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 مقدمه

 گسترش با آمد. وجود به هاشرکت هایفعالیت گسترش واسطه به اطالعات فناوری بر مبتنی حسابرسی

 فناوری بر مبتنی حسابرسی ظهور برای زمینه تجاری عملیات شدن جهانی و اقتصادی هایفعالیت

 سال در گردد.برمی 1970 سال به اطالعات فناوری بر مبتنی حسابرسی ریشه .[13] آمد فراهم اطالعات

 داد. نشان خود عملیات در را ایغیرمنتظره رشد بار اولین برای کالیفرنیا در فعال بیمه شرکت یک 1970

 دفاتر در ایرادی هیچ و کنند کشف را رشد این دلیل نتوانستند حسابرسی مستندات بررسی با حسابرسان

 و مراجعه شرکت سیستم در اطالعات پردازش نحوه بررسی به حسابرسان بار اولین برای ندیدند. شرکت

 حاکی حسابرس نتایج بود. سابقه کم موضوع این زمان آن در که پرداختند هاداده پردازش نحوه بررسی به

 .[20] بود هاداده پردازش فرآیند در تقلب وجود از

 انسان نیاز است. بوده گذار تاثیر بشر زندگی هایحوزه تمامی در اطالعات فناوری رشد اخیر، هایدهه در

 ،4[است نموده جدید شرایط با همگامی به وادار را هاسازمان جدید هایفناوری از استفاده به وی عالقه و

 منجر عامل این است، امروز دنیای در اطالعات فناوری توسعه اصلی عامل ضرورت و نیاز که آنجا از .]18

 و الکترونیکی هایسیستم به کاغذ بر مبتنی هایسیستم و شده کار انجام هایروش و هاتکنیک تغییر به

 زمانی هر از بیش اطالعات فناوری حسابرسی از استفاده به نیاز لذا اند. شده تبدیل افزار نرم بر مبتنی

 .[2] شودمی احساس دیگر

 .]9[ است شده متکی اطالعات فناوری به ایفزآینده طور به حسابداری حرفه اخیر های سال در اینرو از

 حسابرسی شغل توانند می هستند، مند عالقه اطالعات فناوری به هم و حسابرسی به هم که افرادی بنابراین

 ما کشور در شغل یک عنوان به هنوز اطالعات فناوری حسابرسی البته نمایند. انتخاب را اطالعات فناوری

 افراد (1فور بیگ به )معروف دنیا حسابرسی بزرگ موسسه 4 که است حالی در این باشد،نمی شده شناخته

 منتشر آمار طبق که جایی تا نمایند، می استخدام حوزه این در مناسب بسیار حقوق با را شرایط واجد

 متقاضی پر از یکی اطالعات فناوری حسابرسی ،2020 سال در هالف رابرت حقوق راهنمای گزارش در شده

 با حوزه این در شاغل افراد و شود می تلقی امروزی کار بازار در حسابداری و مالی حوزه در هاحرفه ترین

 این که است ذکر شایان کنند.می دریافت حقوق نیز سال در دالر 185.000 مبلغ تا سال 10 تا 5 سابقه

 دائماً باید فرد که چرا گردد،می تلقی امروزی های حرفه برانگیزترین چالش و ترین پرمشغله از یکی حرفه

 .[11] نماید رسانی بروز جدید های فناوری پرشتاب رشد با همراه را خود های دانسته

 از یکی در کارشناسی مدرک دارای حداقل که است فردی اطالعات فناوری حسابرس یک کلی طور به

 و سابقه دارای باشد، مالی امور یا حسابداری مدیریت، اطالعات های سیستم کامپیوتر، علوم های رشته

 دارای باشد، حسابرسی یا حسابداری و اطالعاتی های سیستم یا اطالعات فناوری حوزه در الزم دانش

                                                           
1 Big Four 
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 دارا )البته 1سیسا نظیر ای حرفه های نامه گواهی همچنین و باشد انتقادی تفکر و تحلیلی های مهارت

 .[11] باشد کرده کسب نیز را باشد( نمی اجباری ای حرفه مدرک این بودن

 باید هم اطالعات فناوری حسابرسان که چرا است؛ گسترده اطالعات فناوری حسابرسی مهارتهای بنابراین،

 کنترل و حسابرسی انجمن باشند. متخصص اطالعات فناوری زمینه در باید هم و باشند حسابرس

 عنوانبه افراد تایید بر مبنی گواهینامه اعطای برای سخت آزمونی گرفتن بر عالوه 2اطالعاتی هایسامانه

 یک از همچنین داند.می ضروری را کاری تجربه سال 5 کمدستِ داشتن اطالعاتی، سیستمهای حسابرس

 هایشانسازمان مالی و عملیاتی رعایت، حسابرسی مرسوم طوربه که داخلی حسابرسان حسابرسی، دیدگاه

 که طوریبه باشند؛ اطالعات فناوری زمینه در ایحرفه افراد که شود الزم است ممکن دهند،می انجام را

 اگر باشند. داشته مهارت سازمان، یک در اطالعات فناوری سیستمهای نگهداری و عملیات اجرا، در

 اطالعات فناوری هایحسابرسی توانست خواهد زیاد احتمال به باشد، مهارتها این دارای داخلی حسابرس

 هابخش دیگر وسیلهبه اطالعات فناوری حسابرسی نباشد، کاری چنین انجام به قادر اگر و دهد انجام را

 .[12] شودمی سپاریبرون کامل طوربه اینکه یا و گردیده سپاریبرون مشترک طوربه یا شده انجام

 وقت کمبود و حسابرسی هایهزینه افزایش اطالعات، فناوری اثربخشی و کارآیی افزایش اثر بر امروزه

 کنندگاناستفاده .[10]است شده صرفه به مقرون حسابرسی در اطالعات فناوری از استفاده حسابرسان،

 هستند موقع به و اتکاء قابل مربوط، اطالعات نیازمند افزون روز طور به حسابرسی خدمات بالفعل و بالقوه

 به محیط این کند.می فراهم را نیاز این تامین بسترهای اطالعات، فناوری بر مبتنی هایمحیط و

 گیرندگانتصمیم برای مختلف اشکال و منابع با را مالی اطالعات که دهدمی امکان اطالعات کنندگانتهیه

 باال تائید قابلیت با را خود اطالعاتی نیازهای که دهد امکان اطالعات کنندگاناستفاده به و کند فراهم

 ارائه روش در تحول سبب الکترونیکی، به کاغذی از کار روش تغییر بر عالوه اطالعات فناوری کنند. تامین

 با شدن همراه و است حرفه در نگرش و عملکرد اساسی تغییر نیازمند توانایی این و است شده نیز کار

 فناوری تاثیر تحت مالی گزارشگری که فعلی محیط در است. آن پذیرش و تغییر نیازمند اطالعات فناوری

 رسیدگی، جهت در فناوری این از باید تکنولوژی پیشرفت با شدن همگام جهت حسابرسان است، اطالعات

 .[18] دهند ارائه تریدقیق و جامع موقع، به گزارشهای و کنند استفاده اطالعات انبوه تحلیل و پردازش

 اند،آورده روی حسابرسی نوع این انجام به دنیا حسابرسی بزرگ موسسات حاضر حال در اینکه به توجه با

 به ضعیفی سطح در حاضر حال در مستقل( و )داخلی حسابرسان ایران، کشور در کماکان حال این با

 تر پیش اینکه به توجه با پردازند.می اطالعاتی هایسیستم توسط مالی هایداده پردازش صحت بررسی

 اطالعات فناوری حسابرسی اجرای جهت در جامع مدل یک تدوین به اقدام محققین این ،1400 سال در

 تاثیر عوامل شناخت لذا بودند، نموده حوزه این خبرگان نظرات اساس بر تئوری گراندد رویکرد مبنای بر

 حسابرسی نوع این اجرای عدم در اصلی عوامل تواندمی کشور در حسابرسی نوع این اجرای عدم بر گذار

                                                           
1 Certified Information Systems Auditor (CISA) 
2 Information Systems Audit and Control Association (ISACA)  
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 جهت در الزم سازوکارهای مرور به ادامه در تا نماید معرفی حوزه این در گیرنده تصمیم نهادهای به را

 منتفع حسابرسی نوع این بالقوه منافع از همگان تا شده فراهم آنان توسط حسابرسی نوع این اجرای

 گردند.

 باشد: می ذیل های بخش شامل تحقیق ادامه

 فرضیات توسعه و پژوهش پیشینه نظری، مبانی -

 آماری نمونه و جامعه پژوهش، روش -

 پژوهش های یافته -

o  توصیفی آمار 

o  استنباطی آمار 

 زیر( معیارهای از استفاده با مدل برازش )بررسی گیری اندازه مدل ارزیابی 

 ترکیبی( پایایی و کرونباخ آلفای ضریب عاملی، بارهای ضرایب از استفاده )با پایایی 

 با همگرا روایی( معیار از استفاده AVE) 

 متقاطع( بارهای روش از استفاده )با واگرا روایی 

 ولیو( تی معیار از استفاده )با ساختاری مدل ارزیابی 

 معیارهای از استفاده با مدل اعتبار یا کیفیت بررسی R2 و Q2  

 معیار از استفاده با مدل های سازه میان رابطه شدت بررسی F2 )کوهن( 

 معیار از استفاده با مدل کلی برازش آزمون GOF 

 پژوهش های فرضیه آزمون نتایج 

 گیری نتیجه و بحث -

 آتی تحقیقات برای پیشنهادهایی -

 فرضیات توسعه و پژوهش پیشینه نظری، مبانی

 کرده تبدیل ملیتی چند بزرگ های شرکت به را بزرگ های سازمان کار، و کسب فضای در اخیر تغییرات

 جدیدی های راه دنبال به ها شرکت که است شده باعث همچنین کارها و کسب فضای در تغییر این است.

 کارآمد و موثر پاسخگویی جهت الزم ابزارهای اطالعات فناوری باشند. خود موفقیت ادامه و بقا جهت

 را خود همواره سایرین با رقابت جهت هستند مجبور آنها و کند می فراهم را تغییرات این به هاشرکت

 حسابرسی و حسابداری روند اطالعات فناوری تدریجی تکامل نمایند. روز به جدید های فناوری به نسبت

 یک در حسابرسی جهت متفاوتی های روش به حسابرسان و است داده قرار تاثیر تحت ها سازمان در را

 .[17] دارند نیاز اطالعات فناوری بر مبتنی محیط

 حسابرسان رو این از است. داده افزایش اطالعات فناوری حسابرسی برای را تقاضا اطالعات فناوری پیشرفت

 به حسابرسی خدمات ارائه برای باید است، حسابداری اطالعات به اعتباردهی آنها، اصلی نقش که مستقل

 فناوری حسابرسی البته .[5] آورند روی اطالعات فناوری حسابرسی به حسابرسی، در کارایی افزایش و روز

 .[12] درآید اجرا به داخلی حسابرسان هم و مستقل حسابرسان توسط تواند می هم اطالعات
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 هیئت اعضای آگاهی و دانش افزایش اطالعات، فناوری فزاینده های پیشرفت موجب به داخلی حسابرسان

 جهت آنها درخواست آن تبع به و اطالعات فناوری به نسبت ها شرکت حسابرسی های کمیته و مدیره

 برای الزم های مهارت با متخصصان کمبود همچنین و حوزه این در داخلی حسابرسی تیم بهتر عملکرد

 به اطالعات فناوری زمینه در را خود دانش همواره که دارند نیاز تحول حال در و نوظهور خطرات با مقابله

 شرکت ارشد مدیریت و حسابرسی های کمیته ها، مدیره هیئت اطالعات، فناوری پیشرفت با نمایند. روز

 اداری، اتوماسیون های سیستم از استفاده افزایش )نظیر جدید های فناوری ریسک ارزیابی جهت ها

 جهت سایبری های استراتژی تکامل ابری، های فناوری از استفاده مصنوعی، هوش و رباتیک از استفاده

 .[15] کنند می تکیه اطالعات فناوری دانش به مجهز داخلی حسابرسان به نوظهور( تهدیدات با مبارزه

 به نسبت آنها دانش سطح که دارند انتظار خود داخلی حسابرسان تیم از کارها و کسب رهبران بنابراین

 اندازه به را نوظهور های فناوری اجرای و انتخاب پیرامون خطرات بتوانند تا باشد یافته ارتقا ها فناوری

 همواره که سازند برآورده را انتظارات این توانند می حسابرسانی و قراردهند ارزیابی و توجه مورد کافی

 .[15] نمایند روز به جدید های فناوری از را خود دانش و آگاهی سطح

 با مطابق مقاله این در آن تعریف اما ندارد، وجود اطالعات فناوری حسابرسی از مشترکی جهانی تعریف

 توان می را اطالعات فناوری حسابرسی باشد.می [19] 2019 سال در 1اینتوسای توسط شده ارائه تعریف

 نمود. تعریف سازمان اطالعات فناوری های سیاست و عملیات هایزیرساخت ارزیابی و بررسی عنوان به

 سیستم یک آیا اینکه تعیین جهت شواهد ارزیابی و آوری جمع فرآیند عنوان به توان می را آن همچنین

 جهت در و کند می حفظ را آن های داده یکپارچگی کند، می محافظت سازمان های داریی از ای رایانه

 تعریف کند می استفاده موثر طور به سازمان منابع از و کرده فعالیت موثر طور به سازمان اهداف تحقق

 .[13] نمود

 یا یک پشتوانه شواهد طرفانهبی ارزیابی و آوریجمع سیستماتیک فرآیند اطالعات، فناوری حسابرسی

 این در آمده دست به شواهد ارزیابی است. سازمان عملیات و هاشیوه اطالعاتی، هایسیستم از ادعا چند

 و صحیح شده نگهداری هایداده باشد، ایمن اطالعاتی هایسیستم اگر که دهدمی نشان حسابرسی

 پیامدهایی آن اجرای و [20] بخشدمی تحقق را سازمانی هایهدف کارا و موثر طور به شرکت عملیات

 حسابرسی، ریسک کاهش مالی، گزارشگری زمان در کاهش حسابرسی، مستندات حجم کاهش نظیر

 فعلی، وضعیت از خروج انسانی، خطای کاهش حسابرسی، کیفیت افزایش حسابرسی، اجرای زمان کاهش

 .[2] داشت خواهد همراه به را مطلوب وضعیت در تثبیت و مطلوب وضعیت به فعلی وضعیت از تغییر

 حسابرسی، دامنه و اهداف تعریف ریزی، برنامه مرحله چهار شامل اطالعات فناوری حسابرسی فرآیند

 حوزه در گذشته های سال طی .[12] باشد می گزارشگری و سازی مستند و شواهد ارزیابی و آوری جمع

 خارج و داخل در مختلفی تحقیقات آن اجرایی مراحل مختلف های جنبه و اطالعات فناوری حسابرسی

                                                           
1 INTOSAI 
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 اطالعات فناوری حسابرسی اجرای بر موثر های مولفه بررسی که پژوهشی اما است، شده انجام کشور از

 است. نداشته وجود باشد پرداخته حسابرسان دیدگاه از

 در حسابرسی موسسات و حسابرسان به مربوط عوامل بر حوزه این در پیشین شده انجام تحقیقات برخی

 گرفته نظر در خارجی عوامل عنوان به را آنها و اندداشته اشاره اطالعات فناوری حسابرسی اجرای نحوه

 مولفه ترین اصلی عنوان به را حسابرسان اطالعات فناوری مهارت و دانش محققان تحقیقات این در اند.

 .[20،17] اند کرده مطرح اطالعات فناوری حسابرسی اجرای جهت

 کارکنان، توانمندسازی متغیرهای که دهند می نشان کشور داخل در شده انجام تحقیقات ارتباط این در

 بر را تاثیر بیشترین ترتیب به سودمندی از درک و استفاده سهولت از درک فناوری، کارگیری به وسعت

 برداشت بین مثبتی و مستقیم رابطه همچنین .[6] اندداشته ایرانی سازمانهای در اطالعات فناوری پذیرش

 وجود آن از واقعی استفاده میزان و اطالعات فناوری به نسبت کارکنان نگرش با استفاده سهولت از ذهنی

 به نسبت کارکنان نگرش متغیرهای بر اطالعات فناوری بودن مفید از ذهنی برداشت همچنین دارد.

 .[5] دارد معناداری و مستقیم تاثیر اطالعات فناوری از آنها واقعی استفاده میزان و اطالعات فناوری

 دیدگاه از اطالعات فناوری دستاوردهای از استفاده در حسابرسان تمایل بر موثر عوامل که دیگر پژوهش در

 حاصل نتیجه این است، گرفته قرار بررسی مورد ایران رسمی حسابداران جامعه عضو مستقل حسابرسان

 مدیران دیدگاه همچنین شود.می حسابرسی در اثربخشی و کارآیی افزایش سبب دستاوردها این که گردید

 اطالعات فناوری دستاوردهای از استفاده سودمندی ای،بودجه فشار حسابرسان، ریسک ترجیحات ارشد،

 فناوری دستاوردهای از استفاده در حسابرسان تمایل بر تاثیرگذار عوامل جمله از آن، از استفاده سهولت و

 .[9] باشد می اطالعات

 استفاده اطالعات فناوری ابزارهای از متناوب طور به اگرچه حسابرسان که گفت توان می حاضر حال در

 زمینه در را هنگفتی هایگذاریسرمایه بزرگ حسابرسی موسسات اند.پذیرفته را آن اهمیت اما کنند،نمی

 برتر اطالعات فناوری کارگیری به و خرید برای بیشتری منابع از دهند،می انجام اطالعات فناوری

 استفاده کوچک هاموسسه به نسبت تروسیع طور به اطالعات فناوری متخصصان از توانندمی و برخوردارند

 فناوری ابزارهای از استفاده به بیشتری تمایل بزرگ حسابرسی موسسات در حسابرسان بنابراین کنند.

 .[16] دارند اطالعات

 آنها به زیرا دارد، همراه به حسابرسان برای را مزایایی حسابرسی فرآیند در اطالعات فناوری از استفاده

 مربوط اساسی های آزمون زمان و دهند انجام بیشتری اثربخشی و کارایی با را خود کار تا کند می کمک

 .[17] دهد می افزایش را آنها وری بهره و داده کاهش را حسابرسی مختلف فرآیندهای به

 ارائه به که تجاری واحدهای شد، انجام دیلویت حسابرسی موسسه توسط 2022 سال در که تحقیقی طی

 فناوری، نظیر موضوعاتی به بایست می آینده در خود تجاری موفقیت ادامه جهت پردازند، می مالی خدمات

 ای ویژه توجه مختلف های حوزه در سریع تغییرات به نسبت پذیری انعطاف همچنین و شدن دیجیتالی

 .[18] باشند داشته
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 و کارآیی حسابرسی، در اطالعات فناوری از استفاده که دهند می نشان حسابرسی استاندارد چندین

 کند می تشویق را حسابرسان همچنین حسابرسی استانداردهای بخشند. می بهبود را حسابرسی اثربخشی

 انجام و الکترونیکی های پرونده صحت بررسی جهت رایانه کمک با حسابرسی های تکنیک و ابزار از تا

 .[20] کنند استفاده دریافتنی های حساب سنی تجزیه نظیر شده انتخاب های رویه برخی مجدد

 حسابرسی کار اثربخشی تواند می حسابرسی در اطالعات فناوری از استفاده پیشین، تحقیقات ادبیات طبق

 فرآیند مستمر بهبود جامع، حسابرسی انجام اطالعات، عمیق تحلیل و تجزیه و بررسی طریق از را

 .[17] دهد افزایش حسابرسی گزارش موقع به ارائه و تهیه و حسابرسی

 مصاحبه طریق از اطالعات فناوری بر مبتنی حسابرسی هایشاخص همچنین و هشد کرذ مبانی سساا بر

 است: گردیده تدوین زیر شرح به فرضیاتی [2]محققین توسط شده انجام پیشین تحقیق در خبرگان با

 فرضیات توسعه و اطالعات فناوری حسابرسی اجرای های مولفه

 این پردازد.می اطالعات فناوری حسابرسی در اطالعات و داده امنیت موضوع به حسابرسی از اول مولفه

 فناوری حسابرسی در اطالعات و داده امنیت آیا که کند بررسی باید حسابرس که کندمی بیان مولفه

 هاییمحدودیت با است ممکن زمینه این در حسابرس دارد. رسیدگی قابلیت حسابرس طرف از اطالعات

 دیگری دالیل و مذکور موضوع کردن تلقی اهمیتکم متخصص، پرسنل نبود پایین، الزحمهحق همچون

 حسابرسی اجرای صورت در که شود بررسی باید لذا نپردازد. اطالعات و داده امنیت موضوع بررسی به

 اول فرضیه لذا گردد،می تلقی مهمی موضوع حسابرسان برای اطالعات و داده امنیت آیا اطالعات فناوری

 شود:می تدوین زیر شرح به پژوهش

 است. حسابرسان دیدگاه از اطالعات فناوری حسابرسی پارامترهای از سیستم هایداده امنیت -1

 بیان مولفه این پردازد.می اطالعات فناوری حسابرسی در شبکه و افزارنرم امنیت بررسی به دوم مولفه

 و داده سازیذخیره قابلیت و است ایمن شرکت افزارنرم آیا که کند بررسی باید حسابرس که کندمی

 به شرکت از خارج پرسنل آیا که کندمی بیان شبکه امنیت همچنین دارد. باالیی سطح در را اطالعات

 هاییمحدودیت با است ممکن حسابرسان موضوع این برای خیر. یا دارند دسترسی شرکت اطالعاتی شبکه

 همچون دالیلی به موضوع این بررسی در توانایی عدم زمینه، این در کافی تخصص بودن دارا عدم همچون

 لذا باشند. مواجه ... و حسابرس به شرکت دسترسی عدم و موضوع این به رسیدگی برای کافی زمان نبود

 برای اطالعات، فناوری حسابرسی اجرای صورت در شبکه و افزار نرم امنیت آیا که شود بررسی باید

 شود:می تدوین زیر شرح به پژوهش دوم فرضیه لذا گردد.می تلقی مهمی موضوع حسابرسان

 است. حسابرسان دیدگاه از اطالعات فناوری حسابرسی پارامترهای از از افزارنرم و شبکه امنیت -2

 مختلف های محیط در اطالعات فناوری حسابرسی حیطه در آموزش بررسی به پنجم و چهارم سوم، مولفه

 وجود عدم اطالعات، فناوری بر مبتنی حسابرسی سمت به حرکت عدم اصلی دالیل از یکی پردازد.می

 موجب حسابرسی در عمل و علم بین شکاف .[2] است حوزه این در کافی آموزش و آموزشی محتوای

 نمایند. اقدام اطالعات فناوری بر مبتنی حسابرسی اجرای به نسبت نتوانند حسابرسان که است شده

 عدم و دانشگاهی محیط در دانش ضعف از ناشی را موضوع این اطالعات فناوری حسابرسی حوزه خبرگان
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 های محیط در مذکور آموزش عدم ریشه باید لذا دانند.می دانشگاه از حرفه توسط موضوع این مطالبه

 شود:می تدوین زیر شرح به پژوهش پنجم تا سوم فرضیه لذا شود. ردیابی مذکور

 اطاعات فناوری حسابرسی اجرای عدم در آموزش به مربوط هایشاخصه از دانشگاهی آموزش کوتاهی -3

 است.

 حسابرسی اجرای عدم در آموزش به مربوط هایشاخصه از حسابرسی موسسات در آموزش کوتاهی -4

 است. اطاعات فناوری

 حسابرسی موسسات و دانشگاه از خارج آموزش مجری نهاد عنوان به رسمی حسابداران جامعه کوتاهی -5

 است. اطاعات فناوری حسابرسی اجرای عدم در آموزش به مربوط هایشاخصه از

 و پردازدمی حسابرسی موسسه باالی رده مدیران و شرکاء به مربوط هایشاخص بررسی به ششم مولفه

 آنها تا گرددمی موجب موسسه مدیران همچنین و حسابرسی موسسه شرکای باالی سن که کندمی بیان

 برای روز تکنولوژی به مربوط تغییرات آنها باالی سن به توجه با لذا کنند. مقابله ساختاری تغییرات با

 بر مبتنی حسابرسی اجرای تواندمی که است دلیلی این و است مواجه مشکل با حسابرسی موسسات

 شود.می تدوین زیر شرح به ششم فرضیه لذا کند، مواجه مشکل با را اطالعات فناوری

 عدم در حسابرسی موسسات به مربوط هایشاخصه از حسابرسی موسسات مدیران و شرکاء باالی سن -6

 است. اطاعات فناوری حسابرسی اجرای

 نبود همچون موضوعاتی که کندمی بیان و پردازدمی حسابرسی موسسه درون موضوعات به هفتم مولفه

 جایی به جا و زمینه این در حسابرسی موسسه پرسنل کم دانش حسابرسی، موسسه پرسنل در انگیزه

 موسسه پرسنل تجربگی کم نهایت در که موسسه در آنها ماندگاری عدم و حسابرسی موسسه پرسنل

 موضوعات برابر در حسابرسی موسسه که شودمی موجب نهایت در موضوع این که دارد پی در را حسابرسی

 شود.می بیان زیر شرح به پژوهش هفتم فرضیه بنابراین کند. مقاومت جدید

 عدم در حسابرسی موسسات به مربوط هایشاخصه از حسابرسی موسسات پرسنل کم تجربه و دانش -7

 است. اطاعات فناوری حسابرسی اجرای

 موسسات که کندمی بیان و پردازدمی حسابرسی موسسات مالی توانایی و درآمد بررسی به هشتم مولفه

 اقدام توانندنمی دارند که کمی مالی درآمد به توجه با لذا و دارند کمی مالی توانایی و درآمد حسابرسی

 موسسات دسترس در مالی منابع دیدگاه از موضوع این نمایند. اطالعات فناوری حسابرسی انجام به

 اجرای برای الزم توانایی دارند، که اندکی منابع با حسابرسی موسسات که کندمی بیان حسابرسی،

 فناوری از استفاده مزایای با حسابرسی موسسات که همچنین ندارند. را اطالعات فناوری حسابرسی

 شود.می بیان زیر شرح به پژوهش هشتم فرضیه لذا ندارند. کافی آشنایی اطالعات

 حسابرسی اجرای عدم در حسابرسی موسسات به مربوط هایشاخصه از حسابرسی موسسات کم درآمد -8

 است. اطاعات فناوری
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 پژوهش شناسی روش

 و نظری مباحث بررسی با ابتدا پژوهش این در است. پیمایشی نوع از و توصیفی کاربردی، حاضر، پژوهش

 اجرای بر موثر های مولفه و اجزا اطالعات، فناوری حسابرسی حوزه در گرفته صورت های پژوهش

 اختیار در و شد تهیه ساخته محقق نامه پرسش یک سپس شد. استخراج اطالعات فناوری حسابرسی

 در نامربوط های سازه و مفاهیم مورد در را خود نظر تا گرفت قرار نظران صاحب و متخصصان از تعدادی

 اصلی نامه پرسش ها، پرسش سازه و محتوایی صوری، روایی تعیین از پس و نمایند اعالم نامه پرسش

 شد. توزیع دهندگان پاسخ بین در و طراحی الکترونیکی و کاغذی شکل به نامه پرسش گردید. طراحی

 نرم از نیز نهایی تحلیل و تجزیه برای و اکسل افزار نرم از خام های داده تحلیل و تجزیه برای همچنین

 است. شده استفاده 23 اس ال پی اسمارت و 26 1اس اس پی اس های افزار

 آماری نمونه و جامعه تحقیق، قلمرو

 حسابرسان دیدگاه از اطالعات فناوری حسابرسی اجرای بر موثر های مولفه بررسی دنبال به حاضر تحقیق

 در پژوهش این مکانی، لحاظ از است. حسابرسی موسسات در تاییدی عاملی تحلیل تکنیک از استفاده با

 فعال حسابرسان پژوهش، آماری جامعه و 1399-1400 پژوهش زمانی دوره است. شده انجام تهران شهر

 375 اطالعات فناوری حسابرسی اجرای بر موثر های مولفه بررسی منظور به باشند.می تهران شهر در

 قرار حسابرسی سابقه با اشخاصی اختیار در دسترس در گیری نمونه با تصادفی غیر شیوه به پرسشنامه

 کرد. بررسی را اطالعات فناوری حسابرسی ابعاد اثر بتوان طریق این از تا گرفت

 

 پژوهش های یافته

  توصیفی آمار

 شامل ندگاـهند خـپاس دیرـف یاـه یژگیو با مرتبط عمومی های پرسش نامه پرسش اول بخش در

 همدآ ستد به نتایج د.ـش حرـمط حسابرسی در فعالیت سابقه و تتحصیال سطح تاهل، وضعیت ،جنسیت

 باشد. می 1 ولجد حشر به نامه پرسش عمومی یپرسشها توصیفی تحلیل از
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 SPSS 26 
2 SmartPLS 3 
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 : توصیف پاسخگویان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی1جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی زیر گروه ویژگی افراد

 جنسیت
 72 270 مونث

 28 105 مذکر

 وضعیت تاهل
 9/54 206 متاهل

 1/45 169 مجرد

 سطح تحصیالت

 12 45 کارشناسی

 1/53 199 کارشناسی ارشد

 9/34 131 دکتری و دانشجوی دکتری

 میزان سابقه حسابرسی

 9/33 127 سال 10کمتر از 

 52 195 سال 20تا  10بین 

 9/13 52 سال 30تا  20بین 

 3/0 1 سال 30بیشتر از 

 مقدار، کمترین پاسخگویان، تعداد شامل پژوهش هایشاخص توصیفی هایآماره 2 شماره جدول در

  است. شده گزارش چولگی و کشیدگی ضرایب معیار، انحراف میانگین، مقدار، بیشترین

 های پژوهشهای توصیفی شاخص: آماره2جدول شماره 

 تعداد متغیرنام 
کمترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

 015/2 -137/1 66/0 225/4 5 5/1 375 های سیستمامنیت داده

 984/0 -928/0 713/0 273/4 5 2 375 افزارامنیت شبکه و نرم

پارامترهای حسابرسی 

فناوری اطالعات از دیدگاه 

 حسابرسان

375 75/1 5 249/4 522/0 121/1- 165/2 

 087/1 -162/1 562/0 44/4 5 25/2 375 کوتاهی آموزش دانشگاهی

کوتاهی آموزش در 

 موسسات حسابرسی
375 1 5 523/4 668/0 588/1- 461/3 

کوتاهی جامعه حسابداران 

رسمی به عنوان نهاد 

مجری آموزش خارج از 

375 25/1 5 327/4 663/0 143/2- 814/5 
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 تعداد متغیرنام 
کمترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

دانشگاه و موسسات 

 حسابرسی

های مربوط به شاخصه

آموزش در عدم اجرای 

 حسابرسی فناوری اطالعات

375 417/2 5 43/4 406/0 555/1- 968/3 

سن باالی شرکاء و مدیران 

 موسسات حسابرسی
375 3 5 434/4 56/0 434/0- 787/0- 

دانش و تجربه کم پرسنل 

 موسسات حسابرسی
375 1 5 959/2 304/1 019/0- 26/1- 

درآمد کم موسسات 

 حسابرسی
375 1 5 127/3 348/1 053/0- 196/1- 

های مربوط به شاخصه

موسسات حسابرسی در 

عدم اجرای حسابرسی 

 فناوری اطالعات

375 667/1 5 507/3 678/0 1/0- 402/0- 

 372/1 -691/0 338/0 062/4 861/4 639/2 375 حسابرسی فناوری اطالعات

 به مربوط هایداده کشیدگی و چولگی ضرایب به توجه با است، مشخص 2 شماره جدول در که همانطور

 اس ال پی اسمارت افزار نرم از پژوهش، هایفرضیه بررسی برای بنابراین نیستند. نرمال تحقیق متغیرهای

 است. شده استفاده

 استنباطی آمار

 شده استفاده جزئی مربعات حداقل روش به یابی مدل روش از تحقیق، هایداده تحلیل و تجزیه منظور به

 تعیین شامل دوم مرحله و است روایی و پایایی طریق از گیری اندازه مدل تعیین شامل اول مرحله است.

 اول مرحله در است. مسیر تحلیل و تعیین ضرایب برازندگی، های شاخص تحلیل طریق از ساختاری مدل

 هماهنگی تاییدی هایروش که شودمی استفاده گیری اندازه مدل بررسی منظور به پایایی و روایی برآورد از

 هاییگویه شایستگی تاییدی عاملی تحلیل واقع، در نمایند.می بررسی را معین عاملی ساختار یک با هاداده

 هایشاخص مسیر تحلیل از دوم مرحله در کند.می بررسی را اند شده برگزیده متغیرها معرفی برای که

  شود.می استفاده ساختاری مدل بررسی جهت تعیین ضریب و مدل برازش

  گیریاندازه مدل ارزیابی

 سواالت همراه به مولفه یک برگیرنده در که شودمی کلی مدل از بخشی به مربوط گیریاندازه مدل یک

 است. شده ارائه 1 شماره نمودار قالب در تحقیق استاندارد ضرایب مدل ادامه در است. مولفه آن به مربوط
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 :مدل ضرایب استاندارد 1نمودار 

 
 شود.می استفاده واگرا روایی و همگرا روایی پایایی، معیار سه گیریاندازه هایمدل برازش بررسی برای

 و کرونباخ آلفای ضرایب عاملی، بارهای ضرایب بررسی شامل طریق سه از پایایی است. پایایی معیار اولین

 پذیرد.می صورت ترکیبی، پایایی

 سواالت با عامل هر همبستگی بررسی به که است همگرا روایی گیری،اندازه هایمدل بررسی از دوم معیار

 این هرچه که دهدمی نشان را خود سواالت با عامل یک همبستگی میزان 1AVE معیار پردازد.می خود

 مقدار که الرکر و فورنل روش و (3) جدول به توجه با است. بیشتر نیز برازش باشد، بیشتر همبستگی

 یا بیشتر AVE مقدار تحقیق متغیرهای تمام برای اند،کرده معرفی باال به 5/0 را AVE برای مناسب

 باشد.می 5/0 مساوی

 بررسی پایایی و روایی همگرا -3جدول 

 نام متغیر
ضرایب بارهای 

 عاملی

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE 

 سیستمهای امنیت داده
Q1 865/0 

802/0 87/0 629/0 
Q2 812/0 

                                                           
1 Average Variance Extracted 
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 نام متغیر
ضرایب بارهای 

 عاملی

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE 

Q3 658/0 

Q4 822/0 

 افزارامنیت شبکه و نرم

Q5 933/0 

95/0 964/0 869/0 
Q6 919/0 

Q7 921/0 

Q8 956/0 

 کوتاهی آموزش دانشگاهی

Q9 773/0 

752/0 838/0 567/0 
Q10 631/0 

Q11 845/0 

Q12 746/0 

کوتاهی آموزش در موسسات 

 حسابرسی

Q13 977/0 

955/0 967/0 881/0 
Q14 945/0 

Q15 89/0 

Q16 941/0 

کوتاهی جامعه حسابداران رسمی به 

عنوان نهاد مجری آموزش خارج از 

 دانشگاه و موسسات حسابرسی

Q17 82/0 

78/0 859/0 606/0 
Q18 739/0 

Q19 692/0 

Q20 851/0 

سن باالی شرکاء و مدیران 

 موسسات حسابرسی

Q21 771/0 

893/0 927/0 76/0 
Q22 89/0 

Q23 877/0 

Q24 941/0 

دانش و تجربه کم پرسنل موسسات 

 حسابرسی

Q25 914/0 
929/0 949/0 824/0 

Q26 948/0 
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 نام متغیر
ضرایب بارهای 

 عاملی

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی
AVE 

Q27 867/0 

Q28 9/0 

 حسابرسیدرآمد کم موسسات 

Q29 969/0 

979/0 984/0 94/0 
Q30 961/0 

Q31 98/0 

Q32 968/0 

 عاملی بارهای ضرایب فوق جدول در باشد.می 4/0 عاملی، بارهای ضرایب بودن مناسب برای مالک مقدار

 با هاییسوال به مدل، اجرای از پس که صورتی در باشد.می بیشتر 4/0 از تحقیق هایعامل به مربوط

 مناسب مقدار اینکه به توجه با هستیم. سوال آن حذف به مجبور کنیم، برخورد 4/0 از کمتر عاملی بارهای

 قسمت در معیارها تمامی و باشدمی AVE، 5/0 برای و 7/0 ترکیبی پایایی برای ،7/0 کرونباخ آلفای برای

 تحقیق همگرای روایی و پایایی وضعیت بودن مناسب توانمی دارند، مناسبی مقدار عاملی بارهای سنجش

 ساخت. تایید را

 گیریاندازه هایمدل برازش بررسی جهت"1واگرا روایی" عنوان تحت اشاره مورد سوم معیار با ارتباط در

 آن همبستگی مقابل در عامل آن با عامل یک هایسوال بین همبستگی میزان مقایسه از پژوهش دراین

 دیگر هایعامل با سوال یک بین همبستگی میزان شود مشخص که صورتی در .2دیگر هایعامل با هاسوال

 سوال زیر مدل واگرای روایی است، خود به مربوط عامل با سوال آن همبستگی از بیشتر خود عامل از غیر

 هایستون و سواالت به جدول این هایردیف شود.می استفاده (4) جدول از مورد این بررسی برای رود.می

 میزان بیانگر دارند، جای جدول هایخانه درون که مقادیری دارند. تعلق پژوهش مدل هایعامل به نیز آن

 یک کدام هر که هاییعامل از تحقیق این در اصلی مدل هستند. مربوطه هایعامل با سواالت همبستگی

 به مربوط هایسوال شودمی مشاهده (4) جدول در که طورهمان است. شده تشکیل دارند، سوال چند یا

 دیگر. هایعامل به نسبت تا دارند بیشتری همبستگی عامل آن خود به نسبت عامل هر

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Discriminant Validity 
2 Cross Loading 
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 های اصلی پژوهش به روش بارهای متقاطعبررسی روایی واگرای مولفه -4جدول 

ت داده نام متغیر
امنی

ی سیستم
ها

 

ت شبکه و نرم
امنی

افزار
 

ش 
ی آموز

کوتاه
ی

دانشگاه
 

ی
ت حسابرس

ش در موسسا
ی آموز

کوتاه
 

ی 
ی به عنوان نهاد مجر

ی جامعه حسابداران رسم
کوتاه

ی
ت حسابرس

ش خارج از دانشگاه و موسسا
آموز

ی 
ت حسابرس

ی شرکاء و مدیران موسسا
ن باال

س
 

ی
ت حسابرس

ل موسسا
ش و تجربه کم پرسن

دان
 

ی
ت حسابرس

درآمد کم موسسا
 

 های سیستمامنیت داده

Q1 865/0 201/0 2/0 131/0 017/0 129/0 135/0 072/0 

Q2 812/0 15/0 104/0 054/0 015/0 191/0 011/0 051/0 

Q3 658/0 056/0 077/0 032/0 075/0- 059/0 102/0 005/0 

Q4 822/0 099/0 167/0 071/0 055/0- 148/0 008/0- 024/0 

 افزارامنیت شبکه و نرم

Q5 153/0 933/0 168/0 073/0 133/0 059/0 041/0 051/0- 

Q6 157/0 919/0 137/0 083/0 058/0 014/0- 03/0 015/0- 

Q7 16/0 921/0 166/0 081/0 023/0 018/0- 053/0 087/0- 

Q8 16/0 956/0 174/0 081/0 081/0 002/0 082/0 011/0- 

 کوتاهی آموزش دانشگاهی

Q9 095/0 111/0 773/0 177/0 019/0 049/0- 041/0 071/0- 

Q10 144/0 201/0 631/0 041/0- 008/0 024/0- 015/0 017/0- 

Q11 207/0 169/0 845/0 17/0 229/0 027/0 057/0 025/0- 

Q12 086/0 07/0 746/0 077/0 081/0 095/0- 026/0 025/0- 

کوتاهی آموزش در موسسات 

 حسابرسی

Q13 094/0 094/0 141/0 977/0 139/0 105/0 019/0 068/0- 

Q14 093/0 077/0 16/0 945/0 123/0 078/0 067/0 061/0- 

Q15 078/0 088/0 144/0 890/0 102/0 094/0 004/0 044/0- 

Q16 097/0 061/0 145/0 941/0 118/0 056/0 024/0 079/0- 

کوتاهی جامعه حسابداران 

 رسمی به عنوان نهاد مجری

Q17 057/0- 0 068/0 057/0 820/0 048/0 023/0 02/0- 

Q18 046/0- 067/0 063/0 142/0 739/0 011/0 005/0 004/0 
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ت داده نام متغیر
امنی

ی سیستم
ها

 

ت شبکه و نرم
امنی

افزار
 

ش 
ی آموز

کوتاه
ی

دانشگاه
 

ی
ت حسابرس

ش در موسسا
ی آموز

کوتاه
 

ی 
ی به عنوان نهاد مجر

ی جامعه حسابداران رسم
کوتاه

ی
ت حسابرس

ش خارج از دانشگاه و موسسا
آموز

ی 
ت حسابرس

ی شرکاء و مدیران موسسا
ن باال

س
 

ی
ت حسابرس

ل موسسا
ش و تجربه کم پرسن

دان
 

ی
ت حسابرس

درآمد کم موسسا
 

آموزش خارج از دانشگاه و 

 حسابرسیموسسات 
Q19 052/0 096/0 177/0 113/0 692/0 001/0 02/0 075/0- 

Q20 025/0- 074/0 105/0 081/0 851/0 098/0- 012/0- 008/0 

سن باالی شرکاء و مدیران 

 حسابرسیموسسات 

Q21 092/0 017/0- 021/0- 121/0 004/0 771/0 056/0 017/0- 

Q22 17/0 018/0 01/0- 102/0 028/0 890/0 027/0 022/0 

Q23 173/0 002/0 04/0- 048/0 027/0- 877/0 03/0 065/0 

Q24 155/0 019/0 061/0- 051/0 049/0- 941/0 071/0 019/0 

دانش و تجربه کم پرسنل 

 حسابرسیموسسات 

Q25 04/0 05/0 086/0 037/0 053/0 022/0 914/0 01/0 

Q26 086/0 084/0 045/0 061/0 004/0 066/0 948/0 067/0 

Q27 054/0 01/0 025/0 021/0- 014/0- 027/0 867/0 067/0 

Q28 092/0 054/0 031/0 031/0 001/0- 072/0 900/0 058/0 

درآمد کم موسسات 

 حسابرسی

Q29 032/0 04/0- 066/0- 069/0- 028/0- 016/0 057/0 969/0 

Q30 082/0 037/0- 047/0- 062/0- 058/0- 06/0 03/0 961/0 

Q31 044/0 05/0- 045/0- 063/0- 014/0- 022/0 058/0 980/0 

Q32 047/0 041/0- 027/0- 067/0- 005/0- 01/0 074/0 968/0 

 ساختاری مدل آزمون

 مدل بخش رسد.می پژوهش ساختاری مدل برازش به نوبت گیریاندازه هایمدل برازش بررسی از بعد

 پنهان هایعامل تنها و ندارد کاری آشکار( )متغیرهای سواالت به گیری،اندازه هایمدل خالف بر ساختاری

  گردد.می بررسی هاآن میان روابط با همراه

 ضرایب معیار، تریناساسی و اولین که شودمی استفاده معیار چندین از پژوهش مدل برازش بررسی برای

 t داریمعنی اعداد مدل، در هاعامل بین یرابطه سنجش برای معیار ترینابتدایی باشد.می t داریمعنی

 نتیجه در و هاعامل بین یرابطه صحت از نشان شود، بیشتر 96/1 از اعداد این مقدار که صورتی در است.
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 رابطه صحت فقط اعداد که داشت توجه باید البته است. 95/0 اطمینان سطح در پژوهش هایفرضیه تایید

 سنجید. آن با تواننمی را هاعامل بین رابطه شدت و دهندمی نشان را

 مدل ضرایب معناداری -2نمودار 

 
 بررسی روابط درون مدل ساختاری -7جدول 

 بررسی رابطه ها درون مدل ساختاری تحقیق
ضرایب 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد
T 

Value 
P 

Value 

پارامترهای حسابرسی فناوری اطالعات از دیدگاه 

 های سیستمامنیت داده ←حسابرسان 
566/0 116/0 897/4 000/0 

پارامترهای حسابرسی فناوری اطالعات از دیدگاه 

 افزارامنیت شبکه و نرم ←حسابرسان 
908/0 032/0 494/28 000/0 

های مربوط به آموزش در عدم اجرای حسابرسی شاخصه

 کوتاهی آموزش دانشگاهی ←فناوری اطالعات 
516/0 08/0 435/6 000/0 

های مربوط به آموزش در عدم اجرای حسابرسی شاخصه

کوتاهی آموزش در موسسات  ←فناوری اطالعات 

 حسابرسی

873/0 034/0 533/25 000/0 

های مربوط به آموزش در عدم اجرای حسابرسی شاخصه

کوتاهی جامعه حسابداران رسمی به  ←فناوری اطالعات 
454/0 126/0 593/3 000/0 
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 بررسی رابطه ها درون مدل ساختاری تحقیق
ضرایب 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد
T 

Value 
P 

Value 

عنوان نهاد مجری آموزش خارج از دانشگاه و موسسات 

 حسابرسی

های مربوط به موسسات حسابرسی در عدم اجرای شاخصه

سن باالی شرکاء و  ←حسابرسی فناوری اطالعات 

 مدیران موسسات حسابرسی

402/0 214/0 874/1 061/0 

های مربوط به موسسات حسابرسی در عدم اجرای شاخصه

دانش و تجربه کم پرسنل  ←حسابرسی فناوری اطالعات 

 موسسات حسابرسی

623/0 253/0 46/2 014/0 

های مربوط به موسسات حسابرسی در عدم اجرای شاخصه

درآمد کم موسسات  ←حسابرسی فناوری اطالعات 

 حسابرسی

732/0 467/0 569/1 117/0 

پارامترهای حسابرسی  ←حسابرسی فناوری اطالعات 

 فناوری اطالعات از دیدگاه حسابرسان
768/0 137/0 602/5 000/0 

های مربوط به شاخصه ←حسابرسی فناوری اطالعات 

 آموزش در عدم اجرای حسابرسی فناوری اطالعات
745/0 218/0 411/3 001/0 

های مربوط به شاخصه ←حسابرسی فناوری اطالعات 

موسسات حسابرسی در عدم اجرای حسابرسی فناوری 

 اطالعات

199/0 469/0 424/0 672/0 

 رابطه متغیرهایی بین است شده داده نشان هارابطه یهمه برای که 7 شماره جدول مندرجات به توجه با

  باشد. 96/1 از بیشتر هارابطه این برای ولیو تی مقدار که است برقرار داریمعنی

 

 2Q و 2R معیارهای از استفاده با مدل اعتبار یا کیفیت بررسی

 است معیاری 2R است. مدل )وابسته( زای درون پنهان هایعامل به مربوط 2R ضرایب پژوهش یک در

 عنوان به 67/0 و 33/0 ،19/0 مقدار سه و دارد زا درون عامل یک بر زا برون عامل یک تاثیر از نشان که

 زا برون هایعامل برای 2R مقدار شود.می گرفته نظر در قوی و متوسط ضعیف، مقادیر برای هاییمالک

  است. صفر برابر مستقل یا

 1افزونگی یا حشو اعتبار بررسی شاخص شامل که اعتبار بررسی از مدل اعتبار یا کیفیت بررسی برای

 کمتر یا و صفر وابسته عامل یک مورد در هاشاخص این مقادیر که صورتی در است. شده استفاده باشدمی

 نشده تبیین خوبی به وابسته عامل آن و مدل دیگر هایعامل بین روابط که دهد می نشان شود، صفر از

 در و سازدمی مشخص را مدل بینیپیش قدرت معیارها این دارد. اصالح به نیاز مدل نتیجه در و است

                                                           
1 CV Red 
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 کسب را 35/0 و 15/0 ،02/0 مقدار سه زا درون هایعامل از یکی مورد در شاخص این مقدار که صورتی

 به مربوط زای برون هایعامل یا عامل قوی و متوسط ضعیف، بینیپیش قدرت از نشان ترتیب به نماید،

  دارد. آن
 2Qو  2Rبررسی معیارهای  -8جدول 

 R2 Q2 نام متغیر

 قوی 185/0 متوسط 321/0 های سیستمامنیت داده

 قوی 673/0 قوی 825/0 افزارامنیت شبکه و نرم

 قوی 248/0 قوی 59/0 پارامترهای حسابرسی فناوری اطالعات از دیدگاه حسابرسان

 متوسط 133/0 متوسط 266/0 کوتاهی آموزش دانشگاهی

 قوی 629/0 قوی 762/0 کوتاهی آموزش در موسسات حسابرسی

کوتاهی جامعه حسابداران رسمی به عنوان نهاد مجری آموزش 

 خارج از دانشگاه و موسسات حسابرسی
 متوسط 114/0 متوسط 206/0

های مربوط به آموزش در عدم اجرای حسابرسی فناوری شاخصه

 اطالعات
 قوی 158/0 قوی 554/0

 متوسط 111/0 ضعیف 162/0 سن باالی شرکاء و مدیران موسسات حسابرسی

 قوی 3/0 قوی 388/0 دانش و تجربه کم پرسنل موسسات حسابرسی

 قوی 473/0 قوی 536/0 درآمد کم موسسات حسابرسی

های مربوط به موسسات حسابرسی در عدم اجرای شاخصه

 حسابرسی فناوری اطالعات
 ضعیف 008/0 ضعیف 039/0

 

 )کوهن(F2 معیار از استفاده با مدل های سازه میان رابطه شدت بررسی

 معیار کند.می تعیین را مدل هایسازه میان رابطه شدت شد، معرفی (1988) 1کوهن توسط که معیار این

 گیرد.می کمک هاسازه میان یرابطه تحلیل برای شد، داده توضیح باال در که 2R شاخص از تاثیر اندازه

 و 15/0 ،02/0 مقادیر که کرد اضافه و نموده بیان زیر فرمول صورت به را تاثیر اندازه معیار فرمول کوهن

 است. دیگر سازه بر سازه یه بزرگ و متوسط کوچک، تاثیر اندازه از نشان ترتیب به 35/0

𝑓2(𝑥 → 𝑦) =
𝑅𝑦

2 (𝑋 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑) − 𝑅𝑦
2 (𝑋 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑)

1 − 𝑅𝑦
2 (𝑋 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑)

 

 

 

                                                           
1 Cohen 
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 فرمول: این در که

𝑓2(𝑥 → 𝑦): تاثیر اندازه x بر y  

𝑅𝑦
2(𝑋 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑): مقدار R2 سازه y سازه که زمانی x و باشد موجود مدل در  

𝑅𝑦
2(𝑋 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑): مقدار R2 سازه y سازه که زمانی x باشد، شده حذف مدل از 

 است.

 f2بررسی معیار  -9جدول 

 f2 نام متغیر

 قوی 472/0 های سیستمامنیت داده

 قوی 704/4 افزارامنیت شبکه و نرم

 قوی 363/0 کوتاهی آموزش دانشگاهی

 قوی 198/3 کوتاهی آموزش در موسسات حسابرسی

کوتاهی جامعه حسابداران رسمی به عنوان نهاد مجری آموزش خارج از دانشگاه و 

 موسسات حسابرسی
 قوی 259/0

 قوی 193/0 باالی شرکاء و مدیران موسسات حسابرسیسن 

 قوی 635/0 دانش و تجربه کم پرسنل موسسات حسابرسی

 قوی 157/1 درآمد کم موسسات حسابرسی

 قوی 437/1 پارامترهای حسابرسی فناوری اطالعات از دیدگاه حسابرسان

 قوی 244/1 های مربوط به آموزش در عدم اجرای حسابرسی فناوری اطالعاتشاخصه

 متوسط 041/0 های مربوط به موسسات حسابرسی در عدم اجرای حسابرسی فناوری اطالعاتشاخصه

 

  کلی مدل آزمون

 بررسی آن، برازش تایید با و شودمی ساختاری مدل و گیریاندازه مدل بخش دو هر شامل کلی مدل

 بدین است. ساختاری هایمدل کلی بخش به مربوط GOF معیار شود.می کامل مدل یک در برازش

 ساختاری مدل بخش و گیریاندازه بخش برازش بررسی از پس تواندمی محقق معیار این توسط که معنی

 سال در 1همکاران و تننهاوس توسط GOF معیار نماید. کنترل نیز را کلی بخش برازش خود، پژوهش

 است: آمده زیر در آن فرمول و گردید ابداع 2004

 
 

                                                           
1 Tenenhaus et al  
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Communality دست به عامل هر عاملی بارهای مجذور میانگین از مقدار این = اشتراکی( )مقادیر 

 آید.می

GOF = √ R2̅̅ ̅ × Communality ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Communality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  آید.می دست به مدل زای درون عامل هر اشتراکی مقادیر میانگین از = ̅

 = R2̅̅  است. مدل زای درون هایعامل R Square مقادیر میانگین̅

 معرفی GOF برای قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوان به که 36/0 و 25/0 ،01/0 مقدار سه به توجه با

 به عنایت با مجموع در دارد. مدل مناسب برازش از نشان ،GOF برای 567/0 مقدار حصول و است شده

 روایی محاسبات و گیریاندازه مدل تصدیق جهت که مراحلی به توجه با گفت باید آمده دستبه نتایج

 شده ارائه مدل گفت باید شد، انجام تحقیق هایسازه بین روابط آزمون آن دنبالبه و تشخیصی و سازه

 پرداخت. پژوهش فرضیات بررسی به توانمی حال شود،می تایید پژوهشگر توسط

 

 ساختاری معادالت به مربوط فرضیه آزمون نتایج

 اگر که است شده استفاده ولیو تی مقادیر و استاندارد ضریب از تحقیق متغیرهای بین روابط بررسی برای

  است. متغیر دو آن بین معنادار رابطه دهندهنشان باشد 96/1 از بزرگتر رابطه یک برای ولیو تی مقدار

 

 بررسی فرضیات پژوهش - 10جدول 

 فرضیات
ضرایب 

 استاندارد
T 

Value 
P 

Value 
 نتیجه

: پارامترهای حسابرسی فناوری اطالعات از دیدگاه 1فرضیه 

 های سیستمامنیت داده ←حسابرسان 
 تایید 000/0 897/4 566/0

: پارامترهای حسابرسی فناوری اطالعات از دیدگاه 2فرضیه 

 افزارامنیت شبکه و نرم ←حسابرسان 
 تایید 000/0 494/28 908/0

های مربوط به آموزش در عدم اجرای : شاخصه3فرضیه 

 کوتاهی آموزش دانشگاهی ←حسابرسی فناوری اطالعات 
 تایید 000/0 435/6 516/0

های مربوط به آموزش در عدم اجرای : شاخصه4فرضیه 

کوتاهی آموزش در موسسات  ←حسابرسی فناوری اطالعات 

 حسابرسی

 تایید 000/0 533/25 873/0

های مربوط به آموزش در عدم اجرای : شاخصه5فرضیه 

کوتاهی جامعه حسابداران  ←حسابرسی فناوری اطالعات 

رسمی به عنوان نهاد مجری آموزش خارج از دانشگاه و 

 موسسات حسابرسی

 تایید 000/0 593/3 454/0
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 فرضیات
ضرایب 

 استاندارد
T 

Value 
P 

Value 
 نتیجه

های مربوط به موسسات حسابرسی در عدم : شاخصه6فرضیه 

سن باالی شرکاء و  ←اجرای حسابرسی فناوری اطالعات 

 مدیران موسسات حسابرسی

 رد 061/0 874/1 402/0

های مربوط به موسسات حسابرسی در عدم : شاخصه7فرضیه 

دانش و تجربه کم  ←اجرای حسابرسی فناوری اطالعات 

 پرسنل موسسات حسابرسی

 تایید 014/0 46/2 623/0

های مربوط به موسسات حسابرسی در عدم : شاخصه8فرضیه 

درآمد کم موسسات  ←اجرای حسابرسی فناوری اطالعات 

 حسابرسی

 رد 117/0 569/1 732/0

 

 گیری نتیجه و بحث

 حسابرسان دیدگاه از اطالعات فناوری حسابرسی اجرای بر موثر های مولفه بررسی حاضر پژوهش هدف

 سوی به حرکت جهت الزم بسترهای شناخت در موثر گامی بتوان طریق این از تا است بوده ایران در

 بدست ونتایج ها بررسی به توجه با لذا برداشت. حسابرسی موسسات سطح در حسابرسی نوع این اجرای

 در اطالعات فناوری حسابرسی اجرای در موثر عامل اولین که داشت اذعان توان می تحقیق این از آمده

 باید حسابرس یعنی باشد، می افزارنرم و شبکه امنیت حوزه در حسابرسان آگاهی میزان به مربوط ایران

 باالیی سطح در را اطالعات و داده سازیذخیره قابلیت و است ایمن شرکت افزارنرم آیا که کند بررسی

 خیر. یا دارند دسترسی شرکت اطالعاتی شبکه به شرکت از خارج پرسنل همچنین و دارد

 کوتاهی ترتیب به ایران در اطالعات فناوری حسابرسی اجرای در موثر عامل پنجمین و سومین و دومین

 عنوان به رسمی حسابداران جامعه کوتاهی و دانشگاهی آموزش کوتاهی ، حسابرسی موسسات در آموزش

 یکی گفت توان می لذا باشد، می حوزه این در حسابرسی موسسات و دانشگاه از خارج آموزش مجری نهاد

 و آموزشی محتوای وجود عدم اطالعات، فناوری بر مبتنی حسابرسی سمت به حرکت عدم اصلی دالیل از

 حسابرسان که است شده موجب حسابرسی در عمل و علم بین شکاف است. حوزه این در کافی آموزش

 ضعف از ناشی موضوع این نمایند. اقدام اطالعات فناوری بر مبتنی حسابرسی اجرای به نسبت نتوانند

 عدم ریشه باید لذا باشد. می دانشگاه از حرفه توسط موضوع این مطالبه عدم و دانشگاهی محیط در دانش

 شود. ردیابی مذکور های محیط در مذکور آموزش

 می سیستم هایداده امنیت به مربوط ایران در اطالعات فناوری حسابرسی اجرای در موثر عامل چهارمین

 اطالعات و داده امنیت مختلف دالیل به حاضر حال در که معتقدند حسابرسان که معناست بدان این باشد،

 رسیدگی قابلیت حسابرس طرف از اطالعات فناوری حسابرسی اجرای در اصلی عوامل از یکی عنوان به

 ندارد.
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 موسسات پرسنل کم تجربه و دانش ایران در اطالعات فناوری حسابرسی اجرای عدم در موثر عامل ششمین

 حسابرسی موسسه پرسنل کم دانش حسابرسی، موسسه پرسنل در انگیزه نبود یعنی باشد، می حسابرسی

 کم نهایت در که موسسه در آنها ماندگاری عدم و حسابرسی موسسه پرسنل جایی به جا و زمینه این در

 برابر در حسابرسی موسسه که شودمی موجب نهایت در دارد پی در را حسابرسی موسسه پرسنل تجربگی

 کند. مقاومت جدید موضوعات

 موسسات کم درآمد و حسابرسی موسسات مدیران و شرکاء باالی سن حسابرسان، نظر نقطه از همچنین

 شود. نمی قلمداد ایران در اطالعات فناوری حسابرسی اجرای بر گذار اثر مهم عوامل عنوان به حسابرسی

 داخلی حسابرسان انجمن و رسمی حسابداران جامعه اعضای حسابرسی، موسسات شود،می پیشنهاد درآخر

 مذاکره همچنین و مختلف سطوح در آموزشی هایکارگاه ایجاد با پژوهش این هاییافته از گیری بهره با

 اضافه با هادانشگاه در درسی جدید سیالبس تهیه و آموزشی محتوای بهبود با رابطه در علوم وزارت با

 شوند. کار بازار به حوزه این در متخصص افراد ورود موجب اطالعات فناوری حسابرسی درسی واحد نمودن

 میزان تغییر و بررسی جهت تحقیق این نتایج و ادبیات از تواندمی رسمی حسابداران جامعه براین عالوه

 نماید. اقدام اطالعات فناوری حسابرسی اجرای با همراستا حسابرسی موسسات در حسابرسی الزحمه حق

 در فساد با مبارزه و شفافیت مسیر در عملی هایگام ایجاد در کنونی دولت اهداف به توجه با همچنین

 ایجاد و آموزش جهت الزم امکانات و منابع که شودمی پیشنهاد کشور، در اقتصادی هایبنگاه سطح

 مرور به تا گیرد قرار ذیربط نهادهای اختیارهای در حسابرسی نوع این اجرای منظور به الزم بسترهای

 منافع سایر به دستیابی بر عالوه مختلف اقتصادی واحدهای سطح در آن اجرای نمودن الزامی با بتوان

 باشیم. کشور سطح در مالی فسادهای بروز کاهش شاهد شده، ذکر

 

 منابع فهرست

ضازاده، آرش ) .1 ساختاری با نرم افزار (. 1392داوری، علی و ر سازی معادالت  ، چاپ PLSمدل 

 اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

تدوین مدل جامع "(، 1400زین العابدینی، محمد، همتی، حسن، جباری، حسین، پناهیان، حسین ) .2

-49(: 3) 8، دانش حسابداری مالی، "تئوریحسابرسی فناوری اطالعات بر مبنای رویکرد گراندد 

79. 

هاب ) .3 لده، بهرام و مرادی، و های (. 1392صــــادقپور گی با نرم افزار ماری  یل آ و  SPSSتحل

AMOS.چاپ دوم، ساری: انتشارات دانشگاه مازندران ، 

ــالحی، تابنده ) .4 ــان از کامپیوتر"(. 1395ص ــابرس ــتفاده حس نشرریه مطالعات ، "عوامل موثر بر اس

 .88-103، صص20، شماره 5دوره ، انجمن حسابداری ایران، ری و حسابرسیحسابدا
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(. 1392عبدخدا، محمدهیوا؛ احمدی، مریم؛ حسینی، آغافاطمه؛ پریخانی، اسماعیل؛ فرهادی، اکرم. ) .5

بررســی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات توســط کارکنان بخش مدارک پزشــکی بر اســاس "

، سال مجله پیاورد سالمت، "های دانشگاه علوم پزشکی تهرانبیمارستانمدل پذیرش فناوری در 

 .287-298، صص 4، شماره 7

ــاز، حبیب. ) .6 ــیدطه؛ رودس ــن نانگیر، س فراتحلیل عوامل موثر بر "(. 1392قربانی زاده، وجه اله؛ حس

شریه پژوهش، "پذیرش فناوری اطالعات در ایران سال های مدیریت در ایرانن شماره 2،   ،17، 

 .1-30صص 

ستم های اطالعاتی حسابداری و "(. 1395کمالی کرمانی، نرجس. ) .7 سی شات  ویژگی های کیفی گزار

ـــنعت هتلداری ـــب و کار الکترونیک در ص نشررریه مطالعات حسررابداری و ، "مفید بودن کس

 66-79، صص 19، شماره 5دوره ، انجمن حسابداری ایران، حسابرسی

، چاپ SPSSهای آماری با اسررتفاده از تحلیل(. 1396مومنی، منصـــور و فعال قیومی، علی ) .8

 یازدهم.
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Considering the rapid development of information technology and the increasing 

importance of its audit for leading companies in the world and the backwardness of 

Iran in this field, the present research as a pioneering study seeks to investigate the 

effective components on the implementation of IT Audit from the auditors' point of 

view. The current research is applied, descriptive and survey type. The method of data 

collection includes document mining, reference to databases and questionnaires, and 

the data analysis method is inferential, and confirmatory factor analysis (CFA) used 

by SmartPLS3 software.In order to assess the factors affecting on implementation of 

IT Audit, 375 questionnaires were given to people with audit experience in a non-

random way with available sampling method, so that the factors affecting the 

implementation of IT Audit from the auditors' point of view were assessed. The 

obtained results showed that the factors of system data security, network and software 

security, lack of university education, lack of training in audit institutions, failure of 

Association of Certified Public Accountants to fulfill its obligations and lack of 

knowledge and experience of the personnel of audit firms have the greatest impact on 

the implementation of IT Audit.     
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