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 مقدمه 
اواسط های الکترونیکی در های نخستین حسابرسی مستمر به زمان آغاز بکارگیری تجزیه و تحلیل دادهگام

. پیشرفت در فناوری ]21[گردد های کنترل داخلی با کمک کامپیوتر، بر میبا تمرکز بر آزمون 1970

ها در این مدت همگی به نحوی سعی در تامین نیازهای متنوع استفاده کنندگان اطالعات به همراه نوآوری

گذاشته و آن را از شکل سنتی اطالعات مالی داشتند. تحوالت فناوری اطالعات بر گزارشگری شرکت تاثیر 

هنگام بودن حرکت سوق داده است. هنگامی که گزارشگری به سمت به 1هنگامبه سمت گزارشگری به

کنندگان از حرفه حسابرسی انتظار توسعه خدمات موجود گذاران، اعتباردهندگان و نظارتکند سرمایهمی

همان حسابرسی مستمر است که برای اطالعات را دارند. از جمله این خدمات، اطمینان بخشی مستمر یا 

های شبکه های بعدی در سیستم. پیشرفت]1[شودتجاری موجود در بازارهای سرمایه حیاتی محسوب می

، باعث ترغیب بیشتر محققان برای پژوهش در حوزه حسابرسی مستمر گردید 2ریزی منابع بنگاهو برنامه

]24[. 

( حسابرسی مستمر را فرایند اصولی و 1388مهدوی و کاظم نژاد ) ( به نقل از2001رضایی و همکاران )

آوری شواهد الکترونیکی حسابرسی، به عنوان مبنای معقول برای اظهارنظر نسبت به مند جمعنظام

. اگر ]8[کنند هنگام تعریف میهای مالیِ تهیه شده تحت سیستم حسابداری بهمطلوبیت ارائه صورت

از حسابرسی مستمر داشته باشیم باید عنوان کنیم که حسابرسی مستمر عبارت  تریبخواهیم تعریف کامل

آوری الکترونیکی اطالعات حسابرسی به عنوان مبنای معقول جهت اظهارنظر است از روش منظم جمع

 .]3[گیرد ای مستمر تمام طول دوره مالی را در بر میکه به گونه ]7[حسابرس 

ریزی آغاز و فعالیت گذارد به نحوی که با برنامهابرسی تاثیر میحسابرسی مستمر بر کل فرایند حس

گیرد. حسابرسی مستمر، فرایندی را معرفی حسابرسی، گزارشگری و فرایندهای همراه آن را در بر می

حسابرسی  .]24[شودنماید که بر اساس آن به طور خودکار و مستمر کنترل و ارزیابی ریسک انجام میمی

هنگامِ صد ای یک نمونه از معامالت را به حسابرسی بهم جاری حسابرسی یعنی بررسی دورهمستمر، پارادای

و بر خالف رویکرد حسابرسی سنتی، این تغییر جهت در اجرای  ]2[درصد معامالت تغییر داده است 

)حسابرس  3های مختلف حسابرسیهای حسابرسی امکان انجام یک مشارکت همسطح بین گروهروش

های مختلف انجام گرفته در یک دهه اخیر نشان . پژوهش]24[سازد داخلی و مستقل( را برقرار می

های ریزی برای بکارگیری حسابرسی مستمر در حوزهدهندگان در حال برنامهدهند که اکثریت پاسخمی

ها اند. این پژوهشودهسازی نمفعالیت تجاری خویش هستند یا اینکه تاکنون حسابرسی مستمر را پیاده

 .]11[اند همچنین بر چگونگی دستیابی به اهداف، در حسابرسی مستمر نیز تمرکز نموده
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( در پژوهشی به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی حسابرسی 1395سپاسی و قاسمی )

یت و شایستگی کارکنان، مستمر در ایران پرداختند، و نتایج آنها نشان داد که عواملی از قبیل صالح

استقالل حسابرسان، لزوم استفاده از ابزارهای حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر، افزایش تقاضا از سوی ذینفعان 

های مدیریت جهت ارائه گزارشات حسابرسی مستمر، افزایش پاسخگویی مدیریت و استقرار سیستم

 .]5[دارندسازی حسابرسی مستمر ای بسیار قوی با پیادهریسک، رابطه

سازی حسابرسی مستمر را با های فناوری اطالعات مختلف برای پیاده( طراحی2010کوهن و ساتن )

ریزی های برنامهتوانند در سیستمیکدیگر مقایسه کرده و اظهار داشتند که این مفاهیم با اندکی تفاوت می

( به 2014( و هاردی )2014)همکاران مطالعات دیگری همچون سینگ و  ]17[منابع بنگاه اعمال شوند

های ( نیز به رویکردهای متفاوت بکارگیری حسابرسی مستمر، در پژوهش2017نقل از وینز و همکاران )

خود اشاره داشتند، با این وجود در ادبیات حسابرسی فقدان رویکردی استاندارد و یکپارچه برای بکارگیری 

اند و ها و مزایای حسابرسی مستمر اشاره کردهشای به ارزحسابرسی مستمر وجود دارد. افراد حرفه

هایی اند اما هنوز شرکتای متنوعی را نیز برای این نوع از حسابرسی ارائه دادههای حرفهدستورالعمل

باشند و دانش اندکی از چگونگی اجرای هستند که در مراحل آغازین بکارگیری حسابرسی مستمر می

در حالی که واحد حسابرسی داخلی با بکارگیری »( نشان داد 2017ی )ویت. پروتی]24[اثربخش آن دارند

اما سطحی که حسابرسی مستمر « یک حسابرسی مستمر قوی قادر به دستیابی به نتایج تاثیرگذار است

 .]20[در واحد تجاری بکارگرفته شده در سطح نسبتا پایینی قرار دارد 

های مواجه با آن های حسابرسی و روششتر بر چالشمباحث مطروحه در باال اشاره به ضرورت تاکید بی

پردازیم که عبارتند از، روش اجرای روی حسابرسی میدارد. در ادامه، ابتدا به بحث درباره سه چالش پیش

حسابرسی، مشارکت بین حسابرس داخلی و مستقل، نقشی که حسابرس داخلی بر عهده دارد و سپس 

پردازد و های حسابرسی مینماییم که به چالش( را بیان میCAAI) 1رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه

دهد. هدف از پیشنهاد های حسابرسی را نشان میتغییرات در فرایند و ابزارهای حسابرسی و نقش گروه

رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه این است که اثربخشی حسابرسی را به واسطه ارتقای همکاری بین 

 چنین اصالح نقش حسابرس داخلی و مستقل، بهبود بخشد.های حسابرسی و همگروه

 های فعلی حسابرسیچالش

ای که حسابرسان )داخلی و مستقل( در حین انجام حسابرسی شرکت های عمدهدر این بخش به چالش

های پردازیم. پژوهشها با حسابرسی مستمر مرتبط هستند، میاند و اینکه چگونه این چالشبا آن مواجه

اند و از ارتباطات درونی این ها به صورت مجزا تمرکز نمودهی بر یافتن پاسخی برای این چالشحسابرس

. همانگونه که در مقدمه نیز اشاره شد، ادبیات حسابرسی محدود به ]24[اندها با یکدیگر غافل بودهچالش

مانده است و در به تواند روش اجرای حسابرسی را بهبود بخشد، باقی اینکه چگونه حسابرسی مستمر می
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ها ارائه دهد، تواند در مواجه با این چالشنمایش گذاشتن تصویری کلی از آنچه که حسابرسی مستمر می

 ناتوان بوده است.

 چالش اول: بهبود روش اجرای حسابرسی
زا، تغییرات سریع در محیط های هزینهامروزه حسابرسان با افزایش خطر دعاوی حقوقی، کاهش فعالیت

( بر این عقیده است که حسابرسی 1997. الیوت )]24[قانونی و رشد تقاضای ذینفعان مواجه هستند

های حسابرسی شود. زمانی که مدیران، حسابرسی تواند منجر به افزایش کارایی در اجرای روشمستمر می

ام مورد بررسی و هنگهای آنان به طور مستمر و بهبرند با علم به این که فعالیتمستمر را به کار می

. ]13[تری را نسبت به قبل اتخاذ کنند های کاراتر و متفاوتکنند تصمیمگیرد، سعی میرسیدگی قرار می

. اتکای روزافزون به ]1[ی اجرای حسابرسی تأثیر مثبتی خواهد گذاشت این رفتارها بر کیفیت و نحوه

ام را به وجود آورده که در آن همگام با وقوع هنگهای بهفناوری اطالعات، محیطی با فرایندِ تحلیل داده

شود. در چنین محیطی تغییر جهتِ روش اجرای حسابرسی، به سمت رخداد، اطالعات به سرعت تهیه می

ها و خطرات در کنار ایجاد تواند با فراهم نمودن اطمینان مستمر در خصوص کنترلحسابرسی مستمر می

)مکانیزه شدن( فرایندهای  1ش افزوده خلق نماید. خودکار شدنِفرصت برای انجام اقدامات اصالحی، ارز

در جهت آزمون نمودن کل جامعه  2تر از منابع واحد حسابرسیتواند باعث استفاده اثربخشحسابرسی می

. ارزیابی مستمر ]24[گیری استفاده شودهای حسابرسی، از نمونههدف باشد تا اینکه صرفا برای اجرای رویه

ترین شکل خود مورد استفاده سازد تا منابع واحد حسابرسی را به اثربخشسابرس را قادر میاز خطرات، ح

عملیات  های مورد حسابرسی، تکاملی را که در فناوری اطالعات در حوزهقرار دهد. با این وجود شرکت

. ]23[اند اند هنوز در خصوص حسابرسی از شرکت خویش، تجربه ننمودهتجاری خویش تجربه کرده

دهد که رویکردهای سنتی های مختلفی که در طول دو دهه اخیر رخ داده، نشان میمتعاقبا رسوایی

 .]22[های موجود فعلی مطابقت یابد تواند به طور کامل با چالشحسابرسی نمی

 افزایش همکاری بین حسابرس داخلی و مستقل چالش دوم:

رسی را به واسطه مبادله دانش و تجربه بین تواند کیفیت حسابمشارکت حسابرس داخلی و مستقل می

های داخلی آشنا هستند، آنها بهبود ببخشد. حسابرسان داخلی که به خوبی با ساختارها، فرایندها و کنترل

توانند دانشی )با توجه به تجربه خویش( مختص سازمان خویش ارائه دهند که حسابرسان مستقل قادر می

های معینی را که به نحو مطلوب در طی تواند احتمال رخداد ریسکبه کسب آن نیستند. این دانش می

اند، کاهش دهد. مزایای چنین مشارکتی به خوبی آشکار شده و فرایند حسابرسی پوشش داده نشده

استانداردهای حسابرسی نیز حسابرسان مستقل را به استفاده بیشتر از کار انجام گرفته توسط حسابرسان 

ند. با این وجود مشارکتی که فراتر از تبادل اطالعات باشد )مانند تبادل گزارشات اداخلی ترغیب کرده

                                                           
1 Become Automated 

صاحبکار و همچنین موسسه حسابرسی ارائه مقصود از واحد حس 2 ابرسی، هم واحد حسابرسی داخلی در شرکت 

 کننده خدمات اطمینان بخشی و سایر خدمات می باشد.
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. با وجودی که ماالسکیو و ساتن ]24[حسابرسی و مستندات( فقط به صورت محدود انجام گرفته است

تواند اتکای حسابرس مستقل به کار حسابرس داخلی را ( نشان دادند که حسابرسی مستمر می2015)

اما توانایی بالقوه حسابرسی مستمر برای بهبود مشارکت بین حسابرسان، به عنوان  ]18[شدبهبود بخ

 .]24[چالشی باقی مانده که باید مورد پژوهش قرار بگیرد

 تقویت نقش حسابرس داخلی در حاکمیت شرکتی چالش سوم:

پایدار و کسب اطمینان معقول ها، نمایانگر ناتوانی حسابرسان در دستیابی به استراتژی ریسک بحران بانک

های بااهمیت در ساختار حاکمیت شرکتی و همچنین نیاز به یک های تجاری، کاستیبود. سایر رسوایی

تر را نشان داد. تقویت نقش حسابرسان داخلی در ساختار حاکمیت شرکتی واحد حسابرسی داخلیِ قوی

ادر سازد تا استراتژی مدیریت ریسک هنگام است که حسابرس را قمستلزم روش اجرای حسابرسی به

 .]24[شرکت را بر یک مبنای مستمر به چالش بکشد

 رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه
همراه با سه  ICAAشود. معرفی ها رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه معرفی میدر پاسخ به این چالش

 .]24[حسابرسی های بُعد است: ابزارهای حسابرسی، فرایندهای حسابرسی و نقش گروه

 حسابرسی مستمر 1فرمابزارهای حسابرسی: پیاده سازی پلت
از منظر مفهومی، حسابرسان چه ابزارهایی را برای حداکثر استفاده از توان بالقوه حسابرسی مستمر بکار  

( XBRL) 2، وجود پایگاه داده مرکزی مانند زبان گزارشگری توسعه پذیرICAAگیرند؟ برای هدف می

یک ابزار  XBRLاسطه آن اطالعات حسابرسی قابلیت انتقال دارند، ابزاری مناسب است زیرا که به و

فرم حسابرسی مستمر در ها در قالب پلتدهد دادهتوانمندساز برای حسابرسی مستمر است که اجازه می

ن به های مرتبط با حسابرسی مستمر این است که امکان نگریست. ویژگی داده]14[دسترس قرار بگیرند

های الکترونیکی، اعم از نماید و تمام اَشکال دادهها را فراهم میعملکرد، سطح ریسک و کارایی کنترل

های های بازار اوراق بهادار یا آمار رسانهدرون سازمانی مانند گزارشات عملیاتی و برون سازمانی، مانند داده

 .]24[شودگروهی را شامل می

های حسابرسی مستمر مبتنی بر فناوری اطالعات به عنوان بخشی یتدر محیط حسابرسی مستمر، فعال

ها، ( آزمون فعالیت1. فعالیت حسابرسی مستمر شامل ]15[از ارزیابی مستمر کنترل و ریسک شرکت است 

، برای 3های ریسک( مولفه2ها به عنوان بخشی از ارزیابی مستمر کنترل و به منظور شناسایی نقض کنترل

ها به منظور دستیابی به اهداف تجاری به عنوان بخشی از ارزیابی مستمر ریسک رزیابی ریسکشناسایی و ا

گر . در رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه، حسابرس داخلی و مستقل به بخش هدایت]24[باشدمی

 با سه جزء زیر تشکیل شده است: 4حسابرسی مستمر دسترسی دارند که از یک ماژول

                                                           
1 Platform 
2 Extensible Business Reporting Language (XBRL) 
3 Risk indicator 
4 Module 
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( که نتایج فعالیت حسابرسی مستمر را به واسطه نمایش دادن 1)مانند شکل  1هنگامبه« فایل هشدار( »1

های کشد. این هشدار برای تمام گروههای کنترلیِ شناسایی شده، به تصویر میبالفاصله هشدار برای ضعف

نگارش آید. همراه با هر هشدار، یک فضای خالی برای حسابرسی که عضو سیستم هستند به نمایش در می

ی مرتبط با ضعف کنترلی های بالقوهنظرات به منظور مستندسازی موقعیت فعلی هشدار و ارزیابی ریسک

شود، مانند میزان شدت تحریف شناسایی شده در شرکت. در کنار اعالم وضعیت هشدار )مانند ظاهر می

تواند  مسئول میچراغ راهنمایی که دارای سه رنگ برای تشریح موقعیت اعالم خطر است(، حسابرسِ

های مرتبط با موقعیت مورد بررسی را بسته به نوع اقدامات اصالح نماید مانند در حالت وضعیت یافته

های مدیریتی، موارد حسابرسی تواند شامل مواردی درباره کنترلسایر اطالعات می ...انتظار، خاتمه یافته و

 .]24[و زمان هشدار باشد

 (2017به نقل از وینز و همکاران،  2012هنگام )وینز، هشدار بهفایل  ای از: نمونه1شکل 

 
دهد. این داشبورد به ( نتایج ارزیابی مستمر ریسک را نشان می2)مانند شکل  2هنگام( داشبود به2

دهد تا به طور مستمر ریسک کنترلی مرتبط با اقالم حسابرسی را در سطوح مختلف حسابرسان اجازه می

ریزی حسابرسی مستمر که متناسب این ماژول به عنوان یک مبنای مشترک برای برنامه ارزیابی نمایند.

های دهد. هر کدام از گروهبا ریسک اصالح شده است، اجازه دستیابی به تخصیص بهینه منابع را می

                                                           
1 Real-Time Alert log 
2 Real-time Dashboard 



 19 .   کپارچهیمستمر  یحسابرس کردیرو

 

 

خود را  1توانند مجاز به دسترسی به موارد حسابرسی مرتبط باشند و آستانه تحمل ریسکحسابرسی می

 .]24[خص نمایندمش

 (2017به نقل از وینز و همکاران،  2012هنگام )وینز، ای از داشبورد به: نمونه2شکل 

 
تواند توسط حسابرسان برای ارزیابی ریسک فعلی شرکت به ( می3)مانند شکل  2( چشم انداز ریسک3

. ]23[ستفاده شودمنظور حفظ ارتباطات سیستم حسابرسی مستمر با توجه به تغییرات محیط حسابرسی ا

های تاریخی نیز تکمیل شود. این ابزار، حسابرسان تواند با دادهبینی روند ریسک، نتایج میبه منظور پیش

بندی های بااهمیت کنترل نشده، اولویتسازد تا بر ریسک تجاری شرکت، شناسایی ریسکرا قادر می

همچنین این ابزار حسابرس ر ا قادر . ]19[های حسابرسی و کنترل مدیریت ریسک نظارت کنند رویه

های مرتبط با یکدیگر با سازد تا استراتژی ریسک مدیریت صاحبکار را مورد پرسش قرار دهند. ریسکمی

ای از عملیاتی، نقدینگی، بازار، ریسک حسن بندی شوند و در دامنهتوانند طبقهتوجه به نوع صنعت می

چشم انداز ریسک شامل ارزیابی فرایندهای مدیریت ریسک در شهرت و سیاسی قرار بگیرند. ارزیابی کلی 

هنگام برای ارزیابی های بههای باقی مانده سازد. دادهشرکت است تا حسابرس را قادر به ارزیابی ریسک

                                                           
1 Risk Tolerance 
2 Risk Landscape 
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های در دسترس در فایل هشدار استخراج شود تواند به صورت خودکار از دادهفرایند مدیریت ریسک می

 ها در فرایند مدیریت ریسک.و وضعیت یافته مانند تعداد، اهمیت

 (2017به نقل از وینز و همکاران،  2012انداز ریسک )وینز، ای از چشم: نمونه3شکل 

 

 
 های حسابرسیفرایند حسابرسی: تجدیدنظر در مشارکت بین گروه

ناشی از فناوری شمار های بیبسیاری از حسابرسان به جای اصالح فرایندهای حسابرسی که شامل فرصت

-کنند. تاکید بر مشارکت بین گروهباشد، هنوز هم از فرایندهای سنتی حسابرسی استفاده میاطالعات می

. حسابرسی مستمر چه تاثیری بر ]24[های انجمن حسابرسان داخلی استهای حسابرسی همگام با بیانیه

تواند بر کار انجام ونه میمشارکت بین حسابرس داخلی و مستقل خواهد داشت؟ حسابرس مستقل چگ

رسد شده توسط حسابرس داخلی در محیط حسابرسی مستمر اتکا نماید؟ از آنجایی که به نظر می

حسابرسی مستمر دارای تاثیر مثبت بر اتکای حسابرس مستقل بر کار حسابرس داخلی است چه 

 .]18[شود؟موضوعاتی باعث ایجاد مشارکت در محیط حسابرسی مستمر می

 ریزی و دامنه فعالیت حسابرسینامه. بر1

-های ساالنه حسابرسی جهت پیشگیری از انجام دوبارهدر حسابرسی سنتی، حسابرسان مستقل از برنامه

نمایند و دامنه کار حسابرسی معموال های در سایه مانده حسابرسی استفاده میکاری و شناسایی قسمت
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های . با توجه به اینکه هزینه تبادل اطالعات بین گروهشودهای قبل تعیین میبا توجه به حسابرسی سال

، به علت فقدان طرحی استاندارد برای تبادل اطالعات ]24[حسابرسی تعیین کننده میزان مشارکت است

 تواند شکل بگیرد.های بالقوه بین آنها نمیافزاییمرتبط، بسیاری از هم

لی برای ارزیابی ریسک اقالم حسابرسی در های بکار گرفته شده توسط حسابرسان داخهمچنین روش

رویکرد فعلی ممکن است مانعی جهت مشارکت با حسابرسان مستقل باشد. در غیاب ابزار استاندارد در 

ای در جهت حمایت از تصمیمات اتخاذ شده، برای حسابرسان داخلی هنوز هم بکارگیری قضاوت حرفه

هایی را ( چنین قضاوت2012. کوزو )]24[شودیارزیابی ریسک یک رویه عمل مهم و اصلی محسوب م

ها برای که قضاوتداند که تا حد زیادی ذهنی و دارای سویه هستند. از آنجاییعمدتا بر پایه تجربه می

توانند بر چنین ها شفاف نیستند و به سختی قابلیت بازتولید دارند، حسابرسان مستقل نمیسایر گروه

. رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه، حسابرسان داخلی و مستقل ]12[ند نتایجی برای کار خود اتکا کن

ریزی حسابرسی استفاده نمایند. از برای برنامه« های ریسک مبتنی بر قواعدمولفه»سازد تا از را قادر می

انداز ریسک که تمام حسابرسان به نتایج ارزیابی ریسک مبتنی بر قواعد به واسطه داشبورد و چشمآنجایی

نیازی نیست. این تغییر جهت به حسابرسان « ریسک مبتنی بر قضاوت»سترسی دارند، دیگر به ارزیابی د

دهد. اجازه مشارکت خودکار را به واسطه اعالم نظر درباره اقالم حسابرسیِ ارائه شده در داشبورد ریسک می

توانند بر نتایج ت حسابرسان میهای ریسک، عینی و قابل بازتولید اسکه الگوریتم زیربنای مولفهاز آنجایی

های ریزی حسابرسی دیگر بر مبنای چرخهارزیابی ریسک اتکا نمایند. برخالف حسابرسی سنتی، برنامه

. در الگوی حسابرسی سنتی ]24[تواند به صورت کامال پویا در طی زمان انجام گیردحسابرسی نیست و می

ها وند. در نتیجه اشتباهات بااهمیت از قلم افتادگیشاطالعات حسابداری به صورت ساالنه حسابرسی می

شوند. در مقابل حسابرسی مستمر به صورتی مداوم ها قبل از حسابرسی کشف نمیو یا تقلب احتماال تا ماه

های داخلی و آزمون معامالت به گیرد. سرپرستی و نظارت مستمر کنترلو به دفعات بیشتر انجام می

شتباهات را در زمان رخ دادن کشف و بررسی کنند. اشتباهات کنترل داخلیِ دهد احسابرسان اجازه می

ماند تا اینکه توسط حسابرسی سنتی کشف شوند. معامالت و معامالت غیرقانونی، در حال حاضر معلق می

 .]6[توان بیان داشت که حسابرسی مستمر پویاتر از حسابرسی سنتی استاز این رو می

 . حوزه کاری حسابرسی2

های خاصی ریزی حسابرسی، باید از کار واحد حسابرسی داخلی در زمینهسابرس مستقل در جریان برنامهح

شود، یک ارزیابی مقدماتی به عمل آورد. از های مالی مربوط میکه ظاهرا به حسابرسی مستقل صورت

اخلی یکسان های مورد نظر حسابرس مستقل و حسابرس دآنجا که برخی از ابزارهای دستیابی به هدف

بندی اجرا و حدود تواند در تعیین نوع و ماهیت، زمانای از کارهای واحد حسابرسی داخلی میاست، پاره

. با این وجود، رویکرد سنتیِ حسابرسی اجازه ]6[های حسابرسیِ حسابرس مستقل مفید واقع شودروش

-مستقل تنها هنگامی از فعالیتدهد، زیرا حسابرسان مشارکت قوی بین حسابرس داخلی و مستقل را نمی

ای طرفی، و صالحیت حرفهای، بیکنند که خود را نسبت به تجربه حرفههای حسابرسی داخلی استفاده می
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طرفی و صالحیت حسابرسان داخلی بیشتر باشد، حسابرسان داخلی قانع نمایند. هرچه میزان بی

 .]16[نمایندی استفاده میحسابرسان مستقل با احتمال بیشتری از کار حسابرسان داخل

ها به عنوان بخشی شود و آزمون فعالیتهای حسابرسی سنتی حذف میدر محیط حسابرسی مستمر، رویه

-ها، جایگزین بررسیشود. طراحی و آزمون فعالیتها به طور خودکار انجام میهای مستمرِ کنترلاز آزمون

ی مستمر به واسطه فایل هشدار، به صورت ، فعالیت حسابرسICAAشود. در های سنتی حسابرسی می

شود تا حسابرسان های حسابرسی قرار دارد و استفاده مشترک آنها باعث میشفاف در دسترس تمام گروه

های حسابرسی مستمر به واسطه فایل هشدار، کاری اجتناب نمایند. با دسترسی به فعالیتاز انجام دوباره

 .]24[های حسابرسی کسب نمایندک تصویر کلی از فعالیتتوانند یهای حسابرسی میتمام گروه

 . گزارشگری حسابرسی و مالحظات همراه آن.3

های حسابرسی داخلی و مستقل است. های حسابرسی سنتی، گزارشگری جدای از یکدیگرِ گروهاز ویژگی

ل، روش اجرا و های خود را به صورت مجزا و بر حسب اَشکاهای حسابرسی، نتایج فعالیتهر یک از گروه

ای نمایند. اجرای منسجم حسابرسی، مولفهها منتشر میمعیارهای خویش برای ارزیابی اهمیتِ یافته

کلیدی برای موفقیت گزارشگری است، از این رو تفاوت در روش اجرای حسابرسی و ارزیابی معیارهای 

های زمانی که حسابرسان به یافتهشود. تا های حسابرس میاصلی، منتهی به ناسازگاری در گزارشگری گروه

توان گفت که چنین دهند، میدهند و حوزه حسابرسی مشابهی را پوشش میسایر حسابرسان ارجاع می

توانند به سمت ها می، شرکتICAAکاری و موضوعی بیهوده و است. با استفاده از گزارشگری، دوباره

هنگام حرکت نمایند. برای هر نقضی که از آزمون یک طراحی تمام خودکار همراه با اطالعیه هشدار به

هنگام یک هشدار تواند به صورت خودکار و بهشود، گروه حسابرسیِ مسئول میها شناسایی میکنترل

های حسابرسی، اجازه دسترسی به فایل هشدار را نیز داد تا توان به گروهدریافت نماید. همچنین می

قدام نمایند. )مانند حل موضوع خطر، نحوه برخورد با خطر و ...(. متناسب با تغییر وضعیتِ یک خطر، ا

های بااهمیت کنترلی و نقض آستانه خطر، مدیریت ارشد و کمیته حسابرسی همچنین در ارتباط با ضعف

هنگام، امکان . چنین اخطارهایی به واسطه فایل هشدارِ به]24[هنگام آگاه شوند.توانند به صورت بهنیز می

طر را با استفاده از روش حسابرسی مرتبط با ریسک و گزارشگری مشترک از طریق ابزار تفسیر خ

فرم نماید. استفاده مشترک از پلت، برای حسابرسان داخلی و مستقل تسهیل می1گزارشگری واحد

نماید و جایگزین های حسابرسی را فراهم میحسابرسی مستمر امکان پیگیری متمرکز تمام یافته

 .]24[شودبیهوده و غیرمتمرکز می فرایندهای

 های حسابرسینقش حسابرسان: تجدیدنظر در مسئولیت گروه
پردازیم. چه تغییراتی به منظور افزایش در این بخش به بررسی نقش حسابرسان داخلی و مستقل می

نقش آتی حسابرسان داخلی و مستقل  ارزش برای ذینفعان در محیط حسابرسی مستمر ضروری است؟

حیط حسابرسی مستمر باید چگونه باشد؟. رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه باعث تجدیدنظر در در م

                                                           
1 Single Reporting 
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های حسابرسی به منظور افزایش میزان مشارکت همراه با تخصیص بهتر منابع حسابرسی و نقش گروه

 شود.بهبود کارایی حسابرسی می

 . حسابرسان داخلی1

ای استفاده از حسابرسی مستمر هستند. سپاسی و همکاران های مختلفی برحسابرسان داخلی دارای انگیزه

اثر اجتماعی و طرز تلقی »، «سهولت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر»( در پژوهش خود 1395)

را به عنوان عوامل مهم در گرایش حسابرسان « فروش ساالنه شرکت»به همراه « دیگران از حسابرس داخلی

امید به »( نیز 1394و در پژوهشی دیگر حاجیها ) ]4[ستمر بیان کردندداخلی به استفاده از حسابرسی م

را به عنوان عوامل موثر بر انگیزه « تأثیرگذاری اجتماعی»و « امید به بهبود شرایط کاری»، «بهبود عملکرد

های زیادی را فرصت ICAA. رویکرد ]1[حسابرسان داخلی در استفاده از حسابرسی مستمر برشمرد 

کند تا نقش خود را در ساختار حاکمیت شرکتی تقویت نمایند و ارزش سان داخلی مهیا میبرای حسابر

افزوده بااهمیتی برای ذینفعان خلق کنند. اول، حسابرسان داخلی مسئو اجرای فرایند حسابرسی مستمر 

سابرسی. سازی فنی، آزمون کردن، به روز کردن و پیشرفت مستمر فرایند حرا بر عهده دارند مانند پیاده

در کنار این موضوع، آنها مسئولیت توسعه فعالیت حسابرسی مستمر از طرف حسابرس مستقل را نیز بر 

 شوند. با اتصال سیستمتبدیل می« های پر ریسک شرکتداده»عهده دارند. دوم، آنها به مدیران اطالعاتیِ 

های در دسترس ت تحلیل دادهکنترلی حسابرسان داخلی و مستقل به یکدیگر، حسابرسان داخلی مسئولی

گیرند. دستیابی به هایی که قابل بکارگیری برای حسابرسی مستمر هستند، را بر عهده میو ارزیابی داده

مدیریت اطالعات مرتبط »دانشی از ریسک و کنترل در سرتاسر سازمان، حسابرسان داخلی را در جایگاه 

بکارگیری حسابرسی مستمرِ خودکار که ابزار اصلی  دهد. برخالف حسابرسی سنتی، باقرار می« با ریسک

بر بودن تعامالت توان از هزینه و زمانبرای فراهم کردن اطالعات مرتبط با ریسک و حسابرسی است، می

بین حسابرس داخلی با مستقل، هیات مدیره و کمیته حسابرسی اجتناب نمود. سوم، در حال حاضر 

فرم حسابرسی مستمر، حسابرسان داخلی دیریت ریسک است. با پلتافزایش تمرکز بر استراتژی ریسک و م

ریزی حسابرسی ابزاری را در اختیار دارند تا به طور مستمر به نظارت و ارزیابی محیط ریسک برای برنامه

 .]24[و همچنین به چالش کشیدن استراتژی مدیریت ریسک بپردازند

 . حسابرس مستقل2

نماید تا برای ذینفعان شماری را برای حسابرس مستقل فراهم میبیهای همچنین فرصت ICAAرویکرد  

ی آفرینی داشته باشند. اول، فراهم کردن این فرصت برای آنها تا اثربخشی و کارایی استفادهارزش

را بررسی و ارزیابی نمایند و متعاقبا به دنبال پاسخ برای سواالتی مانند این  ICAAحسابرسان داخلی از 

 ICAAآیا حسابرس داخلی منابع فردی و فنی مناسب برای انجام وظایف خود را در رویکرد باشند که 

ها قادر به ارزیابی مناسب بودن های ریسک معتبر هستند؟ آیا آزمون فعالیتدر اختیار دارد؟ آیا تمام مولفه

توانند مستقل می. برای آزمون فرایندهای حسابرسی داخلی، حسابرسان ]24[باشد؟ها میو اثربخش کنترل

فرم حسابرسی مستمر، های پلتهای حسابرسی مستمر خویش را بکار بگیرند که با زیرساختفعالیت

ی یکپارچه گردیده اما در دسترس حسابرس داخلی قرار ندارد. دوم، حسابرس مستقل استفاده کننده
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عیت شرکت کسب محصول حسابرس داخلی است. حسابرسان داخلی بر مبنای دانشی که نسبت به وض

سازی فعالیت حسابرسی مستمر مسئولیت دارند. اند، در قبال درخواست حسابرس مستقل برای پیادهکرده

سازی فعالیت حسابرسی در یک فرایند استاندارد شده، حسابرس مستقل باید موارد مورد نیاز برای پیاده

د تایید قرار دهند، سپس فعالیت مستمر توسط حسابرس داخلی را تعریف نموده و بکارگیری آن را مور

گیرد. این شکل از به های حسابرسی که مجاز هستند، قرار میحسابرسی مستمر در دسترس تمام گروه

دهد تا در کنار تمرکز بر فعالیت حسابرسی، در گذاری وظایف، به حسابرس مستقل اجازه میاشتراک

( در پژوهشی به بررسی 2015کیو و ساتن ). ماالس]24[تفسیر نتایج حسابرسی نیز تخصص پیدا نماید

اتکای حسابرسان مستقل در استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی پرداختند و بیان 

های ی حسابرسی در صورت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر به جای سیستمداشتند که بودجه

خرین مزیت در ارتباط با کسب اطمینان، . آ]18[یابد حسابرسی سنتی، به طور قابل توجهی کاهش می

های حسابداری در خصوص به واسطه گزارشگری مستمر است. در کنار مشکالت متنوعی که پژوهش

گزارشگری متعدد مانند احتمال دعاوی حقوقی و کسب مزیت رقابتی توسط رقبا به واسطه افشا بیشتر بر 

ای در خصوص گزارشگری که تقاضای قابل مالحظهاند به این موضوع نیز تاکید داشته ]10[اند شمرده

فرم حسابرسی مستمر، حسابرس مستقل را قادر . یکپارچه شدن در قالب پلت]24[موقع وجود داردبه

های مالی و میزان جامعه آماری برای سازد تا نقش خود را به واسطه نظارت پیوسته بر کیفیت کنترلمی

یر جهت در روش اجرای حسابرسی، مبنایی برای ارزیابی مستمر ها بسط و توسعه دهد. تغیآزمون داده

دهد و متعاقبا به عنوان یک عامل توانمدساز برای گزارشگری مالی و موقعیت مالی شرکت شکل می

کند. در گام اول، حسابرسان مستقل قادر تواند مورد اتکا قرار بگیرد، عمل میگزارشگری مستمر که می

در اسرع وقت تایید نمایند. در گام دوم، حسابرسان مستقل قادر هستند تا  هستند تا گزارش مالی را

اطمینان مستمر در خصوص گزارشگری مالی به واسطه اینترنت به ذینفعان ارائه دهند که این موضوع 

باشد. در نهایت گزارشگری مستمر جایگزین گزارشگری می XBRLبر مبنای  1همگام با گزارشگری برخط

 .]13[دشوساالنه می

 های حسابرسی )غیر از حسابرس مستقل و داخلی(. سایر گروه3

فرم توانند با استفاده از پلتسایر حسابرسان خارجی )مانند حسابرسان مالیاتی یا ویژه و...( نیز می

حسابرسی مستمر به رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه بپیوندند. همانند حسابرسان مالی، شفافیت و 

مبنای مشارکت نزدیک و اتکا بر نتایج فعالیت حسابرسی مستمر است. به طور خاص برای تکرارپذیری 

گذاری شده مانند صنعت پولی و بیمه، کارایی حسابرسی هنگامی که حسابرسان دارای صنایع قانون

تواند افزایش همکاری نزدیک با حسابرسان داخلی باشند و وارد سیستم نظارتی مستمر شوند، می

 .]24[یابد
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 نتیجه گیری
های فعلی حسابرسی معرفی این مقاله چارچوب رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه را برای پاسخ به چالش

های حسابرسی از مزایای افزایی بین گروهدهد تا در کنار همنمود. این رویکرد به حسابرسان اجازه می

مند شوند. مشارکت حسابرسان بهره های فعلی حسابرسیتغییر روش اجرای حسابرسی در برخورد با چالش

تواند با همکاری با یکدیگر در قالب این چارچوب تقویت شود. همچنین، اصالح نقش داخلی و مستقل می

های تواند توانایی آنها را در خصوص ارزیابی ریسک افزایش دهد و آنها مسئولیتحسابرسان داخلی می

گیرند. به اشتراک گذاری وظایف بین حسابرسان داخلی فرم حسابرسی مستمر بر عهده بجدیدی برای پلت

هایی تمرکز نمایند که بیشترین ارزش را برای شود تا حسابرسان مستقل بر فعالیتو مستقل، باعث می

های عملیاتی حسابرسی شوند. وجود جعبه سیاهِ فایل کند تا اینکه صرفا درگیر فعالیتذینفعان فراهم می

سازد تا بر نتایج فعالیت حسابرسی مستمر بتوانند اتکا نمایند. این قادر می هشدار، حسابرس مستقل را

های حسابرسی مستمر به بهترین شکل و همچنین مطالعه ابزارهایی را که حسابرسان برای اجرای فعالیت

ن نماید. در آینده نزدیک، استانداردگذاراخودکار نمودن تبادل اطالعات حسابرسی نیاز دارند، ارائه می

ی روش اجرای حسابرسی مستمر تمرکز نمایند، بلکه باید به حسابرسی نباید تنها بر مزایای بیان شده

بسط دستورالعملی برای کسب تصویر کامل از محیط حسابرسی مستمر اقدام نمایند. این تصویر نه تنها 

های های نقش گروههای حسابرسی باشد بلکه باید ارجاع به پیامدباید شامل تاثیر مشارکت بین گروه

، ICAAتوان با پیاده سازی و بکارگیری ای باید آگاه باشند که میحسابرسی را نیز دربر بگیرد. افراد حرفه

های اند که بکارگیری تکنیکالزحمه حسابرسی مستقل را کاهش داد و شواهد تجربی نیز اشاره داشتهحق

برسان داخلی، منتهی به کاهش حق الزحمه حسابرسی به کمک کامپیوتر و حسابرسی مستمر توسط حسا

سازی شود. زمانی که آغاز به پیادهحسابرسی به خاطر اتکای بیشتر حسابرس مستقل به کار آنها می

افزایی کنیم، حسابرسان داخلی باید به صورت فعال، حسابرسان مستقل را در این همحسابرسی مستمر می

اندازی برای برقراری فرایند تواند به عنوان چشمکپارچه مینمایند. رویکرد حسابرسی مستمر یهمراهی 

های حسابرسی عمل نمایند. به منظور درک چگونگی مشارکت بین حسابرسان حسابرسی مستمر بین گروه

داخلی و مستقل در محیط حسابرسی مستمر، محققان حسابرسی نیاز است تا شرایطی را که حسابرسان 

ابرسی مستمرِ انجام گرفته توسط حسابرسان داخلی اتکا نمایند را مورد توانند به حسمستقل در آن می

 پژوهش قرار دهند.
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The concept of continuous auditing has been around for more than three decades. 

Although researchers have made great progress in enhancing our understanding and 

the implementation of continuous auditing, several challenges remain. Improve Audit 

Methodology, Increase Collaboration between Internal and External Auditing Parties, 

Strengthen the Role of Internal Auditors within Corporate Governance are three 

challenges that this paper try to address by proposing a new Framework with 

Integrated Approach in continuous Auditing. This Approach along the three 

dimension: auditing tools, auditing processes, and auditors’ roles, provide a holistic 

picture of participation between auditing parties. 
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