمفهوم متفاوتی دارند

ابتکاراتی براي دستیابی سازمان به اهداف خود، بسیار سریعتر و صحیح تر اجراياصالح مسیر و اجراينشان یابی ریسک ها، 
تصمیم گیري کند. حسابرسی مستمر، حسابرسان داخلی را قادر می سازد تا در تعیین نقاط مورد نیاز براي توجه بیشتر، 

و حمایت مدیریت، سریعتر و صحیح تر تصمیم تخصیص بهتر منابع به فعالیت هاي حسابرسی، بهبود کیفیت کار حسابرسی
است که فعالیت هاي حسابرسی داخلی را از طریق روش گی هاي گسترده ايحسابرسی مستمر داراي ویژ.]22[گیري کنند

:]22[ها و خدمات زیر حمایت می کند

؛ریسک هابه وسیله شناسایی و ارزیابی سریع- فعالیت ها و استراتژي هاي مربوط به مدیریت ریسک
؛به وسیله برجسته ساختن ضعف هاي کنترلی-مدیریت قابلیت اتکاي چارچوب کنترلی
با شناسایی محیط هاي با ریسک -انتخاب پروژه هاي حسابرسی براي گنجاندن در برنامه حسابرسی ساالنه

؛باالتر
؛نهادات حسابرسپیشاجرايبه وسیله بررسی اجرا یا عدم -مؤثراقدامات اصالحی به موقع و اجراي
با شناخت بهتر فرایند هاي کسب و کار و ریسک هاي مرتبط و -شناسایی اهداف و حوزه مدیریت حسابرسی

.5شکست کنترل ها

4) Continuous Monitoring
5) Office of the Comptroller General, Internal Audit Sector, 2010
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پیشینه پژوهش. 2,2

مروري جامع بر تحقیقات مرتبط با حسابرسی مستمر انجام دادند. آنها مروري بر ظهور و رشد ) 2014(6ویکتوریا و همکاران
ادبیات حسابرسی مستمر داشتند و حوزه هاي تحقیقاتی حسابرسی مستمر را بر مبناي چهار شاخصه که اخیرا توسط علم رده 

.]26[ت مشخص شده است، طبقه بندي کردندبندي تحقیقا

)2014مروري جامع بر تحقیقات مرتبط با حسابرسی مستمر (ویکتوریا و همکاران، : 1جدول 
جمعتحقیقروش دامنه موضوع

تجربی/ آرشیويتحلیلی
رفتاري

(%33.9) 311840حسابرسی مستمر عمومی

61220 (16.9%)(CCM)نظارت مستمر کنترل ها 

(%15.25) 92718فعال کردن تکنولوژي

35614 (11.86%)(CR)گزارشگري مستمر 

(%11.02) 31913اطمینان بخشی مستمر 

(%9.32) 60511حسابرسیخودکار بودن 

1012 (1.69%)(CRMA)نظارت و ارزیابی مستمر ریسک ها 

(%100) 591148118جمع

(Victoria Chiu et al., 2014)- پژوهشروشودامنه موضوعتوسطشدهمنتشرمقاالتتوزیع

جمعروش تحقیقدامنه موضوع
تجربی/ آرشیويتحلیلی

رفتاري
(%43.31) 3451857معماري مربوط به حسابرسی مستمرمسائل 

(%28.81) 1851134اثرات و پیامد هاي حسابرسی مستمر

(%22.88) 711927عوامل اثرگذار بر حسابرسی مستمر

(%100) 591148118جمع

Victoria Chiu)- پژوهشروشوحوزه هاي ویژه مورد تاکیدشدهمنتشرمقاالتتوزیع et al., 2014)

6) Victoria Chiu, Qi Liu, Miklos A. Vasarhelyi, 2014
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) و همکارانش در پژهشی به بررسی تمایالت حسابرسان داخلی به استفاده از حسابرسی مستمر، طی 2012(7گئورگ گنزالس
دو دهه اخیر پرداختند. آنها با کمک تئوري پذیرش و استفاده از تکنولوژي، و از طریق پرسشنامه، به این موضوع پرداختند 

و شرایط تسهیل کننده، به چه میزان می توانند در ر اجتماعیکه متغیر هاي عملکرد مورد انتظار، تالش مورد انتظار، اث
تمایالت رفتاري و عملی حسابرسان داخلی نسبت به حسابرسی مستمر اثرگذار باشند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که 

پیدا می کنند حسابرسی مستمر، نسبت به این سیستم تمایلپیاده سازيحسابرسان داخلی بر اساس تالش مورد انتظارشان براي 
و این متغیر به همراه اثر اجتماعی، پیشگو هاي خوبی براي تمایل حسابرسان داخلی به استفاده از حسابرسی مستمر هستند. یافته 
هاي این پژوهش نشان داد که حجم فروش ساالنه شرکت و داوطلبانه بودن استفاده از این سیستم، می تواند به طور با اهمیتی 

رد مورد انتظار و اثر اجتماعی را تعدیل کند. همچنین موقعیت هاي جغرافیایی متفاوت، تمایالت متفاوتی براي رابطه بین عملک
استفاده از این سیستم را نشان داد؛ به طوریکه حسابرسان داخلی در آمریکاي شمالی به لحاظ فشار هاي اجتماعی بیشتر و 

؛ درحالیکه حسابرسان داخلی در خاورمیانه تنها اگر از سوي ستم دارندینظارت باالتر، تمایل بیشتري به استفاده از این س
.]11[باالتر ملزم شوند، احتمال استفاده از حسابرسی مستمر را دارنداجراییمقامات 

با آن رو به ITروش حسابرسی مستمراجرايخود، ضمن بیان چالش هایی که پژوهشدر (2009)8وونگجان استون و 
با استفاده از اصطالح ایشانکه به وسیله آنها می توان بر این چالش ها غلبه کرد. کردندرو است، روش هایی را پیشنهاد 

عنوان می RICAپیاده سازيقدم اساسی براي 3راه حل خود را بیان، و"RICA9-ارزیابی مستمر شاخص هاي ریسک"
قدم دوم: اندازه گیري شاخص هاي -ریسک و تعیین نحوه اندازه گیري این شاخص هاقدم اول: شناسایی شاخص هايد:نکن

وي همچنین فاکتور هاي اصلی موفقیت این سیستم را دسترسی مستقیم به . قدم سوم: ارزیابی شاخص ریسک-ریسک
.]7[سبات صحیح شاخص هاي ریسک می داندسیستم، مرور منظم نقاط کنترلی و شاخص هاي ریسک، و محا

ارائه کردند. آنان معتقدند سیستم هاي مبتنی بر عامل) مدلی براي انجام حسابرسی با استفاده از 2007(10و همکارانلینگ یو 
.]6[سیدن به اهداف حسابرسی فراهم کنندعامل هاي هوشمند می توانند بهترین شواهد حسابرسی را در حداقل زمان براي ر

به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه چارچوب هاي نوظهور تکنولوژي اطالعات، مانند زبان )2004(11مارتی و گرومر
و خدمات وب، می توانند در جهت تسهیل حسابرسی مستمر براي نسل آینده سیستم هاي (XML)تجاري توسعه پذیر 

با تکیه بر تعدادي از اجزاي تکنولوژي خدمات وب، مدل جدیدي براي حسابرسی آنهاحسابداري مورد استفاده قرار گیرند.
CAWSنامیدند. مکانیسم "12CAWS-خدمات وب حسابرسی مستمر"مستمر فرایند هاي کسب و کار ارائه کردند و آن را 

سطوح بسیار جزئی، در محیط حسابرسی شرکت ها اجرا شود و این مدل می تواند در"خدمت وب"می تواند به عنوان یک 
براي اطمینان بخشی نسبت به فرایند هاي خاصی از کسب و کار، مورد استفاده قرار گیرد و یا اطمینان بخشی مستمري نسبت 

7 ) George C. Gonzalez et al. 2012
8 ) Dale Johnstone, Ellis Chung Yee Wong, 2009
9 ) Risk Indicator Continuous Assessment
10) Charles Ling-yu Chou et al. 2007
11) Uday S. Murthy, S. Michael Groomer. 2004
12) Continuous Audit Web Service
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به عملیات کنترل هاي داخلی موجود در محیط مشتري مهیا کند. آنها معیار ها و الزامات مکانیسم حسابرسی مستمر در یک 
ر اینترنت را بیان کرده و جزئیات کامل مدل پیشنهادي خود و چگونگی فعالیت آن را با مفروض محیط محاسباتی مبتنی ب

.]25[گرفتن یک سیستم فروش، شرح دادند

را به عمل آوردند تا دیدگاه هاي آنها مصاحبه اياز شرکاي چهار موسسه بزرگ حسابداري، )2001(13وودروفسیرسی و 
کنند. این شرکا، دیدگاه هایشان را نسبت به موانع، اجراپذیري و وضع کنونی حسابرسی را نسبت به حسابرسی مستمر، بررسی

مستمر و اثر بالقوه حسابرسی مستمر بیان کردند. آنان خاطر نشان کردند که حسابرسی مستمر ممکن است براي حسابرسان 
این فناوري ها و پیاده سازيسی به مستقل شرکت ها الزامی شود؛ اما حسابرسی مستمر، بدون پایبندي صاحبکار حسابر

:]14[دسترسی اطالعات مالی کلیدي، توجیه پذیر نیست. برخی از پاسخ هاي شرکا بدین قرار است

.در آینده، بازار هاي سرمایه، گزارش ها و مدل هاي حسابرسی جدیدي را انتظار خواهند داشت
 توجه اندکی جلب خواهد به هنگامبحث با صاحبکاران درباره اطمینان بخشیدن در خصوص گزارش هاي ،

کرد.
گزارش هاي مستمر، انتظارات استفاده کنندگان از قابلیت یا مسئولیت حسابرسان از طریقحسابرسی مستمر

ارزیابی درجه اتکا پذیري نسبت به (الف) گزارش به هنگام تر مسائل تداول فعالیت، (ب) کشف تقلب و (ج)
اطالعات مالی را افزایش دهد.

) در پژوهشی به بررسی امکان سنجی پیاده سازي حسابرسی مستمر در ایران پرداخت. وي پس از جمع 1390هدي کامرانی (
پژوهش نشان بر حسابرسی مستمر، از طریق پرسشنامه فرضیه هاي خود را مورد آزمون قرار داد. نتایج این مؤثرآوري عوامل 

داد که حسابرسان معتقدند در انجام امور حسابرسی داخلی، همواره اطالعات به طور مستمر کنترل می گردند و به نظر ایشان 
ي در انجام بهتر امور حسابرسی داخلی ندارد؛ اما در مورد حسابرسی مستقل، با توجه به تأثیرپیاده سازي حسابرسی مستمر، 

شتباه یا عدم کشف تقلب وجود پایان سال به بررسی نمونه اي معامالت می پردازند، لذا احتمال ااینکه حسابرسان مستقل در
د و به کشف تقلب ها و نمعامالت را بررسی نمایرا قادر می سازد به طور مستمرحسابرسی مستمر، حسابرس مستقلدارد و 

وانین جدید در این زمینه کمک نموده و زمان کند. پاسخ دهندگان این پژوهش معتقددند که وضع قمی اشتباهات کمک 
.صدور گزارش حسابرس را کاهش می دهد که همگی به پیاده سازي حسابرسی مستمر، کمک شایانی می کند

تحقیقروش . 3

پیاده از نظر هدف در حوزه پژوهش هاي بنیادین نظري قرار میگیرد؛ زیرا به دنبال شناسایی عواملی است که بر این پژوهش
با پیشینه مرتبطهستند. روش انجام پژوهش، توصیفی پیمایشی است. در بخش نظري با رجوع به مؤثرحسابرسی مستمر سازي

و رتبه تأییدي در بخش میدانی نیز برا.یی گردیدشناسااین سیستمپیاده سازيحسابرسی مستمر، فاکتور هاي اثر گذار بر 
پیاده سازيمذکور بر ملعواتأثیرو نظرات خبرگان حسابرسی در مورد از روش مصاحبه استفاده شدبندي این عوامل

13) Jon Woodroof , DeWayne Searcy. 2001
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بوده اند. نمونه گیري مدیران و شرکاي موسسات حسابرسیجامعه آماري این پژوهش، حسابرسی مستمر جمع آوري گردید.
رخوردار نبوده و است؛ زیرا تمامی شرکاي موسسات حسابرسی از شانس یکسان براي حضور در نمونه بپژوهش غیر تصادفی

، شانس بیشتري براي موسساتی که طبق رتبه بندي اعالم شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، حائز رتبه الف بوده اند
به شرح زیر انجام گرفت:و طی دو مرحله ، 1393این پژوهش در سال .انتخاب داشته اند

حسابرسی مستمر از روش کتابخانه اي استفاده پیاده سازيبر مؤثربراي شناسایی عوامل ، پژوهشمرحله اولدر : 1مرحله 
به دو بخش ادبیات پژوهشادبیات. در این مرحلهه استمرور و بررسی قرار گرفتحسابرسی مستمر مورد پیشینه و ه شد

د. حسابرسی مستمر در ادبیات داخلی کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و بیشتر منابع گردیداخلی و خارجی تقسیم 
جمع داخلی متغیر از پیشینه168پیشینه خارجی و متغیر از 333موجود در این زمینه، برگردان مطالعات خارجی است. نهایتا 

به دالیلی همچون ناسازگاري با برخی از متغیر ها.دبه دست آممتغیر421، . سپس با حذف متغیر هاي تکرار شدهآوري شد
متغیر اصلی و در 50و ارتباط با یکدیگر در به لحاظ شباهت محیط قانونی و حسابرسی در ایران حذف گردید و سایر متغیر ها

گروه، فرضیات تحقیق نیز شکل گرفت.7گروه طیقه بندي شدند و بر اساس این 7

این عوامل بر هر یک از در مورد اثرگذاري ، نظرات ایشانخبرگان حسابرسیباطریق مصاحبه ازدر مرحله دوم: 2مرحله 
مورد تجزیه تحلیل TOPSISبه دست آمده با استفاده از تکنیک اطالعاتحسابرسی مستمر جمع آوري گردید و پیاده سازي

مدل هاي جبرانی تکنیک هاي تصمیم گیري است و بر هم کنش عوامل را نیز در بر می یکی ازTOPSISقرار گرفت. روش 
تاپسیس به عنوان یک روش تصمیم گیري چند شاخصه، روشی ساده ولی کارآمد در اولویت بندي محسوب می شود. گیرد.

.]1[توسط چن و هوانگ مطرح شده است1992این روش در سال 

، نزدیک ترین راه حل به راه حل ایده آل و دورترین از راه حل غیر ایده یا باالترین رتبهینه در تکنیک تاپسیس، بهترین گز
مقادیر هر یک از معیار ها به دست می آید و راه حل غیر ایده آل از مجموع باالترین آل است. راه حل ایده آل از مجموع 

الزم براي تکنیک تاپسیس عبارتند از:پایین ترین مقادیر هر یک از معیار ها حاصل می شود. گامهاي 

و هر اینجا هر خبره را یک معیار معیار (در nگزینه و m) ایجاد یک ماتریس تصمیم گیري براي رتبه بندي، شامل 1گام 
(Aij))؛در نظر می گیریممتغیر را یک گزینه

(Vij)) نرمال نمودن ماتریس تصمیم گیري؛2گام 

=آل مثبت و ایده آل منفی؛) تعیین راه حل ایده 3گام  max ∈ , min ∈= { , , … , }= min ∈ , max ∈= { , , … , }
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Si)) بدست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل هاي مثبت و منفی؛4گام 
+ , Si

-)

= − = −
∗؛براي هر یک از گزینه ها(CL)) تعیین ضریب نزدیکی 5گام  = +
) رتبه بندي گزینه ها بر اساس ضریب نزدیکی.6گام 

نیز پژوهشمستقلهايمتغیر. پیاده سازي سیستم حسابرسی مستمرپژوهش عیارتست ازمتغیر وابستهپژوهش. متغیر هاي
اعم ازعوامل سازمانی، عوامل مربوط به فرایند طبقه کلی 7کلیه عوامل شناسایی شده در مرحله اول تحقیق که در عباتند از 

حسابرسی، عوامل مربوط به ویژگی هاي فردي حسابرس، عوامل محیطی، عوامل کنترل داخلی، قوانین و مقررات و عوامل 
.قرار گرفتندان مربوط به ذینفع

، عواملی که در پیشینه پژوهش تاکید بیشتري بر آنها شده استهمچنین طبقه بندي متغیر ها و با توجه به . فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق به شکل زیر ارائه گردید:

بر بیشترین اثر را حسابدارياستفاده از سیستم هاي اطالعاتی در بین عوامل سازمانی، بر اساس رتبه بندي تاپسیس، :1فرضیه 
د.دارحسابرسی مستمر پیاده سازي

حسابرسیواحدکارکناندرقابلیتدر بین عوامل مربوط به فرایند حسابرسی، ایجادبر اساس رتبه بندي تاپسیس، : 2فرضیه 
حسابرسی پیاده سازيها، بیشترین اثر را بر کنترلارزیابیواطالعاتتکنولوژيازاستفادهریسک،ارزیابیجهتداخلی

مستمر دارد.

مربوط به ویژگی هاي فردي حسابرس، صالحیت و شایستگی در بین عوامل بر اساس رتبه بندي تاپسیس، :3فرضیه 
د.دارحسابرسی مستمر پیاده سازيبیشترین اثر را بر کارکنان حسابرسی

بر بیشترین اثر را سازمانمنابعازاستفادهسومیزانبین عوامل محیطی، افزایشدر بر اساس رتبه بندي تاپسیس، :4فرضیه 
د.دارحسابرسی مستمر پیاده سازي

بیشترین اثر بهینهداخلیکنترلاستقرارلزوم، مربوط به کنترل داخلیدر بین عوامل بر اساس رتبه بندي تاپسیس، :5فرضیه 
د.دارحسابرسی مستمر پیاده سازيبر را 
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لزوم، مربوط به قوانین و مقرراتدر بین عوامل بر اساس رتبه بندي تاپسیس، بر اساس رتبه بندي تاپسیس، : 6فرضیه 
د.دارحسابرسی مستمر پیاده سازيبر مستمر بیشترین اثر را حسابرسیحوزهدرگذارياستاندارد

ارائهجهتذینفعانسويازتقاضاافزایش، ذینفعانمربوط به در بین عوامل بر اساس رتبه بندي تاپسیس، : 7فرضیه 
د.دارحسابرسی مستمر پیاده سازيبیشترین اثر را مستمرحسابرسیگزارشات

. یافته هاي پژوهش4

در مرحله بعد، از طریق مصاحبه با خبرگان حسابرسی (مدیران ارشد موسسات حسابرسی داراي رتبه الف) میزان رابطه هر 
مل با حسابرسی مستمر مورد بررسی قرار گرفته و سپس نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان از طریق تکنیک کدام از این عوا

تاپسیس تجزیه تحلیل شده است. همانگونه که اشاره شد این تکنیک براي رتبه بندي مورد استفاده قرار می گیرد و مبناي رتبه 
نه ایده آل منفی در نظر می گیرد.  نتایج کامل مربوط به تکنیک بندي را نزدیکی به گزینه ایده آل مثبت و دوري از گزی

تاپسیس را در جدول زیر مشاهده می کنید.

TOPSIS: نتایج مربوط به تکنیک تصمیم گیري 1جدول 

Di+ Di- Cli گویه Di+ Di- Cli گویه
0.048569 0.148844 0.753973 Q26 0.072125 0.144351 0.666822 Q1
0.032091 0.17433 0.844538 Q27 0.05317 0.141261 0.726537 Q2
0.040026 0.156402 0.79623 Q28 0.030692 0.187367 0.859251 Q3
0.048297 0.146612 0.752207 Q29 0.034216 0.198239 0.852804 Q4

0.05017 0.155797 0.756418 Q30 0.02521 0.208102 0.891947 Q5
0.030758 0.184891 0.857369 Q31 0.029521 0.188819 0.864792 Q6
0.061378 0.13551 0.68826 Q32 0.055717 0.173078 0.756476 Q7
0.108762 0.126955 0.53859 Q33 0.052536 0.172585 0.766633 Q8
0.111854 0.109488 0.494655 Q34 0.059454 0.195112 0.766449 Q9
0.051277 0.163383 0.761124 Q35 0.05252 0.140338 0.727675 Q10
0.015331 0.245452 0.941213 Q36 0.030413 0.208465 0.872684 Q11
0.028677 0.206983 0.878313 Q37 0.047227 0.19975 0.80878 Q12
0.051416 0.135714 0.725238 Q38 0.053485 0.17007 0.760754 Q13
0.045716 0.160521 0.778332 Q39 0.055559 0.162439 0.745141 Q14
0.043094 0.152906 0.780133 Q40 0.03711 0.187447 0.834743 Q15
0.040301 0.160908 0.799707 Q41 0.049373 0.146086 0.747398 Q16
0.081168 0.148951 0.647278 Q42 0.05966 0.136636 0.696071 Q17
0.033333 0.174449 0.839575 Q43 0.054618 0.137344 0.715475 Q18

0.04862 0.147393 0.751954 Q44 0.069189 0.124057 0.641963 Q19
0.072431 0.146339 0.668917 Q45 0.056246 0.147557 0.72402 Q20
0.049858 0.166742 0.769816 Q46 0.055753 0.159099 0.740506 Q21
0.081827 0.130714 0.615008 Q47 0.071347 0.134772 0.653855 Q22
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0.046404 0.165547 0.781062 Q48 0.037337 0.156239 0.807118 Q23
0.027549 0.192513 0.874812 Q49 0.038219 0.174576 0.820394 Q24
0.035977 0.185555 0.837599 Q50 0.03628 0.192711 0.841566 Q25

رتبه بندي می شوند و هر گزینه اس نزدیکی نسبی به گزینه ایده آلبر اسشناسایی شده)(عوامل گزینه ها . آزمون فرضیه ها
.ارائه شده استدر جداول زیر ،نتابج مربوط به تکینک تاپسیس براي هر طبقهن بزرگتر باشد، گزینه بهتري است.آCLکه 

: رتبه بندي عوامل سازمانی در رابطه با پیاده سازي حسابرسی مستمر3جدول 
Cli عوامل سازمانی رتبه

0.891947 لزوم استفاده از ابزار هاي حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر 1
0.872684 افزایش پاسخگویی مدیریت 2
0.864792 استقرار سیستم هاي مدیریت ریسک 3
0.859251 ، سیستم هاي خبره،...) XBRLلزوم استفاده از تکنولوژي پیشرفته (مانند  4
0.852804 لزوم استفاده از سیستم هاي اطالعاتی حسابداري 5
0.834743 آموزش کارکنان 6

0.80878 افزایش اعتبار نتایج گزارشگري مالی 7
0.766633 وجود کمیته حسابرسی در سازمان 8
0.766449 میزان تمایل به استفاده از سیستم حسابرسی مستمر (استفاده داوطلبانه) 9
0.760754 عملیات مالیبهبود  10
0.756476 استقرار سیستم هاي کنترل داخلی کارآمد 11
0.745141 میزان پشتیبانی مدیریت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی مستمر 12
0.727675 استفاده از استاندارد هاي گزارشگري مالی بین المللی 13
0.726537 )در صورت استفاده ازحسابرسی مستمرERPسازمانی(سهولت استقرار سیستم برنامه ریزي منابع  14
0.666822 افزایش سود آوري سازمان 15

در مقایسه با سایر متغیر ها رتبه لزوم استفاده از ابزار هاي حسابرسی مبتنی بر کامپیوتربا توجه به اینکه در بین عوامل سازمانی، 
در سیستم هاي اطالعاتی حسابداري،استفاده ازو لزوم ؛نمی گرددتأییدفرضیه اول پژوهش باالتري کسب نمود، بنایر این 

حسابرسی مستمر قرار می گیرد.پیاده سازيبر مؤثردر بین عوامل سازمانی پنجمرتبه 
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: رتبه بندي عوامل مربوط به فرایند حسابرسی در رابطه با پیاده سازي حسابرسی مستمر4جدول 
Cli فرایند حسابرسیعوامل مربوط به  رتبه

0.857369 لزوم ارائه نتایج حاصل از حسابرسی مستمر به مدیریت 1
0.844538 میزان استفاده سیستم حسابرسی مستمر از تکنولوژي جهت بهبود کارایی و اثربخشی این سیستم 2
0.841566 تدوین برنامه نظارت و بررسی سیستم حسابرسی مستمر 3
0.820394 تدوین برنامه مدون حسابرسی مستمر 4
0.807118 ایجاد قابلیت در کارکنان واحد حسابرسی مستمر جهت ارزیابی ریسک، استفاده از تکنولوژي اطالعات و 

ارزیابی کنترل ها
5

0.79623 استفاده از تکنیکها و مهارتهاي تحلیلی بیشتردرسیستم حسابرسی مستمرنسبت به حسابرسی داخلی 6
0.761124 کاهش اشتباهات و تخلفات مالی 7
0.756418 وجود مشکالت امنیت سیستم در حسابرسی مستمر 8
0.753973 میزان اتکا و استفاده از سیستم حسابرسی داخلی 9
0.752207 استفاده از تکنیکها و مهارتهاي تحلیلی بیشتردرسیستم حسابرسی مستمرنسبت به حسابرسی مستقل 10
0.747398 میزان سهولت و بهبود عملکرد شغلی در صورت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر 11
0.740506 تفاوت در ماهیت و زمانبندي گزارشگري در حسابرسی مستمر 12

0.72402 تفاوت در ماهیت، زمانبندي و محتواي حسابرسی مستمر نسبت به حسابرسی مستقل 13
0.715475 کنترل داخلی (زمانی/ هزینه اي/ فرایندي)کاهش فعالیت هاي مرتبط با  14
0.696071 کاهش فعالیت هاي مرتبط با حسابرسی مستقل (زمانی/ هزینه اي/ فرایندي) 15

0.68826 انطباق برنامه هاي حسابرسی مستمر با برنامه هاي حسابرسی داخلی 16
0.653855 بهبود در سیستم جمع آوري و پردازش داده ها و اطالعات 17
0.641963 بهبود کسب و کار با تخصیص صحیح منابع به فعالیت هاي داراي ارزش افزوده توسط سیستم حسابرسی 

مستمر
18

0.53859 لزوم برون سپاري حسابرسی مستمر 19
0.494655 افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت در صورت استقرار سیستم حسابرسی مستمر 20
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لزوم ارائه نمی گردد و از دید خبرگان حسابرسی، تأییدبا توجه به رتبه بندي عوامل مربوط به فرایند حسابرسی، فرضیه دوم 
پیاده سازي، ارتباط بیشتري با نسبت به سایر عوامل موجود در این طبقهنتایج حاصل از حسابرسی مستمر به مدیریت

حسابرسی مستمر جهت ارزیابی ایجاد قابلیت در کارکنان واحدحسابرسی مستمر دارد. همچنین در بین عوامل این گروه، 
قرار می گیرد.پنجمدر رتبه ،استفاده از تکنولوژي اطالعات و ارزیابی کنترل هاوریسک

سی مستمر: رتبه بندي ویژگی هاي فردي حسابرس در رابطه با پیاده سازي حسابر4جدول 
Cli ویژگی هاي فردي حسابرس  رتبه

0.941213 صالحیت و شایستگی کارکنان 1
0.878313 لزوم استقالل داشتن حسابرسی مستمر 2
0.778332 ویژگی هاي فردي حسابرس مانند مهارت، دانش، اخالقیات 3
0.725238 حسابرسی مستمر) توسط ITنیاز به تخصص باال در زمینه تکنولوژي اطالعات ( 4

می شود و صالحیت و شایستگی تأییدرتبه بندي مربوط به ویژگی هاي فردي حسابرس نشان می دهد که فرضیه سوم تحقیق 
رتبه باالتري نسبت به سایر متغیر هاي این گروه کسب می کند.،کارکنان

: رتبه بندي عوامل محیطی در رابطه با پیاده سازي حسابرسی مستمر5جدول 
Cli محیطیعوامل رتبه

0.799707 افزایش میزان سو استفاده از منابع سازمانی و در نتیجه نیاز به سیستم حسابرسی مستمر 1
0.780133 افزایش خطر تقلب در پی رشد فناوري اطالعات و در نتیجه نیاز به سیستم حسابرسی مستمر 2
0.647278 ضرورت هاي محیطی 3

افزایش میزان سو حسابرسی مستمر نشان می دهد که در بین این عوامل، پیاده سازيبر مؤثررتبه بندي فاکتور هاي محیطی 
و لذا فرضیه چهارم پژوهش دارددر باالترین رتبه قرار استفاده از منابع سازمانی و در نتیجه نیاز به سیستم حسابرسی مستمر

می گردد.تأیید

عوامل مربوط به کنترل داخلی در رابطه با پیاده سازي حسابرسی مستمر: رتبه بندي6جدول 
Cli کنترل داخلیعوامل مربوط به رتبه

0.839575 لزوم استقرار کنترل داخلی بهینه جهت پیاده سازي سیستم حسابرسی مستمر 1
0.751954 بهبود اثربخشی و بهره وري سیستم کنترل داخلی در صورت پیاده سازي 

سیستم حسابرسی مستمر
2
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، لزوم استقرار کنترل داخلی بهینهو شده تأییدپژوهشرتبه بندي فاکتور هاي کنترل داخلی نشان می دهد که فرضیه پنجم 
حسابرسی مستمر دارد.پیاده سازيبر را بیشترین اثر در بین فاکتور هاي کنترل داخلی 

در رابطه با پیاده سازي حسابرسی مستمرقوانین و مقررات: رتبه بندي عوامل مربوط به7جدول 
Cli قوانین و مقرراتعوامل مربوط به رتبه

0.781062 لزوم استاندارد گذاري در حوزه حسابرسی مستمر 1
0.769816 حمایت تشکل هاي قانونی از حسابرسی مستمر 2
0.668917 گزارشات حسابرسی مستمرتأییدالزام حسابرس مستقل به  3
0.615008 قوانین بورستطابق گزارشات حسابرسی مستمر با  4

لزوم استاندارد گذاري در حوزه حسابرسی همانگونه که انتظار می رفت در بین فاکتور هاي مربوط به قوانین و مقررات، 
د.درمی گتأییداین فرضیه ششم تحقیق ، باالترین رتبه را کسب نمود و بنابرمستمر

ذینفعان در رابطه با پیاده سازي حسابرسی مستمر: رتبه بندي عوامل مربوط به8جدول 
Cli مربوط به ذینفعانعوامل مربوط به رتبه

0.874812 افزایش تقاضا از سوي ذینفعان جهت ارائه گزارشات حسابرسی مستمر 1
0.837599 افزایش درك ذینفعان از سیستم حسابرسی مستمر 2

افزایش تقاضا از سوي ذینفعان جهت می گردد و تأییدبا توجه به رتبه بندي عوامل مربوط به ذینفعان، فرضیه هفتم تحقیق نیز 
.کسب کرده استافزایش درك ذینفعان از سیستم حسابرسی مستمر، رتبه باالتري نسبت به ارائه گزارشات حسابرسی مستمر

به 0,6مقدار تاپسیس در پژوهش هاتکنیک با توجه به پیشینه استفاده از ، تکنیک تاپسیسیک گزینه در تأییدبراي رد یا 
-Turningعنوان point و گزینه هایی که مقدار شده استانتخابCLپذیرفته نخواهند شدباشد 0,6کمتر از آنها .

افزایش مسئولیت اجتماعی دو متغیر لزوم برون سپاري حسابرسی مستمر و CL، ارائه گردیدنتایجهمانگونه که در جدول
حسابرسی پیاده سازيمتغیر با است و لذا رابطه این دو0,6ر از کمتشرکت در صورت استقرار سیستم حسابرسی مستمر

قرار نمی گیرد.تأییدمستمر با توجه به نتایج این پژوهش، مورد 

نتیجه گیري و پیشنهادات. 5

حسابرسی مستمر را می توان هر روشی دانست که توسط حسابرس استفاده می شود تا فعالیت هاي حسابرسی خود را با 
فرکانس بیشتري انجام دهد. حسابرسی مستمر به حسابرسان داخلی اجازه می دهد که اطمینان بخشی مستقلی نسبت به 

وم هناکارایی ها و خطاهاي ممکن، ارائه دهد.  اگرچه مفاثربخشی کنترل ها و وضعیت سازمان در مورد برخورد سریع با
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بوده و حتی بسیاري از حسابرسان نیز با آن جدیدحسابرسی مستمر داراي دو دهه سابقه است، اما در کشور ما این مفهوم هنوز 
حسابرسی داخلی حسابرسی مستمر در بخشپیاده سازيبر مؤثرآشنایی الزم را ندارند. پژوهش حاضر به شناسایی عواملی 

متغیري که 50از میان قرار داد. تأییدو آزمونرا از دید حسابرسان خبره مورد ،آنهاعواملبعد از طبقه بندي این پرداخت و 
م برون سپاري ونگردید که عبارتند از: لزتأییدحسابرسی مستمر پیاده سازيمورد آزمون قرار گرفت، تنها رابطه دو متغیر با 

بیشتر مدیران ارشد مستمر و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت در صورت استقرار سیستم حسابرسی مستمر.حسابرسی 
موسسات حسابداري معتقد بودند که نیازي به برون سپاري انجام حسابرسی مستمر نیست و اگر نیروهاي داخلی سازمان این 

نگردید ولی سایر فرضیه تأییدفرضیه هاي اول و دوم تحقیق وظیفه را انجام دهند، اثربخشی این سیستم افزایش خواهد یافت.
نتایج پژوهش نشان داد که همچنین .نمودندخود باالترین رتبه را کسب طبقهشده و متغیر هاي پیش بینی شده، در تأییدها 

ی مبتنی بر کامپیوتر، عواملی از قبیل صالحیت و شایستگی کارکنان، استقالل حسابرسان، لزوم استفاده از ابزار هاي حسابرس
افزایش تقاضا از سوي ذینفعان جهت ارائه گزارشات حسابرسی مستمر، افزایش پاسخگویی مدیریت و استقرار سیستم هاي 

ضمن انجام مصاحبه با خبرگان حسابرسی، اکثر حسابرسی مستمر دارند.پیاده سازيبسیار قوي با ايرابطه،مدیریت ریسک
ایران، مدیران حتی نسبت به سیستم حسابرسی داخلی نیز نگرش مثبتی ندارند و کمتر مشاهده شده آنها معتقد بودند که در

ياست که تمایلی به پذیرش سیستم حسابرسی مستمر داشته باشند؛ چرا که پیاده سازي این سیستم نیازمند هزینه هاي زیاد
نکته قابل تامل آنست که طی انجام کافی ندارد. است و از طرفی مدیریت نسبت به منافع بلند مدت این سیستم، آگاهی 

پژوهش مشخص گردید که حتی برخی از خبره هاي حسابرسی نیز نسبت به مفهوم حسابرسی مستمر، آشنایی نداشته و آن را 
بنابر این به نظر می رسد که نیاز است حسابرسان، دانش حرفه اي خود را به روز کرده مترادف با حسابرسی داخلی می دانند.

، به نیاز هاي محیط هاي کسب و کار امروزي پاسخ داده و پیشرفت هاي حرفه حسابرسی در سایر نقاط دنیاتا بتوانند همگام با 
خدمات حرفه اي تر و مفید تري ارائه دهند.

ش، به نظر می رسد براي آنکه سازمان ها به سمت پذیرش و به کارگیري حسابرسی مستمر حرکت با توجه به نتایج این پژه
. وضع قوانین و استاندارد ها در این زمینه، توجه سازمان ها به استفاده از مهیا شودکنند، نیاز است که ابتدا الزامات آن

، توجه به محیط کنترل به صورت یکپارچهداده هاایجاد، نگهداري و جریانزمینهتکنولوژي هاي پیشرفته به خصوص در 
و مسئولیت هاي سازمان، همگی می توانند ودباال رفتن آگاهی ذینفعان سازمان نسبت به حقوق خدر سازمان ها وداخلی
یاده پگرچه زمان الزم است تا مدیران سازمان هاي ایرانی با مزایاي حسابرسی مستمر را افزایش دهند.پیاده سازيامکان 
حداقل سطوحی از این پیاده سازيسیستم حسابرسی مستمر آشنا شده و بتوانند در برنامه هاي بودجه بندي خود، سازي

چرا که طبق گفته هاي برخی از مدیران ارشد موسسات ؛سیستم را در نظر بگیرند، اما می توان نسبت به این روند امیدوار بود
ه اند.نمودحسابرسی مستمر در برخی از قسمت هاي خود اقدام پیاده سازيان ها به از سازمعضیحسابرسی، هم اکنون نیز ب
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Identify and Ranking the Effective Factors On the Implementation of Continuous
Auditing By TOPSIS Technique

Abstract

Continuous auditing is a concept that refers to the more frequent audit reports, and by
using new technologies tries to push audit process toward more automation and exception
reporting. The implementation of this system definitely needs a lot of variables.

The aim of this study is to identify and ranking the factors affecting the implementation
of continuous auditing in internal audit department. This research is theoretical
fundamental and descriptive survey. By review existing literature and theoretical
foundation of continuous auditing, 421 general factors were identified and these factors
due to the similarities, overlaps and relation with each other, summarized in 50 main
variables and were classified in 7 groups. The hypothesis of the research were suggested
based on these 7 groups and according to the literature. Through the interviews with
expert audits, the relation between these factors and implementation of continuous
auditing was examined. Data were analyzed through TOPSIS technique and the factors
were ranked. The results showed that 48 variables have a strong relation with the
implementation of continuous auditing and staff’s competence, achieved the highest
rating among these factors. The relation between outsourcing and increased corporate
social responsibility with the implementation of continuous auditing system were not
confirmed.

Key words: Continuous Auditing, Implementation, Ranking, TOPSIS technique.


