
دکتر غالمرضا سلیمانی امیری 	
  بهاره شفیع زاده

مقدمه
گزارشهای مالی مطابق روشهای سنتی، به صورت ادواری تهیه می شوند؛ ولی جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای تهیه این گزارش ها بر 
مبنای زمان حقیقی وقوع رویدادها و معامالت، بسیار پرهزینه است و بدین ترتیب، گزارش ها ماه ها بعد از وقوع رویداد منتشر می شوند. 
در این محیط، حسابرسی با رویکردی تاریخی، درستی ارقام گزارش شده قبلی را مورد بررسی قرار می دهد. این در حالی است که امروزه 
س��ازمان ها می توانن��د اطالعات مالی را در قالب اس��تاندارد و بر مبن��ای زمان حقیقی وقوع رویدادها و معامالت تهیه کنند؛ چنین روش��ی 
فرصت دسترس��ی سهامداران و دیگر اس��تفاده کنندگان را به اطالعات مالی ش��رکت ها، همزمان با وقوع رویدادها و معامالت ایجاد کرده 
است. حسابداری همزمان، نیازمند حسابرسی همزمان است تا از کیفیت داده ها اطمینان مستمر به دست آمد. همزمان با افزایش استفاده 
از سیس��تم های حس��ابداری همزمان، به کارگیری حسابرسی همزمان نیز متداول ش��ده و به حسابرسان اجازه می دهد فاصله زمانی مابین 

وقوع رویدادها و ارائه خدمات اعتباربخش حسابرسی برای آن رویدادها را کاهش دهند.

تاریخچه 
حس��ابداران رس��می برای مدتی بیش از 100 س��ال، وظیفه حسابرسی و خدمات اعتباربخش��ی را نیز بر عهده داشتند. حسابرسی عالوه 
بر اینکه می تواند ارزش اقتصادی زیادی برای یک ش��رکت ایجاد کند، با اعتباربخش��ی به صورت های مالی شرکت ها، هزینه های تأمین 

 .(Zhao & Yen, 2004) سرمایه آنها را کاهش می دهد
حرفه حسابرس��ی همچنان در حال گذار و تغییر اساس��ی از تأکید بر حسابرس��ی س��نتی صورت های مالی و ارائه خدمات مش��اوره ای به 
س��وی ارائه خدمات اطمینان بخش��ی است. با پیشرفت فناوری و گسترش مبادالت تجاری، تقاضا برای اطمینان بخشی به موقع، به انبوه 
اطالعات افزایش یافته اس��ت و در پاس��خ به این درخواس��ت ها، انجمن حسابداران خبره کانادا پیش��نهاد داده است که نقش حسابرسان از 
حسابرس��ی صورتهای مالی س��االنه، به اطمینان بخش��ی درباره اطالعاتی تبدیل ش��ود که به طور مستمر توسط ش��رکتها منتشر می شود 

)نصیری و صمدی، 1390(.

حسابرسی مستمر و نظارت مستمر؛ 

چالش های گذشته، فرصت های پیِش رو
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در اوایل ده��ه 1990، تغییرهای اساس��ی 
در محیط کس��ب وکار به وجود آم��د. افزایش 
حج��م تج��ارت الکترونی��ک منجر ب��ه ایجاد 
سیستمهای حس��ابداری الکترونیکی و بدون 
کاغذ شد. در پاسخ به این تغییرها، حسابرسی 
مس��تمر به عنوان یک ش��یوه اجرای��ی، توجه 
در  و  ک��رده  جل��ب  را  محقق��ان  از  بس��یاری 
نتیجه مدل های متنوعی برای انجام مس��تمر 
عملیات حسابرسی ایجاد شده است. گرومر و 
 (Groomer  & Murthy, 1989) مارت�ی
در س��ال 1989 مس��ائل مرب��وط ب��ه کنترل و 
امنی��ت در محی��ط پای��گاه داده ه��ا را مطالعه 
و بررس��ی کردند. پیش��نهاد آن ها اس��تفاده از 
نوعی زیرسیس��تم حسابرس��ی جاسازی ش��ده 
در داخل سیس��تم ش��رکت بود که اطالعات را 
به ص��ورت بی درنگ و فوری اس��تخراج کند. 
(Vasarhe� وازرل�ی و هالپ�ر  ���س از آن،
(lyi and Halper,1991 در س��ال 1991 

مفهوم آزمون مس��تمر سیستم های بی درنگ 
را در زمینه حسابرس��ی داخل��ی مطرح کردند. 
کوگ�ن و هم�کاران  در تحقیقه��ای بع��دی 
س��ال 1999  در   (Kogan et al., 1999)

ای��ن مفه��وم را ب��ه حسابرس��ی مس��تقل نیز 
تعمیم دادند و حسابرس��ی مستمر را به عنوان 
فرایندی که نتایج حاصل از حسابرس��ی را در 
زمان وق��وع رویداد یا با فاصل��ه کوتاهی پس 
از آن ب��ه ذینفع��ان خارجی گ��زارش می کند، 
.(El�Masry et al., 2008) تعریف کردند

از طرف��ی، بس��یاری از پژوهش��هایی ک��ه در 
زمینه عملی بودن حسابرس��ی مس��تمر انجام 
ش��د، حسابرسی مستمر را پاس��خی به قانون 
ساربینز اکسلی دانس��تند. عامل محرک برای 
تدوین این قانون در س��ال 2002، زیا ن های 
هنگفتی بود که س��هامداران شرکتهایی مانند 
 (Worldcom) و ورلدکام (Enron) انرون

متحمل ش��دند و اعتقاد بر ای��ن بود که قانون 
مزبور می تواند به کاهش ریس��ک سهامداران 
کمک کند. این قانون به منظور کاهش ریسک 
سهامداران، عملکرد حسابرسی سنتی را ارتقا 
و کنترل های حاکم بر رویه های انجام خدمات 

اطمینان بخشی را افزایش داد. 
این پژوهش ها که اغلب در مورد اثربخشی 
حسابرس��ی مس��تمر بود، به این مسئله که آیا 
حسابرس��ی مس��تمر می توانس��ت مانع برخی 
رسوایی های مالی در ابتدای قرن بیست ویکم 
شود یا خیر، پرداخته اند. وازرلی و همکاران 
(Vasarhelyi et al., 2002) در سال 2002 

نتیج��ه گرفتند که اگر فرایندهای حسابرس��ی 
مستمر استقرار یافته بود، می توانست بسیاری 
از مشکالت عملیاتی انرون را شناسایی کرده 
و حتی زودتر از آنک��ه موضوع به یک بحران 
تبدی��ل ش��ود، اخطاره��ای الزم را ارائه کند. 
در واقع، اگر از حسابرس��ی مس��تمر اس��تفاده 
می ش��د، مبادله های غیرعادی که با هدفهای 
خاصی انجام می ش��د، کش��ف شده یا دستکم 
زمینه بررس��ی های بیش��تر توس��ط نهادهای 

ذیربط را فراهم می کرد.
به عالوه، پس از واقعه انرون، دولت امریکا 
به ویژه در س��ال 2002، گزارشگری فصلی را 
برای اس��تفاده س��رمایه گذاران پیش��نهاد کرد. 
بنابرای��ن، حسابرس��ی مس��تمر هم��واره مورد 
تقاضای نهادهای حس��ابداری و قانون گذاری 
بوده و فعالیت هایی نیز برای استقرار آن انجام 

.(Vasarhelyi et al., 2002) شده است

حسابرسی مستمر و نظارت مستمر1 
حسابرس��ی مس��تمر، فرایندی اس��ت که به 
حسابرسان امکان می دهد تا اعتباربخشی به 
اطالعات، همزمان با افش��ای آن ها صورت 
گی��رد. تصمیم گیرندگان به عنوان اش��خاص 

حرفه حسابرسی

همچنان در حال گذار و

تغییر اساسی از 

تأکید بر حسابرسی سنتی

صورتهای مالی و

ارائه خدمات مشاوره ای

به سوی

ارائه  خدمات 

اطمینان بخشی است
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ثالث و مس��تقل ب��ه اطالعاتی نی��از دارند که 
به موق��ع، قابل اتکا، دقیق و واقعی باش��ند و 
حسابرسی مس��تمر می تواند امکان دستیابی 
ب��ه این اطالعات را برای آن ها فراهم س��ازد 

.(Cangemi, 2012)

مفهوم حسابرسی مستمر، چنان که از نام آن 
برمی آید، انجام حسابرس��ی به گونه ای پیوسته 
و در تمام طول دوره مالی است. این در مقابل 
نگرشی است که حسابرسی را امری ادواری و 
گاه حتی تنها مقطعی معرفی می کند. ما به ازای 
مفهوم حسابرس��ی مستمر، در آزمونهای مهم 

حسابرسی به شرح زیر است:
آزمون های رعای�ت: آزمون های مربوط به 
طراحی و کارایی کنترل ها که به سراسر دوره 
مورد رس��یدگی تس��ری می یاب��د. از این رو، 
حسابرس می تواند در سراسر دوره به کارایی 
کنترل ه��ا ات��کا کند. هم��ه کاس��تی هایی که 
حسابرس با آن ها برخورد می کند، بی درنگ 
گزارش می شود و بدین ترتیب، امکان جبران 
آن ه��ا  در کوتاه تری��ن زم��ان ممک��ن فراهم 
می آی��د. همچنی��ن در ارتب��اط ب��ا اظهارنظر 
آث��ار ضعف های مشاهده ش��ده  حس��ابرس، 
تنه��ا به دوره زمانی بی��ن گزارش ضعف های 
کنترلی تا مقطع جبران آنها محدود می شود.

مان�ده  و  اثبات�ی معام�الت  آزمون ه�ای 
حس�اب ها: نمونه های انتخابی در سراس��ر 
دوره، در هم��ان زمان��ی ک��ه پدیده ه��ا روی 
می ده��د، تح��ت آزمون ق��رار می گی��رد؛ نه 
به ص��ورت مجموع��ه ای بزرگت��ر در تاریخی 
دیرت��ر که همه نمونه های انتخابی تنها حکم 

داده های تاریخی را پیدا کرده است.
رویداده��ای  درک  تحلیل�ی:  بررس�ی های 
تجاری و بررسی منطقی بودن آن ها در مقایسه 
با آنچه ک��ه به هن��گام رخ دادن پدیده ها مورد 
انتظار بوده اس��ت. این کار با بررس��ی تاریخی 

نتایج متفاوت اس��ت؛ با بررس��ی که می کوش��د 
آزم��ون علت ها و چگونگی رخ��داد رویدادها را 
بیازمای��د و تفاوت آن را با آنچه موردنظر بوده، 

تعیین کند )کوپایی حاجی، 1387(.
در واقع، حسابرسی مستمر از طریق کاهش 
انعطاف پذی��ری،  افزای��ش  زم��ان و هزین��ه، 
کاهش خطاه��ا، افزایش تمرکز ب��ر کنترلهای 
داخل��ی و کاه��ش هزین��ه س��رمایه، منجر به 
(Ma�  ففزایش اثربخش��ی حسابرسی می شود

.jdalawieh et al., 2012)

حسابرسی مستمر در مقابل 
حسابرسی سنتی

اس��تفاده از ابزار حسابرسی مستمر و نظارت 
مستمر1 به طور معمول یک زنجیره طوالنی 
از عملی��ات ش��رکت را دربر می گیرد. خدمات 
خاص حسابرس��ی مس��تمر و نظارت مستمر 
ش��امل تبدیل روش های دس��تی به داده ها، 
کنترل ه��ا و فراینده��ای خ��ودکار، طراح��ی 
صورت بن��دی  مراح��ل  کلی��ه  در  کنترل ه��ا 
ک��ردن آزمون ه��ا و نظ��ارت ب��ر روال انجام 
امور روزمره، ارائه خدمات مدیریت ریس��ک 
عملیات��ی و همچنین تهیه بس��ته های کامل 
خدمات شامل ابزار، نصب، استقرار، آموزش 

و نگهداشت آنهاست.
حسابرسی مستمر و نظارت مستمر عناصر 
متنوع��ی را دربر می گی��رد و ممکن اس��ت در 
س��طوح مختلفی به مرحله اجرا درآید. یکی 
از ویژگی های کلیدی حسابرس��ی مس��تمر و 
نظارت مس��تمر، ایجاد اطالعات��ی مربوط و 
به موقع است. با انتخاب یک راه حل مناسب 
و اج��رای آن، این امکان ایجاد خواهد ش��د 
که ضم��ن کاهش مش��کالت، از بروز مجدد 
آن ه��ا نی��ز پیش��گیری گ��ردد. ای��ن ام��ر، با 
س��اختار حسابرسی مستقل سنتی- که مبتنی 

حسابداری همزمان

نیازمند

حسابرسی همزمان 

است

تا از

 کیفیت داده ها

 اطمینان مستمر 

به دست آید
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بر نمونه گیری س��االنه و آزمون یافته ها به منظور شناس��ایی 
مش��کالت رخ داده در ط��ول دوره مورد رس��یدگی اس��ت- در 

تضاد کامل می باشد.
روشهای سنتی حسابرسی حداقل به دو دلیل، به اندازه کافی 
بهینه نیستند. اول اینکه حسابرسی سنتی بر مبنای نمونه گیری 
با حجم محدودی اس��ت که ریس��ک کمتری را پوشش می دهد 
و ب��ه همی��ن دلیل ممک��ن اس��ت هم��ه داده های مرب��وط، در 
تصمیم گیری دخیل نباشند؛ دوم اینکه حتی اگر همه مشکالت 
شناس��ایی ش��وند، ممکن اس��ت فاصل��ه زمانی بی��ن وقوع یک 
رویداد و تشخیص آن به قدری طوالنی باشد که نتوان اطالعات 

.(Byrnes et al., 2012) را بازسازی و بازیابی کرد
حسابرس��ی مس��تمر و نظ��ارت مس��تمر از طری��ق تقوی��ت 
هدفهای کس��ب وکار و انطباق عملیات با این هدفها، به دنبال 
ایج��اد ارزش اف��زوده برای س��ازمان ها می باش��ند و از دیدگاه 
فناوری نیز س��طح باالیی از نظارت بر سیس��تم ها و داده ها را 
ایجاد کرده اس��ت. به عنوان یک سازوکار نظارتی، حسابرسی 
مستمر و نظارت مس��تمر به تشخیص بی نظمی و بی قاعدگی 
در تنظیمه��ای سیس��تم، فراینده��ا و داده ه��ا، خ��واه از جنبه 
عملکرد و خواه از جنبه ریسک کمک می کند. به بیان کامل تر، 

منافع بالقوه حسابرسی و نظارت مستمر به شرح زیر است:
1- بهبود بهره وری و اثربخشی محیط کنترلی از طریق کنترل 
و هدایت خودکار عملیات که منجر به کاهش هزینه می گردد؛

2- بهب��ود کس��ب وکار از طری��ق کاهش و تصحی��ح خطاها و 
تخصیص مجدد منابع به فعالیت های دارای ارزش افزوده؛ و

گزارش��گری جام��ع درخص��وص تطاب��ق عملک��رد ب��ا   -3
الزامهای داخلی و نظارتی.

پژوهش های انجام ش��ده نش��ان می دهد مناف��ع حاصل از 
اجرای یک سیس��تم حسابرسی مس��تمر بیش از هزینه های 
آن خواهد بود، و به رغم باال بودن هزینه های سرمایه گذاری 
برای اجرای آن، باید به عنوان یک س��رمایه گذاری بلندمدت 

.(Zhao & Yen, 2004) به آن نگریست
بدیهی است که بس��یاری از سازمان ها از منافع حسابرسی 
مس��تمر و نظ��ارت مس��تمر آگاهی دارن��د؛ ول��ی درک منافع 
به تنهایی نمی تواند موجب رش��د و تعالی ش��ود. حسابرس��ی 
مس��تمر و نظارت مس��تمر به عن��وان محرک ه��ای راهبردی 

منج��ر به تقویت حاکمی��ت، بهبود عملکرد و پاس��خگویی و 
ایجاد توانایی مقایسه با معیارهای جهانی خواهند شد. 

شرایط کنونی
چالش ها و موانع عمده ای برای دس��تیابی به استفاده گسترده 
از روش های حسابرسی مستمر و نظارت مستمر وجود دارد؛ 
و به رغم پیش��رفت های محدود حسابرس��ی مستمر و نظارت 
مس��تمر در حوزه حسابرسی داخلی، این چالش ها و موانع در 
 (Vasarhelyi زمینه حسابرسی مستقل بسیار مشهود است

.et al., 2012)

ممکن است چنین به نظر برسد که در حال حاضر، حسابرسی 
مس��تمر و نظ��ارت مس��تمر کارای��ی چندان��ی در گزارش��گری 
ش��رکت ها ایفا نمی کند. این در حالی اس��ت که آنچه در واقعیت 
اتفاق می افتد، نشان دهنده وجود کاربردهای آن در گزارشگری 
مالی است، به خصوص اینکه می توان به برخی از دستاوردهای 
مثبت حسابرس��ی و نظارت مس��تمر در حوزه حسابرسی داخلی 
اشاره کرد. در بیشتر موارد، رسیدن به این دستاوردها، مستلزم 
هم��کاری بخش خدمات مش��اوره ای ش��رکتهای خدمات مالی 
با مش��تریان حسابرس��ی داخلی درخصوص اجرا و پیاده س��ازی 
ش��یوه ها و ملزوم��ات حسابرس��ی مس��تمر و نظ��ارت مس��تمر 
می باش��د. به عالوه، مواردی وجود دارد که س��ازمان ها خدمات 
حسابرسی داخلی را برون سپاری می کنند و این امر فرصت های 
بیشتری را برای حسابرس��ی مستمر و نظارت مستمر در اختیار 

مؤسسه های حسابرسی قرار می دهد. 
از سوی دیگر، اقبال سازمانها به انجام حسابرسی مستمر 
و نظارت مس��تمر توسط حسابرسان مس��تقل، افزایش قابل 
توجهی نداش��ته است. یکی از دالیل اصلی آن این است که 
حسابرس��ی و نظارت مس��تمر به عنوان یک پ��روژه هزینه بر 
و زمان بر تعریف می ش��ود که مس��تلزم ص��رف وقت و برنامه 
مفص��ل و طوالنی می باش��د. همچنین، ع��دم ثبات رویه در 
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انجام فرایند حسابرسی مستمر عاملی است که در کنار هزینه و 
زمان زیاد این پروژه، منجر به عدم تمایل س��ازمان ها به انجام 
آن می ش��ود. از طرف دیگر، بسیاری از کسب وکارها نسبت به 
محفوظ ماندن داده های خود بس��یار محت��اط بوده و تمایلی به 
دسترسی جامع و مداوم افراد برون سازمانی از جمله حسابرسان 

.(Byrnes et al., 2012) مستقل به این داده ها ندارند
البت��ه چنانچه با دید مثب��ت به این موض��وع بنگریم، به نظر 
می رس��د که عرصه حسابرسی، س��ازمان ها را نسبت به استقرار 
و توسعه داخلی برنامه های حسابرسی مستمر و نظارت مستمر 
تش��ویق می کند. در این زمینه، حسابرس��ان در نهایت به دنبال 
باالب��ردن می��زان اس��تفاده از این اب��زار در هدای��ت برنامه های 
حسابرسی مستقل می باشند. به طور مثال، اگر سازمانی سیستم 
حسابرس��ی مس��تمر و نظارت مس��تمر اثربخشی داش��ته باشد، 
گروه حسابرسان مستقل در راس��تای انجام مؤثرتر حسابرسی، 
می تواند از اطالعات تولیدشده توسط این سیستم استفاده کند. 
در واقع، در چنین مواردی، هر دو طرف از مزایای بالقوه این 
سیس��تم ها بهره مند می ش��وند. به عبارت دیگر، مؤسسه های 
حسابرسی به واسطه دسترسی به اطالعات جامع تر و به موقع، 
می توانن��د حسابرس��ی را با کیفیتی به مرات��ب بهتر انجام دهند 
ک��ه منجر به صرف منابع کمتری نس��بت به روش های س��نتی 
می  ش��ود. همچنین، به دلیل افزایش بهره وری، شرکت هایی 
ک��ه تحت این نوع حسابرس��ی ق��رار می گیرند، ب��رای دریافت 
خدمات حسابرس��ی منابع کمتری صرف می کنند. بدیهی است 
که هرچه میزان شناخت سازمان ها از منافع حسابرسی مستمر 
و نظارت مس��تمر بیش��تر ش��ود، به خصوص اگر نتایج مطلوبی 
برای همه طرف های درگیر در برداش��ته باش��د، میزان استفاده 

.(Byrnes et al., 2012) از آن افزایش می یابد

در مسیر توسعه
هرچند حسابرسی مستمر و نظارت مستمر این قابلیت را دارند 
ک��ه رویه عملیاتی ش��رکت را اصالح کرده و منج��ر به کارایی، 
اثربخش��ی و سوداوری بلندمدت شرکت ش��وند، اما حسابرسی 
و نظارت مس��تمر هنوز به طور کامل توس��عه نیافته و در مس��یر 
جل��ب پذیرش از جانب عموم می باش��د و در این مس��یر نیاز به 

حمایت های زیادی دارد.

براس��اس بررس��ی های انجام شده، س��ه مورد به طور خاص 
به عن��وان عوام��ل اصلی افزایش کاربرد حسابرس��ی مس��تمر و 

نظارت مستمر معرفی شده اند: 

1- اص��الح اس��تانداردها توس��ط هیئت نظارت بر حس�ابداری 
شرکتهای عام2 می تواند منجر به گذار از نگرش و ذهنیت سنتی 
درخصوص کار حسابرس��ی، نمونه گیری و آزمون دستی به سوی 
رویک��ردی خودکار و جامع، با اس��تفاده از حسابرس��ی مس��تمر و 
نظارت مس��تمر- به عنوان پایه و اساس این تغییر- شود. به عنوان 
مثال، در فرایند حسابرس��ی مس��تقل، صرف نظر از سطح کنترل 
داخلی حاکم بر س��ازمان، بررس��ی هایی انجام می ش��ود که از آن 
جمله می توان به مشاهده عینی موجودی کاال اشاره کرد. اختالف 
نظ��ری که در این زمین��ه وجود دارد، بیان می کن��د که در صورت 
وج��ود کنترلهای کاف��ی، روال های بررس��ی س��نتی غیرضروری 
ب��وده و منجر به اتالف منابع می ش��ود. به عبارت دیگر، برخی از 
افراد معتقدند استانداردهای حسابرسی متناسب با تغییر فناوری، 
فراینده��ا و کنترل ه��ا به روز نش��ده و بس��یاری از اس��تانداردهای 

مذکور، در شرایط امروزی منسوخ و نامربوط هستند. 
2- موضوع دیگری که در خصوص حسابرس��ی مستمر و نظارت 
مس��تمر وج��ود دارد، س��طح کامل و جام��ع بودن آن اس��ت که 
انتظار می رود انجمن حس��ابداران رسمی امریکا از طریق انتشار 
دوره ای رهنمودهای الزم به اس��تفاده بیش��تر از آن کمک کند. 
این رهنمودها می تواند ش��امل واژه شناس��ی حسابرسی مستمر 
و نظارت مس��تمر، به منظور تس��هیل در درک بهتر آن، آموزش 
اس��تقرار و به کارگی��ری مفاهی��م مرتب��ط، نش��ان دادن مزای��ا و 
ارزش ه��ای برنامه و همچنین بیان چگونگ��ی تغییر در عملیات 
کس��ب وکار با به کارگیری حسابرس��ی مس��تمر و نظارت مس��تمر 
باش��د. در واقع، اگر افراد حرفه ای حسابرس��ی و نظارت مستمر 



حسابرسی مستمر و

نظارت مستمر

این توانایی را دارد تا

روش های عملیاتی

 شرکتها را

به طور اساسی 

اصالح کرده و

در افزایش

بهره وری سازمانی

اثربخشی و

سودآوری

بلندمدت شرکتها 

بسیار تأثیرگذار باشد
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را به خوبی بشناس��ند، مفاهی��م و کاربردهای 
آن را درک کنن��د و ارزش کل��ی آن را بدانن��د، 
را  مس��تمر  نظ��ارت  و  مس��تمر   حسابرس��ی 

به راحتی می پذیرند و به کار می گیرند.
3- اعتقاد بر این اس��ت که حمایت های رسمی 
نهادهای تدوین کننده اس��تاندارد، مانند هیئت 
نظارت بر حسابداری ش��رکتهای سهامی عام، 
از مطلوبیت های حسابرس��ی مستمر و نظارت 
روش ه��ای  از  س��ازمان ها  تغیی��ر  در  مس��تمر 
حسابرس��ی سنتی به حسابرسی خودکار، بسیار 
مؤثر و مفید می باش��د. با این حال، تا زمانی که 
سطح بیش��تری از آگاهی به دست آید، احتمال 
زیادی وجود دارد که پذیرش حسابرسی مستمر 
و نظارت مس��تمر از سوی ش��رکت ها با چالش 

.(Byrnes et al., 2012) روبه رو شود

مهارتهای الزم
درخص��وص اینکه آی��ا حس��ابداران حرفه ای 
دارای قابلیت ه��ای الزم برای حفظ و صیانت 
نظ��ارت  و  مس��تمر  حسابرس��ی  خدم��ات  از 
مس��تمر هس��تند، هن��وز اختالف نظ��ر وجود 
دارد. یک دیدگاه این اس��ت که نس��ل حاضر 
اج��رای  ب��رای  الزم  مه��ارت  حس��ابداران، 
خدمات حسابرسی مس��تمر و نظارت مستمر 
را ندارند. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد مبنی 
ب��ر اینکه تخصص الزم در سراس��ر ش��رکت 
پراکن��ده ب��وده و نیازی به اف��راد متخصص و 
منحصربه ف��رد در زمینه حسابرس��ی مس��تمر  
و نظارت مس��تمر وجود ندارد. ممکن اس��ت 
در نگاه اول، این دیدگاه دلس��ردکننده به نظر 
برس��د؛ اما حت��ی با ف��رض تعمیم پذیری این 
دیدگاه، با توجه به اینکه همواره مهارت های 
الزم این حوزه توسط مؤسسه های حسابرسی 
و خدمات مالی تعریف و تعیین ش��ده اس��ت، 
بازهم این رویک��رد نمی تواند تهدیدی جدی 

محسوب شود. براساس مطالعات انجام شده، 
صالحیت های معرفی ش��ده به شرح زیر است 

:(Byrnes et al., 2012)

• برخورداری از دانش حسابرسی،
• آگاهی از فرایندهای کسب وکار، کنترل ها و 

خطرهای ذاتی،
• تجربه حسابرسی داخلی،

حسابرس��ی،  برنامه ری��زی  ب��ا  آش��نایی   •
فرایندهای حسابرسی و حسابداری قانونی،

• درک درستی از ابزار استخراج داده ها،
• توانایی تجزیه وتحلیل داده ها،

• برخورداری از دانش آماری،
• برخورداری از دانش فنی )شامل برنامه ریزی 

منابع سازمان3 و برنامه نویسی(، و
• تردید و قضاوت حرفه ای.

عالوه بر مواردیاد شده، بسیاری از قابلیت ها 
از طریق تجربه کاری مرتبط به دست می آید. 
به همی��ن دلیل، یک متخصص حسابرس��ی 
ی��ک  نظ��ارت مس��تمر می توان��د  و  مس��تمر 
فرد حرف��ه ای با تجربه حسابرس��ی باش��د که 
تخصص فن��ی و تحلیلی کافی داش��ته و قادر 
اس��ت تردید و قضاوت حرفه ای را به درس��تی 
به کار گی��رد. با وجود این، چنی��ن افرادی نیاز 
دارند به منظور آگاهی از مفاهیم و فناوری های 
جدید در عرصه حس��ابداری و حسابرسی، در 
برنامه های مس��تمر آموزش��ی ش��رکت داشته 
باش��ند. ترکیب��ی از ویژگی ه��ای متفاوت��ی که 
ب��رای موفقی��ت ی��ک متخصص حسابرس��ی 
مس��تمر و نظارت مس��تمر الزم اس��ت، باعث 
می ش��ود اف��راد مع��دودی بتوانن��د هم��ه آن 
ویژگی  ه��ا را اح��راز کنن��د؛ بنابرای��ن واقعیت 
این اس��ت ک��ه در آین��ده نزدی��ک، طرحهای 
حسابرسی و نظارت مستمر به خصوص زمانی 
که دامنه فعالیت بس��یار گسترده است، توسط 
گروه ه��ای عملیاتی متفاوتی انجام  ش��ود. در 
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چنی��ن م��واردی، حضور یک متخصص حسابرس��ی مس��تمر  و 
نظارت مس��تمر جهت هدایت گروه به منظور دس��تیابی به تمامی 

هدفهای موردنظر، بسیار مؤثر می باشد.

نتیجه گیری
ام��روزه در محی��ط حاکمیت��ی ش��رکت ها و ب��ا فش��ار قوانین و 
مق��ررات حاک��م بر آن ها، مالحظ��ات فزونی مناف��ع بر مخارج 
و پدیدار ش��دن ریس��ک های جدید کس��ب وکار، باعث تغییر در 
دامنه ریس��ک و عملکرد مدیریت شده است. در همین راستا، 
حسابرس��ی مس��تمر و نظارت مس��تمر نیز نقش زیادی در این 
زمین��ه دارند و به رغ��م اینکه زمان زیادی از عم��ر این مفاهیم 
نمی گذرد، پیش��رفت س��ریع فن��اوری اطالعات در چند س��ال 
گذش��ته، زمان بندی و ش��واهد فرایند حسابرسی را تغییر داده و 
توجه به حسابرس��ی مس��تمر را نه تنها از نظ��ر فناوری و صرفه 
اقتصادی امکان پذیر کرده، بلکه آن را ضروری ساخته است. 

حسابرس��ی مس��تمر و نظارت مس��تمر این توانایی را دارد تا 
روش های عملیاتی ش��رکت ها را به طور اساس��ی اصالح کرده و 
در افزایش بهره وری سازمانی، اثربخشی و سودآوری بلندمدت 
شرکت ها بس��یار تأثیرگذار باشد. اما س��ازمان ها هنوز به تمامی 
مزای��ای به کارگیری آن دس��ت نیافته اند و به رغم اینکه در حوزه 
حسابرس��ی داخلی دس��تاوردهای درخور توجهی کس��ب ش��ده 
است، چنین پیشرفتی در حوزه حسابرسی مستقل وجود ندارد.

 از طرف��ی، حسابرس��ی و نظارت مس��تمر می توان��د زمینه را 
برای دسترس��ی به طیف گسترده ای از محصوالت و خدماتی که 
توسط افراد حرفه ای ارائه می شود، فراهم کند که این امر نیازمند 
مجموع��ه ای از مهارت های متنوع برای پیاده س��ازی و مدیریت 
مؤث��ر آن ها می باش��د. در این بره��ه، س��طحی از نابرابری بین 
صالحیت های مورد نیاز و مهارت هایی که در عمل توس��ط افراد 
حرفه ای عادی احراز می شود، وجود دارد. برای حل این مسائل، 
اگر بتوان ارزش این رویکرد را به طور اثربخش��ی اثبات، مس��تند 
و منتش��ر کرد و همچنی��ن گروه هایی مانند انجمن حس��ابداران 
رس��می امریکا و هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی 
ع��ام در ام��ر آموزش و حمایت از حسابرس��ی مس��تمر و نظارت 
مستمر نقش مؤثری داشته باشند، دستیابی حسابرسی مستمر و 

نظارت مستمر به توانایی کامل، بسیار محتمل است. 

پانوشتها:
1� Continuous Monitoring

2� Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

3� Enterprise Resource Planning (ERP)
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