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 :دهیچک

 عیسرر ی دسترس به ازین .است گرفته خود پرتو در را بشر جوامع ابعاد هیکل آن، ندهیفزا سرعت همراه به اطالعات،یفناور روزافزون گسترش

 کیر  بعنوان را نینوی هایفناور از استفاده به شی،گراییکارا حداکثر و شدهتمامیبها حداقل با بهنگام، و مربوط سالم، و قیدقی اطالعات به

 ITبه این موضوع  اشاره شد که استفاده از  ضمن آنکه .است کرده طیشرا با شدن همگام به مجبور را آنها و مطرح سازمانها بر حاکم عامل

ای های حسابرسی به صورت لحظهکارایی، ارائه گزارشاتکای اطالعات، ارتقایکلی مزایایی همچون افزایشطورب داخلیدر فرایند حسابرسی

، تحلیل و پردازش حجم انبوه اطالعات در حداقل زمان و با کیفیت باال و کاهش ریسک حسابرسی را به همراه خواهد (آنالین)و بدون درنگ

-یحسابرس ندیفرا بر اطالعاتیفناور یتهایمحدود و موانع یبررس مورد در بحث بر عالوه تا است آن بری سع مقاله نیا دربنابراین  . داشت

 در اطالعاتی فناور از استفاده جهینت مستمرکهی حسابرس و یحسابرس حرفه بر اطالعاتی فناور ریثأت مانندی گریدی هاموضوع به داخلی،

 . شود پرداخته است، کیالکترون تجارت عصر

 

 مستمری حسابرس ،یحسابدار اطالعاتی هاستمیس ،داخلییحسابرس اطالعات،ی فناور: یدیکل واژگان
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      مقدمه

 این یکل عملکرد که یاگونه به است کرده ایجاد سازمانها و شرکتها در یمیعظ تحوالت خود یفاکتورها با همراه IT کل در

 نقش لیدل به داخلیحسابرسی انیم این در. باشدیم بحث مورد یهایفناور کاربرد زانیم ریتاث تحت کامالً شرکتها لیقب

سرآغاز انقالب فناوری در حسابداری و حسابرسی با  .است تحوالت این از ثرأمت خود نوبه به دارد سازمان در که یاگسترده

های حسابداری ذخیره، بازیابی و فناوری اطالعات روشهایی که داده. باشدمی 4591استفاده از اولین رایانه تجاری در تابستان 

د منجر به تغییر اساسی حرکت حسابرسی در جهت رسیدن به های جدیاین سیستم. شوند را تغییر داده استاستفاده می

اطالعات نیز تأثیر بسیار بر روی ها در جهان تجارت، دیگر وقایع مربوط به فناوریعالوه بر نقش رایانه. اهداف خود شده است

مین سرمایه، ظهور ها، شایعات مربوط به تأاین وقایع شامل تجاری شدن رایانه. های حسابرسی گذاشته استحرفه و روش

کنترل آنها به وسیله واحد ها و قابلیت حسابرسیهای مربوط به آن، مطالعات سیستمهای اطالعاتی و کنترلحسابرسی سیستم

های آن نسبت به حسابرسی سنتی فرآیندحسابرسی و ابزارها و تکنیک. های نوین استداخلی و ظهور دائم فناوریحسابرسی

هایی از علوم، مهارتها و استانداردهایی که به در قالب مجموعه ITامروزه تاثیر . اندات شگرفی کردهتغییر 4591قبل از سال 

 Robson et)وجود نداشت، بر روی حسابرسی به اوج خود رسیده است 4591منظور راهنمایی حسابرسی معاصر که در سال 

al,2007 .)زمند استفاده از ابزارهای گوناگونی همچون رایانه، اسکنر، امروزه شرکتها به منظور اجرای عملیات روزانه خود نیا

مهمتر از همه، افزایش کاربرد سیستمهای پیشرفته و مبادله الکترونیکی اطالعات سبب . پست الکترونیکی و سایر ابزارها هستند

-فتهای فناوری نوین وفق میهمچنان که شرکتها خود را با پیشر. شده تا مبادالت شرکتها نیز به صورت الکترونیکی انجام شود

در (. Caster&Verardo,2007)دهند، حرفه حسابرسی نیز باید روشها و تکنیک خود را با توجه به این پیشرفتها تعدیل کند

 .ادمه به بحث در مورد کلیات فناوری اطالعات، کاربرد آن در علوم مالی، روشها و تکنیکهای حسابرسی خواهیم پرداخت

 

   اطالعاتفناوری

IT صوت، از اعم اطالعات نشر و رهیذخ ،یسازمانده ،یگردآور جهت هاستمیس و ابزارها از یامجموعه بعنوان آن عام یمعنا به 

 هانامه که باستان رم زمان از ییعن. گرددیم بر حیمس الدیم از قبل سال 1944 به علم این سابقه. باشدیم عدد یا متن تصویر،

 با که اکنون هم تا نمودیم یط را یکوتاه مقصد تنها هفته یک یط در بر نامه و نوشتندیم تصویر صورت به و یگللوح یرو را

 قرار اریاخت در دلخواه اطالعات ممکن زمان ترینکوتاه در یمخابرات مجهز یهاستمیس و یارایانه شرفتهیپ یابزارها از استفاده

 سراغ 4414 دهه از شیپ سال چند در توانیم را کیبرالکترون یمبتن اطالعات یفناور ییعن اطالعات نوین یفناور. ردیگیم

 توسعه و یافتند انتشار گسترده یسطح در یاطالعات جدید یهایفناور که بود 4454 دهه در تنها« کاستلز» دهیعق به .گرفت

 که میبگوی اغراق بدون میتوانیم گمانیب: گویدیم کاستلز. آمدند هم گرد جدید یپارادایم در و دندیبخش شتاب را خود توأمان

 در تقریباً و یمواز بطور کیژنت یمهندس رواج و دایشیپ اگر بویژه. شد متولد 4454 دهه در انقالب یک بعنوان IT انقالب

 .(Jindal & Singla, 2011)میکن اضافه آن به را مکان و زمان همان

-برنامه قابل وتریکامپ نیاول دیتول. داد رخ کیالکترونیفناور در عمده یشرفتهایپ که بود آن از پس و دوم یجهانجنگ یط در

 توانیم جرات به .(همان منبع)بود ستمیب قرن در IT انقالب یقیحق هسته و کیالکترونکرویم منشاء که ترانزیستور و یریز

 ،علوم مختلف یهارشته نیب در ،IT همانند نتوانسته یفناور نوع چیه ،مختلف یهایفناور ظهور خیتار طول در که شد یمدع

 ع،یصنا ن،یمتخصص ازین مورد اطالعات بتواند تا ردیگیم بکار را روز علوم یتمام دهنده،وندیپ کی بعنوانIT .دینما جادیا ارتباط

 که یبطور. دینما نیمأت ممکن وجه نیبهتر و زمان نیدرکمتر را جامعه مختلف یهاقسمت در مردم همه باالخره و هاسازمان

  .آوردیم گردهم یجهان جامعه کی در را هاملت و نورددیم در را جهان یکشورها یمرزها IT امروزه

IT دهرد اطالعاتی و گزارشگری مورد بررسی قرار میهایدانشی است که کاربرد رایانه را در سیستم(Kuhn,j.R and Sutton, 

2010) .IT این . رودتولید، پردازش و عرضه اطالعات جهت کاربر انسانی به کار میای از ابزار و روشهایی است که برای مجموعه
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سرازی، تبرادل و انتقرال    ای بررای پرردازش، ذخیرره   افزارهرای رایانره  افزارها و نرمهای مرتبط با سختدانش نوین، شامل فناوری

ه ابعراد زنردگی بشرری ایجراد کررده      این علم و مهارت جدید به سرعت رشد یافته و تغییراتی بنیرادی را در همر  . اطالعات است

ترر و برا   ارتباطرات، سراده  (. Farber,2005)دهرد معموأل ساختارها را نیز تحت تاثیر قرار می IT(.Mihalcescu,2008)است

. گرردد هرای سرازمانی مری   شود و این امر سبب تسهیل و تسریع در فعالیتهای کامپیوتری انجام میسرعت بیشتری در سیستم

-ترین عامل ماشینی آن رایانه و مهمتررین عامرل  اساسی. انسانی و ماشینی هستنداطالعات، ترکیبی از عوامل نیرویفناوری ابزار

 (.Chen & Wang, 2010)رایانه استانسانی آن، کاربر

 حسابرسی داخلی و عناصر مرتبط با آن

  .خواهیم داشتداخلی بر کنترلکوتاه  گذریقبل از پرداختن به موضوع حسابرسی داخلی ابتدا 

های عملیاتی در سازمان همواره ها و برنامهبینیسازد آن باشد که پیشای که وجود کنترل را ضروری میشاید مهمترین مسئله

توان ؛ ازاین باب می(4144الوانی، )اند و برای رفع این خطاها و اصالح عملیات، کنترل تنها راه چاره استبا درصدی خطا توأم

 . بندی کرددو شکل دستهکنترل را به 

 طور دارند و به اندکی تأثیر یا ندارند تأثیری مالی هایبر صورت که هستند هاییکنترل:(اداری)عملیاتی داخلیهایکنترل

 کارآیی و سودمندی چون اهدافی به دستیابی منظور به هاکنترل این. گیرندنمی قرار مستقل توجه حسابرسان مورد مستقیم

 (.4141، وحیدی الیزایی)یابندمی استقرار تجاری واحد دوایر و قسمتها تمام در مدیریت مورد نظر هایرویه رعایتعملیات و 
 اثر مالیصورتهای و حسابداری مدارک اتکای بر قابلیت مستقیماً که هستند هاییکنترل: (مالی)حسابداری داخلیهایکنترل

 قابل مالی صورتهای و تهیه حسابداری مدارک اتکای قابلیت ها،دارائی حفاظت :چون اهدافی به منظور دستیابی دارند و به

  .یابندمی استقرار اطمینان

 

 (مالی)حسابداری داخلیهایکنترل انواع

: مانند تجاری واحد هایفعالیت کامل و صحیح ثبت از اطمینان جهت الزم داخلیهایکنترل حداقل: (اولیه)پایه کنترل :الف

 مغایرت صورت تنظیم و تهیه غیرعادی، اقالم تعیین منظور به حساب گردش اجمالی بررسی ثابت، هایدارائی عینی مشاهده

 . ترازآزمایشی تنظیم و تهیه مغایرت، رفع یا بانکی
 و اموال از حفاظت و پایه داخلی هایکنترل اجرای حسن از اطمینان جهت که هاییکنترل: (ثانویه)انضباطی هایکنترل: ب

 گسترده آنها فعالیت حجم که گردندمی مستقر هاییشرکت در انظباطی هایکنترل.گیردمی صورت تجاری واحد هایدارائی

 :شوندمی زیرتقسیم دسته سه به خود انظباطی هایکنترل .باشدمی
 .گیردمی صورت پایه هایکنترل اجرای حسن از اطمینان حصول منظور به :سرپرستی هایکنترل: الف

 یا خسارت واردآمدن از تا شودمی گرفته بکار آنها از حفاظت و هادارائی از صحیح استفاده منظور به :حفاظتی هایکنترل: ب

 .شود جلوگیری آنها از استفاده سوء

 یک ثبت و انجام مسئولیت فردی هیچ که نحوی به کارکنان بین هامسئولیت و وظایف تفکیک :وظایف تفکیک هایکنترل: ج

ارباب ).دیگر(قسمت)فرد توسط(قسمت)هرفرد نظارت و کلی، کنترل طورب .باشد نداشته عهده به انتها تا ابتدا از را معامله

 (.4144، سلیمانی و نفری

 . پردازیمحال که موضوع کنترل روشن شد به بیان حسابرسی و اهم آن می

-قاعده است ندییفرآ یحسابرس (:AAA)کایآمر حسابداری انجمن یحسابرس ادییبن میمفاه هایهیانیب نیتدو تهیکم

 نییتع منظوره ب و اقتصادی عیوقا و تهایفعال به مربوط شواهد طرفانهیب یابیارز و آوریجمع هدف با که( کیستماتیس)مند

 . شودیم انجام نفعیذ افراد به جینتا گزارشگری و شده نییتعشیپ از ارهاییمع با اظهارات و ادعاها انطباق درجه

-حسابرسی فعالیت خودِ هایرویه و مدیریت به مربوط اول عنصر است که چهار کلیدی داخلی دارای عناصرفعالیت حسابرسی

 هایمحیط کند وحمایت می آن از که سازمانی با داخلیحسابرسی فعالیت روابط شامل نیز دیگر عنصر دو .شودداخلی می
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-داخلی اثر میاست که بر فرایند حسابرسی ITاز عناصر محیط بیرونی این فرایند (. 4151رحمانی، )شودمی بیرونی و درونی

 . گذارد

 
 (Aujla،1141)داخلیعناصر حسابرسی .4شکل

 
 

 مالیعلوم اطالعات درکاربرد فناوری

از  .به پذیرش این موضوع هستندمالی نیز ناچار علوم اطالعات در علوم مختلف،روزافزون استفاده از فناوری با گسترش

مالی میتوان به موارد زیر اشاره کرد که ممکن است به نوعی به عنوان چالشهای جدید رشته حسابرسی در علوم ITکاربردهای 

 (.4141ودیعی و موسوی نژاد،)مطرح باشند

این . مالی استدن صورتهایبو(منصفانه)وظیفه اصلی حسابرسی، اظهارنظر درباره مطلوب: گزارشگری بر خط فعالیت(الف

شده حسابداری بعنوان معیار و استفاده از استانداردهای حسابرسی برای انجام صحیح و پذیرفته موضوع از طریق توجه به اصول

توان تهیه، مالی سنتی را فقط چند بار در سال میبه دلیل زمان بر و هزینه بر بودن، صورتهای. آیدکامل حسابرسی بدست می

،هم اکنون بسیاری از رویدادها بدون مستندات کاغذی و به صورت الکترونیکی ثبت می ITبا پیدایش . رسی و منتشر کردحساب

 گیرد،با توجه به در نظرگرفتن این موضوع و اینکه حسابرسی سنتی بر مبنای رسیدگی به شواهد کاغذی صورت می شوند؛

 .بداری الکترونیک ضروری استتغییر در فرآیندهای حسابرسی برای انطباق با حسا

-هدف از مبادله .دارد...اطالعات و  ها تأثیر شگرفی بر مبادالت،الکترونیک دادهفرآیند مبادله :هامبادله الکترونیک داده(ب

جویی در هزینه و زمان شرکتها ها فراهم آوردن امکانات انجام تجارت بدون مستندات کاغذی برای صرفهالکترونیک داده

 (.zhao & C.yen,2004)بود

باید . روندافزارها هستند که به منظور استفاده در حسابداری بکار میهای خبره گروهی از نرمسیستم :هوش مصنوعی(پ

توان استفاده کرد که نمونه آن برنامه پردازش تهیه شده به وسیله یادآوری کرد که از این سیستمها در حسابرسی نیز می

بندی ای صاحبکار، طبقهه ریسک حسابرسی صاحبکار را برمبنای پیچیدگی محیط پردازشگری رایانهحسابرسی است کمؤسسات

 .کندمی

این زبان به زودی نحوه تهیه،گزارشگری و استفاده از اطالعات شرکت را به طور کامل  :تجاریزبان جامع گزارشگری واحد(ت

-10)نیز استفاده از این زبان را برای گزارشات اطالعات اصلی( SEC)کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا. تغییر خواهد داد

k)توانند از با این حال حسابرسان نیز می. های کنونی با این زبان سازگار نیستسنتی با روشحسابرسی. ها مجاز شمرده است

 (.4144یعقوب نژاد و نادری،)های حسابرسی استفاده کننداین زبان برای کاهش هزینه

 

 داخلیاساسی آن در فرایند حسابرسیو نقشهای ITدنیای 
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حسابرسری  . اسرت  عملیات تجرارت بوجرود آمرده     فرایند حسابرسی در عظیمی تغییرات تجارت، به جدید هایآوریفن ورود با

عملیرات   هردایت  و تکمیرل  کنترل، ریزی، اجرا،برنامه فرایند در حسابرسان کمک به هدف با اطالعات آوریفن داخلی مبتنی بر

 مثرل مبرادالت   جدیردی  ابزارهای از خود مبادالت تجاری انجام برای شرکتها که باعث شده IT های پیشرفت .است حسابرسی

روز  بره  قرراردادن اطالعرات   اختیرار  در باعرث  هرا  آوریایرن فرن  . کنند استفاده اطالعاتی و  بانکهای( EDI) هاداده الکترونیکی

 بره  چنردانی  عالقره  اسرت دیگرر   ممکن به روز شرکتها به اطالعات دسترسی با کاربران رو این از. کاربران است برای حسابداری

از  کراربران  تقاضرای  واقرع  در. نداشته باشرند  حسابرسان ادواری اظهارنظر تاریخی و اطالعات مبنای بر ساالنه های مالی صورت

 چره  شررکتها  روز به اطالعات اتکای قابلیت مورد در حسابرسان بدانند که هستند آنخواهان  و تغییر کرده حسابرسی یحرفه

در . است داده افزایش  ITداخلی مبتنی بر حسابرسی برای را تقاضا IT پیشرفتهای که گفت میتوان بنابراین. دارند اظهارنظری

 :از عبارتند اطالعات یفناور یاساس نقش سهاین میان 

 ی؛اجرای :الف

  ی؛عملیات :ب

 .یرقابت :ج

 نقش :ب. است IT از کارا بستر یک استقرار مستلزم که است کنترل و یحسابرسیفعالیتها اتوماسیون شامل یاجراینقش

 که است IT از یبستر یک استقرار و ایجاد شامل که تمایز وجه این با است، یاجرای نقش از یایافتهتوسعه حالت یک ،یعملیات

 یهابرنامه ییکسر استقرار شامل هم، یرقابت نقش :ج. شودیم سازمان یتجار یفرایندها کل اتوماسیون در یتوانای ایجاد باعث

 . نگریست بازار محیط در یرقابت مزیت یک بعنوان آن به بتوان که است اطالعات یفناور از جدید یکاربرد

 

 اطالعات در حسابرسیکارگیری فناوریضرورت ب

های متصل به رایانه مرکزی، داخلی و سیستمهایشبکه. یافته استافزایشاستفاده از رایانه در سازمانها با سرعت باالیی 

دهند تا اسناد و الکترونیک به طرفین امکان میسیستمهای تبادل. کننداطالعات را بین تعداد زیادی از کاربران توزیع می

 (.4149عرب مازار یزدی و خسروی،)مدارک را در یک لحظه رد و بدل کنند

ان بالقوه و بالفعل خدمات حسابداری و حسابرسی بطور روزافزون نیازمند اطالعات مربوط، درخور اعتماد و بهنگام کنندگاستفاده

ها به تهیه کنندگان اطالعات این محیط .، بسترهای تأمین این نیاز را هموار ساخته استITهای مبتنی بر و محیط. هستند

کنندگان اطالعات گیرندگان فراهم آورند و به استفادهاشکال مختلف برای تصمیم مالی را با منابع ودهند که اطالعاتامکان می

 (.Michell & Tina,2010)این امکان را می دهند که نیازهای اطالعاتی خود را بهنگام و با قابلیت تأیید باال تأمین کنند

در . شوندکننده اطالعات نیز محسوب میدهمالی هستند که به نوعی استفاتأمین گزارشگریحسابرسان یکی از اعضای زنجیره

یابند از این فناوری در جهت رسیدگی، جوید، حسابرسان نیز امکان میبهره میIT الکترونیکی که گزارشگری مالی از محیط

در . باشندهای خود داشته تری از دادههای بهنگام، دقیق وکاملپردازش و تحلیل حجم انبوه اطالعات استفاده کنند و تحلیل

توانند محور توجه خود را از ای به تحلیلی تغییریافته و حسابرسان میعصر حاضر، نگاه به جامعه حسابرسی از دیدگاه وظیفه

آوری اطالعات، اتکاپذیری، اطمینان و دقت ها و تفسیر، به تحلیل ارتقا داده و به جای صرف نیرو در جمعگردآوری داده

 (.S.bachanan & Fgibb, 2002)هندصورتهای مالی را افزایش د

 

 حسابرسیبر حرفه ITتاثیر 

مالی، مدارک حسابرسی و سایر شواهد پشتوانه، رسیدگی به صورتهای :عبارت است ازهمانطور که از خاطر گذشت، حسابرسی 

مالی، حرفه  عرصهدر  ITحال با ورود (. 4115نیکخواه آزاد،)اعم از داخل و خارج از واحد تجاری توسط حسابرسان مستقل

حسابرسان با استفاده از این ابزار جدید قادر به تحلیل و پردازش حجم انبوه . حسابرسی را نیز تحت تاثیر قرار داده است

دهد عملیات حسابرسی را ای حسابرسی، به حسابرسان امکان میفنون رایانه. اطالعات در حداقل زمان و با کیفیت باال هستند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

ای بر حرفه ، تأثیرگستردهIT. شودوری و کیفیت حسابرسی میکنند که این امر، موجب ارتقاء کارایی، بهره بطور اثربخش اجرا

 (:Janvrin et al,2008)های آن میتوان موارد زیر بیان کردکه از نمونهحسابرسی در دو دهه اخیر داشته است بطوری

 ITحسابرسی را تحت تاثیر قرار ساختار و فرآیندهای مؤسسهحسابرسی، ، رفتار و دیدگاههای افراد شاغل در مؤسسه

 .دهدمی

 IT، خودکار، حذف برخی از روشهای معین حسابرسی از طریق حسابرسیوریموجب افزایش کیفیت و بهره

 شود؛حسابرسی و ارتقای امکان انتقال اطالعات و دانش می

 سازی خود استفاده میرونیکی برای تسهیل مستندالکتهایای از کاربرگحسابرسی به صورت فزایندههایمؤسسه-

 کنند؛

 ای هستند؛گیری رایانهحسابرسی بزرگ در حال افزایش کاربرد الگوهای تصمیمهایمؤسسه 

 حسابرسی کوچک نیز به کاربردهایحتی مؤسسهIT اند؛تشویق شده 

  (.AICPA, 2006)اندحسابرسی را ضروری دانسته ،در عمل ITبسیاری از استانداردهای اخیر، افزایش نقش

 

 داخلیهای حسابرسیها و تکنیکبر روش ITتاثیر 

 و چشمگیر که تغییری زد خواهد تکیه هاییتوانمندی و انقالبی هایبر فناوری تماماً داخلیحسابرسی دور چندان نه یآینده در

 پیوسته بدهد اطمینان خواهد شد قادر داخلی حسابرسی. کرد خواهند ایجاد حسابرسان داخلی اجرایی شهای رو در را بنیانی

 در تردیدبی. شوندمی اعمال سراسر سازمان در مرتبط و مطلوب هایکنترل و شوندمی اثربخشی مدیریت با مهم هایریسک که

 داخلیی حسابرسیاندازه به را ای تغییراتیحرفه کمتر حسابداری از بیرون حتی و حسابداری در دنیای گذشته یدهه یک

 به رسدمی به نظر. کنندمی دگرسان دگرگون و را داخلیحسابرسی و دهندمی رخ کماکان این تغییرات. است کرده تجربه

 در قابلیت این. برابر برسد سه باالی به برود و فراتر مستقل حسابرسان برابر دو از تقلب کشف از حسابرسان داخلی سهم زودی

 سراسر در داخلی حسابرسی هایحرفه نقش حسابداری، یعرصه در که داد خواهد رخ نوینی هاییو فناوری هاتوانمندی اثر

 آموختگاندانش و دانشجویان از بسیاری آرزوی و رویا به را نها آ به ورود و کرد خواهد متمایز و برجسته بسیار را جهان

 . .(Farber,2005)کرد خواه تبدیل حسابداری

در  ITاستفاده از  های حسابرسی و کمبود وقت حسابرسان ،افزایش هزینه ،IT امروزه بر اثر افزایش کارایی و اثربخشی 

امروزه شرکتهای حسابرسی به منظور همراهی با  .(4145: خواجوی و حالج)مقرون به صرفه شده است حسابرسی داخلی،

ولی نکته قابل توجه این است که به  .ها و روشهای سنتی خود هستندیک، نیازمند تغییر تکن ITشرایط و تغییرات مربوط به 

در دسترس بودن منابع  ،ITحسابرسان باید عواملی از قبیل داشتن مهارت و دانش و تجربه  منظور استفاده از روشهای جدید،

IT، اطالعات صاحبکار و محیطبودن سیستمکامل های زمانی،محدودیت IT،  کارایی و اثر بخشی استفاده از تکنیکهایIT  در

ریزی خاصی شامل حسابرسان باید برنامه ،ITبه منظور استفاده از . مقابل تکنیکهای دستی و سطوح ریسک را مدنظر قرار دهند

 :موارد زیر را اجرا کنند

  تعیین اهداف استفاده ازIT؛ 

  تعیین قابلیت و امکان دسترسی به منابعIT ی آن؛هاو داده 

 ؛...(گیری، محاسبه مجدد، تسجیل و همچون نمونه)خواهند بکار گیرندهایی که میتعریف روش 

 های مورد نیاز؛تعریف شرایط خروجی 

 سازی مستندIT مورد استفاده شامل اهداف، نمودار گردش کار و هر ساختار عملیاتی دیگر آن. 

آزمون، پردازش و ارزیابی مستندات، اطمینانی منطقی مناسب و طراحی ریزیدر مرحله بعد حسابرسان باید براساس این برنامه

مسئله مهم در این جا این است که این مرحله باید قبل از . بدست آورند ITاز کامل بودن، قابلیت اعتماد، سودمندی و امنیت 

 (.Hyo & Michael,2007)صاحبکار انجام شود IT اتکاء به محیط
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 داخلیدر فرایندحسابرسی ITابزارهای 

ای هستند که به های رایانهای یا یک سری از برنامهافزارها، برنامه رایانهاین گونه نرم :حسابرسی عمومیافزارهاینرم -الف

 ای،های انتخاب شده رایانهاین فعالیتها شامل خواندن فایل .اندهای اتوماتیک مشخصی طراحی شدهمنظور اجرای فعالیت

داخلی ها به شکلی که بوسیله حسابرسانگیری و چاپ گزارشاطالعات، ارائه محاسبات، نمونهها، تلخیصبندی دادهطبقه

 . خواهد بود شود،مشخص می

ها از افزارها، دارای ابزارهای مخصوصی به منظور تحلیل جریان دادهنرم این گونه :ریزیکاربردی ردیابی و طرحافزارنرم -ب

 .و مستندکردن مبانی، مسیر، وضعیت کنترل و مراحل پردازش هستند طریق پردازش

شود، ابزارهایی های حمایت تصمیم هم از آنها یاد میکارشناسی، که بعنوان سیستمهایسیستم :کارشناسیهایسیستم -ج

دانش کارشناسان در  گیری بوسیله مکانیزه کردنداخلی در فرآیند تصمیمتوانند در جهت کمک به حسابرسانهستند که می

 . حوزه مربوطه، استفاده شوند

های تواند بمنظور آزمون ماهیت پردازش، محاسبات و کنترلها، شبیه ساز معامالت است که میآزمون داده :هاآزمون داده

های و ارزیابی( ITFS)بودنها شامل ابزارهای آزمون کاملاین تکنیک. های واقعی در رایانه، مورد استفاده قرار گیردبرنامه

 .است(BCSES)سیستم پایه

ها، فعالیتهای سیستم، برنامه اطالعات، آزمونپردازش توان به منظور آزمون فعالیتاز این تکنیک می :افزارهای مطلوبیتنرم

این تکنیک در طول استفاده از . های حسابداری استفاده کردها و تحلیل دادهروشهای کاربردی، ارزیابی فعالیت فایل داده

عرب مازار )ریزی نشده را که ممکن است در طول پردازش رخ دهد، کنترل کنندباید دسترسی و نفوذ برنامه( داخلی)حسابرسان

 .(4149: یزدی و خسروی

 ITحسابرسی مستمر و نقش

داخلی اول تغییر ارزیابی فرآیندها و عملیات تجاری و کنترلهای. بر حسابداری و حسابرسی از دو جنبه قابل بحث است ITتاثیر 

-حسابرسی و دوم روشی متقاعدکننده برای اجرای مفهوم. به خاطر گزارشگری مستمر بر خط، که در باال به آن اشاره شد

 (. 4141ازار یزدی و همکاران، عرب م)شودمستمر، که در ادامه به آن اشاره می

های جاری ها در مدت زمان اندک، انتقادهای زیادی بر شیوهو امکان پردازش حجم عظیمی از داده ITتوجه به رشد فزاینده با

دهد، زیرا این نوع حسابرسی، اغلب اثربخشی نتایج حسابرسی را بعد از تقلب و یا اشتباهاتی که رخ می. حسابرسی شده است

مالی شود که می تواند با اعتباردهی مستمر نسبت به اطالعاتبنابراین رویکرد جدیدی در حسابرسی مطرح می. کندفراهم می

 (.4141حاجی،کوپایی)رسان باشدشرکت در پیشگیری از اشتباهات عمدی یا غیر عمدی یاری

مالی را در بر ای پیوسته است که همه طول دورهونهآید، انجام حسابرسی به گمستمر چنان که از نام آن برمیمفهوم حسابرسی

-این در مقابل مفهومی است که در آن حسابرسی به صورت ادواری و گاه حتی به صورت کامأل مقطعی انجام می. گیردمی

، ITهای شده جدیدی است که جایگاه حسابرسی را ارتقاء بخشیده و در سایه پیشرفتمستمر مفهوم کشفحسابرسی.شود

 (.4145مهدوی و منصوری،)را برای این حرفه به ارمغان آورده است "ایلحظه"یت گزارشمز

و توصیه کمیته الیوت،گروه مطالعات مشترکی میان انجمن حسابداران خبره IT به سبب رشد فعالیت های تجاری،

مستمر کرد و در سابرسیاقدام به مطالعه روی ح 4555در سال (AiCPA)و انجمن حسابداران رسمی آمریکا( CICA)کانادا

شناسی است که با استفاده مستمر،روشحسابرسی: مستمر ارائه دادنهایت، این گروه مطالعاتی تعریف جامع زیر را از حسابرسی

زمانی کوتاه بعد از وقوع آنها، حسابرسان مستقل را قادر به های حسابرسی و همزمان با رویدادها یا دورهاز یک سری بیانیه

 Alles)آلس و همکاران(.CICA & AICPA,1999)کندردن اطمینانی مستند درباره ماهیت موضوع مورد نظر میفراهم ک

et al,2008)اطالعات برای ارائه خدمات حسابرسی، نظیر گزارشهای پیشرفتهمستمر را بعنوان کاربرد فناوریحسابرسی-
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مستمر قدمی دیگر در مسیر در این دیدگاه حسابرسی. انداطالعات داخلی، تعریف کردهحسابرسی ساالنه و حسابرسی فناوری

  .مالی به سمت روشهای میتنی برسیستم استتحول حسابرسی

 

IT (داخلی)های حسابرسو نگرانی 

خواجوی و )شوندهستند به اختصار تشریح می ITشوند و برخاسته از هایی را که باعث نگرانی حسابرسان میدر پایان، موضوع

 (: 4145حالج،

برای )اطالعاتیشامل سیاستها و روشهایی است که برای کسب اطمینان در این مورد که دسترسی به منابع فناوری: امنیت  -1

 .محدود به افراد و روشهای مجاز است(هاافزارها و دادهمثال، تجهیزات، نرم

الکترونیکی همیشه در تجارت. تجاری بین شریکان تجاری استبرای تسهیل معامالت ITبکارگیری : الکترونیکتجارت -2

همچنین این معامالت طی پردازش از بین نروند، . این نگرانی وجود دارد که تنها معامالت مجاز، انتقال یابند و دریافت شوند

 .(4145کوپایی، )تغییر نیابند و دوبار اعمال نشوند

جاری بهتر است دارای کنترلی کارآمد برای کسب اطمینان از این باشد که اطالعات خصوصی مشتریان واحد ت: فردیحقوق -3

 .شودهای غیرتجاری آنها حفاظت، حفاظت میاز استفاده

ها و ها، ماهوارهاین فناوری ممکن است شامل مودم. فناوری برای انتقال داده، صدا و تصویر است: فناوری انتقال اطالعات -4

داری خودکار ها و ماشینهای تحویلدادهالکترونیکیالکترونیک، تبادلها امکان استفاده از تجارتاین فناوری. فیبرهای نوری باشد

  .آورندرا فراهم می

 

 روش تحقیق

 4111 دالور،)الؤس یک به پاسخگویی یا و مسئله یک حل در علمی هاىروش کاربرد :ازاست عبارت شناسیروش نظر از تحقیق

 هاداده گردآوری نحوه( ب و تحقیق ماهیت و هدف(الف مالک دو به توجه با رفتاریعلوم در تحقیق انواع بطورکلی،(. 19 ،ص

 (.414 ،ص 4141 حجازی، و بازرگان سرمد،)شوندمی بندیتقسیم

داخلی حسابرسیاجرای فرایند در جهت IT هاىمحدودیت و موانع شناسایى جهت در حاضر تحقیق نتایج از میتوان که آنجا از

 در تحقیق، ماهیت و هدف نظر از را آن توانمی نمود، استفاده ملی صنایع پتروشیمی شرکت در فرآیند این تسهیل و هدایت و

ه ب. است خاص زمینه یک در کاربردی دانش توسعه کاربردی، تحقیقات هدف زیرا. آورد حساب به کاربردی تحقیقات رده

 نحوه نظر از و( 15ص ،4141دیگران، و سرمد)شودمی هدایت دانش عملی کاربرد سمت به کاربردیتحقیقات دیگر، عبارت

 پرسشنامه از عمده بطور پیمایشی تحقیق ایبر. باشدمى پیمایشى نوع ازی توصیف تحقیقات جزو حاضر تحقیق ها،داده گردآوری

 تحقیق در(. 141ص ،4114 خاکی،)شودمی استفاده نیز... و مشاهده، مصاحبه، قبیل از دیگری فنون از اما شود،می استفاده

 و جنسیت سن، قبیل از نمونه اجزاء اغلب، محقق جامعه،کل به آن تعمیم و نمونه توزیع چگونگی توصیف بر عالوه پیمایشی

 (.415 ص، 4141 دالور،)کندمی بررسی را متغیرها سایر

 

  نمونه و آمارىجامعه

-ملی صنایع شرکت( مدیران و کارشناسان)داخلیمدیره و تیم حسابرسی هیئتاعضای شامل حاضر تحقیق آماریجامعه

 آورده 4 جدول در سمت تفکیک به این جامعه. بودند فعالیت مشغول سازمان این در 4151 سال در که باشدمى پتروشیمی

 .است شده
 آمارى جامعه آمار. 1 جدول

 تعداد سمت

 5 ت مدیرهئهی
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 1 داخلییس حسابرسیئر

 2 حسابرسی سرپرست

 2 مدیر حسابرسی 

 3 حسابرس ارشد

 5 حسابرس

 11 جمع کل

 

 همین بر باشد؛حجم جامعه با حجم نمونه برابر می که شد استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم محاسبه براى تحقیق این در

 .های توزیعی دریافت شدپرسشنامةو تمامی  شد توزیع افراد بین پرسشنامه 44 تعداد اساس

 

 هاداده آوریجمع ابزار

 از شده استخراج الزامات نظرگرفتن در با پرسشنامه. شدند آورىجمع ،ساخته محقق پرسشنامة استفاده با نیاز مورد هاىداده

 بود سؤال 11 داراى شده تهیه پرسشنامه نهایت در. شد فراهم و تهیه الزامات از یک هر براى سؤاالتى طرح و پژوهشى ادبیات

 مورد کارشناسان و اساتید نظر محتوا روایى تعیین برای. بود مشخص مربوطه الزامات به هاسؤال از یک هر ارتباط آن در که

و  سازمان مدیران و کارشناسان از تعدادی اختیار در پرسشنامه همچنین. گردید رفع آنها ابهامات و اشکاالت گرفت قرار استفاده

 و آنها نظرات براساس سپس ؛شد جویا پرسشنامه هاىکاستى و ابهامات وجود مورد در آنها نظر و شد قراردادهاساتید دانشگاهی 

 برای. گردید آماده اجرا برای نهایی پرسشنامه ترتیب این به و هستند کافی وضوح دارای االتؤس که گردید معلوم اساتید نظر

-نرم از استفاده با پرسشنامه هاىلفهؤم براى آن مقدار که است شده استفاده کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه پایایی محاسبه

 . اندشده داده نشان 1 جدول در و محاسبه SPSS 18 افزار

 

 

 

 

 
 پرسشنامه هاىلفهؤم آلفای کرونباخ. 2جدول

 لفای کرونباخآ تعداد سؤاالت متغیر

 11/0 4 آموزشی الزامات

 77/0 7 سیستمی الزامات

 17/0 5 فنى الزامات

 77/0 5 فرهنگی الزامات

 13/0 7 قانونی الزامات

 71/0 27 مجموع

 

 هایافته

 .داده شده است نشان 1 جدول در نمونه جامعه شناختى جمعیت هاىویژگى آمار: توصیفى هاىیافته

 N= 11 پاسخگویان شناختى جمعیت توصیف. 3 جدول

 فراوانیدرصد  فراوانی  عنوان
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 .تاى به شرح ذیل اسنمونه t لیلى براساس آزمونحهاى تیافته: هاى تحلیلىیافته

 

شرکت ملی صنایع  در ITمبتنی بر  داخلیو اجرای فرایند حسابرسی سازىپیاده برای فنی هاىمحدودیت میزان: اولسؤال

  است؟ حدى چه در پتروشیمی

 .با میانگین نظری فنی هاىمحدودیت میانگین اختالف معنادارى بررسى براى اىنمونه تک t آزمون نتیجه. 4جدول

 3=میانگین نظری   

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

درجه  tمقدار 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

سطح 

 پایین

 سطح  باال

 محدودیتهاى

 فنی

11/3 714/0 40/1 72 155/0 1043/0 04/0- 25/0 

 

 انحرافو  44/1میانگین  اندداده پاسخ فنى هاىمحدودیت به مربوط سؤاالت همه به که نفرى44 براى دهدمى نشان 1 جدول

 میانگین اختالف معنادارى بررسى براى را اىنمونه تک t آزمون نتیجه جدول این همچنین. است آمده بدست 14/1استاندارد

 معنادارى سطح در 51 آزادىرجه د با کهاست  11/4 آمده بدست t مقدار. دهدمى نشان 1 نظرى میانگین با فنى محدودیتهاى

 بطور 1 تجربى میانگین از فنى محدودیتهاى براى آمده بدست میانگین که پذیرفت تواننمىبنابراین  ؛دارد قرار 499/1

 

 

 

 جایگاه شغلی

 277/0 5 عضوء هیئت مدیره

 55/0 1 داخلیرئیس حسابرسی

 11/0 2 سرپرست حسابرسی

 11/0 2 مدیر حسابرسی

 17/0 3 حسابرس ارشد

 277/0 5 حسابرس

 

 

 سن

25-20 1 55/0 

30-25 3 17/0 

35-30 7 333/0 

40-35 4 22/0 

45-40 2 11/0 

50+ 2 11/0 

 

 

 

 کاریتجربه

 11/0 2 سال  5زیر 

 22/0 4 سال 10-5

15-10 3 17/0 

20-15 3 17/0 

 227/0 5 سال به باال20

 

 سطح تحصیالت

 444/0 1 لیسانس

 333/0 7 فوق لیسانس

 22/0 4 دکتری
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 سازیپیاده برای فنی محدودیتهاى میزان گفت توانمى پژوهش سؤال این به درپاسخ لذا است؛ ترپایین یا باالتر معنادارى

 .است متوسطى سطح در ITمبتنی بر  داخلیهرچه بهتر فرایند حسابرسی

 

شرکت ملی در  ITمبتنی بر یداخلیحسابرس ندیفرا یاجراو  سازیپیاده برای آموزشى محدودیتهاى میزان: دوم سؤال

 است؟ اندازه چهبه  صنایع پتروشیمی
 .آموزشی با میانگین نظری هاىمحدودیت میانگین اختالف معنادارى بررسى براى اىنمونه تک t آزمون نتیجه. 5جدول

 3=میانگین نظری   

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

درجه  tمقدار 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 سطح  باال سطح پایین

 محدودیتهاى

 آموزشی

11/2 717/0 123/3- 71 004/0 2043/0 34/0- 015/0 

 

و  44/1میانگین  اندداده پاسخآموزشی  هاىمحدودیت به مربوط سؤاالت همه به که نفرى 44 براى دهدمى نشان 9 جدول

 اختالف معنادارى بررسى براى را اىنمونه تک t آزمون نتیجه جدول این همچنین. است آمده بدست 14/1 استاندارد انحراف

 با کهاست  -411/1 آمده بدست t مقدار جدول، این طبق .دهدمى نشان 1 نظرى میانگین باآموزشی  محدودیتهاى میانگین

 محدودیتهاى براى آمده بدست میانگین که پذیرفت توانمىبنابراین  دارد قرار 111/1 معنادارى سطح در 54آزادىرجه د

 میزان گفت توانمى پژوهش سؤال این به پاسخ در لذا است؛ ترپایین معنادارى طور به 1 تجربى میانگین ازآموزشی 

 .قرار دارد باالیی سطح در ITمبتنی بر داخلیفرایند حسابرسی سازیپیاده برای آموزشی محدودیتهاى

 

 درچه شرکت ملی صنایع پتروشیمیداخلی برای اجرای فرایند حسابرسی سیستمی محدودیتهاى میزان: سؤال سوم

 است؟ حدی
 .سیستمی با میانگین نظری هاىمحدودیت میانگین اختالف معنادارى بررسى براى اىنمونه تک t آزمون نتیجه. 7جدول

 3=میانگین نظری   

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

درجه  tمقدار 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 سطح  باال سطح پایین

 

 محدودیتهاى

 سیستمی

 

22/3 

 

7771/0 

 

215/1 

 

72 

 

175/0 

 

0015/0 

 

44/0 

 

257/0 

 

و  11/1میانگین  اندداده پاسخسیستمی  هاىمحدودیت به مربوط سؤاالت همه به که نفرى 44 براى دهدمى نشان 1 جدول

 اختالف معنادارى بررسى براى را اىنمونه تک t آزمون نتیجه جدول این همچنین. است آمده بدست 15/1 استاندارد انحراف

 با کهاست  14/4 آمده دست به t مقدار جدول، این طبق. دهدمى نشان 1 نظرى میانگین با سیستمی محدودیتهاى میانگین

 محدودیتهاى براى آمده بدست میانگین که پذیرفت تواننمىبنابراین  ؛دارد قرار 459/1 معنادارى سطح در 51 آزادىرجه د

 میزان گفت توانمى پژوهش سؤال این به پاسخ در لذا است؛ ترپایین یا باالتر معنادارى طور به 1 تجربى میانگین از سیستمی

 .است متوسطى سطح در  ITمبتنی برداخلی فرایند حسابرسی سازی پیاده برای سیستمی محدودیتهاى
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شرکت در  ITمبتنی بر  یداخلیحسابرس ندیفرا برای اجرای اجرایى و قانونی هاىمحدودیت میزان: سؤال چهارم

 است؟ حدی چه ملی صنایع پتروشیمی
 .اجرائی با میانگین نظری قانونی و هاىمحدودیت میانگین اختالف معنادارى بررسى براى اىنمونه تک t آزمون نتیجه. 7جدول

 3=میانگین نظری   

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

درجه  tمقدار 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 سطح  باال سطح پایین

 محدودیتهاى

 قانونی و اجرائی

 

71/2 

 

7157/0 

 

310/5- 

 

74 

 

000/0 

 

317/-0 

 

427/0 

 

225/0- 

 

میانگین  اندداده پاسخ قانونی و اجرائی هاىمحدودیت به مربوط سؤاالت همه به که نفرى 44 براى دهدمى نشان 1 جدول

 معنادارى بررسى براى را اىنمونه تک t آزمون نتیجه جدول این همچنین. است آمده بدست 14/1استاندارد انحرافو  14/1

 آمده دست به t مقدار جدول، این بنابر. دهدمى نشان 1 نظرى میانگین با قانونی و اجرائی محدودیتهاى میانگین اختالف

 آمده بدست میانگین که پذیرفت توانمىبنابراین  دارد قرار 1114/1 معنادارى سطح در 51 آزادىرجه د با کهاست  -141/9

-مى پژوهش سؤال این به پاسخ در لذا تراست؛پایین معنادارى طور به 1 تجربى میانگین از قانونی و اجرائی محدودیتهاى براى

شرکت ملی  در ITمبتنی بر داخلی فرایند حسابرسی و اجرای سازی پیاده برای قانونی و اجرائی محدودیتهاى میزان گفت توان

 .است باالیی سطح صنایع پتروشیمی

 

ملی صنایع شرکت  در یداخلیحسابرس ندیفرا یاجراو  بکارگیری براى فرهنگى محدودیتهاى میزان: سؤال پنجم

 است؟ حدی چهپتروشیمی در 
 .فرهنگی با میانگین نظری هاىمحدودیت میانگین اختالف معنادارى بررسى براى اىنمونه تک t آزمون نتیجه. 1جدول

 3=میانگین نظری   

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

درجه  tمقدار 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 سطح  باال سطح پایین

 

محدودیتها

 فرهنگی ى

 

11/3 

 

5757/0 

 

40/11 

 

72 

 

000/0 

 

5143/0 

 

514/0 

 

715/0 

 

و  44/1میانگین  اندداده پاسخ فرهنگی هاىمحدودیت به مربوط سؤاالت همه به که نفرى 44 براى دهدمى نشان 4 جدول

 اختالف معنادارى بررسى براى را اىنمونه تک t آزمون نتیجه جدول این همچنین. است آمده بدست 95/1 استاندارد انحراف

 با کهاست  11/44 آمده دست به t مقدار جدول، این بنابر. دهدمى نشان 1 نظرى میانگین با فرهنگی محدودیتهاى میانگین

 براى آمده بدست میانگین که پذیرفت توانمىبنابراین  دارد قرار 1114/1 کمتراز معنادارى سطح در 51 آزادىرجه د

 میزان گفت توانمى پژوهش سؤال این به پاسخ در لذا است؛ باالتر معنادارى طور به 1 تجربى میانگین از فرهنگی محدودیتهاى

 .است پایینی سطح در شرکت ملی صنایع پتروشیمیداخلی فرایند حسابرسیدر  IT بکارگیری برای فرهنگی محدودیتهاى

 

 گانهپنج محدودیتهاى بندىرتبه
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 فریدمن آزمون از ، ITمبتنی بر  داخلیاجرای فرایند حسابرسی دره پنجگان محدودیتهاى بندىرتبه امکان بررسى جهت 

 آمده دست به بندىهرتب لذا و داشت قرار 19/1از  کمتر معنادارى سطح در مناسب (41/1)دوى خى مقدار با که شد استفاده

 :اندآمده زیر در اهمیت ترتیب به الزاماتلذا . بود معتبر و معنادار

 ؛قانونى الزامات 

 آموزشى؛ الزامات 

 سیستمى؛ الزامات 

 فنى؛ الزامات 

 فرهنگى الزامات. 

 محدودیتها بندى رتبه معنادارى براى فریدمن آزمون نتیجه. 7 جدول

 44 تعداد

 14/441 مقدار خی دو

 1 درجه آزادی

 111/1 داریسطح معنی

 

 است مشخص که طور همان .دهدمی نشان را آمده دست به بندى رتبه معنادارى بررسى براى فریدمن آزمون نتیجه 5 جدول

 ارائه بندى رتبه لذا. قرار دارد 19/1 از کمتر معنادارى سطح در 1 آزادى درجه با که است آمده بدست 1/441 دو خى مقدار

 اهمیت از فرهنگى و قانونى سیستمى، آموزشى، فنى، محدودیتهاى بنابراین .است معنادار نیز آمارى لحاظ به 5 جدول در شده

 به فرهنگى و فنى سیستمى، آموزشى، قانونى، محدودیتهاى و نیستند برخوردار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در یکسانى

 .هستند اهمیت پنجم تا اول هاىرتبه در ترتیب

 گیریبحث و نتیجه

شرکت  در ITمبتنی بر داخلیو اجرای فرایند حسابرسی سازىپیاده برای فنی محدودیتهاى میزان از آمده بدست آزمون نتیجه

 نیز نظرى لحاظ به. دارد قرار متوسطى سطح دراین شرکت  در فنى الزامات که دارد امر این بر داللت ملی صنایع پتروشیمی

 راه قصد که سازمانى و مؤسسه هر. است اندازىراه براى پیشگام و مقدماتى شرایط از فنى امکانات و تشکیالت که است مشخص

 موضوعى اولین مسلّم طور به باشد داشته را دیگرى(ITحسابرسی مبتنی بر ) الکترونیک فعالیت هر یا ارزیابى سیستم اندازى

 بدست آزمون نتیجه .باشد مطرح جدى محدودیت یک عنوان به تواندنمى وجود این با. است فنى امکانات اندیشدمى آن به که

 که دارد داللت امر این بر... شرکت در داخلیو اجرای فرایند حسابرسی سازیپیاده جهت آموزشى محدودیتهاى میزان از آمده

 معمول، بطور. رودمى بشمار مهم هاىمحدودیت از و دارد قرار متوسط از کمتر سطحى در ....شرکت در که آموزشى الزامات

 فقدان حتى و حدودیتم. گیرندمى قرار IT از استفاده براى الزم هاىآموزش جریان در کمتر سازمانى، مدیران حتى و کارکنان

ملی صنایع  شرکت مدیران و کارکنان رسدمى نظر به. شودمى دیده نیز ITحسابرسی مبتنی بر  اندازىراه در آموزشى هاىدوره

. دهستن داخلیبیشتر فرایند حسابرسیچه برای تسهیل هر IT  از استفاده و آشنایى براى الزم هاىآموزش نیازمندپتروشیمی 

 ITمبتنی بر  داخلیفرایند حسابرسیو اجرای  سازیپیاده جهت سیستمی هاىمحدودیت میزان از آمده دست به آزمون نتیجه

 نه دیگر بعبارت. دارد قرار متوسط سطحىدر  ملی صنایع پتروشیمیشرکت  در سیستمى الزامات که دارد امر این بر داللت

 میزان از آمده بدست آزمون نتیجه .است جدى هاىمحدودیت از اینکه نه و است مطلوبى شرایط داراى گفت توانیم

 امر این بر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ITمبتنی برداخلی فرایند حسابرسی و اجرای سازىپیاده قانونی هاىمحدودیت

 و قانونى سازىشفاف که است معنى بدان این. دارد قرار پایینى سطحدر شرکت  این در قانونى الزامات که دارد داللت

 میزان از آمده بدست آزمون نتیجهنهایتأ . است نگرفته صورت داخلیفرایند حسابرسی اجراى جهت آن با مرتبط سازوکارهاى

 از شناخت و آگاهى که دارد داللت امر این بر IT داخلی مبتنی برفرایند حسابرسی ارگیریکب جهت فرهنگى محدودیتهاى
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-راه هاىمحدودیت از اینکه بر عالوه واقع در که دارد قرار متوسط از باالتر سطحى در داخلیفرایند حسابرسی در ITبکارگیرى

 را نواقص از اىپاره تواندمى که شودمى محسوب فرآیند این قوت نقاط و مثبت موارد از بلکه شودنمى محسوبسیستم  اندازى

 .دهد پوشش

ای از فناوری اطالعات و استفاده گسترده گیری،ل عملیات حسابرسی و کمک به تصمیممنظور تسهیهای حسابرسی بتیمامروزه 

موجب افزایش  های داده،پایگاهارتباطی و هایشبکه ها،فزون فناوری اطالعات نظیر رایانهگسترش روزاکنند تکنیکهای آن می

که در دو دهه اخیر طوریب. گیری شده استو دسترسی به اطالعات برای تصمیم اطالعاتردازش و تحلیلپ سرعت انتقال،

حرفه تأثیر شگرفی را بر کاربردی، گیری از ابزارهای متنوعی همچون نرم افزارهای عمومی،تفاده از فناوری اطالعات با بهرهاس

 .حسابرسی گذارده است

IT ها و بازنگری تحریف یت روابط با مشتری،مدیر داخلی،کنترلهایارزیابی ،ریزی حسابرسیدر انجام فعالیتهایی از قبیل برنامه

  .کنندتواند حسابرسان را یاری می تقلبات گزارشگری،

 

 های انجام تحقیقمحدودیت

 همواره. شودخت و معرفتی هر چند نازل میشکی نیست که هر انسان در برخورد با پدیده های محیط زندگی خود صاحب شنا

 از. دهندمی نشان را خود نیز کار ابتدای در حتی آنها از بخشی که هستند مواجه محدودیتهایی با خود تحقیقات در پژوهشگران

 شده موجب که دارد وجود مشکالتی زمینه این در. است اطالعات و آمار به دسترسی پژوهش و تحقیق ارکان ترینعمده

 از بخشی. نباشد ممکن راحتی به کشور در...  و اطالعاتی بانکهای آمار، مجالت، کتب، به دسترسی قبیل از تحقیقاتی خدمات

 تلقی خصوصی سبب غلط، فرهنگ دیگر سوی از و است فوق تحقیقات خدمات از یک هر کمبود یا فقدان از ناشی مشکل این

 . کنندمی خودداری دیگران به خویش هاییافته انتقال از نوعی به سساتمؤ و افراد نتیجه در و شده موارد این کردن

به تیم حسابرسی  تنهااین پژوهش  هاىیافته. کرد اشاره پژوهش جامعه و نمونه بهمیتوان  پژوهش هایمحدودیتاز  -4

 که کردمى کمک پژوهش این هاىیافته جامعیت به قطعى طور به سایر شرکتها هاىدیدگاه. شودمى محدودشرکت 

 . پذیر نبودکمبود وقت و منابع ریالی امکان توجه با نیز عمل این انجام متأسفانه

 عواملدر این رابطه  .شودمى شامل را حسابرسی سازىپیاده هاىمحدودیت و موانع از اىپاره تنها حاضر پژوهش -1

 نشده منظور حاضر پژوهش در مفروض مفهومى مدل در که باشند داشته حضور توانندمى ارتباط این در نیز دیگرى

 .اند

 .کرد شارها پیشینه بسیار ضعیف موضوع به طورکلی بهمیتوان  پژوهشدیگر  هایمحدودیتاز  -1

 محدودیت. گیرد قرار مشابه های پژوهش یا و پژوهش این روی پیش مانعی عنوان به است ممکن که مواردی دیگر از -1

 . است دیگر جوامع به نتیجه تعمیم در

 

 پیشنهادها

  ملی صنایع پتروشیمیبرای شرکت  کاربردی پیشنهادات: الف

 اجرا و ریزىبرنامه ،الزم در رابطه با فناوری اطالعات آموزشهاى است الزم ،با توجه به نتیجه حاصل از پژوهش: آموزشى الزامات

 اسرت  الزم نروین،  تفکرهراى  از ناشى طبیعى هاىاسترس کاهشلذا با توجه به ماهیت ریسک باالی حسابرسی الزم است  .گردد

 و ریرزى برنامره  داخلیتیم حسابرسی سطح در مدیریت، و تضاد مدیریت استرس، مدیریت ،ریسکمدیریت استانداردهاى آموزش

 .در دستور کار قرار گیرد  ITهمچنین الزم است آموزشهای الزم در زمینه  .گردد عملیاتى

 پیشنهادهاى نظام ،شرکت این در فعال کارهای حسابرسی هاىتخصص گسترده طیف به توجه با است الزم: سیستمى الزامات

 .کند فعالیت به شروع و اندازىراه ریزى،برنامه موجود، ناب هاىایده و تجارب نظرات، نقطه آورىجمع هدف با سازمان
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 فضاى در اطالعاتامنیت استانداردهاى از شرکت کاربرى هاىالیه شناختى ضعف با توجه به: قانونی -فنى الزامات

-تصمیم در زیادى تأثیر اشاره، مورد موضوع شناخت عدم از ناشى روحى و فکرى هاینگرانیدل و دیجیتال و (اسناد)فیزیکى

 متخصصین از گیرىبهره با (بازرسی)شرکت اطالعات حفاظت تیم است، الزم و داشته تیم حسابرسی داخلی این هاىگیرى

-رفع موانع فنی و قانونی باعث تسهیل هر چه بیشتر در فرایند پیاده. نماید اقدامو ایجاد زیر ساختها  اطالع به نسبت مجرب

 . رنگ شودگردد که باید تالش شود این موانع کمسازی ساختارها برای اجرای عملیات می

 خراص  موضوع بر تمرکز محوله، مأموریتهاىباالی  تنوع کارحسابرسی داخلی چالشی است و  اینکه به توجه با: فرهنگى الزامات

 و حمایرت  جهرت  در یمناسرب  ذهنیرت مناسبی صورت پرذیرد ترا    سازى شفاف و مستمر رسانى اطالع است الزم پذیرد، نمى را

 .نماید القاءبه کارکنان  را سازمانى مختلف هاىالیه همراهى

 

 آتی تحقیقات برای پیشنهاداتی: ب

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی داخلی درحسابرسی فرایند بر اطالعات فناوری محدودیتهای و موانع بررسی هدف با پژوهش این

 به اما اندآمده بدست هاى علمىگیرىپى و مداقه با چند هر پژوهش این در بررسى مورد الزامات که است ذکر الزم به. شد اجرا

 که شودپیشنهاد مى هستند حوزه این در پژوهش به عالقمند که پژوهشگرانى لذا به. شوندنمى شامل را الزامات همه مسلم طور

. سازمانهای دیگر اجرا نمایند و نتایج خود را با این پژوهش مورد مقایسه قرار دهند دیگری در متنوع هاىالگوى از استفاده با

  در سازمانهای دولتی ایران ITداخلی مبتنی بر ای مربوط به حسابرسیهسازی فناوریبررسی مسائل و مشکالت پیادههمچنین 

سازی پیاده پیامدهای و عواقب و یا بررسی (.شرکتهای خصوصی حسابرسی)دیگر و همچنین مقایسه آثار آن با بخش خصوصی

الکترونیکى شدن حرفه  آمادگى دقیق تشخیص و نهایتأ بررسى و .کارکنان رفتارفردی بر ITداخلی مبتنی بر و اجرای حسابرسی

 . حسابرسی
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