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 87تا  39/ ص 5931/ زمستان 72مجله دانش حسابداری/ سال هفتم/ ش 
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 فیرو   ه چنین .باشند سی سست ر حسابرسی از استفاده به داخلی حسابرسان گرایش

 ها ح ایت سازسان رابطۀ بین ،توجهی قاب  طور به استفادۀ داوطلبانه و ساننۀ شرکت

این در حالی است کیه ارتقیای ع لکیرد شی لی      .ن اید سی را تعدی  اجت اعی اثر و

از سیستم حسابرسی سست ر از دنی  گرایش به اسیتفاده   نتیجۀ استفادهحسابرسان در 

حرفیۀ  هیا بیه    تواند حیاکی از عیدم توجیه سیازسان     این نتیجه سی .یستناز سیستم 

هیای   برای استفاده از فناوری انگیزۀ حسابرسانکاهش در نتیجه و  داخلی حسابرسی

 باشد. دیدج

اسیتفاده از   ،نظرییۀ یکپارچیۀ پیذیر     ،حسابرسی داخلیی  ،حسابرسی سست ر: کلیدی های واژه

 .تکنولوژی

 مقدمه

نی شردن و اتتصراد   هرا بشری وارد عصرر جدیردی از ج   ۀجامع ،رشد فناوری اطالعات با

ی هرا    برا افریایش محبوبیرت سیسرتم     زمران  هممبتنی بر اطالعات شده است. فناوری اطالعات 

مرورد اسرتفاده و    هرا     ی در شررکت ا ه  گسرترد  طرور  بره العات حسابداری، شرانه بره شرانه و    اط

ی مرالی و ییرمرالی   هرا    از آنجرا کره در دنیرای امرروز گریارش      گرفته است. برداری ترار بهره

 صرورت  بره یی کره اطالعرات درود را    هرا    هر روز بر تعداد شررکت  ،مورد نیاز است شدت به

ایر  نیراز جدیرد ایر  اسرت کره        ۀشرود. نتیجر   ، افریوده مری  کننرد  تشر میمن موتع بهو  زمان هم

ی حسابرسی ها  باید فعالیت ناچار به ،ای  کار هستند ۀمتخصصان حسابرسی و کسانی که دبر

یر  بره آن معنرا اسرت کره زمران       دود را در یک چارچوب پیوسته و مستمر انجام دهنرد و ا 

حسابرسری مسرتمر،    .(7153گرودوی  و وو،  ) سازی حسابرسی مستمر فرا رسریده اسرت   پیاده

 اد مربرو  یرا برا   با وتوع روید زمان همنوعی حسابرسی است که نتایج حاصل از حسابرسی، 

. میایای حسابرسی مستمر شرامل بره   (7119ن، اگکو) شود تولید می نسبت به آنکمی تأدیر 

مکاتبررات سرازی   بهینرره ،موترع  بررهت حسرابداری، تجییرره و تحلیرل   هررا  شرتبا حرداتل رسرراندن ا 

. با وجود اینکره دو دهره از پیردایش    استو اثربخشی حسابرسی  یور بهرهسازمانی، افیایش 

گرونیالی و  ) آن در عمرل آهسرته بروده اسرت     استفادۀ واتعری اما  ،گذرد حسابرسی مستمر می
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انجررام بررای   انگیریۀ اولیرره  ،حسابرسرری مسرتمر  ازدر اسرتفاده  ایر  تررأدیر   (.7157همکراران،  

 .است پژوهش حاضر

ارائررۀ یررک فنرراوری مکررانییه، گررامی اساسرری برره سررمت    عنرروان بررهحسابرسرری مسررتمر 

حسابرسری   های از روشدهد تا بسیاری  ن اجازه میبوده و به حسابرسا به هنگام های گیارش

اجرا کنند و از انجام بسیاری از وظایف حسابرسری دسرتی و    مبه هنگاآنالی  و  صورت بهرا 

هایی یابند. در مقابل ای  زمان را صرف وظرایف سرحوب برا تر حسابرسری از جملره       سنتی ر

کرورتی  و  های مختلف نمایند ) و ارزیابی ریسک کار صاحبکسب و کار  فرایندشنادت 

هرای حسابرسری را    فراینرد  یاثربخشر حسابرسری مسرتمر کرارایی و    (. اسرتفاده از  7118پای ، 

سازد و در نتیجه تابلیت اتکای  را فراهم می به هنگام تری ها  داده و امکان حسابرسیافیایش 

 (.7155چان و واسارهلی، دهد ) را افیایش می به هنگاممالی  اطالعات

سرانگرن و  ) اسرت شرده     یری تبمر امرری آشرکار و   از آنجا کره اهمیرت حسابرسری مسرت    

نردرت   هست و بر نشده ا فراگیرحسابرسی مستمر  ،که چرا در کشور ای (، 7152نستروم، اسوا

در . اسرت ، از د یرل انجرام پرژوهش حاضرر     گیررد  ط حسابرسان مورد استفاده ترار مری توس

بره حسابرسری   در دصروص میریان گررایش     هرای حسابرسران دادلری    پاسخپژوهش حاضر، 

رد مرو  5«تکنولرویی  از اسرتفاده  و نظریرۀ یکپارچرۀ پرذیرش   »مستمر در تالب تئوری رفتراری  

بره اسرتفاده از حسابرسری     )یرا عردم گررایش(    گرایش ۀتا مقول گیرد تجییه و تحلیل ترار می

پرژوهش  رو، از ایر    مستمر توسط حسابرسی مستمر از منظر رفتاری مورد بررسی ترار دهد.

از دیردگاه  د یل گرایش به حسابرسی مستمر توسط حسابرسان دادلی   ییتبحاضر به دنبال 

 .استتئوری رفتار 

 پیشینۀ پژوهشو مبانی نظری 

دکرار و در یرک   دویرک فرآینرد    عنروان  بهت که زمانی عملی اس تنها حسابرسی مستمر 

در آن یرک ارتبرا     محیحری اسرت کره    ،برردط سیسرتم   .سرازی شرود   پیراده  ،برردط سیستم 

بنرابرای  سیسرتم    ؛و حسابرس وجرود دارد  کار صاحبپایدار )دائمی( میان سیستم  یها هشبک

 دهد. میبه حسابرس اطمینان کامل از ای  رو و  است بردطو هم هم مستمر 
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از تکنولرویی   برا اسرتفاده   نیست که حسابرسی سنتی و معمول ای  تنها حسابرسی مستمر 

کل فرآینرد حسابرسری را دگرگرون سرادته و بره       ،که حسابرسی مستمربل ،جدید انجام شود

اجررای حسابرسری مسرتمر  زم     منظرور  به .گذارد می تأثیرطرق مختلف بر فرآیند حسابرسی 

افیایش یافته ترا بتوانرد از تابلیرت     کار صاحباست ابتدا دانش حسابرس از فعالیت و صنعت 

الکترررونیکی اطمینران حاصرل نمایرد. کسرب       یاه  سوابق و داده ،اتکا و مربو  بودن شواهد

در درك  کرار  صراحب شنادت و حصول دانش در دصروص صرنعت و اسرتراتژی تجراری     

ی هرا   فعالیرت  و ی مربوطره هرا  و ارزیابی ریسک کار صاحب و کار  کسبی ها اهداف فرآیند

 ی کنترلری مربوطره را  هرا  تمهم است. حسابرس باید جریان معرامالت و فعالیر   یدادل کنترل

اطمینران   یکایرذ  یرر یی هرا   بهتر درك کند تا از اعتبار و تابلیت اتکای اطالعات در سیستم

 حسابرسری مبتنری برر    ۀ. حسابرس باید از یک برنامر (7112و همکاران،  نبراو) حاصل نماید

بره  اری کنترلری سیسرتم حسرابد    یهرا   کفایت و اثربخشی فعالیت بر دتاًریسک کنترل که عم

و  به مردارك  ی محتوای مربها  استفاده کند و اهمیت کمتری به آزمون ،کید داردتأ هنگام

یرا از  کنرد کره حسابرسران     سرانجام اینکره حسابرسری مسرتمر ایجراب مری      .بدهد و معامالت

افریاری تجراری    ی نررم هرا  و یرا از بسرته   حسابرسی تدوی  شرده توسرط مسسسره    یها افیار نرم

 میایرای . نمایرد  ایجراد مییرت مری    هرا   بررای سرازمان   مستمر حسابرسی یند.موجود استفاده نما

 ،موترع  بره  تحلیرل  و تجییره  حسرابداری،  تها اشتبا رساندن حداتل به شامل مستمر حسابرسی

گرودوی  و  ) اسرت  حسابرسری  اثربخشری  و وری بهره افیایش سازمانی، مکاتباتسازی  بهینه

 .(7153وو، 

 بینی پیش برای اه رشته از بسیاری درکه  7تکنولویی از استفاده و ریۀ یکپارچۀ پذیرشنظ

 بررسری  برای ییالگو عنوان به در پژوهش حاضر ،شود می  استفاده افراد رفتاری یها  گرایش

 کرار  به -جدید یها  فناوری سازی پیاده مسئول فرد عنوان به -حسابرس تصمیم بر مسثر عوامل

 نظریۀ پرذیرش  و فناوری پذیرش الگوی .(7118 ،پی  و کورتی  ؛7118 داولینگ،) رود می

از  .اسرت های زیربنایی دلیل اسرتفاده از فنراوری اطالعرات     از نظریه تکنولویی، از استفاده و

 یهرا  ابریار  تفاده ازگررایش بره اسر    درك بررای  پرژوهش حاضرر،   در نظریۀ مرذکور  ای  رو،
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 یرک  تکنولرویی  از اسرتفاده  و نظریرۀ پرذیرش   .اسرت  شرده  گرفتره  کرار  به مستمر حسابرسی

تررار    ارزیابیمورد  فناوری از داصی نوع از استفاده آن اساس بر که است نظری چارچوب

 تکنولرویی،  از اسرتفاده  و نظریرۀ پرذیرش   و فنراوری  پرذیرش  یها الگو که آنجا از گیرد. می

برر   فرر   ،ها در ای  نظریه ،دهد می توضیح را شده ارائه فناوری به استفاده از فردی گرایش

گرونیالی و  گیررد )  شرکل مری   سرازمان  درون در فرردی  هرای  گررایش  گونره   یا که ای  است

ای  آگاهی داده شود که در صورت استفاده از حسابرسی  مدیرانباید به  .(7157همکاران، 

همچنی  باید ای  آگراهی   «.ارتقای عملکرد شغلی: »یابد شان ارتقا می مستمر، عملکرد شغلی

سهولت استفاده »: استبه آنها داده شود که سیستم حسابرسی مستمر دارای سهولت استفاده 

گرایش بره اسرتفاده از سیسرتم حسابرسری مسرتمر       ،ای  آگاهی .«از سیستم حسابرسی مستمر

حمایرت سرازمان از   »اینکره حسابرسران از    دهرد.  را افریایش مری   رسانتوسط مدیران و حساب

تواند گررایش بره اسرتفاده از ایر       بع میحاطمینان یابند، بال «استقرار سیستم حسابرسی مستمر

 یهرا  فشرار  دادلری  حسابرسران  ،ایر   برر   عرالوه های آنان افیایش دهد.  فناوری را در فعالیت

بیشرتر از   ،دادلری  هایفشرار  .کنند می تحمل را کتشر ادل و دارجد از زیادی را اجتماعی

 توسط فناوری ای  از گسترده ۀاستفادبه  ،دارجی یها فشار. است سرپرستان و مدیران سوی

 انجمر   ماننرد  گرذار تأثیر ای حرفره  یها  گروه توسط فناوری ای  ترویج و دیگر یها شرکت

العمرل حسابرسران    کر  . عگرردد  مری بر 2مردیریت  حسرابداران  انجمر   و 9دادلی حسابرسان

بر طرز تلقری جامعره از    طبیعتاًسیستم حسابرسی مستمر،  استفاده ازبه ای  فشارها در  ،دادلی

اثرر اجتمراعی و طررز تلقری دیگرران از      : »حسابرسان دادلری ترأثیر شرگرف دواهرد گرذارد     

 «.حسابرس دادلی

 ۀ پذیرشنظریۀ یکپارچ اساس بر پژوهش حاضر الگوی در کلیدی یها سازه که یدرحال

 و هرا  کننرده  تعردیل  ازمند استفاده نیاز ،محالعه محیط ،اند شده انتخاب تکنولویی از استفاده و

 هرا   شررکت  دادلری  حسابرسران  برر  پرژوهش  تمرکری  کره  آنجا از .استنیی  کنترلی یها متغیر

 از اسرتفاده  و نظریرۀ پرذیرش   کلیردی  یهرا  سازه مورد در را دادلی حسابرسان درك ،است

کننرده و   حسابرسری مسرتمر متغیرهرای تعردیل     فنراوری  از اسرتفاده بره   گررایش  و تکنولرویی 
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 برا تر  فرروش  برا  های شرکت است ممک  مثال، عنوان به .دهد می ترار تأثیر تحت کنترلی را

 از اسرتفاده  تررویج  بررای  یآموزشر  یهرا  مکانیسرم  یرا  و بهترر سازمانی  یها  زیرسادتدارای 

؛ (7153گرودوی  وهمکرراران،  ) باشرد  درود  ادلررید حسابرسران  میران  در مسرتمر  حسابرسری 

 کره  آیرد  مری  حسراب  بره  الگرو  در کننرده  تعردیل  متغیر یک عنوان به «سا نه فروش» ،بنابرای 

 درود  کارکنران  میران  در آن از استفاده ترویج و فناوری آوردن دست به در شرکت توانایی

از  کهچرا شود می  استفاده کننده تعدیل متغیر یک عنوان هب «استفادۀ داوطلبانه» همچنی  .است

 .است تکنولویی از استفاده و نظریۀ پذیرش الگوی ماتاالی

 مسرتمر  حسابرسری  فنراوری  از اسرتفاده  بره  گررایش  در را مهمری  نقش ،سازه شش ای 

، «ارتقرای عملکررد شرغلی   » شرامل  سرازه  شرش ایر    .دنر کن مری  ایفا دادلی حسابرسان توسط

حمایت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی »، «استفاده از سیستم حسابرسی مستمرسهولت »

اسرتفادۀ  »و  «سا نه فروش»، «اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از حسابرس دادلی» ،«مستمر

 .است 5شمارۀ شکل پژوهش به شرب  الگویباشند.  می «داوطلبانه

 پژوهش یالگو. 1شمارۀ  شکل

درجۀ سهولت استفاده از 

 سیستم حسابرسی مستمر

 ارتقای عملکرد شغلی

حمایت سازمان از استقرار 

 سیستم حسابرسی مستمر

 

اثر اجتماعی و طرز تلقی 

 دیگران از حسابرس دادلی

 

 استفادۀ داوطلبانه فروش سا نه

گرایش به استفاده از سیستم 

ط حسابرسی مستمر توس

 حسابرسان دادلی

 

H1 

H2 

H3 

H4 

H6 

H5a 

H5b 

H5c 

H5d 
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 حسابرسری  گسرترش  بره  رو نقرش  در دصروص  یپژوهشر  (7118هرانتون و همکراران )  

 ضروری نیاز ریسک، ارزیابی او ً، که داد نشان تحقیق ای  یها یافته .اند داده دادلی انجام

 نهرا آاز  اسرتفاده  و دانرش  و تکنولرویی  در گرذاری  سررمایه  ثانیراً،  است؛ دادلی حسابرسی

 و همکراران  هرانتون  .رونرد  مری  شرمار  بره  اثربخش دادلی حسابرسی برای شادصی عنوان به

مرورد بررسری توسرط     هایفراینرد بر کیفیت اسرناد و   رگذاریتأثبیش از هفتاد عامل  (7151)

بره   شبخ تیفیکابرسی دادلی بر چندی  عامل که حس نمودندو بیان  هشمرد حسابرس را بر 

کیفیت  ،تری  آنها که از عمده گذار استتأثیر کار صاحبتهیه شده توسط  اسنادها و فرایند

 .استحسابرسی مستمر  فرایندبخشی به 

مسرتمر توسررط   یحسابرسر  رشیپررذی بره بررسری   پژوهشرردر  (7155چران و واسرارهلی )  

ی متعرددی  هرا   ند که در حال حاضر شرکتبه ای  نتیجه رسید ند وی پردادتحسابرسان دادل

در حرالی کره    ،باشرند  می ها  حسابرسی مستمر و نظارت بر کنترل نوعی از در حال استفاده از

 ترری هسرتند.   ی حسابرسری پیشررفته  هرا   آوری در حال تالش برای اتخرا  فر    ها تکدیگر شر

سیسرتم حسابرسری   های احتمالی که  ها به دلیل پیچیدگی دهد شرکت نتایج پژوهش نشان می

 نمایند. عمده از پذیرش آن امتناع می طور بهداشته باشد،  به همراهمستمر ممک  است 
 ،سیستم حسابرسری مسرتمر  زیاد  میایای وجود با ندبیان داشت (7157و همکاران ) نیالیوگ

 بینشری نسربت   آوردن تدس به است. برای بوده کند عمل در آن از استفاده و پذیرش تبلیغ،

بره   آنهرا  گررایش  تمایرل و  مورد در نهاج  سراسر دادلی در حسابرس 751 با موضوعای   به

 از اسرتفاده  سرهولت  دراص،  طور به .انجام داده شد دواهینظر ،مستمر حسابرسی از استفاده

 بررای  دادلری  گررایش حسابرسران   از مهمری  عامل ،اجتماعی اثر مستمر و حسابرسی سیستم

 ،استفادۀ داوطلبانه و سا نۀ شرکت فروش حجم . همچنی استمستمر  حسابرسی از هاستفاد

 .کنرد  تعردیل مری  را  اجتمراعی  اثرر  و شرغلی  عملکررد  ارتقای رابحۀ بی  ،توجهی تابل طور به

 استفاده و نظریۀ یکپارچۀ پذیرش کلیدی با اهمیت عامل ای منحقه یها تفاوت ای ، بر عالوه

 دادلری آمریکرای   حسابرسران بیشرتری دارد کره    احتمرال  دراص  ورط به .است تکنولویی از

 مقامرات  و همکراران  طریرق  از ی اجتمراعی هرا  بره فشرار   توجه با مستمر حسابرسی از ،شمالی
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بیشرتری   احتمرال  هستند، داورمیانه دیگر، حسابرسانی که در سوی از استفاده نمایند. ،با تر

 نمایند. استفاده مقامات شدن توسط جراا   زمدر صورت تنها  حسابرسی مستمر از دارد

ای را از ارزش  گرذاران ییرحرفره   درك سررمایه  ای در محالعره  (7159مارک  و فارتی )

نسبت به حسابرسی سرنتی   نظارت مستمر و کنترل یجاد شده توسط حسابرسی مستمراافیایی 

ای برر   گذاران ییرحرفه سرمایه اگرچهکه  دهد نتایج حاصل نشان می .ندکردای بررسی  دوره

دهرد، امرا    را کاهش مری  ها  و ادتالس دارایی ها ای  باورند که حسابرسی مستمر احتمال دحا

دیگرری ایجراد    ۀارزش افریود  ،گرذاری  سررمایه  در کنرار ای  گرذاران ییرحرفره   برای سررمایه 

 نماید. نمی

 اسرتفاده از  برر  حسابرسان مسرتقل  ی به بررسی اتکایپژوهش در (7151مالسکی و سات  )

 ۀبودجر داد کره  نترایج حاصرل نشران     .نرد حسابرسان دادلری پردادت  مستمر توسط حسابرسی

ی حسابرسری  هرا  سیسرتم  جرای  بره حسابرسی در صورت استفاده از سیستم حسابرسی مسرتمر  

بری  کیفیرت عملیرات     ۀرابحر  ،(5935) سره یمق یابرد.  کراهش مری   یتابرل تروجه   طور به ،سنتی

کررد و بره    یبررسر را حسابرسی دادلی و گردش وجه نقد عملیاتی با اتالم تعهدی ادتیاری 

که ارتبرا  تروی بری  کیفیرت عملیرات حسابرسری دادلری و اترالم تعهردی           دیرس جهینت  یا

 وجود دارد. ،ادتیاری

 ۀگذار بر ایجاد ارزش افریود تأثیردر پژوهشی هشت عامل  (5935پورحیدری و رضایی)

نشران داد کره تفراوت     پرژوهش . نترایج ایر    نرد دادلی مرورد بررسری تررار داد    را حسابرسی

برر ارزش   مسثردر رابحه با عوامل مدیران و دیدگاه حسابرسان دادلی بی  دیدگاه  معناداری

ی بره بررسری   پژوهشر در  (5932رحمانی و همکراران )  حسابرسی دادلی وجود دارد. ۀافیود

 ایر   بره  آنهرا . ایرران پردادتنرد   دولتی های دانشگاه در دادلی حسابرسی واحد استقرار موانع

 عردم شرنادت،   شرامل  سیسرتم حسابرسری مسرتمر    اسرتقرار  پیشرروی  موانعکه نتیجه رسیدند 

 اصلی جای گروه سه در دادلی حسابرسیدر  ،تانونی و سازمانی نگی،هفر موانع و آموزش

 مناسب فرهنگری،  هماهنگی» و« دادلی حسابرسی واحد کارکنان با مرتبط موانع» گیرند: می

و  جامعه محیط بر حاکم توانی  و فرهنگ با مرتبط یها  محدودیت شامل «تانونی و سازمانی
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 برره مناسررب، همرراهنگی و آمرروزش عرردم شررنادت،  همچنرری . اسررت سررازمانی محرریط

 یهرا  دهرا ن و سرازمانی  درون هرای  بخش سوی از که آموزشی ابعاد با مرتبط های محدودیت

 نیی کارکنان با مرتبط موانع سویی از. دارد اشاره گیرد، ترار می تأثیر تحت جامعه های حرف

 مسرتقل  حسابرسران  اشرتغال  عدم و ها دانشگاه زمینۀ حسابرسی در متخصص نیروی کمبود به

 کند. می اشاره دادلی سابرسیزمینۀ ح در باتجربه

 واحد و کمیتۀ حسابرسی وجود تأثیری به بررسی پژوهشدر  (5932پور ) سپاسی و کاظم

 بری   .برورس پردادتنرد   در شرده  پذیرفته یها  شرکت سود هموارسازی بر دادلی حسابرسی

 معنراداری  و ابحۀ معکوسر ،سود هموارسازی با دادلی حسابرس و کمیتۀ حسابرسی وجود

 حسابرسری  واحرد  و کمیترۀ حسابرسری   کرردن  مسرتقر  برا  تروان  میبدی  معنا که  ؛دارد وجود

 .داد اهشک را سود سازیهموار ،ها سازمان در دادلی

 پژوهش یها  هیفرض

مسرتمر توسرط حسابرسران     یبره اسرتفاده از حسابرسر    شیگررا  یبررس ،پژوهش موضوع

در نظر گرفته شده و مورد آزمرون   ریز های هیپژوهش، فرض  یانجام ا یاست که برا یدادل

 :ردیگ یترار م

بره   شیگررا  لیر از د  یکر ی توانرد  یمستمر م یحسابرس ستمیسهولت استفاده از س ۀدرج

مسرتمر   یحسابرسر  سرتم یگردد. با اسرتقرار س  یتوسط حسابرسان دادل ستمیس  یاستفاده از ا

از حالرت   یدادلر  یحسابرسر  یهرا   تیر فعال و هرا   تیمسرئول  تیر وجرود دارد کره ماه   میبر   یا

شامل  یحسابرس یها فرایندمستمر،  یحسابرس ستمیس در. دیدرآ یبه حالت انفعال کنوادتی

. از شرود  یدودکار انجام م صورت به بیشتر ، یو توان ها استاندارد تیمعامالت و رعا یبررس

 نران یاهد شد: اطمتر دو سخت یاهداف حسابرس  ییدر تع یحسابرس دادل فیرو، وظا  یا

به تضاوت حسابرسان  ازیکه ن یاردمو ریو سا ها استاندارد تیانجام شده، رعا یها از برآورد

 دارد.

نقرا    یمسرتمر، بازرسر   یحسابرسر  طیدر محر  یدادلر  یحسابرسر  یها  نقش تری  مهم از

 یبررسر   یهمچنر  ؛اسرت مسرتمر   یحسابرسر  سرتم یشرده توسرط س   ییضعف و تروت شناسرا  
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 ، یبنرابرا ؛ (7155چران و واسرارهلی،   ) دارد یا هبه تضاوت حرف ازیکه ن  یسحسابر یها  هیرو

مستمر احسراس   یحسابرس ستمیاز س ستفادهدر ا یشتریسهولت ب یحسابرسان دادل راقدمهر 

 سرتم یبره اسرتفاده از س   آنهرا  شیگررا  جره یو در نت رنرد یپذ یدرود را بهترر مر    یهرا   کنند، نقش

 :گردد یصورت ارائه م  یاول به ا ۀیرو، فرض  ی. از اافتیدواهد  شیمستمر افیا یحسابرس

H1: بره اسرتفاده از    یحسابرسران دادلر   شی، گرااز سیستم حسابرسی مستمر سهولت استفاده

 .دهد یم شیمستمر را افیا یحسابرس

 سرتم یبره اسرتفاده از س   شیگررا  لیر از د  گرر ید یکر ی توانرد  یمر  یعملکرد شغل شیافیا

از  یاریبسر  دیر فوا یمستمر دارا یگردد. حسابرس یمستمر توسط حسابرسان دادل یحسابرس

 اسرت داده  لیو تحل هیتجی های الگومستمر و استفاده از  های ت و تقلبها جمله کشف اشتبا

د شد. در صورت اعتقراد حسابرسران   ندواه یکنترل دادل ستمیس یمنجر به ارتقا یکه همگ

 افرت یدواهرد   شیمسرتمر افریا   یحسابرسر  ستمیاز س استفادۀ آنها انییم د،یفوا  یبه ا یدادل

 صورت شکل گرفته است:  یبه ا دوم ۀیرو، فرض  ی. از ا(7113داولینگ، )

H2مسرتمر را   یبره اسرتفاده از حسابرسر    یحسابرسان دادلر  شیگرا ،یعملکرد شغل ی: ارتقا

 دهد. یم شیافیا

بر  تواند یمستمر م یحسابرس ستمیاز س یسازمان یها  رسادتیز یبانیو پشت تیحما یانیم

و  یفن طیمعنا که مح  یمثبت داشته باشد. به ا تأثیر یتوسط حسابرسان دادل ستمیس رشیپذ

مستمر را  یحسابرس ستمیشده باشد که موانع استفاده از س یطراح یشرکت به نحو یسازمان

 سرتم یاز س یو فنر  یسرازمان  یهرا  سرادتار  یبانی(. پشرت 7112برراون و همکراران،   ببررد )   یاز ب

 منظرور  بره منرابع  زم   ۀیر ته ییر و ن یو آموزشر  یمرال  ،یفنر  یبانیپشت یمستمر به معن یحسابرس

، رو  یر . از ااسرت  یمسرتمر توسرط حسابرسران دادلر     یحسابرسر  ستمیسهولت استفاده از س

 شود: زیر محرب می صورت بهسوم  ۀفرضی

H3شیمسرتمر را افریا   یبه استفاده از حسابرسر  یحسابرسان دادل شیسازمان، گرا تی: حما 

 .دهد یم
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مستمر توسرط   یحسابرس ستمیبر استفاده از س گذارتأثیراز جمله عوامل  یین یاجتماع اثر

 یحسابرسر  یکره بررا   یمعنا است که افرراد   یبه ا ی. اثرات اجتماعاست یحسابرسان دادل

. دیر مسرتمر اسرتفاده نما   یحسابرسر  سرتم یاز س دیبا یمهم هستند چقدر معتقدند که و یدادل

. اثرر  (7118داولینرگ،  ) رفتار افرراد هسرتند    ییدر تع میمستق عواملاز  یکی یاجتماع اتاثر

 یارشرد از و  رانیمرافوق و مرد   ،شرگان یپ همشامل برداشت  یرفتار حسابرس دادل یاجتماع

 دواهد بود: ریرم به شکل زهاچ ۀیرو، فرض  ی. از ااست

H4شیمسرتمر را افریا   یبره اسرتفاده از حسابرسر    یحسابرسران دادلر   شیگررا  ،ی: اثر اجتماع 

 .دهد یم

 عنروان  بره سر  و تجربره    ت،یجنسر  ،یدادلر  زمینرۀ حسابرسری  در  هرای  پژوهشعمده  در

 یفررد  سرتم یس کیر مسرتمر   یرسر از آنجا که حساب ی. ولشوند یانتخاب م یکنترل یها ریمتغ

هسرتند   یفررد  ییها ریس  و تجربه که متغ ت،یجنس یها ریمتغ یجا بهپژوهش   یدر ا ست،ین

 یکننردگ  لیفروش نقش تعد ریمتغ رود یم راستفاده شده است. انتظا« فروش سا نه» ریاز متغ

گررونیالی و )مسررتمر داشررته باشررد  یبرره اسررتفاده از حسابرسرر یحسابرسرران دادلرر شیدر گرررا

 یبهتر یدسترس شتر،یب ۀبا فروش سا ن یها  است که شرکت  ی(. انتظار بر ا7157، همکاران

 یو ارتقرا  سرتفاده سرهولت ا  شرتر، یداشته باشند. با فرروش ب  یو سازمان یفن یها  رسادتیبه ز

 رو  یر ا. از دیر دواهرد گرد  لیتسره  یدر تالرب آمروزش و فرهنرگ سرازمان     یعملکرد شرغل 

 :محرب نمود توان یمهای زیر را  فرضیه

H5aیحسابرسر  سرتم یبره اسرتفاده از س   شیسهولت استفاده و گرا رابحۀ میان ،: فروش سا نه 

 .دینما یم لیرا تعد یمستمر توسط حسابرسان دادل

H5b سرتم یبره اسرتفاده از س   شیو گررا  یعملکررد شرغل   یارتقرا  رابحرۀ میران   ،: فروش سرا نه 

 .دینما یم لیرا تعد یتوسط حسابرسان دادل مستمر یحسابرس

H5cیحسابرسر  سرتم یبره اسرتفاده از س   شیسازمان و گرا تیحما رابحۀ میان ،: فروش سا نه 

 .دینما یم لیرا تعد یمستمر توسط حسابرسان دادل
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H5dمستمر  یحسابرس ستمیبه استفاده از س شیو گرا یاثر اجتماع رابحۀ میان ،: فروش سا نه

 .دینما یم لیرا تعد یسان دادلتوسط حسابر

اسرتفادۀ  اسرت.   از سیسرتم حسابرسری مسرتمر    استفادۀ داوطلبانه ،کنندۀ دیگر لیتعد ریمتغ

، گرونیالی و همکراران  ) گرذارد  یمر  یکنندگ لیتعد تأثیر ،یاثر اجتماع ریبر متغ تنها  داوطلبانه

 :شود یمزیر محرب  صورت بهم شش ۀفرضی ،. با توجه به ای  موضوع(7157

H6 :یحسابرسر  سرتم یبره اسرتفاده از س   شیو گررا  یاثر اجتمراع  رابحۀ میان استفادۀ داوطلبانه 

 .دینما یم لیرا تعد یمستمر توسط حسابرسان دادل

 پژوهشروش 

 هرا   یرر متغ ی روابرط بر   یفتوصر  یاست که در پ یفیتوص پژوهشحاضر از نوع  پژوهش

شرده   یآور اطالعرات جمرع   یرل تحل و یره برر تجی  یو مبتن یربردکا پژوهش ای  .دواهد بود

 بهرادار ی پذیرفته شرده در برورس اوراق   ها  کلیۀ شرکتاز  پژوهشای   جامعۀ آماری .است

 پرژوهش  ۀنمونر  عنروان  بره یی که حرائی شررایط زیرر باشرند     ها  شرکت شود. تهران تشکیل می

 شوند: انتخاب می

 پذیرفته شده باشند. بهادارس اوراق در بور پژوهشزمانی  ۀالف. در طی دور

 واحد حسابرسی دادلی وجود داشته باشد. ،در شرکت انتخاب شدهب. 

هرا   شرکت دادلی کلیۀ حسابرساننمونه انتخاب شدند. برای  عنوان بهشرکت  571 جمعاً

ی ارسرالی  ها  پرسشنامهشرکت حاضر به همکاری شدند.  21پرسشنامه ارسال گردید که تنها 

 به دو گروه تقسیم ها همچنی  پرسشنامه .استال اصلی سس 53شامل برسان دادلی برای حسا

عملیراتی   آنهرا ی هرا   در شررکت یی که حسابرسی مسرتمر  ها  گروه اول برای شرکت :شود می

امرا   ،برنامه ریریی شرده   آنهایی که حسابرسی مستمر برای ها  و گروه دوم شرکت استشده 

 هنوز اجرا نشده است.

 ،شامل سهولت استفاده از سیسرتم حسابرسری مسرتمر    ،ی مستقلهامتغیر ،شپژوهدر ای  

 اسرت. حمایت سازمان از سیستم حسابرسی مسرتمر و اثرر اجتمراعی     ،ارتقای عملکرد شغلی
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همچنری    ؛اسرت  پرژوهش متغیرر وابسرته ایر      ،گرایش به استفاده از سیستم حسابرسی مستمر

 .هستند پژوهشکننده ای   ی تعدیلها از متغیر استفادۀ داوطلبانهفروش سا نه و 

برا اسرتفاده از روش حرداتل مربعرات      ،ها  زمون فرضیهآبرای تجییه و تحلیل اطالعات و 

تجییه و تحلیل چند متغیره تدرتمند  افیار نرمکه یک  (1PLS) افیار نرمو با استفاده از  جیئی

ن کولموگروف اسمیرنوف در ابتدا از آزمو ها  فرضیهآزمون  منظور به .شود می آزمون  ،است

برا توجره    .سسا ت پرسشنامه مورد آزمون استفاده شده استبرای بررسی نرمال بودن توزیع 

در  ها  توزیع داده، پژوهشت سسا  ۀکولموگروف اسمیرنوف هم آزمون معناداریسحح به 

مرون کلمروگروف   توجره بره نترایج بره دسرت آمرده از آز      برا   .آماری نرمال نیست ۀای  نمون

لییرل و ایموس کافی نیسرت،   افیار نرمبرای استفاده از  ها دادهتعداد یرنوف و با توجه به اسم

گیری، از  اندازه یالگوهامعاد ت سادتاری و بررسی مفهومی و انجام  الگویبرای بررسی 

 .استفاده شده است 3ساسمارت پی ال ا افیار نرم

 آلفای کرونبرا   ،فورنل و  رکر یها روشاز  ت پرسشنامهسسا بررسی پایایی  منظور به

 یبررا فورنرل و  رکرر کره مقردار مناسرب       در روش .شرده اسرت   اسرتفاده   پایایی ترکیبری و 

2AVE  متغیر مقدار  1برای تمامی  .اند کردهبه با  معرفی  1/1راAVE  2/1 یا مسراوی بیشتر 

ای پایرایی  ، برر 2/1با توجره بره اینکره مقردار مناسرب بررای آلفرای کرونبرا          همچنی   .است

ی عراملی  هرا  در تسرمت سرنجش برار    ها و تمامی معیار است AVE ،1/1و برای  2/1ترکیبی 

را  پرژوهش و روایری همگررای    توان مناسب بودن وضرعیت پایرایی   مقدار مناسبی دارند، می

 یید سادت.أت

 ها نتایج آزمون فرضیه

دتاری پرژوهش  سرا  الگروی ت به برازش نوب گیری اندازه های الگوبعد از بررسی برازش 

ی هرا  متغیرر ت )سرسا  ، بره  گیرری  اندازه های الگوسادتاری بر دالف  الگویسد. بخش ر می

برای  گردد. بررسی می آنهاهمراه با روابط میان  پنهان ی ها متغیر تنها آشکار( کاری ندارد و 

Rیرا   ضرریب تعیری   معیرار   ،(tمقرادیر  ) t معنراداری سادتاری از سه روش  الگویبرازش 
 و 2

 .شود می استفاده  Redundancyعیار م
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 های اول تا چهارم پژوهش های فرضیه  یافته خالصه .1شمارۀ جدول 

 نتیجۀ آزمون سحح معناداری tآمارۀ  ضریب مسیر متغیر مستقل فرضیه

H1 تأیید 111/1کمتر از  337/7 727/1 سهولت استفاده 

H2 رد 111/1بیشتر از  327/5 592/1 ارتقای عملکرد شغلی 

H3 تأیید 111/1کمتر از  152/7 717/1 حمایت سازمان 

H4 تأیید 111/1کمتر از  991/9 912/1 اثر اجتماعی 

همچنی  های اول تا چهارم نشان داده شده است.  نتایج آزمون فرضیه 5شمارۀ در جدول 

برا توجره بره    تروان مشراهده نمرود.     نیری مری   7شرمارۀ  را در شکل  ها فرضیهنتایج آزمون کلیه 

در  tآمرارۀ   و مقردار  استمثبت  چهاریک الی  های هضرایب مسیر فرضی ،پژوهشی ها یافته

. برا  اسرت  11/1نیری کمترر از    معنراداری و سرحح   33/5بیشتر از  چهارسه و  ،یک های فرضیه

 امرا  ؛شرود  رد نمی چهارسه و  ،یک های فرضیهتوان گفت که  توجه به ای  نتایج و اعداد می

آن  معناداریو سحح  327/5و برابر با  33/5که کمتر از  tآمارۀ  مقدار هتوجه ب با (7)فرضیۀ 

 .شود رد می ،است 11/1نیی بیشتر از 

هرای پرنجم و ششرم آورده شرده اسرت. فرضریۀ        نتایج آزمون فرضریه  7شمارۀ در جدول 

ترا   a1هرای   فرضیۀ فرعی مورد آزمون ترار گرفته است که شامل فرضیه 2پنجم با استفاده از 

d1 توانرد برر رابحرۀ سرهولت      و کلی، متغیرر فرروش سرا نه نمری     جیء جیءبه. در الگوی است

گرری   یش به استفاده از سیستم حسابرسری اثرر تعردیل   و گرااستفاده و ارتقاء عملکرد شغلی 

دهرد، ضرریب مسریر را نیری      داشته باشد، زیرا عالوه بر اینکره معنراداری رابحره را تغییرر نمری     

توان گفت که فروش سرا نه، رابحرۀ میران سرهولت اسرتفاده و       ، میدهد. بنابرای  کاهش می

ارتقای عملکرد شغلی و گرایش به استفاده از سیستم حسابرسری مسرتمر توسرط حسابرسران     

رد  b1و  a1هرای   کنرد. در نتیجره فرضریه    و کلی تعردیل نمری   جیء جیءبهدادلی را در الگوی 

 شود. می
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 های فرعی پژوهش ههای فرضی یافته خالصه .2شمارۀ جدول 

 توضیحات متغیر مستقل فرضیه
ضریب 

 مسیر
 سحح معناداری tآمارۀ 

نتیجرررۀ 

 آزمون

H5A 
سهولت 

 استفاده

 گر تعدیلبدون متغیر 

 فروش سا نه
 111/1کمتر از  337/7 727/1

 رد
فروش  گر تعدیلبا متغیر 

 الگوی جیئی()سا نه 
 111/1کمتر از  782/7 733/1

فروش  گر تعدیلبا متغیر 

 الگوی کلی()سا نه 
 111/1کمتر از  723/9 72/1

H5B 
ارتقای 

 عملکرد شغلی

 گر تعدیلبدون متغیر 

 فروش سا نه
 111/1بیشتر از  327/5 592/1

 رد
فروش  گر تعدیلبا متغیر 

 الگوی جیئی()سا نه 
 111/1بیشتر از  732/5 553/1

فروش  گر تعدیلبا متغیر 

 ی(الگوی کل)سا نه 
 111/1بیشتر از  322/1 182/1

H5C 
حمایت 

 سازمان

 گر تعدیلبدون متغیر 

 فروش سا نه
 111/1کمتر از  152/7 717/1

 تأیید
فروش  گر تعدیلبا متغیر 

 الگوی جیئی()سا نه 
 111/1کمتر از  131/7 721/1

فروش  گر تعدیلبا متغیر 

 الگوی کلی()سا نه 
 111/1کمتر از  729/7 71/1

H5D اثر اجتماعی 

 گر تعدیلبدون متغیر 

 فروش سا نه
 111/1کمتر از  991/9 912/1

 تأیید
فروش  گر تعدیلبا متغیر 

 الگوی جیئی()سا نه 
 111/1کمتر از  731/9 935/1

فروش  گر تعدیلبا متغیر 

 الگوی کلی()سا نه 
 رد 111/1کمتر از  739/9 919/1

H6 اثر اجتماعی 

 گر تعدیلبدون متغیر 

 استفادۀ داوطلبانه
 111/1کمتر از  991/9 912/1

 تأیید
 گر تعدیلبدون متغیر 

 استفادۀ داوطلبانه
 111/1کمتر از  932/2 123/1
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حمایرت   ۀتواند بر رابح متغیر فروش سا نه می ،d1و  c1های  هفرضی جیء جیءبه الگویدر 

ی داشته باشد. گر تعدیلحسابرسی اثر  سازمان و اثر اجتماعی و گرایش به استفاده از سیستم

دهرد.   کند، ضریب مسیر را نیری افریایش مری    رابحه را حفظ می معناداریزیرا عالوه بر اینکه 

حمایرت سرازمان و اثرر اجتمراعی و      رابحرۀ میران  توان گفت که فرروش سرا نه    می ،بنابرای 

 الگروی در  گررایش بره اسرتفاده از سیسرتم حسابرسری مسرتمر توسرط حسابرسران دادلری را         

شرود. در   رد نمری  جیء جیءبه الگویدر  d1و  c1 ۀنماید. در نتیجه فرضی تعدیل می جیء جیءبه

دهرد،   ضرریب مسریر را کراهش مری     گرر  تعدیلچون ای  متغیر  d1 ۀدر فرضی نیی کلی الگوی

ی گرر  تعردیل لری اثرر   ک الگروی در  ،در نظر گرفته شود. بنابرای  گر تعدیل عنوان بهتواند  نمی

دهرد رد   به اینکره ضرریب مسریر را کراهش نمری      با توجه c1 ۀاما فرضی ،شود تغیر رد میای  م

 .شود نمی

اثرر   ۀتوانرد برر رابحر    می استفادۀ داوطلبانهدهد، متغیر  همچنی  نشان می پژوهشی ها یافته

ی داشته باشرد. زیررا عرالوه    گر تعدیلاجتماعی و گرایش به استفاده از سیستم حسابرسی اثر 

 ،دهرد. بنرابرای    کند، ضریب مسریر را نیری افریایش مری     رابحه را حفظ می ،معناداریبر اینکه 

اثر اجتماعی و گرایش به استفاده از سیسرتم   رابحۀ میان ،استفادۀ داوطلبانهتوان گفت که  می

، رد 3 ۀعبارت دیگر فرضری  نماید. به حسابرسی مستمر توسط حسابرسان دادلی را تعدیل می

نیی مشراهده   7شمارۀ توان در شکل  های پنجم و ششم را می   به فرضیهنتایج مربو .شود ینم

 نمود.
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 الگو معناداری. نمودار ضرایب 2شمارۀ شکل 

 ها دهاگیری و پیشن نتیجه

دارای میایرای فراوانری اسرت، هنروز     استفاده از سیسرتم حسابرسری مسرتمر     که حالی در

 مسرتمر  است و ترا بره امرروز حسابرسری    ور مورد استقبال ترار نگرفته طور که باید در کش آن

 حاضرر  ۀمحالعهدف  از ای  رو،. است شده استفاده دادلی حسابرسان توسط محدود طور به

بروده   توسط حسابرسان دادلری  مستمر حسابرسی  سیستم از گرایش به استفادهد یل  بررسی

ه شرده  ی پذیرفتر ها شرکت دادلی شرکت دارای واحد حسابرسی 21از در ای  راستا . است

 فنرراوری از اسررتفاده آنرران در فعلرری وضررعیت دصرروص تهررران در بهرراداردر بررورس اوراق 

 نظریۀ یکپارچۀ پرذیرش  از استفاده با .صورت گرفته شده است نظردواهی مستمر حسابرسی

 دهندگان پاسخ یها پاسخ تحلیل و تجییه به ،مبتنی بر تئوری رفتاری تکنولویی از استفاده و

پردادتره شرده    مسرتمر  حسابرسری  از گررایش اسرتفاده   به منتهی مهم املعو کردن پیدا برای

 .است
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دلیرل گررایش بره اسرتفاده از سیسرتم حسابرسری مسرتمر توسرط          طبق ایر  نظریره، شرش   

، «سهولت استفاده از سیستم حسابرسری مسرتمر  »، «ارتقای عملکرد شغلی»حسابرسان دادلی 

اثر اجتماعی و طررز تلقری دیگرران    » و «حمایت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی مستمر»

ها نشان  معرفی گردید. نتایج یافته «استفادۀ داوطلبانه»و « سا نه فروش»، «از حسابرس دادلی

حمایرت سرازمان از اسرتقرار    »، «سرهولت اسرتفاده از سیسرتم حسابرسری مسرتمر     »دهد که  می

، «س دادلرریاثررر اجتمرراعی و طرررز تلقرری دیگررران از حسررابر »، «سیسررتم حسابرسرری مسررتمر

. باشرند  می مستمر حسابرسی از استفاده به دادلی حسابرسان گرایش از مهمی ۀکنند بینی پیش

حمایرت   رابحرۀ بری   ، توجهی تابل طور به استفادۀ داوطلبانه و سا نۀ شرکت فروش همچنی 

ای  در حالی است که ارتقرای عملکررد شرغلی     .نماید می را تعدیل اجتماعی اثر ها و سازمان

از سیسرتم حسابرسری مسرتمر از د یرل گررایش بره اسرتفاده از         نتیجۀ اسرتفاده رسان در حساب

و دادلی  حرفۀ حسابرسیها به  تواند حاکی از عدم توجه سازمان . ای  نتیجه مییستنسیستم 

نترایج   باشرد. دادلری بره اسرتفاده از حسابرسری مسرتمر       انگیریۀ حسابرسران  در نتیجه کراهش  

 همخوانی دارد. (7157نیالی و همکاران )وگ شپژوهنتایج پژوهش حاضر با 

 ،و اثرر اجتمراعی   هرا  حمایرت سرازمان   ،سرهولت اسرتفاده   کره  است دهندۀ آن نشاننتایج 

سیسرتم  زیرا سرهولت اسرتفاده از    ،دهد ه از حسابرسی مستمر را افیایش میگرایش به استفاد

شرتری  سررعت بی  ی درود را برا  هرا  دادلی کار حسابرسان شود که سبب میحسابرسی مستمر 

عملیراتی نمرودن حسابرسری مسرتمر     برا حمایرت درود در     هرا   انجام دهنرد و مردیران سرازمان   

حسابرسران دادلری بردارنرد.     ی برای استفاده از حسابرسی مستمر توسرط مسثرتوانند گام  می

ای  ی حرفره هرا    ی درارجی )انجمر   هرا  ( و فشارها شرکت ن)مدیرای دادلی هافشار همچنی ،

سیایی در گررایش حسابرسران دادلری بره اسرتفاده از      ند انجم  حسابرسان دادلی( نقش بمان

و اثرر اجتمراعی برا     هرا   سرازمان حمایت  رابحۀ میاننیی فروش سا نه  .دنحسابرسی مستمر دار

زیرا زمرانی کره شررکت درآمرد     ؛ نماید میگرایش به استفاده از حسابرسی مستمر را تعدیل 

حسابرسری   سرازی  یراده پتوجره بره حجرم فعالیرت شررکت از       مدیران شرکت با ،داردبا یی 

 ،اما زمانی که درآمد شرکت پایی  است و شرکت کوچک اسرت  ،کنند مستمر حمایت می
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زیررا عقیرده دارنرد کره      ،کننرد  ایرت چنردانی از حسابرسری مسرتمر نمری     مدیران شرکت حم

و  هرا  معمول مدیران شررکت  طور به ی همچن .استکافی  آنهاشرکت  سی سنتی برایحسابر

 .آورند ای حسابرسی مستمر فشار میی بیرگ مبنی بر اجرها ای بر شرکت ی حرفهها انجم 

 هتوانرد بر   مری  استفادۀ داوطلبانره متغیر  ،ها داده تحلیل تجییه از حاصل یها یافته اساس بر

ی داشرته باشرد.   رگر  تعردیل اثر اجتماعی و گرایش به استفاده از سیستم حسابرسی اثرر   ۀرابح

دهرد.   کند، ضریب مسیر را نیری افریایش مری    رابحه را حفظ می معناداریزیرا عالوه بر اینکه 

اثر اجتماعی و گرایش بره اسرتفاده    رابحۀ میان ،استفادۀ داوطلبانهتوان گفت که  می ،بنابرای 

ا توجره  ب ،در نهایتنماید.  از سیستم حسابرسی مستمر توسط حسابرسان دادلی را تعدیل می

سرازی حسابرسرری مسررتمر در   مسررئو ن پیرراده کره  گررردد از نتررایج پررژوهش، پیشرنهاد مرری   بره 

استفاده از که  حسابرسی مستمر را برای حسابرسان دادلی عملیاتی کنند نحویبه  ها شرکت

ی آموزشی سیستم ها اری کالسهمچنی  برگی .تسهیل گرددسیستم برای حسابرسان دادلی 

 .اند منجر به گرایش بیشتر حسابرسان دادلی گرددتو حسابرسی مستمر می

 ها  یادداشت
1. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2. UTAUT 

3. IIA       4. IMA 
5. Partial Least Square     6. Smart PLS 

7. Average Variance Extracted 
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