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Abstract
Despite the usefulness of computer-assisted auditing tools and techniques in increasing
audit productivity, their use by audit firms in less developed countries is low. Therefore, the
present study aimed to investigate the effect of organizational and environmental factors
on the acceptance of computer-aided audit tools and techniques. To collect research data, a
questionnaire was used which was distributed among 650 auditors working in the auditing
organization and auditing firms, members of the Society of Certified Public Accountants,
of which 375 questionnaires were submitted and finally 372 questionnaires were finalized.
Structural equation modeling was used to test the research hypotheses. The results showed that
the complexity of client information systems and competitive pressure as environmental factors
as well as the size of the firm and the commitment of senior management as organizational
factors have a positive and significant effect on the acceptance of audit tools and techniques by
computer. Also, the level of support of accounting professional institutions and IT competence
of employees in accepting computer-assisted auditing tools and techniques is not statistically
significant.
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چکیده
علیرغم سودمندی ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه در افزایش بهرهوری حسابرسی ،بهکارگیری
آن توسط مؤسسات حسابرسی در کشورهای کمتر توسعهیافته کم است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل

سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه انجام شده است .جهت جمعآوری
دادههای پژوهش از پرسشنامه استفاده شده که بین  650حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات
حسابرسی عضو جامعهی حسابداران رسمی توزیع شد و از این تعداد  375پرسشنامه واصل گردید و در نهایت 372
پرسشنامه نهایی شد .برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج
نشان داد که پیچیدگی سیستمهای اطالعاتی صاحبکار و فشار رقابتی بهعنوان عوامل محیطی و همچنین اندازهی
مؤسسه و تعهد مدیریت ارشد بهعنوان عوامل سازمانی ،تأثیر مثبت و معناداری در پذیرش ابزارها و تکنیکهای
حسابرسی به کمک رایانه دارند .همچنین میزان پشتیبانی نهادهای حرفهای حسابداری و صالحیت فناوری اطالعات
کارمندان در پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه از لحاظ آماری تأثیرگذار نمیباشد.
واژههای کلیدی :دیجیتالی شدن ،ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه ،عوامل سازمانی و محیطی.
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 -1مقدمه
سرعت دیجیتالی شدن مدلهای تجاری موجود در همهی صنایع را بهطور قابلتوجهی به
چالش میکشد (لئوبکی ،پیکوت .)2015 ،پیشرفت سریع دیجیتالی شدن و خودکار شدن کارها را
شامل میشود .همانطور که ماشینها در طول انقالب صنعتی جایگزین نیروی کار فیزیکی شدند
(برینجلفسون ،مکفی .)2014 ،ازآنجاکه این تحوالت هم میتواند کل صنعت حسابرسی را تهدید و هم
فرصتهایی را ایجاد کند ،این امر برای حسابرسان و گروههای ذینفع آنها بسیار مهم است .دیجیتالی
شدن مداوم اقتصاد ،چالشها و فرصتهایی را برای حرفهی حسابرسی ایجاد میکند که مستلزم انطباق
حسابرسان با صاحبکارهای آنها است .باتوجهبه تحوالت فعلی فناوری ،تجزیهو تحلیل دادههای
بزرگ ،هوش مصنوعی ،فناوری بالکچین و اینترنت اشیاء شیوههایی هستند که از حسابرسان انتظار
میرود در طی  5تا  10سال آینده مورد بررسی قرار دهند (تایبروس ،هیرت.)2019 ،
اقتصاد دیجیتالی نحوهی انجام مشاغل و ارائهی اطالعات مالی را بهطور چشمگیری تغییر داده
است .تعداد زیادی از سازمانها فعالیتهای خود را با سرعت باال انجام میدهند و در این راستا
گزارشهای تجاری و مالی را بهصورت آنالین و در زمان واقعی تهیه و منتشر میکنند .گزارش مالی
در زمان واقعی احتماالً برای ایجاد اطمینان مستمر در مورد کیفیت و اعتبار اطالعات ارائه شده،
نیاز به حسابرسی مستمر دارد .فرآیند حسابرسی ضرورتاً از حسابرسی دستی معمولی به حسابرسی
مبتنی بر رایانه تکاملیافته است و اکنون با حسابرسی الکترونیکی مستمر روبرو شده است .فناوری
اطالعات با ظهور سریع و ارتباط آن با اطالعات بهموقع مورد نیاز ذینفعان ،حسابرسان را ملزم به
ابداع روشهای جدید برای نظارت مداوم ،جمعآوری و تجزیهو تحلیل شواهد حسابرسی میکند
(آلبرکت ،ساک .)2000 ،بنابراین مؤسسات حسابرسی و حسابرسان نیز بهطور بالقوه تحت تأثیر
تجزیه و تحلیل دادههای بزرگ ،هوش

پیشرفت سریع فناوری اطالعات قرار گرفتهاند بهخصوص در
مصنوعی ،فناوری بالکچین و اینترنت اشیاء .ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه یکی از
جنبههای ارتقا یافتهی فناوری اطالعات در حرفهی حسابرسی است که در استانداردهای حسابرسی
نیز به استفاده از آن توصیه شده است (ژانورن و همکاران .)2008 ،دیجیتالی شدن موجب بهبود
نقش و تأثیرگذاری حسابرس بهعنوان یک ساز و کار حاکمیتی ،بهبود فرآیندها و روشهای رسیدگی،
بهبود کیفیت اطالعات حسابداری ،بهبود تصمیمگیری ذینفعان ،بهبود روشها و سیاستهای
استخدامی و تغییر استانداردها و الزامات قانونی متناسب با تحوالت دیجیتال میگردد (محمدی نوره
و همکاران .)1400 ،ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه را میتوان به معنی هرگونه استفاده از
فناوری اطالعات برای انجام حسابرسی تعریف کرد .این تعریف گسترده دربرگیرندهی کاربرگهای
خودکار ،برنامههای کاربردی واژهپردازی ،یا استفاده از هر نرمافزار خاص است که حسابرس میتواند
برای اجرای رسیدگیها و دستیابی به اهداف حسابرسی از آنها استفاده کند (پدروسا ،کاستا،
 .)2012همچنین در تعریفی دیگر ابزارها و فنون حسابرسی به کمک رایانه بهصورت ابزارها و فنون
تجزیه و تحلیل دادهها محدود شده

بهکاررفته در برنامههای رایانهای حسابرسی و بهرهبرداریشده در
است (براون ،دیویس .)2003 ،علیرغم سودمندی ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه در
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افزایش بهرهوری حسابرسی ،کاهش هزینهها و کاربرد گسترده آنها در کشورهای توسعهیافته لیکن
بهکارگیری آنها توسط مؤسسات حسابرسی در کشورهای درحالتوسعه کم است .اکثر مطالعات
پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه را از دیدگاه شخصی حسابرسان و نه از دید
مؤسسات حسابرسی بهعنوان یک دیدگاه سازمانی بررسی کردهاند .این در حالی است که پذیرش
ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه ابتدا از تصمیم سازمان برای بهکارگیری فناوری،
آموزش ،سرمایهگذاری اولیه و فراهم آوردن تسهیالت الزم برای استفاده حسابرسان از فناوری شروع
میشود (سیو و همکاران.)2020 ،
 -2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
گرچه روشهای سنتی دیگر پاسخگوی حسابرسی سازمانهای بزرگ و پیچیده امروزی نیست و
بهکارگیری فناوری اطالعات و ابزارهای نوین اطالعاتی در ارائهی اطالعات به لحظه و دقیق جریان
مالی این سازمانهای بزرگ ،امری حیاتی به نظر میرسد ولی متأسفانه در ایران در حال حاضر عمدتاً
حسابرسی بر اساس شیوههای سنتی یعنی اجرای آزمونهای محتوا صورت میپذیرد و حسابرسی
مبتنی بر ریسک که الزمهی اجرای صحیح آن استفاده از فناوری اطالعات است بهندرت انجام میشود
(اسدی ،ناظمی اردکانی .)1390 ،در حرفهی حسابرسی مستقل ایران برخالف محیط حسابداری
شرکتها که با نرمافزار عجین شده است و کار حسابدار از روز اول با نرمافزار شروع میشود پیش
نرفتهایم و هنوز کارهای حسابرسی شامل کارهای عملیاتی که در محیط صاحبکار و هم کارهای
پشتیبانی که در دفتر مؤسسات حسابرسی انجام میشود بهطور عمده دستی و به روشهای قدیمی
انجام میشود .حسابرسان بیشتر تمایل دارند از روشهایی که آموختهاند یا بر اساس تجربه به دست
آوردهاند (روشهای سنتی) در حسابرسی استفاده کنند که حتی در این خصوص توافق و ثبات
رویهی کمی در بین حسابرسان وجود دارد بهطوریکه هر حسابرس یا مؤسسهی حسابرسی در ایران
دستورالعمل خاص خود را بهکار میبرد (فرقاندوست حقیقی و عبداللهی.)1388 ،
چارچوب محیط ،سازمان و تکنولوژی ( )TOEیک چارچوب نظری است که تصویب فناوری و
تکنولوژی در سازمانها را توضیح میدهد و همچنین چگونگی روند پذیرش و اجرای نوآوریهای
تکنولوژیکی را با میزان تأثیرپذیری از سه عنصر محیط ،سازمان و تکنولوژی توصیف میکند
(تورناتسکی ،فلیشر .)1990 ،در این پژوهش عوامل محیطی و سازمانی را بهعنوان متغیرهای
مؤثر بر پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه مورد بررسی قرار داده تا مشخص
شود که این عوامل بر پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه مؤثر است یا خیر.
 -1-2عوامل محیطی
محیط حسابرسی از دو جنبه قابل بررسی است :محیط تجاری و محیط حقوقی .محیط تجاری
حسابرسی دستخوش تغییرات زیادی میباشد و معموالً با فشارهای زیادی که از جوانب مختلف
تحمیل میشود قابل توصیف است .ازجمله مسائلی که مؤسسات حسابرسی با آن مواجهاند ،افزایش
رقابت و در نتیجه نرخ پایین خدمات میباشد .در این شرایط ممکن است مؤسسات مجبور شوند
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برای جذب مشتریان جدید خدمات خود را حتی زیر قیمت ارائه نمایند و بعالوه برای آنها دشوار
خواهد بود تا مشتریان قبلی خود را برای مدت طوالنی نگه دارند .مؤسسات حسابرسی حتی در این
شرایط باید بتوانند عدم وابستگی خود به مشتریان را نیز حفظ نمایند (تورناتسکی ،فلیشر.)1990 ،
محیط حقوقی با میزان دعاوی مطرح شده از طرف حسابرسان قابل توصیف است و معموالً
هنگامیکه خدمات حسابرسی جهت صاحبکاران جدید ارائه میشود ،از نظر حقوقی با افزایش
ریسک توأم است .در اغلب کشورها هنگام ورشکستگی و بهوجودآمدن بحرانهای مشابه ،مؤسسات
حسابرسی هستند که بهعنوان سادهترین راه ،در تیررس طلبکاران و سرمایهگذاران ناراضی قرار
میگیرند (کاتامبا.)2017 ،
برای اندازهگیری متغیر محیط ،سه عامل منحصربهفرد یعنی :پیچیدگی سیستمهای اطالعاتی
حسابداری صاحبکار ،فشار رقابتی و میزان پشتیبانی نهادهای حرفهای حسابداری را و اینکه
آیا آنها بر پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانهها تأثیر دارند ،مورد بررسی
قرار دادهایم:
الف) پیچیدگی سیستمهای اطالعاتی حسابداری صاحبکار :به این مفهوم میباشد که تا چه اندازه
صاحبکار حسابرس دارای سیستمهای حسابداری پیچیده است یا به این معنی است که چه میزان
از صاحبکاران با توجه میزان پیچیدگی ،دشواری و ماهیت معامالت پردازش شده توسط سیستم
اطالعاتی حسابداری در سازمانهای خود ،دارای سیستمهای گزارشدهی مالی کام ً
ال رایانهای هستند
(احمی ،کنت .)2013 ،در سیستمهای حسابداری رایانهای سوابق مالی بهصورت الکترونیکی پردازش
و ذخیره میشوند .بنابراین دستیابی به شواهد حسابرسی از این اسناد بهصورت دستی در مقایسه
با پیشرفتهای اخیر در فناوری مانند بالکچین کار دشواری است (هال2011 ،؛ کاتامبا2017 ،؛
کارائوویچ .)2019 ،همچنین ماهیت محیط تجارت و صنعت صاحبکار از دیگر جنبههای پیچیدگی
سیستم اطالعاتی حسابداری است .بهعنوانمثال :صاحبکاران شرکتهای صنعت بانکداری ممکن
است معامالت پیچیدهای داشته باشند که مستلزم اجرای سیستم اطالعاتی حسابداری پیشرفته و
پیچیده برای پردازش چنین معامالتی است (سیریجینیدی.)2000 ،
ب) فشار رقابت :فشارهای رقابتی ممکن است بر تصمیم سازمان برای اتخاذ یک فناوری تأثیر
بگذارد (بردفورد و فلورین .)2003 ،بهعنوانمثال :وقتی مؤسسهی حسابرسی متوجه میشود که سایر
مؤسسات حسابرسی از طریق فناوری از بهبود کیفیت حسابرسی و بهرهوری حسابرسی بهره میبرند،
ممکن است از این مزیت استفاده کند که مزایای مشابهی را به دست آورد .بنگاه اقتصادی با فشار
رقبای خود که تا حد زیادی فناوری جدید را پذیرفتهاند ،باید همان فناوری را اتخاذ کند تا فرآیندهای
تجاری خود را بهبود ببخشد یا رضایت مشتری خود را حفظ کند (مارتینز ،الیویرا2009 ،؛ ونکاتش،
باال .)2012 ،از اینرو مؤسسات حسابرسی بهاحتمال زیاد ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک
رایانه را به کار میگیرند تا حسابرسی خود را کارآمدتر کنند و از این طریق هزینههای حسابرسی را
کاهش داده و حسابرسی را نیز مؤثرتر ساخته و کیفیت آنها را بهبود بخشند (کورتیس ،پاین.)2014 ،
ج) میزان پشتیبانی نهادهای حرفهای حسابداری :پشتیبانی نهادهای حرفهای حسابداری به
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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درجهای گفته میشود که استانداردها ،رهنمودها و پشتیبانی این نهادها ،شرکتهای حسابرسی
را به تصویب ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه تشویق میکند .نهادهای حرفهای
حسابداریهایی که مؤسسات حسابرسی را هدایت میکنند در سطح بینالملل شامل انجمن
حسابداران رسمی آمریکا ،فدراسیون بینالمللی حسابداران و در ایران جامعهی حسابداران رسمی
ایران میباشد .نهادهای نظارتی در کشورهای در حال توسعه برای ایجاد آگاهی از نوآوریهای
فناوری در بین مؤسسات حسابرسی مهم هستند (سیو و همکاران .)2020 ،ویدوری و همکاران
( )2016پژوهشی در خصوص عواملی که میتواند بر ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک
رایانه تأثیر بگذارد انجام دادند که پشتیبانی نهادهای حرفهای حسابداری را بهعنوان یکی از آنها
شناسایی کرد .به گفتهی مهزان و لیمر ( ،)2009توصیههای نهادهای حرفهای از جمله معیارهایی
است که حسابرسان هنگام انتخاب ابزار و تکنیکهای حسابرسی به آن توجه میکنند.
 -2-2عوامل سازمانی
دومین عنصر چارچوب محیط؛ سازمان و تکنولوژی ( ،)TOEعوامل سازمانی است که از خصوصیات
و منابع سازمانها تشکیل شده است که در این پژوهش اندازهی شرکت نمایانگر منابع سازمان است
و صالحیت فناوری اطالعات کارکنان و تعهد مدیریت ارشد ویژگیهای سازمان را تشکیل میدهد
(تورناتسکی و فلیشر .)1990 ،برای آن که حرکت بهطرف حسابرسی رایانهای بهگونهای موفقیتآمیز
صورت پذیرد ،الزم است که ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی بهگونهای باشد که بتواند پشتیبان
الزم برای حسابرسی رایانهای را در خود مؤسسه تأمین کند (فرقاندوست.)1373 ،
جهت اندازهگیری متغیر سازمان ،سه عامل خاص یعنی اندازهی مؤسسات ،توانایی استفاده
از فناوری اطالعات کارمندان و تعهد مدیریت ارشد و با میزان تأثیر آنها بر پذیرش ابزارها و
تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه مورد بررسی قرار گرفته است.
الف .اندازهی مؤسسات :پژوهشها در کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که اندازهی مؤسسات
حسابرسی در تعیین میزان استفاده از حسابرسی فناوری اطالعات تأثیر دارد (الو و همکاران،
 .)2017مؤسسات بزرگتر در مقایسه با مؤسسات کوچکتر توانایی مالی بیشتری دارند که
به آنها این امکان را میدهد تا کارمندان بیشتری را استخدام کنند و در فناوریهای جدید
سرمایهگذاری کنند (ژو 2003 ،و الو و همکاران .)2017 ،پژوهشهای الو و همکاران ()2017
نشان داد که مؤسسات بزرگ ایاالت متحده تقریباً همان ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک
رایانه را بکار میگیرند که چهار مؤسسه حسابرسی بزرگ جهان دارند و مؤسسات کوچکتر از
فناوریهای حسابرسی که قب ً
ال توسط مؤسسات بزرگتر مورداستفاده قرار گرفته شده ،بهره
میبرند .مطالعات نشان می-دهند که شرکتهای بزرگ عمدتاً دارای ابزاری برای تجزیه وتحلیل
دادهها و طبقهبندی مجموعه دادهها و همچنین ذخیره میزان زیادی از داده میباشند (ژانورن و
همکاران 2008 ،و پدروسا و کاستا.)2012 ،
مؤسسات بزرگ بهاحتمال زیاد صاحبکارهایی با سیستم اطالعاتی حسابداری پیچیده-تر
دارند (الو و همکاران .)2017 ،زیرا این مؤسسات معموالً توانایی انجام حسابرسی پیچیده و
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ارائهی کیفیت باالتری از کارهای حسابرسی را دارند (فرانسیس و یو 2009 ،و گول و همکاران،
 .)2009از طرف دیگر ،مؤسسات کوچکتر ممکن است از منابع کافی برای اتخاذ فناوری جهت
حسابرسی شرکتهایی که دارای سیستمهای پیچیده هستند ،برخوردار نباشند (الو و همکاران،
 .)2017همچنین ممکن است سرمایهگذاری قابلتوجه در فناوری اطالعات برای ارائهی خدمت
به این مشتریان ،مقرونبهصرفه نباشد (اکسلسن و همکاران)2017 ،؛ بنابراین میتوان ادعا کرد
که مؤسسات بزرگ به دلیل داشتن صاحبکارهای بزرگتر و پیچیدهتر در مقایسه با مؤسسات
کوچکتر بیشتر از ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه استفاده میکنند.
ب .توانایی استفاده از فناوری اطالعات کارمندان :14توانایی فناوری اطالعات حسابرسان ،عاملی
برای تأثیرگذاری در بهکارگیری ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه است (اکسلسن و
همکاران .)2017 ،بهکارگیری ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه مستلزم این است
که حسابرسان مهارتهای فناوری اطالعاتی کافی را برای کار با این ابزارها داشته باشند و مهمتر
از آن این است که نتایج را تفسیر کنند .برای ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانههای
پیشرفته مانند دادههای آزمون ،15امکانات آزمون یکپارچه ،16شبیهسازی موازی و ماژولهای
حسابرسی جاسازی شده ،17حسابرس باید زبان برنامهنویسی رایانه را بلد باشد و بتواند کدهای منبع
صاحبکار را بررسی کند .برای تفسیر نتایج ،حسابرسان باید «توانایی درک سیستمهای مهم» و
«توانایی شناسایی کنترلهای عمومی رایانه» را داشته باشند (اکسلسن و همکاران .)2017 ،مهارت
«روشهای حسابرسی مبتنی بر رایانه» یکی از تخصصهای پایهای موردنیاز حسابرسان است .داشتن
این مهارتهای فنی و ابزاری ،حسابرس را به امکان جستجو و کاوش منظم و قاعدهمند در دادههای
واحدهای مورد رسیدگی مجهز میکند .حسابرسان مستقل و بهخصوص حسابرسان داخلی با کسب
این مهارت ،قادر خواهند بود تا نتایجی تحلیلیتر از بررسیها و پیگیریهای خود نسبت به گذشته
داشته باشند .اینروش در هر کسب و کاری ،بهخصوص در محیطهای صنعتی ،بسیار کارآمد بوده
و حسابرس را در اجرای حسابرسی قانونی و با قدرت تحلیل باال یاری میرساند (عدالت.)1395 ،
ج .تعهد مدیریت ارشد :تعهد سازمان بهعنوان سطح حمایتی که مدیر ارشد حسابرسی از پذیرش
ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه ارائه میدهد ،تعریف شده است .پشتیبانی مدیریت
ارشد در تصمیمگیریها برای پذیرش فناوری در سازمان بسیار مهم است (بردفورد و فلورین،
 2003و مهزان و لیمر .)2009 ،زیرا فراهمآوردن امکانات سختافزاری و نرمافزاری و توسعهی فنی
تخصص به پشتیبانی مدیریت ارشد و همچنین شامل تمایل مدیریت برای تأمین منابع مالی برای
پذیرش فناوری بستگی دارد (بردفورد و فلورین)2003 ،؛ بنابراین ،اگر مدیریت مؤسسه حسابرسی
از استفاده فناوری جدید حسابرسی پشتیبانی کند ،حسابرسان این مؤسسه نیز از این فناوری
استفاده بیشتری خواهند کرد (کورتیس و پاین 2008 ،و هوانگ و همکاران.)2008 ،
 -3-2ویژگیهای فناوری
ویژگیهای فناوری در چارچوب  TOEبه ویژگیهایی اشاره دارد که میتوانند در تصمیمگیری
در مورد پذیرش یا عدم پذیرش فناوریها ،سازمانها را تحت تأثیر قرار دهند .با این حال
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چارچوب  TOEبهصراحت این ویژگیها را تعریف نمیکند .بنابراین پنج ویژگی فناوری یعنی:
مزیت نسبی ،سازگاری ،پیچیدگی ،قابلیت مشاهده و قابلیت آزمایش را در این پژوهش بهعنوان
متغیر کنترلی در نظر گرفتیم(راجرز.)2003 ،
 -3فرضیههای پژوهش
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیکهای
حسابرسی به کمک رایانه ( )CAATTsمیباشد و در صدد پاسخگویی به سؤاالت زیر میباشد:
آیا عوامل محیطی منحصربهفرد یعنی :پیچیدگی سیستمهای حسابداری صاحبکار ،فشار
رقابتی و میزان پشتیبانی نهادهای حرفهای حسابداری برای ابزارها و تکنیکهای حسابرسی
به کمک رایانه بهطور مستقیم بر پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه تأثیر
میگذارد؟
تا چه اندازه عوامل سازمانی یعنی :اندازهی شرکت ،تعهد مدیریت ارشد و توانایی بهکارگیری
فناوری اطالعات کارکنان تأثیر مستقیمی در پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک
رایانه دارند؟
اندازهی شرکت چه مقدار رابطهی پیچیدگی صاحبکار و پذیرش ابزارها و تکنیکهای
حسابرسی به کمک رایانه را تعدیل میکند؟
با بررسی هر یک از مؤلفههای عوامل سازمانی ،ویژگیهای محیطی و ویژگیهای فناوری در
بخش مبانی نظری ،مدل مفهومی پژوهش به شرح شکل  1ارائه میگردد:

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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طبق مدل مفهومی فوق ،این سؤال مطرح میشود که هر یک از عوامل سازمانی و ویژگیهای
محیطی چه تأثیری بر پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه ()CAATTs
میگذارد .بنابراین برای اخذ پاسخ به این سؤال ،فرضیههای شماره  1تا  7به شرح ذیل تدوین
شدهاند:
فرضیهی اول :پیچیدگی سیستم اطالعاتی حسابداری صاحبکار تأثیر مثبتی در پذیرش
ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه دارد.
فرضیهی دوم :فشار رقابتی تأثیر مثبتی در پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک
رایانه دارد.
فرضیهی سوم :میزان پشتیبانی نهادهای حرفهای حسابداری تأثیر مثبتی در پذیرش ابزارها
و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه دارد.
فرضیهی چهارم :اندازهی مؤسسات تأثیر مثبتی در پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی
به کمک رایانه دارد.
فرضیهی پنجم :اندازهی مؤسسه رابطهی بین پیچیدگی سیستم اطالعاتی حسابداری
صاحبکار و پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه را تعدیل میکند.
فرضیهی ششم :صالحیت فناوری اطالعات کارمندان شرکت حسابرسی تأثیر مثبتی در
تصویب ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه خواهد داشت.
فرضیهی هفتم :تعهد مدیریت ارشد تأثیر مثبت بر تصویب ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به
کمک رایانه خواهد گذاشت.
 -4روششناسی
راهبرد پژوهش :این پژوهش ،دومین مرحله از پژوهشی با راهبرد روش همبستگی-پیمایشی
محسوب میشود .هدف اصلی از انجام این راهبرد پژوهشی کاوش یک پدیدهی جدید است و
استفاده از آن زمانی مناسب است که پژوهشگر به دنبال آزمون مؤلفههای نظریهای نوظهور است
(مورگان.)1988 ،
ابزار سنجش ،نمونه و فنون آماری :بهمنظور گردآوری دادههای پژوهش ،پرسشنامهای
استاندارد برگرفته از پرسشنامه سیو و همکاران ( )2020متناسب با محیط اقتصادی ،حقوقی،
حسابداری و حسابرسی کشور ایران تدوین شد؛ جامعهی آماری پژوهش شامل حسابرسان شاغل
در سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی میباشد که تعداد آنها در سال  1399حدود
 12،000نفر (طبق اعالم شورایعالی جامعهی حسابداران رسمی ایران) و بر اساس جدول مورگان
(مورگان ،)1988 ،تعداد نمونهی آماری  384نفر میباشد .انتخاب نمونه در پژوهش حاضر از نوع
تصادفی ساده و هدفمند میباشد .در اینروش پژوهشگر با شناخت جامعهی هدف پژوهش و با
آگاهی دست به انتخاب هدفمند نمونهی موردنظر پژوهش میزند که در اینخصوص حدود 650
پرسشنامه در سال  1399توزیع گردید .از این تعداد  375پرسشنامه واصل گردید که در نهایت
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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 372پرسشنامه نهایی شد .از تعداد افرادی که پرسشنامه را پاسخ دادند 12/6 ،درصد شریک،
 19/7درصد مدیر 26/7 ،درصد سرپرست و  41درصد آنها حسابرسان ارشد میباشند.
 -5متغیرهای پژوهش
هر یک از متغیرهای پژوهش به همراه نقش آن در پژوهش و گویه مربوط در جدول  1بیان
شده است:
جدول ( )1متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش

پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه ()CAATTs
ویژگیهای
محیطی
عوامل
سازمانی

پیچیدگی سیستم اطالعاتی حسابداری صاحبکار
فشار رقابتی

میزان پشتیبانی نهادهای حرفهای حسابداری
صالحیت فناوری اطالعات کارمندان شرکت
تعهد مدیریت ارشد
اندازهی مؤسسات
سازگاری

ویژگیهای
فناوری

قابل مشاهده
پیچیدگی

مزیت نسبی

قابلیت آزمایش(سهولت)

نوع متغیرها گویهها پرسشنامه
وابسته

مستقل

مستقل/
تعدیلگر

کنترل

8-13

14-17
18-20
21-24
28-32
25-27
7

طیف 5
گزینهای
لیکرت

33-36

37-39
40-44
33-36

48-51

منبع :سیو و همکاران ()2020

 -6یافتههای پژوهش
برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدلیابی معادالت ساختاری طبق رویکرد دو مرحلهای
اندرسون و گربینگ ( )1988و با استفاده از نرم افزار  Smart-PLSنسخهی  2استفاده گردید.
در رویکرد مزبور نخست با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،روایی مدلهای اندازهگیری بررسی
و سپس از طریق تحلیل مسیر ،دادهها به معادالت ساختاری برازش میگردد .در ابتدا به سبب
نقض نرمال بودن چند متغیره در مدلهای اندازهگیری خودگردان سازی اجرا میشود .خودگردان
سازی روشی مبتنی بر بازنمونهگیری با جایگذاری از نمونهی مورد مطالعه میباشد که در صورت
نقض مفروض نرمال بودن چند متغیره قابل انجام است (اندرسون ،گربینگ .)1988 ،در ادامه
معناداری مدل اندازهگیری ،روایی و پایایی آن بررسی شده است.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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 -1-6آزمون مدل اندازهگیری
در این پژوهش برای آزمودن مدل اندازهگیری از آلفای کرونباخ و جهت بررسی پایایی مدل
اندازهگیری از پایایی مرکب و جهت بررسی آزمون روایی مدل اندازهگیری از آزمون روایی همگرا
و روایی واگرا استفاده شده است .نتایج به شرح زیر میباشد:
 -1-1-6آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش برخی مقادیر باالتر از  0.7میباشد که نشان دهنده وضعیت
قابل قبول متغیر میباشد .بنابراین میتوان بیان کرد آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش تأیید
میشود اما برخی دیگر از متغیرها تعهد مدیریت ارشد و سازگاری دارای آلفای کرونباخ کمتر از
 0/7میباشد که برخی سؤاالت این متغیرها اصالح شد.
 -2-1-6پایایی مرکب ( pدلوین -گلدشتاین)
پایایی مرکب متغیرهای پژوهش باالتر از  0.7میباشد .بنابراین میتوان گفت برخی متغیرهای
پژوهش از وضعیت مناسب و قابل قبولی از نظر پایایی مرکب برخوردار هستند.
 -3-1-6روایی همگرا
این شاخص که به اندازهگیری میزان تبیین متغیرهای پنهان پژوهش توسط متغیرهای
مشاهدهپذیر آن (مؤلفهها/سؤاالت) میپردازد توسط شاخص ( AVEمتوسط واریانس استخراج
شده) مورد سنجش قرار میگیرد و حداقل مقدار قابل قبول برای روایی همگرا  0/50میباشد .با
توجه به اینکه مقادیر باالتر از  0.5میباشد و نشاندهنده وضعیت قابل قبول متغیرها میباشد،
بنابراین میتوان بیان کرد :روایی همگرا متغیرهای پژوهش در حد قابل قبول میباشد.
 -2-6بارهای عاملی
بارهای عاملی از طریق محاسبهی مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه
میشوند که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار  0/4باشد (هالند )1999 ،مؤید این مطلب
است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده
و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است .در غیر این صورت باید آن شاخصها
(سؤاالت پرسشنامه) را اصالح یا از مدل پژوهش حذف نمود (ریوارد و هاف .)1988 ،با اجرای
مدل پژوهش مقادیر بارهای عاملی استخراج گردید که با توجه به نتایج حاصل ارائه شده در
جدول زیر ،برخی از بارهای عاملی مقادیر قابل قبولی را دارا میباشند که نشان از پایایی مناسب
مدل از منظر این معیار است .برخی دیگر که مقداری پایینتر از  0/4داشتند ،سؤاالت حذف
میگردد.
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جدول( )2شاخصهای برازش مدل

متغیرها
اندازهی مؤسسات
انواع ابزارهای
حسابرسی به کمک
رایانه
پیچیدگی سیستم
اطالعاتی حسابداری
مشتری
فشار رقابتی
میزان پشتیبانی
نهادهای حرفهای
تعهد مدیریت ارشد
توانایی استفاده از
فناوری اطالعات

مزیت نسبی
سازگاری

پیچیدگی

مشاهده

شمارهی
سؤاالت
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

بار عاملی روایی همگرا ( )AVEپایایی مرکب ( )CRآلفای کرونباخ
1.000
0.774
0.452
0.776
0.665
0.684
0.363
0.897
0.566
0.65
0.877
0.861
0.889
0.914
0.236
0.701
0.819
0.294
0.202
0.307
0.895
0.841
0.914
0.961
0.568
0.738
0.031
0.721
0.599
0.893
0.141
0.137
0.993
0.893
0.597
0.696
0.352
0.42
0.279
0.905
0.906

1.000
0.408

1.000
0.625

1.000
0.708

0.579

0.842

0.856

0.789

0.918

0.88

0.326

0.48

0.787

0.319

0.767

0.571

0.703

0.92

0.897

0.419

0684

0.745

0.442

0.635

0.775

0.559

0.63

0.837

0.573

0.647

0.728
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قابلیت سهولت

48
49
50
51

0.927
0.872
0.916
0.313

0.78

0.919

0.934

منبع :یافتههای پژوهش

 -3-6روایی واگرا (تشخیصی)
این شاخص توانایی یک مدل را در میزان افتراق مشاهدهپذیرهای متغیر پنهان آن مدل با سایر
مشاهدهپذیرهای موجود در مدل میسنجد .جهت سنجش روایی واگرا از شاخص بار مقطعی (Cross
 )Loadingاستفاده میشود .با توجه به سطح معناداری برای روابط بین متغیرهای پژوهش مشاهده
میشود که تمامی روابط بین متغیرها معنادار میباشد .روایی همگرا به این معنا است که مجموعهی
معرفها ،سازهی اصلی را تبیین میکنند .برای اطمینان از اعتبار افتراقی AVE ،هر متغیر مکنون
باید بیشتر از توان دوم همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای مکنون باشد .در نتیجه هر متغیر
مکنون پراکندگی بیشتری را با بلوکی از معرفهایش تقسیم میکند تا با معرفهای سایر متغیرهای
مکنون یا جذر  AVEبرای هر متغیر مکنون بیشتر از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای مکنون
موجود در مدل باشد.
جدول( )3روایی واگرا بر اساس بار مقطعی

متغیر

1

پذیرش

0.639

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

پیچیدگی سیستم اطالعاتی مشتری 0.761 0.359
فشار رقابتی

0.888 0.624 0.06

میزان پشتیبانی نهادهای حرفهای 0.57 0.523 0.29 0.293
اندازهی مؤسسات

1.000 0.018 0.013 -0.044 -0.2

تعهد مدیریت ارشد

0.565 -0.161 0.687 0.27 0.416 0.534

توانایی استفاده از فناوری اطالعات 0.838 0.664 0.291 0.237 0.014 0.339 0.708
مزیت نسبی

0.647 0.16 0.091 -0.033 0.169 0.208 0.171 0.27

سازگاری

0.665 0.278 -0.05 0.14 0.261 0.154 0.306 -0.028 -0.01

پیچیدگی

0.748 0.292 0.144 0.175 0.433 -0.01 0.624 0.567 0.26 0.256

مشاهده
قابلیت سهولت

0.757 0.402 0.17 0.102 0.177 0.27 -0.093 0.423 0.471 0.39 0.07
0.883 0.456 0.01 0.01 0.337 0.17 0.252 0.098 0.178 0.155 0.2 0.143

نتایج اجرای مدل پژوهش حاضر در جدول  4نشان داده میشود:
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جدول ( )4بررسی فرضیهها در مدل پژوهش
روابط مفاهیم با شاخصها در مدل

شدت
تأثیر

سطح
مقدار T
معناداری

نتیجه

فرضیهی اول :پیچیدگی سیستم اطالعاتی
حسابداری صاحبکار ،تأثیر مثبتی در پذیرش ابزارها
و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه دارد.

0.764

3.134

P<0.05

تأیید فرضیه

فرضیهی دوم :فشار رقابتی تأثیر مثبتی در
پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک
رایانه دارد.

2.454 -0.383

P<0.05

تأیید فرضیه از
نظر آماری

فرضیهی سوم :میزان پشتیبانی نهادهای حرفهای
حسابداری تأثیر مثبتی در پذیرش ابزارها و
تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه دارد.

0.352

1.638

P>0.05

رد فرضیه

فرضیهی چهارم :اندازهی مؤسسه تأثیر مثبتی در
پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک
رایانه دارد.

2.828 -0.816

P<0.05

تأیید فرضیه از
نظر آماری

فرضیهی پنجم :اندازهی مؤسسه رابطهی
بین پیچیدگی سیستم اطالعاتی حسابداری
صاحبکار و پذیرش ابزارها و تکنیکهای
حسابرسی به کمک رایانه را تعدیل میکند.

1.596 -0.568

فرضیهی ششم :صالحیت فناوری اطالعات
کارمندان شرکت حسابرسی ،تأثیر مثبتی در
تصویب ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک
رایانه خواهد داشت.

0.989 -0.255

فرضیهی هفتم :تعهد مدیریت ارشد تأثیر مثبت بر
تصویب ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک 0.562
رایانه خواهد گذاشت.

4.494

P>0.05

P>0.05

P<0.01

رد فرضیه

رد فرضیه

تأیید فرضیه

شدت تأثیر ،میزان شدت ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی را نشان میدهد و طیف این
ضریب بین  0تا  1میباشد .هر چه این میزان به  1نزدیکتر باشد ،نشاندهنده قویتر بودن روابط
بین متغیرهای مورد بررسی میباشد .مقادیر  Tکه حاصل تقسیم شدت تأثیر بر خطای استاندارد
است نشاندهنده معناداری رابطهی بین متغیرهای مورد بررسی است .مقادیر  Tبین  -1/96و
ی عدم وجود اثر معناداری میان متغیرهای مکنون مربوط است .مقادیر  Tبین
 1/96نشان دهنده 
 1/96و  2/576نشان دهندهی اثر معناداری با بیش از  %95اطمینان میان بین متغیرهای مورد
بررسی است .مقادیر  Tمساوی و بزرگتر از  2/576نشان دهندهی اثر معناداری با بیش از %99
اطمینان میان بین متغیرهای مورد بررسی است.
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 -4-6آزمون مدل ساختاری
 -1-4-6اعداد معناداری t
مقادیر باالی  1/96نشان از صحت رابطهی بین سازهها و در نتیجه تأیید فرضیههای پژوهش در
سطح اطمینان  95درصد است که مقادیر آن در جدول  4نشان داده شده است.
 -2-4-6معیار R2
این معیار برای متصل کردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی معادالت ساختاری
به کار میرود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا میگذارد .با توجه
به اینکه مقدار  R2متغیر پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه ( )0/708در حد
تقریباً باالیی میباشد ،میتوان گفت :برازش ساختاری مدل به وسیلهی  R2در حد باال میباشد.
-3-4-6معیار Q2
این معیار توسط استون و گایزر ( )1975معرفی شد و قدرت پیشبینی مدل را مشخص
میسازد .یعنی :مدلهایی که دارای برازش بخش ساختاری قابل قبول هستند باید قابلیت
پیشبینی شاخصهای مربوط به سازههای درونزای مدل را داشته باشند .مقادیر  0/15 ، 0/02و
 0/25به ترتیب نشان از قابلیت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی دارند .با توجه به اینکه مقدار
 Q2برای تمامی متغیرهای وابسته باالتر از  0/2395هستند ،میتوان گفت :مدل ساختاری از
قدرت پیشبینی باالیی برخوردار است و در حد قابل قبول میباشد.
 -5-6ارزیابی برازش کلی مدل
 -1-5-6معیار GOF
این معیار مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است .بدین معنی که توسط
این معیار ،محقق میتواند پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی
پژوهش ،برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید .مقادیر  0/25 ،0/1و  0/35به ترتیب حاکی از
برازش کلی ضعیف ،متوسط و قوی میباشد .مقدار  GOFدر مدل پژوهشی حاضر ،به شرح زیر
محاسبه میگردد:
با توجه به اینکه مقدار  GOFبرابر با  0/638میباشد ،میتوان گفت :سطح برازش کلی مدل
در حد عالی و قابل قبول میباشد.
 -7نتیجهگیری
بیشتر پژوهشهای پیرامون پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه در
کشورهای توسعهیافته انجام شده است و باتوجهبه شرایط پیشآمده در جهان و وجود ویروس
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کرونا و از طرفی اهمیت باالی پذیرش این ابزارها ،تاکنون در کشورهای درحالتوسعه رونق
چندانی نیافته است .این مقاله با هدف بررسی عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و
تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه ( )CAATTsبه بررسی خأل پژوهشی موجود میپردازد.
با بررسی آزمون مدل نتایج بهدستآمده نشان میدهد که پیچیدگی سیستم اطالعاتی
حسابداری صاحبکار بهعنوان یکی از متغیرهای عوامل محیطی ،تأثیر مثبتی در پذیرش ابزارها
و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه دارد که این تأثیر در حدود  80درصد میباشد .همچنین
فشار رقابتی نیز بهعنوان دیگر متغیر عوامل محیطی بر پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی
تأثیر معناداری دارد .همچنین تأثیر فشار رقابتی مثبت میباشد .یعنی :در شرایط به وجود آمده
بازار رقابتی توانسته است اثر مثبتی بر توسعهی استفاده از ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به
کمک رایانه داشته باشد.
از عوامل سازمانی اندازهی مؤسسه دارای تأثیر مثبت و معناداری بر پذیرش ابزارها و
تکنیکهای حسابرسی میباشد .همچنین تعهد مدیریت ارشد دیگر عامل سازمانی ،تأثیر مثبت
و معناداری در پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه دارد و این تأثیر در حدود
 58درصد میباشد .بررسی سایر فرضیههای پژوهش نشان داد که میزان پشتیبانی نهادهای
حرفهای حسابداری ،اندازهی مؤسسه (تعدیلگر) و صالحیت فناوری اطالعات کارمندان شرکت
حسابرسی در پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه از لحاظ آماری تأثیرگذار
نمیباشد .در نتیجه عوامل محیطی بهعنوان یکی از عناصر چهارچوب محیط ،سازمان و تکنولوژی
( )TOEنشان میدهد که به وسیلهی افزایش رقابت بین مؤسسات ،همچنین تدوین رهنمودهای
مرتبط با ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه توسط نهادهای حرفهای حسابداری
و قبول صاحبکاران با سیستم اطالعاتی پیچیده توسط مؤسسات حسابرسی احتمال پذیرش
ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه افزایش مییابد .همچنین عوامل سازمانی بهعنوان
دیگر عنصر چهارچوب  TOEنشان میدهد که با بزرگتر شدن مؤسسات حسابرسی ،استخدام
حسابرسان (کارمندان) با توانایی باالی استفاده از فناوری اطالعات و تمایل پیدا کردن مدیران
ارشد به پذیرش تکنولوژی مرتبط با حسابرسی ،مسیر پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به
کمک رایانه هموارتر میگردد.
نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهشهای کورتیس و پاین (2008؛ ،)2014هوانگ و همکاران
( ،)2008ژانورن و همکاران ( ،)2008مهزان و لیمر ( ،)2009احمی و کنت ( ،)2013اکسلسن و
همکاران ( ،)2017سیو و همکاران ( )2020و عدالت ( )1395همسو میباشد.
با توجه به اهمیت عوامل سازمانی و محیطی انتظار میرود نتایج پژوهش حاضر بتواند در
راستای تصویب و پذیرش ابزارها و تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه در مؤسسات حسابرسی
از طریق هماهنگسازی و متناسب کردن عوامل سازمانی از جمله افزایش توانایی استفاده از
فناوری اطالعات کارکنان و تغییر دیدگاه مدیریت ارشد و همچنین بهبود و سازگاری عوامل
محیطی بهعنوانمثال :ایجاد فشار رقابتی مناسب توسط نهادهای ناظر یاری رساند و همچنین
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 پیشنهاد میشود از نتایج این پژوهش جهت.دیدگاه جدیدی را در پژوهشهای آتی ایجاد کند
عملیاتی کردن ابزارها و تکنیکهای حسابرسی باتکیهبر موارد مؤثر در محیط کاری ایران استفاده
.شود
منابع
، ارزیابی ریسک و حسابرسی مبتنی بر ریسک.)۱39۰( . مهدی، ناظمی اردکانی، مرتضی،اسدی
.۱38-۱35 ،۱۱ ،بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی
 روشها، قسمت دوم: رویکرد ای سی ال، حسابرسی به کمک نرم افزار.)1395( . احمد،عدالت
.84-78 .)83(4 ، حسابرس،و ابزار حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر
 بررسی موانع استفاده از منطق فازی در.)1388( . مجید عبدالهی، کامبیز،فرقاندوست حقیقی
.9-4 ،)19(5 ، دانش و پژوهشهای حسابداری،حسابرسی ایران
، نظری به دو اصل پیشنهادی تازه در حسابداری.)1373( . کامبیز،فرقاندوست حقیقی
.8  و7 ،حسابدار
 بررسی تأثیر.)1400( . جمیل، احمدی دهرشید، نظامالدین، رحیمیان، شاکر،محمدی نوره
 پژوهشهای حسابرسی،دیجیتالی شدن بر حسابرسان مستقل و مؤسسات حسابرسی در ایران
.176-150 ،)3(1 ،حرفهای
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