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Abstract
Professional literature shows the increasing digitalization of processes in business 

units. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of digitalization 
on independent auditors and auditing firms in Iran. In this study, open, axial and 
selective three-step coding method was used to classify the information and also the 
qualitative approach of Grounded analysis was used to review the results and findings. 
The statistical population of the present study is all audit firms that are members of the 
Iranian Society of Certified Public Accountants. The selection of experts for interviews 
was done by purposeful sampling and sampling continued until the interview findings 
reached theoretical saturation. In this regard, 20 unstructured interviews in 13 
auditing firms A member of the Iranian Society of Certified Public Accountants. The 
results show that digitalization improves the role and effectiveness of the auditor as a 
governance mechanism, improving processes and procedures, improving the quality 
of accounting information, improving stakeholder decision-making, improving 
employment methods and policies, and changing Standards and legal requirements 
are relevant to digital developments. Digitization also improves information security 
by eliminating paper archives, improving access and facilitating information transfer, 
and reducing information security by facilitating network disclosures and abuses. 
Therefore, Necessitates the creation of security platforms.
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چکیده
لذا  می باشد.  تجاري  واحدهاي  در  فرآیندها  دیجیتالی شدن  روزافزون  نشان دهنده ی گسترش  ادبیات حرفه ای، 
هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان مستقل و مؤسسات حسابرسی در ایران می باشد. در 
این مطالعه، از روش کد گذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی برای دسته بندی اطالعات و همچنین از رویکرد 
کیفی تجزیه و تحلیل داده بنیاد برای بررسی نتایج و یافته ها بهره گرفته شد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کل 
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران است و انتخاب خبرگان )حسابداران رسمی ایران( برای 
مصاحبه به شیوه ی نمونه گیری هدفمند انجام شده و نمونه گیری تا جایی ادامه پیدا نموده تا یافته های مصاحبه ها 
به اشباع نظری برسدکه در این راستا تعداد 20 مصاحبه ی ساختار نیافته در 13 مؤسسه ی حسابرسی عضو جامعه ی 
نقش  بهبود  نشان می دهد که دیجیتالی شدن موجب  پژوهش  نتایج کیفی  انجام گرفت.  ایران  حسابداران رسمی 
بهبود کیفیت  فرآیند ها و روش های رسیدگی،  بهبود  و کار حاکمیتی،  به عنوان یک ساز  تأثیر گذاری حسابرس  و 
اطالعات حسابداری، بهبود تصمیم گیری ذی نفعان، بهبود روش ها و سیاست های استخدامی و تغییر استانداردها و 
الزامات قانونی متناسب با تحوالت دیجیتال می گردد. همچنین دیجیتالی شدن از یک سو، به واسطه ی حذف بایگانی 
کاغذی، بهبود دسترسی و تسهیل در انتقال اطالعات موجب بهبود امنیت اطالعات و از سوی دیگر، به واسطه تسهیل 
در افشا و سوء استفاده های شبکه ای موجب کاهش امنیت اطالعات شده و در نتیجه این موضوع، لزوم ایجاد بسترهای 

امنیتی را ضروری می سازد.

واژههایکلیدی: دیجیتالی شدن، کیفیت اطالعات، ساز و کار حاکمیتی، امنیت اطالعات، مؤسسات حسابرسی
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1-مقدمه
از مسائل مربوط به نمایندگی ناشی می شود جایی که   تقاضا برای حسابرسی تا حد زیادی 
سرمایه گذار یا ذی نفع، وظایف و یا قسمتی از دارایی ها را به نماینده، مدیر یا کارمند، می سپارد 
)جنسن و مک لینگ، 1976؛ دی آنجلو، 1981؛ چاو، 1982؛ فلینت، 1988؛ ساالمان، 2010(.  
همچنین حسابرسی، از عناصر مهم حاکمیت شرکتی1و سیستم گزارشگری مالی شرکتی است که 
در حال توسعه ی مداوم تعامل خود با سایر بخش ها می باشد )گری و مانسن، 2011(. به طور کلی، 
ادبیات مربوط به حاکمیت، حسابرسی را به عنوان ساز و کار حاکمیتی برای جلوگیری از تعارضات 
بین سهامداران و مدیران تعریف می کند به طوری که این ساز و کار، عامل اطمینان بخشی در 

خصوص افشای اطالعات حسابداری قابل اتکا می باشد)کارسلو و همکاران، 2011(. 
برخی از مدیران، اغلب حسابرسی را به عنوان یک هزینه و اقدام غیرضروری فاقد ارزش افزوده 
قلمداد می کنند. چون گزارش های حسابرسی در اکثر مواقع توصیه ها و پیشنهادات کاربردی را در 
خصوص مسائل شناسایی شده مربوط به اطالعات تاریخی به آن ها ارائه نمی کند.گارتنر )2020( 
دیجیتالی شدن را" استفاده از فناوری های دیجیتال برای تغییر مدل کسب و کار و فراهم کننده 
راستا، دیجیتالی  لذا، در همین  تعریف می کند.  فرصت های جدید کسب درآمد و مولد ارزش" 
مؤسسات  جمله  از  حوزه ها،  همه ی  در  کار  و  کسب  فعالیت های  انجام  شیوه ی  تغییر  با  شدن 
مازس، 2018(.  و  )دنگلر  است  گذاشته  تأثیر  نیز  کار  بازار  بر  توجهی  قابل  به طور  حسابرسی، 
قابل تصور  توسعه ی فناوری، مرز بین آنچه را طراحی می کند که ممکن بوده و آنچه که صرفاً 

است )فار، 2016؛ زوبوف، 1988(. 
زوبوف )1988( اطمینان می دهد که نوآوری فناورانه، احتماالت را به ارمغان آورده و جهان را به 
مکان جدیدی تبدیل می کند. طبق گفته مایر)2017( امروزه نسل چهارم ابزارهای نوآورانه باعث 
متزلزل شدن عادت های ما شده است و مؤسسات حسابرسی، به منظور ماندن در عرصه رقابت و 
متمایز شدن از سایر رقبا، ملزم به تغییر مدل های کسب و کار خود )ساهات و همکاران، 2013( 
راه حل های  ارائه ی  برای  نوآورانه  ابزارهای  از  استفاده  با  ارائه ی خدمات خود  تکامل  و همچنین 
دیجیتالی هستند )ون دن بروک و ون وینسترا، 2018(. بنابراین دیجیتالی شدن باید با ارائه ی 
فعالیت های حسابرسی  به  رسیدگی  نحوه  مشتریان،  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  اضافی  بینش 

توسط حسابرسان را تغییر دهد )مانیتا و همکاران، 2020(.
چند محقق تالش کرده اند که تأثیر فناوری های دیجیتال بر شرکت ها را در خصوص تجزیه 
)آلتایبت،  کنند  بررسی  برون سازمانی  وگزارشگری  و همکاران، 2015(  )وارن  داده ها  تحلیل  و 
وان آلبرتی آلتایبت، 2017(. با این وجود تحقیقات صورت گرفته در خصوص تأثیر فناوری های 
دیجیتالی بر مؤسسات حسابرسی به ندرت صورت پذیرفته است )ایسا و همکاران، 2016(. برخی 
از محققان به بررسی تأثیر دیجیتال بر عملکرد مؤسسات حسابرسی یا تجزیه و تحلیل ریسک 

پرداخته اند )کراهل و تیترا، 2015؛ کائو و همکاران، 2015(. 
در این زمینه، برخی از پژوهشگران، فرصت ها و چالش های پیش روی حسابرسی را با وجود 
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همکاران  و  لیبورد  برون   .)2018 همکاران،  و  )فریشامر  کرده اند  مطالعه  دیجیتال  فناوری های 
)2015( به بررسی تأثیر این فناوری ها بر قضاوت حسابرسان پرداخته اند. فروزش و مقدم )1395( 
در پژوهش خود، اهمیت نقش و جایگاه حسابرسی دیجیتال بر سیستم حسابرسی را مورد مطالعه 
قرار داده اند. با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در خصوص فناوری های شناختی، کائو و همکاران 
)2015( استدالل می کنند که استفاده از فناوری های شناختی، کیفیت بهتری در تجزیه و تحلیل 

داده ها و شناسایی دقیق تر مسائل بالقوه را برای مشتریان فراهم می کند. 
به  مربوط  پندارکار )2005( معتقدند که شیوه های  و همچنین  لنزبرگ )2002(  و  مک کی 
هوش مصنوعی می تواند در پیش بینی ورشکستگی به حسابرسان کمک کند. این درحالی است 
بهبود کیفیت تجزیه  باعث  این شیوه ها  استدالل می کنند که  که سجادی و همکاران )2008( 
این نتیجه  و تحلیل مالی می شود. در همین زمینه لومباردی و همکاران )2014 و 2015( به 
انقالبی در  باعث به وجود آمدن  رسیدند که دیجیتالی شدن فضای حسابرسی را تغییر داده و 
روش های حسابرسی خواهد شد. عالوه بر این دینش و یووانا )2017( تأکید می کنند که شرکت ها، 
برای اطمینان از امنیت و حریم خصوصی شرکت و به منظور به حداقل رساندن خطرات، باید 

نرم افزارهای امنیتی خطرات سایبری را در نظر بگیرند.
موجی  خود  با  همراه  و  دارد  قرار  انسانها  زندگی  فراز  بر  اکنون  هم  چهارم  صنعتی  انقالب 
)مک  می کند  ایجاد  انسان  زندگی  چگونگی  همچنین  و  کسب و کار  چگونگی  در  را  تغییرات  از 
گینیس، 2018(. متخصصانی همچون کالوس شواب )2016( ادعا می کنند که این انقالب نسبت 
با  وقتی  زیرا  گذاشت.  خواهد  جامعه  بر  گسترده تری  مراتب  به  تأثیرات  گذشته،  انقالب های  به 
انقالب های صنعتی قبلی مقایسه می شود، انقالب صنعتی چهارم به صورت نمایی در حال تکامل 
است. در مطالعه ای  دو مطالعه صورت گرفته  اخیراً  مورد موضوع دیجیتال سازی،  در  می باشد. 
با وجود  که  این می باشد  از  نتایج حاکی  انجام شد،  و سیوبرگ )2016(  هانسن  توسط جو  که 
آن که دیجیتالی شدن، برخی نقش ها را در حسابرسی، علی الخصوص در نحوه ی کار حسابرسان 
جوان 4 مؤسسه ی بزرگ حسابرسی )دیلویت، ارنست اند یانگ، کی پی ام جی و پی دبلیو سی( 
ایفا می کند همچنین انتظار می رود که دیجیتالی شدن در آینده نقش های مهم تری را ایفا کند. 
همچنین پژوهش کارلسن و والبرگ )2017(، یافته های متضادی با پژوهش گذشته ارائه می دهد 
و به طور ویژه توضیح می دهد که حسابرسان بابت از دست دادن فرصت های شغل خود، هیچ 
داده اند. در مطالعه  ارائه  را  قبلی  تحقیق  ادعاهای موجود در  بر خالف  و چیزی  نداشته  نگرانی 
فروزش و مقدم )1395( یافته ها حاکی از آن بود که حسابرسان باید همگام با پیشرفت فناوری، 
راه های مناسب کسب شواهد را فراگیرند تا بتوانند شواهدی مناسب برای اظهارنظر داشته باشند. 
مطالعه ی مذکور، نقش و جایگاه حسابرسی دیجیتال در سیستم حسابرسی را بررسی کرده است. 
با توجه به این نکات، بررسی هر دو دیدگاه جالب خواهد بود. زیرا دیجیتالی شدن امروزه نقش 
بسیار مهمی در هویت حسابرسی، کاهش فرصت های شغلی، کیفیت و مهارت دارد. هنگامی که 
به ادبیات مربوط به تأثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسی نگاه می کنیم، فقدان تحقیقات انجام شده 
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در خصوص تأثیر دیجیتالی شدن برجنبه های گوناگون حسابرسی، همچون تخصص حسابرسان، 
امنیت اطالعات، سیاست های استخدامی، آموزشی، استانداردهای حسابرسی، کیفیت اطالعات، 
لذا  می باشد.  مشهود  کامل  و  منسجم  صورت  به  شرکتی،  حاکمیت  و  ذی نفعان  گیری  تصمیم 
مطالعه حاضر با تفکیک این حوزه ها و شناسایی تأثیرات مزبور، درصدد آن است که چالش ها و 
را در هر حوزه شناسایی کرده و بینش جدیدی  از دیجیتالی شدن  ناشی  فرصت های احتمالی 
ایجاد کند. در همین راستا پژوهش حاضر در  را در حسابرسان مستقل و مؤسسات حسابرسی 
راستای دستیابی به اهداف مذکور درصدد پاسخگویی به این سؤاالت می باشد که جایگاه دیجیتال 
تخصص  بر  تأثیری  چه  دیجیتالی شدن  می باشد؟  چگونه  مؤسسات حسابرسی  در  تکنولوژی  و 
حسابرسان خواهد داشت؟ دیجیتالی شدن چه تأثیری بر امنیت اطالعات خواهد داشت؟ استراتژی 
متخصص  یک  به  شدن  تبدیل  و  دیجیتال  تکنولوژی  اتخاذ  خصوص  در  حسابرسی  مؤسسات 
دیجیتال چگونه می باشد؟ دیجیتالی شدن چه تأثیری بر سیاست های استخدامی کارکنان خواهد 
داشت؟ دیجیتالی شدن چه تأثیری بر سیاست های آموزشی و توسعه منابع انسانی خواهد داشت؟ 
نقش توسعه ی فناوری در حرفه ی حسابرسی بر فرآیندهای حسابرسی به چه صورت می باشد؟ 
خواهد  حسابرسی  فعلی  استاندارد های  بر  تأثیری  چه  حسابرسی  حرفه ی  در  فناوری  توسعه ی 
و  اطالعات حسابداری  بر کیفیت  تأثیری  فرآیندهای حسابرسی، چه  تحوالت دیجیتال  داشت؟ 
تصمیم گیری ذی نفعان خواهد داشت؟ و تحوالت دیجیتال فرآیندهای حسابرسی، چه تأثیری بر 

نقش حسابرسی به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی خواهد داشت؟

٢-مبانینظریپژوهش
1-٢-دیجیتالیشدنوتحوالتدیجیتالدردنیایامروز

سامانه ی رقمی یا دیجیتال، سامانهای است که در آن داده ها با مقدارهای گسسته )معموالً با 
صفر و یک( مشخص می گردند بالعکس در سامانه های قیاسی )آنالوگ(، داده ها با مقادیر پیوسته 
ارائه می شوند. روش دیجیتال، پایه ی سیستم های رایانه ای است. همچنین بسیاری از سیستم هایی 
که در گذشته به صورت قیاسی )آنالوگ( به بازار ارائه می شدند، امروزه به صورت دیجیتال هستند. 
با این وجود، گارتنر )2015( اظهار می کند که "دیجیتالی شدن فرآیندها تغییر از شکل آنالوگ به 
دیجیتال می باشد" دیجیتالی شدن با حذف فرآیند آنالوگ و بدون هیچ گونه تفاوتی در نوع خود، 
آن را به شکل دیجیتال تغییر می دهد. در واقع دیجیتالی شدن با تبدیل چیزهای غیردیجیتال به 
دیجیتال، قابلیت دسترسی به اطالعات از طریق سیستم های کامپیوتری را فراهم می کند. با وجود 
آن که هیچ گونه تعریف رسمی برای دیجیتالی شدن وجود ندارد لیکن در تعریف ارائه شده توسط 
گارتنر، دیجیتالی شدن به عنوان" استفاده از فناوری های دیجیتال برای تغییر مدل های کسب و 
کار، تأمین  درآمد های جدید و فرصت های تولیدکننده ارزش" توصیف می شود )گارتنر، 2020(.

کالین و همکاران )2015( ایده ی دیجیتالی شدن را این گونه توصیف می کند که" مگاترند" 
تغییر  را  بخش های عمومی  و  در کل صنایع  موجود  تأمین  زنجیره  اساسی،  به طور  که  جهانی 
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می دهد" بنابراین دیجیتالی شدن در عصر حاضر، برای بنگاه های بسیاری از صنایع اجتناب ناپذیر 
است )هالی، 2004؛ آرسنی ساموئل، 2010(. آرسنی ساموئل )2010( اشاره می کند که حرفه ی 
حسابرسی و مؤسسات حسابرسی باید اثرات دیجیتالی شدن را پذیرفته و باید خود را با مداخالت 
دیجیتالی و تأثیرات اجتناب ناپذیر آن آشنا کنند. امروزه، از شناخته ترین فناوری های دیجیتال 
خودکارسازی  مصنوعی2،  هوش  بالکچین،  انبوه،  داده های  تحلیل  و  تجزیه  فناوری  به  می توان 

فرآیند رباتیک3 و ... اشاره کرد.

٢-٢-حسابرسیمستقلومؤسساتحسابرسی
فلینت )1988( توضیح می دهد که وظیفه ی اصلی حسابرسی، تعیین این موضوع می باشد که 
آیا یک سری وظایف خاص به طور کارآمد و مطابق با قوانین و مقررات خاص صورت گرفته است. 
کلیرتاکس )2019( اضافه می کند حسابرس شخصی است که موظف به بررسی دفاتر حساب های 
شرکت و همچنین اطمینان از اعتبار و صحت معامالت صورت گرفته می باشد. حسابرس همچنین 
باید به واسطه بررسی بی طرفی و صحت اظهارات شرکت در خصوص وضعیت مالی، درکی از چشم 
انداز کلی صورت های مالی داشته باشد. حسابرسی مستقل به آن گونه حسابرسی اطالق می گردد 
که توسط شخص یا اشخاص مستقل از دستگاه یا شرکت انجام می گیرد . عالوه بر اظهار نظر 
در  مطالعاتی  شامل  مستقل  حسابرسی  آن،  پیوست های  و  مالی  صورت های  درستی  به  نسبت 
اطراف چگونگی جریان امور و ارزیابی مستقلی نسبت به نتایج مالی عملیات و فعالیت های دستگاه 
و باالخره کنترل های داخلی برقرار شده در آن نیز می گردد. شرکت ها، صورت های مالی خود را 
براساس چارچوب اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری و با توجه به قوانین ملی کشور خود 
ارائه می کنند  و  استانداردهای گزارشگری مالی، تهیه  یا  استانداردهای حسابداری،  تحت عنوان 

)آدیلولو، گانگور ، 2019(.
هر  مؤسساتی  تأسیس  با  جهان  سراسر  در  حسابرسان  و  حسابداران  از  کثیری  تعداد  امروزه 
مستقل  حسابرسی  انجام  به  مبادرت  باتجربه،  متخصص  حسابرس  و  حسابدار  نفر  چند  از  یک 
تنظیم  و  تهیه  بر عملیات حسابرسی، خدمات حسابداری،  می نمایند. حسابرسان مستقل عالوه 
یا  و  مالیاتی  امور  الکترونیک، مشاوره در  برقراری سیستم های مکانیزه  سیستم های حسابداری، 
تهیه ی گزارش های ویژه برای بانک ها، بررسی اوراق بهادار و یا مراجع قضایی و نظایر آن مبادرت 

می نمایند )وبالگ حسابدار، 1392( .  

3-٢-فرآینددیجیتالیشدندرحسابرسیومؤسساتحسابرسی
رسوایی های مالی در اوایل دهه ی 2000 )انرون، ولدکام و ...( گواهی بر دستکاری هایی بود 
که توسط مدیران انجام می شد و نشان دهنده محدودیت های سازوکار حاکمیتی. بنابراین بهبود 
کیفیت حسابرسی برای بازی کردن کامل نقش حسابرسی به عنوان سازوکار حاکمیتی ضروری 
تحریفات  احتمال کشف  را  آنجلو )1981( کیفیت حسابرسی  )جان، جاهرا، 1988(. دی  است 
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مربوط در صورت های مالی و اطالعات افشای شده برای اشخاص ذینفع تعریف می کند. باال بودن 
کیفیت حسابرسی باعث بهبود کیفیت اطالعات مالی، ارتقای سطح کنترل مدیران و بهبود تصمیم 
گیری سرمایه گذاران می شود. در این زمینه، محققان قبلی )فرانسیس و همکاران، 1999؛ اشبو 
و وارلد، 2003؛ لیوز و همکاران، 2009؛ آبت و همکاران، 2003( نشان داده اند که افزایش تقاضا 
برای کیفیت حسابرسی، باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی و همچنین مدیریت سود می شود. در 
همین راستا، حسابرسی، مربوط به قابلیت اتکا، امنیت و اطمینان حساب ها و گزارش های موضوع 
حسابرسی می باشد )فلینت، 1988؛ کیشور، پشوری، 2014؛ پاور، 2003؛ والستت و همکاران، 
2006(. طبق نظر فلینت )1988(، هدف اصلی حسابرسی درک این موضوع می باشد که برخی 
وظایف و اقدامات خاص به صورت درستکارانه، با دقت و مطابق با قوانین و دستورالعمل های خاص 

انجام شده است.
بشر،  موجودیت  زمان  از  که  کرد  بیان  را  موضوع  این  می توان  جوامع  گذشته ی  مطالعه ی  با 
پیشرفت فنی نیز وجود داشته است )فار، 2016( به طوی که در دهه های اخیر، توسعه ی فناوری 
بازارها شده است )گرانلوند، 2007(. بریمان و فالندر  اطالعات منجر به جهانی شدن جوامع و 
تحوالت  این  از  یکی  دیجیتالی شدن،  و  بوده  مداوم  اقتصادی  تغییرات  می کنند  بیان   )2014(
ساختاری می باشد و در راستای این تغییرات، فناوری اطالعات بر طیف گسترده ای از حوزه ها 
تأثیر می گذارد )قاسمی و همکاران، 2011( برخالف امروز، در اوایل، تأثیرات فناوری اطالعات 
کم تر از حد انتظار برآورد می شد )اسپراکمن و همکاران، 2015(. با توجه به تغییر الگو به سمت 
جامعه دیجیتال که در آن استفاده از فناوری اطالعات به طور مداوم در حال افزایش می باشد، فهم 
این موضوع حائز اهمیت می باشد که حسابرسی چگونه تحت تأثیر دیجیتالی شدن قرار می گیرد 
)بریمان، فالندر، 2014؛ بیرنس و همکاران، 2015؛ فار، 2015و 2016؛ فوربس اینسایت، 2015؛ 
همکاران،  و  اسپراکمن  2015؛  همکاران،  و  لومباردی  2002؛  هانتن،  2016؛  همکاران،  و  هان 
حسابرسی  مؤسسات  حسابرسی،  اهداف  به  دستیابی  برای   .)2010 همکاران،  و  یو  2015؛ 
می توانند از فناوری های دیجیتالی جدید برای پردازش خودکار داده ها و محدود کردن دخالت 
انسانی استفاده کنند. در این راستا، سیستم های اطالعاتی )از جمله سیستم حسابداری( به طور 
به عدم  باعث کاهش مسائل مربوط  این خود  ایمن خواهد شد که  و  فزاینده ای پیشرفت کرده 
تقارن اطالعاتی بین مدیران و ذی نفعان و انتقال ریسک خواهد شد. بنابراین تقاضای حسابرسی 
مربوط به این سه نقش سنتی حسابرسی )نقش نظارتی، اطالعاتی، اطمینان بخشی( دیگر از همان 
اندازه برخوردار نبوده و تحت تأثیر توسعه ی فناوری قرار می گیرد )مانیتا و همکاران، 2020(. چند 
نویسنده و پژوهشگر اظهار کرده اند که نقش جدید حسابرسی با توجه به نقش اطمینان بخشی در 
حال ظهور می باشد )واالس، 2004؛ جیکل، 2014و2017؛ آندون و همکاران، 2014(. طبق نظر 
این نویسندگان، حسابرسی می تواند در حوزه های دیگر اطمینان بخشی و در دامنه های مختلفی 
چون شاخص عملکرد، قابلیت اتکای سیستم های اطالعاتی، تجارت الکترونیک، امنیت سایبری، 
مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی و غیره گسترش یابد، جایی که سرمایه گذاران و سایر 
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ذی نفعان در این حوزه ها به اطمینان بخشی نیاز دارند.
امروزه مؤسسات حسابرسی در حال دیجیتالی شدن، توسعه ی فرآیندهای داخلی و مطالعه ی 
چگونگی به کارگیری ابزارهای دیجیتالی جدید و داده های انبوه برای افزایش ارزش برای مشتریان 
ارتقای سطح رضایت  خود می باشند. این دیجیتالی شدن، منجر به بهبود کیفیت حسابرسی و 
راستا،  این  در  که  می شود  مربوط تر  حسابرسی  انجام  وسیله ی  به  ذی نفعان  سایر  و  سهامداران 
ابتدا حسابرسان با ابزارهای دیجیتال مانند تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، قادر به ارزیابی کل 
واقع  نمونه گیری می باشند. در  به جای روش  به شرکت های مورد حسابرسی  داده های مربوط 
دیجیتالی شدن فرآیندهای حسابرسی، حسابرسان را با استفاده از شناسایی انحرافات و ارائه ی 
راه کارها در خصوص مسائل برجسته، قادر به بهبود روش های ارزیابی ریسک و همچنین ارتقای 
به  جاری  داده های  روی  بر  تمرکز  به  قادر  نتیجه حسابرس،  در  می کند.  قضاوت  کیفیت  سطح 
جای داده های صرفاً تاریخی شده و همچنین با ارزیابی سطح فعلی فروش، سفارشات برنامه ریزی 
شده و غیره، چشم اندازی از پایداری شرکت مورد حسابرسی ارائه می دهد. این تجزیه و تحلیل 
اضافی به طور قابل توجهی باعث کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و نهایتاً منجر به افزایش 
بابایوا  و همکاران، 2020(.  )مانیتا  بهبود حاکمیت شرکتی می گردد  و  بودن حسابرسی  مربوط 
ابزارهای تجزیه و تحلیل داده های انبوه، بالکچین، هوش  و مانوساریدیس )2020(، با اشاره به 
بر  تأثیرگذار  و  دیجیتال  فناوری های  مهم ترین  عنوان  به  رباتیک  فرآیند  اتوماسیون  و  مصنوعی 
حسابرسی، چارچوب مفهومی زیر را در خصوص مزایا و چالش های به کارگیری این ابزارها ارائه 

دادند:

 

فناوری های دیجیتال

نقش3

نقش2

نقش1

گردآوری و تجزیه 
و تحلیل داده ها از 
صورت های مالی شایستگی و افزایش 

مهارت، بهبود کیفیت 
حسابرسی، انعطاف پذیری 

و کارایی

هویت جدید حسابرس، 
مقاومت

در برابر تغییر

بررسی و ارزیابی 
صورت های مالی به منظور 
اطمینان از قابلیت اتکا و 

صحت آن

ارائه ی گزارش 
حسابرسی براساس 
بررسی های مربوط

مزایای احتمالی

چالش های احتمالی

حسابرس

بالکچین

هوش مصنوعی و 
اتوماسیون فرآیند 

رباتیک

تجزیه و تحلیل 
داده های انبوه

شکل  )1( چارچوب مفهومی مزایا و چالش های احتمالی فناوری های دیجیتال در نقش های 
حسابرس
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3-مبانینظریپژوهش
مانیتا و همکاران )2020( در پژوهشی تحت عنوان"تحول دیجیتال حسابرسی مستقل و تأثیر 
حسابرسی  بودن  مربوط  شدن،  دیجیتالی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  شرکتی"  حاکمیت  بر  آن 
کیفیت  بهبود  موجب  کرده،  امکان پذیر  را  شرکت ها  توسط  جدید  خدمات  ارائه  داده،  بهبود  را 
حسابرسی و فعال شدن فرهنگ نوآوری در سازمان ها می گردد. بابایوا و مانوساریدیس )2020( 
در مطالعه ی خود با موضوعیت"تأثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسی: با تأکید بر مزایا و چالش های 
کلی  تأثیرات  از  حسابرسان  که  رسیدند  نتیجه  این  به  حسابرسی"  حرفه  بر  شدن  دیجیتالی 
دیجیتالی شدن بر زمینه های کاری خود ابراز رضایت کرده و تمایل به استفاده از فناوری بیشتر 
در کارهای عادی خود دارند؛ این به شرطی است که آن ها آموزش های الزم را در این حوزه ها به 
طور مناسبی دیده باشند. آدیلولو و گانگور )2019( در یک پژوهش با عنوان "تأثیر دیجیتالی 
شدن بر حرفه حسابرسی: با تأکید بر مؤسسات حسابرسی ترکیه" اظهار می کنند که فناوری های 
اطالعات اهمیت پیدا کرده اند اما مؤسسات حسابرسی هنوز در این حوزه ها، سرمایه گذاری الزم را 
انجام نداده اند. همچنین90% مؤسسات حسابرسی، در این حوزه ها، خدماتی ارائه نداده اقداماتی 

در خصوص زیر ساخت ها و منابع انسانی انجام نداده اند. 
کازارینا و بریتا )2018(، در مطالعه ی خود تحت عنوان"تأثیر تحول دیجیتال بر بازار کار: پتانسیل 
جایگزینی مشاغل در آلمان" اظهار می کنند که تقریباً 47% کارمندان آلمانی، در سال2013 در 
مشاغل قابل جایگزین، مشغول به کار هستند. با فرض قابلیت جایگزینی برخی از مشاغل، نتایج 
نشان می دهد که 15% کارمندان آلمانی در معرض این ریسک قرار دارند. همچنین این مطالعه، 
وجود رابطه ی بین ریسک خودکارسازی و رشد استخدام را نشان می دهد. کراهل و تیترا )2015( 
در مطالعه ی خود تحت عنوان "پیامد های فناوری داده انبوه و انطباق با استانداردهای حسابداری 
و حسابرسی" به این نتیجه رسیدند که تغییر در استانداردها، به طوری که این تغییرات به جای 
تأکید بر نحوه ی ارائه ی اطالعات، بر اطالعات، فرآیند های تهیه ی این اطالعات و تجزیه و تحلیل 
آن ها تمرکز داشته باشد باعث افزایش ارزش، مربوط بودن، بهبود قدرت تصمیم گیری ذی نفعان و 
بهبود کارایی بازار سرمایه می گردد. کائو و همکاران )2015( در پژوهشی تحت عنوان "تجزیه و 
تحلیل داده انبوه در حسابرسی صورت های مالی" به این نتیجه رسیدند که استفاده از این فناوری، 
منجر به تأیید وجود معامالت و اعتبار عناصر گزارشگری، شناسایی ریسک تقلب و تمرکز تالش 

حسابرسی برای کشف تقلب می شود.
در ایران، سامانی )1398( با بررسی "دیجیتالی شدن و گزارشگری مالی چگونگی تغییر نوآوری 
این  در  تکنولوژی  قوی  ادغام  که  رسید  نتیجه  این  به  مداوم"  به سمت حسابداری  فناوری  در 
تخصص )حسابداری(، فرصت هایی را برای توسعه خدمات فعلی و شکل گیری خط های خدماتی 
جدید ایجاد می کند. زارع )1398( در پژوهش خود تحت عنوان "تحول دیجیتال در حسابرسی 
و تأثیر آن بر حاکمیت شرکتی" یافته های خود را این گونه بیان می کند که فناوری دیجیتال در 
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5 سطح اصلی شرکت های حسابرسی به ویژه نقش حسابرسی به عنوان یک مکانیسم حاکمیت 
شرکت های  به   )2 می بخشد.  بهبود  را  حسابرسی  ارتباط  شدن،  دیجیتالی   )1 می گذارد:  تأثیر 
ارائه خدمات جدید گسترش دهند. 3( کیفیت  با  را  حسابرسی اجازه می دهد پیشنهادات خود 
حسابرسی به طور عمده با تجزیه و تحلیل همه داده های مشتری بهبود می یابد. 4( با دیجیتالی 
شدن، مشخصات حسابرس جدید ظاهر می شود. 5( فرهنگ نوآوری را در مؤسسات حسابرسی 
امکان پذیر می کند. بنابراین، حاکمیت شرکت بهبود می یابد اما قدرت اختیارات مدیران محدود 
خواهد بود. ربیهاوی )1397( در مطالعه ای که تحت عنوان "کاربرد ارزهای دیجیتال بالکچین در 
حسابداری حسابرسی" و با هدف شرح نقش بالکچین را در حسابداری و حسابرسی به این نتیجه 
رسید با توجه به ویژگی های بالک چین، استفاده از آن منجر به بهبود کارایی و تسریع فرآیندهای 

حسابداری حسابرسی می شود. 
به  بر  مؤثر  عوامل  "اولویت بندی  عنوان  با  که  مطالعه ی خود  در   )1396( و خوزین  محمدی 
کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر )XBRL( به روش AHP و تأثیر آن در تسهیل امر 
حسابرسی" انجام دادند به این نتیجه رسیدند که چهار عاملی اصلی شامل: عوامل سازمانی، عوامل 
محیطی، عوامل مربوط به تکنولوژی و عوامل حاکمیت شرکتی در به کارگیری زبان گزارشگری 
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثرند و از میان آن ها، )XBRL( مالی 
توسعه پذیر عوامل مربوط حاکمیت شرکتی مهم ترین عامل و سپس به ترتیب عوامل مربوط به 
تکنولوژی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی اولویت بندی گردید. همچنین در میان عوامل فرعی 
زیرساخت های  عامل  محیطی،  عوامل  مورد  در  سازمانی  فرآیندهای  و  ساختار  عامل  سازمانی، 
پشتیبان و در عوامل فرعی مربوط به تکنولوژی، عامل یکپارچه سازی سیستم جدید با سیستم های 
موجود، و در مورد عوامل فرعی حاکمیت شرکتی، عامل سیستم ارزیابی عملکرد مدون از اهمیت 
باالیی قرار دارند. هچنین نتایج تحلیل محاسبه شده در میان کل عوامل فرعی این مطالعه نشان 
می دهد که عامل ساختار و فرآیندهای سازمانی در رتبه اول و پس از آن به ترتیب عامل سیستم 
افراد عالقمند و با  ارزیابی عملکرد مدون، یکپارچه سازی سیستم جدید با سیستم های موجود، 
انگیزه و دانش فنی کافی، زیرساخت های فنی سازمان، گزارشگری مسئولیت اجتماعی قرار دارند. 
قربانیان و سعیدی )1396( در پژوهشی که تحت عنوان "حسابرسی دیجیتالی" انجام دادند به 
این نتیجه رسیدند که با تکنولوژی پیشرفته امروزی، تکنیک های حسابرسی کامپیوتری، کمک 
برای  اتخاذ روش های حسابرسی جدیدی  به  نیاز  و مددکار حسابرسان بوده است و حسابرسان 
به دست آوردن مدارک دیجیتالی دارند و کافی بودن و قابل اطمینان بودن مدارک دیجیتالی جمع 
آوری شده توسط حسابرسان بعنوان یک چالش در پیش روی حسابرسان قرار گرفته است. فروزش 
و مقدم )1395( در مطالعه ی خود تحت عنوان "بررسی نقش و جایگاه حسابرسی دیجیتال در 
سیستم حسابرسی" به این نتیجه رسیدند که حسابرسان باید همگام با پیشرفت فناوری، راه های 

مناسب کسب شواهد را فراگیرند تا بتوانند شواهدی مناسب برای اظهارنظر داشته باشند. 
پیش بینی  مدل  "بهینه سازی  عنوان  تحت  خود  مطالعه ی  در   )1394( همکاران  و  واعظ 
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حق الزحمه ی حسابرسی با استفاده از سود و جریان های نقد عملیاتی با رویکرد رگرسیون حداقل 
خطای  میزان  که  می کنند  استدالل  ژنتیک"  الگوریتم  و  مصنوعی  عصبی  شبکه های  مربعات، 
پیش بینی توسط مدل شبکه های عصبی مصنوعی بهینه سازی شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک 
از لحاظ معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت به روش رگرسیون حداقل مربعات و شبکه های عصبی 
مصنوعی برتری دارد. مهدوی و قهرمانی )1393( در مطالعه ی خود تحت عنوان "ارائه ی الگویی 
برای کشف تقلب به وسیله ی حسابرسان با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی" به این نتیجه 
دارای  پنهان  الیه ی  در  نرون   9 با  شده  طراحی  مصنوعی  عصبی  شبکه ی  الگوی  که  رسیدند 
دقت86/9 درصد توانایی شناسایی شرکت های متقلب و غیرمتقلب را دارد. مهدوی و محمدی 
)1389( در پژوهشی که تحت عنوان "کاربرد سامانه های خبره در حسابرسی" انجام دادند به این 
نتیجه رسیدند که حسابرسان اگر از سامانه های خبره همراه سایر شواهد توضیحي استفاده کنند، 
می توانند تصمیم گیري بهتر و اظهارنظر مناسب ارائه دهند. عرب مازار یزدی و سپاسی )1389( 
در مطالعه ای تحت عنوان"کاربرد شبکه ی عصبی مصنوعی در حسابرسی" استدالل می کنند که 
کاربردهای اصلی شبکه های عصبی در حسابرسی در حوزه های ارزیابی ریسک، کشف اشتباهات 

با اهمیت و تداوم فعالیت است.

4-روششناسیپژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است که به صورت کیفی صورت 
آگاهی  و  فهم  به  بنیاد  داده  تحلیل  و  تجزیه  و  کیفی  تحلیل  رویکرد  از  استفاده  با  و  می پذیرد 
به  تا  ادراک و بینش و خبرگان )حسابداران رسمی( حرفه ی حسابرسی می پردازیم  از  مناسبی 
تأثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان و مؤسسات حسابرسی در ایران دست یابیم. جهت جمع آوری 
داده ها در این پژوهش از روش مصاحبه میدانی و برای نگارش ادبیات و مبانی نظری، از کتاب ها 
و مجالت و پایگاه های علمی مختلف استفاده گردیده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کل 
به  مصاحبه  برای  خبرگان  انتخاب  است.  ایران  حسابداری  جامعه ی  عضو  حسابرسی  مؤسسات 
یافته های  تا  نموده  پیدا  ادامه  جایی  تا  نمونه گیری  و  شده  انجام  هدفمند  نمونه گیری  شیوه ی 
مصاحبه ها به اشباع نظری برسد )محمدی و همکاران، 1399(. در پایان جهت رعایت اصل اشباع 
داده ها، از موارد مربوط، تعداد 3 مصاحبه با شرکا برای تأیید نتایج انجام گرفته است )مانیتا و 
همکاران، 2020(.  در این راستا تعداد 20 مصاحبه ساختار نیافته با خبرگان حسابرسی در 13 
مؤسسه ي حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران در سال1399 به صورت حضوری )در 
محل کار آن ها( صورت پذیرفته است. در ابتدای مصاحبه به طور کلی هدف پژوهش ذکر و تأکید 
شد که از مصاحبه تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده خواهد شد و هویت افراد به هیچ وجه در 
گزارش های تحقیق و مقاالت مترجم مشخص نخواهد شد. باتوجه به سؤاالت پژوهش، سؤاالت 
مصاحبه عنوان شده و با توجه به ماهیت نیمه ساختاریافته ی مصاحبه، سؤاالت دیگری نیز با توجه 
به پاسخ ها و به منظور روشن تر شدن مفهوم پاسخ های ارائه شده طرح گردید و در پایان هر جلسه 
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مصاحبه نیز از مصاحبه شوندگان درخواست گردید که چنانچه مطالب دیگری برای طرح دارند، 
اضافه کنند. اطالعات تفصیلی مربوط به نمونه های پژوهش و ویژگی های مصاحبه شوندگان در 

جدول 1 نشان داده شده است.

جدول)1(ویژگیمصاحبهشوندگان

رتبهمؤسسهسابقهردهسازمانیجنسیتردیف
رشتهسنحسابرسی

تحصیالتتحصیلی

کارشناسی ارشدحسابداری33الف7.5مدیرفنیمرد1

کارشناسی ارشدحسابداری35-15مدیرفنی)غیر شاغل(مرد2

کارشناسی ارشدحسابداری38الف14شریکمرد3

کارشناسی ارشدحسابداری44الف22شریکمرد4

دکتریحسابداری50الف32شریکمرد5

کارشناسیحسابداری53الف27شریکمرد6

کارشناسی ارشدحسابرسی41ب21شریکمرد7

کارشناسی ارشدحسابداری59ج25شریکمرد8

دکتریحسابداری54الف28شریکمرد9

کارشناسی ارشدحسابداری55ب29شریکمرد10

کارشناسی ارشدمدیریت42الف18شریکمرد11

کارشناسی ارشدحسابداری34الف11مدیرفنیمرد12

کارشناسی ارشدحسابداری54الف31شریکمرد13

کارشناسی ارشدحسابداری63الف36شریکمرد14

کارشناسی ارشدحسابداری67الف39شریکمرد15

کارشناسی ارشدحسابداری40الف15مدیرفنیمرد16

کارشناسی ارشدحسابرسی37الف12مدیرفنیمرد17

کارشناسیحسابداری45ب20شریکمرد18

کارشناسی ارشدحسابداری47ب26شریکمرد19

کارشناسی ارشدحسابرسی42الف18مدیرفنیمرد20

قابل ذکر است که با توجه به استقبال مصاحبه شوندگان، مدت زمان مصاحبه 55 تا 60 دقیقه 
بوده است. همچنین، تحلیل توصیفی ویژگی های مصاحبه شوندگان در جدول 2 نشان داده شده 

است.
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جدول)٢(تحلیلتوصیفیویژگیهایمصاحبهشوندگان
درصدتعدادزیرگروهویژگیهایفردی

جنسیت
100%20مرد
0%0زن

مدرک تحصیلی
10%2دکتری

80%16کارشناس ارشد
10%2کارشناسی

رشته تحصیلی
80%16حسابداری 
15%3حسابرسی
5%1مدیریت

سمت سازمانی
70%14شریک

80%16مدیر فنی

سابقه ی کار

55%11باالتر از 20سال
25%5بین 15تا20سال
15%3بین10تا15سال
5%1بین 5تا10سال

گروه سنی

45%9بیشتر از 45سال
45%9بین 35تا45 سال
10%2بین 30تا35 سال
0%0کمتر از 30سال

الزم به ذکر است که در مطالعه ی حاضر، باتوجه به روش پژوهش و استفاده از روش مصاحبه ای 
بنیاد4، قلمرو پژوهش، یک دوره  از تئوری داده  جهت جمع آوری اطالعات و همچنین استفاده 
زمانی را در بر گرفته و در نتیجه مصاحبه های انجام شده طی یک دوره ی زمانی و به صورت یک 

جلسه ای صورت گرفته است. گردآوری داده ها در مرحله ی اول شامل گام های زیر است:
الف( تعدادی از متن ها و تعاریف مهم مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب و مرور خواهند شد تا 

مطالبی از آن ها استخراج شود که بتواند راهنمای هدایت پژوهش در گام های بعدی شود.
ب( انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی کشور

ج( از آن جا که در پژوهش های کیفی فرآیند گردآوری و تفسیر داده ها یک فرآیند دینامیک 
)پویا( است، تحلیل داده ها بر اساس کد گذاری آن ها و مقایسه داده ای به دست آمده از مصاحبه های 

مختلف در دوره انجام مصاحبه ها نیز به طور هم زمان جریان خواهد داشت.
د( مصاحبه ها ادامه می یابد تا پژوهشگران قانع شوند که مطالب جدیدی مطرح نخواهد شد. 
سپس پیاده سازی متن ها تکمیل شده و فرآیند کدگذاری داده ها و دسته بندی کدهای مختلف 
انجام می گیرد. در این بخش پس از مصاحبه و تجمیع بندی نظر خبرگان به روش تحلیل داده 
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بنیاد، معیار های کیفی مؤثر بر تأثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان و مؤسسات حسابرسی تعیین 
شده است.

5-روشتجزیهوتحلیلدادهها
در مطالعه حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نسل دوم "نظریه داده بنیاد" استفاده شده 
است. نظریه ی داده  بنیاد یا نظریه ی مبنایی یا نظریه ی برخاسته از داده ها یا نظریه ی بنیادی، 
انسلم  و  بارنی گلیزر  استقرایی و تفسیری است که در سال 1967 توسط  روش پژوهشی عام، 
و گزاره اي  نظریه  است که هر  آن  نشانگر  این موضوع،  در  واژه گراندد  آمد.  به وجود  استراوس 
تدوین شده بر اساس این روش بر زمینه اي مستند از داده هاي واقعی بنیان نهاده شده است. در 
واقع نظریه ی گراندد، روشی است براي کسب شناخت پیرامون موضوع مورد مطالعه و موضوع 
یا موضوعاتی که قباًل در مورد آن ها تحقیق جامع و عمده اي نشده است و دانش ما در آن زمینه 
محدود است. 5 دلیل استفاده از نظریه ی مذکور بدین جهت می باشد که نظریه داده بنیاد، دارای 

ویژگی های زیر می باشد )پایگاه اینترنتی آینده پژوهی، 1390(:
1- پژوهشگر را قادر به توضیح و تشریح موضوع مورد مطالعه می سازد و امکان پیشگویی در 

مورد رخدادهاي ممکن در زمینه ی پژوهش را فراهم می سازد.
2- در پیشرفت مبانی نظري موضوع مورد مطالعه ی مؤثر می باشد و در آن مشارکت می کند.

3- عالوه بر مبانی نظري در زمینه هاي عملی موضوع مورد مطالعه نیز کاربرد دارد.
4- رویکرد تازه اي براي نگرش به موضوع مورد مطالعه فراهم آورده و پژوهشگر را به مرحله اي 

از شناخت نسبت به داده می رساند که بتواند به داده گردآوري شده معنا و مفهوم ببخشد.
5- پژوهش هاي آتی در زمینه ی مورد نظر را تسهیل می نماید. 

از روش های کدگذاری برای دسته بندی محتوای آن ها  برای تجزیه و تحلیل متون مصاحبه، 
به گروه ها و طبقه های با موضوعات مختلف استفاده گردیده است )کریپندورف، 2004(. الزم به 
ذکر است که روش کدگذاری مورد استفاده در تحقیق حاضر، با توجه به استفاده از نظریه داده 
بنیاد در روش تحقیق، روش کدگذاری سه مرحله ای باز5، محوری6 و انتخابی7 می باشد. در ادامه، 
نتایج مزبور برای هر مصاحبه با مصاحبه های دیگر مقایسه و در نهایت برای بررسی اعتبار نتایج، 
نتایج یافت شده به سه شریک ارائه گردیده است )مانیتا و همکاران، 2020(. در این فرآیند، واحد 
بنیادین "مفهوم" است از این رو سه طبقه کدگذاری در نظریه ی زمینه ای به شرح زیر استفاده 

می شود )آقائی قهی و همکاران، 1398(: 
1-کدگذاریباز: عبارت است از روند خرد کردن، مقایسه کردن، مفهوم پردازی و مقوله بندی 
داده ها. روش کدگذاری باز نه تنها به کشف مقوله ها می انجامد بلکه خصوصیات و ابعاد آن ها را 

نیز روشن می سازد. 
٢-کدگذاریمحوری: عبارت است از سلسله رویه هایی که پس از کدگذاری باز انجام می شوند 

تا با برقراری پیوند بین مقوله ها، اطالعات را به شیوه های جدیدی با یکدیگر مرتبط سازند.
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مدل مفهومی کدگذاري نظریه پردازي داده بنیاد، از کدگذاري باز تا الگوي کدگذاري محوري 
در شکل  2 نشان داده شده است:

مقوله های حاصل از 
کدگذاری باز

الگوی کدگذاری 
محوری

زمینه

شرایط 
علی

مقوله یا 
پدیده 
محوری

شرایط 
مداخله گر

پیامدهاراهبردها

مقوله

مقوله

مقوله

مقوله

مقوله

شکل )2( کدگذاري نظریه پردازي داده بنیاد؛ از کدگذاري باز تا الگوي کدگذاري محوري 
)کریس ول، 2005(

3-کدگذاریانتخابی: عبارت است از روند انتخاب مقوله ی هسته به طور منظم و ارتباط دادن 
آن با سایر مقوله ها، اعتبار بخشیدن به روابط و پرکردن جاهای خالی با مقوله هایی که نیاز به اصالح 

و گسترش دارند.
تحلیل داده هایی که به منظور تکوین نظریه زمینه ای گردآوری می شوند با استفاده از رمزگذاری 
نظری انجام می گیرد. در این شیوه، ابتدا رمزهای مناسب به بخش های مختلف داده ها اختصاص 
داده می شود و این مرزها در قالب مقوله ها دسته بندی می شوند که این فرآیند، رمز گذاری آزاد 
نامیده می شود، سپس پژوهشگر با اندیشیدن در مورد ابعاد متفاوت این مقوله ها و یافتن پیوندهای 

میان آن ها به رمز گذاری محوری اقدام می کند )آقائی قهی و همکاران، 1398(.
الزم به ذکر است که در جریان این رمز گذاری ها، پژوهشگر با استفاده از نمونه گیری نظری و با 
توجه به مفاهیم پدیدار شده از دل داده ها، به گردآوری داده ها در مورد افراد، رخدادها و موقعیت های 
مختلفی می پردازد که تصویر غنی تری از مفاهیم و مقوله های حاصل، فراهم خواهند کرد. سرانجام 
با رمزگذاری گزینشی مقوله ها پاالیش می شوند و با طی این فرآیندها در نهایت، چارچوب نظری 

پدیدار می شود )همان منبع(.
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1- یادداشت برداری
2- نگارش و تدوین تئوری

 آخرین وظیفه ی گراندد تئوریست این است که آنچه او از این تصویر می بیند را برای سایر افراد 
به تصویر بکشد )همان(.

در پژوهش حاضر، کدگذاری براساس حروف فارسی و از رنگ های متمایز کننده هر کد اسفاده 
شده است. براین اساس، در مرحله کد گذاری باز تعداد 267 کد، در مرحله کد گذاری محوری 
تعداد 50 کد و در نهایت در مرحله کد گذاری انتخابی، تعداد 17 کد انتخاب شده است. در همین 

راستا چارچوب مفهومی حاصل از کدبندی مصاحبه ها در جدول 3 نشان داده شده است.

جدول)3(چارچوبمفهومیحاصلازکدبندیمصاحبهها
شماره
کدگذاریکدگذاریمرحلهایکدگذاریبازسؤال

انتخابی

1

1- عدم پیشرفت  1-عدم پیشرفت و به روز شدن متناسب با پیشرفت تکنولوژی
متناسب با تکنولوژی

عدم پیشرفت 
تکنولوژی در 

مؤسسه و کم رنگ 
بودن اقدامات از 
گذشته تاکنون

1-کم رنگ و ضعیف بودن پایگاه دیجیتال و تکنولوژی در مؤسسه 2- عدم انجام 
اقدامات مطلوب در مؤسسه 3- صورت نگرفتن کار خاص در مؤسسه با توجه به 
محدودیت ها 4- عدم انجام آن به صورت همگون در بخش اجرایی حسابرسی 5- 

انجام روش های سنتی در حال حاضر

1-کم رنگ بودن اقدامات 
گذشته

1- استخدام افراد جوان و آشنا به نرم افزار اکسل در چند سال گذشته در 
مؤسسه2- راه اندازی در حد قابل قبول3- اسکن مدارک در سیستم های کامپیوتری

1- انجام اقدامات 
مقدماتی تاکنون

1- در حال پیشرفت فعالیت های مؤسسه همسو با تکنولوژی2-همسو بودن 
تکنولوژی مؤسسه با تکنولوژی روز کشور3- همسو بودن با پیشرفت تکنولوژی در 

حد معقول4- همسو بودن با پیشرفت تکنولوژی
1- همسو بودن با 
تکنولوژی روز کشور

همسوبودن با 
تکنولوژی روز 

کشور
1- سعی در گسترش تکنولوژی در مؤسسه2- حرکت به سمت دیجیتالی شدن 

3-سعی در همسو شدن با فناوری های جدید
1- سعی در گسترش 

تکنولوژی

هدف قراردادن 
گسترش بیشتر 
تکنولوژی درآینده

 1- رسیدن به اهداف در آینده نزدیک2-برنامه بهبودتکنولوژی در مؤسسه
3- تالش جهت بهبود آن 4- کامل شدن این روند درآینده 5- هدف انجام کارها به 
صورت الکترونیکی و بهره گیری از نرم افزار تحت وب 6- فکر بهبود و مستعد شرایط 

دیجیتالی شدن در آینده 7- در دستور کار بودن قابلیت های دیجیتال در آینده

1- هدف قراردادن بهبود 
تکنولوژی در آینده

1- تالش در جهت سوق به پیشرفت های بین المللی دیجیتال
1- تالش در جهت 

سوق به پیشرفت های 
بین المللی دیجیتال

2

1-تأثیر مثبت پیشرفت ها 1-تأثیر مثبت پیشرفت ها بر حسابرسی همانند سایر حرفه ها
بر حسابرسی

افزایش تخصص 
حسابرسان از 
طریق اعتالی 

دانش کامپیوتری 
آن ها و تأثیر مثبت 

بر حسابرسی

1-بهبود تخصص حسابرسان 2-افزایش تخصص حسابرسان 3- افزایش تخصص 
حسابرسان4-بیشتر شدن تخصص حسابرسان5-افزایش تخصص حسابرسان6-

بهبود تخصص حسابرسان7-بهتر شدن تخصص حسابرسان8-افزایش تخصص9-
بهبود تخصص حسابرس

1-افزایش تخصص 
حسابرسان

1-لزوم اعتالی دانش اطالعات و دانش کامپیوتری توسط حسابرسان در دوران 
آموزش خود2- اثر مثبت بر فرآیند دانش3- افزایش اهمیت تسلط بر نرم افزار در 

حوزه ی مهارت حسابرسان
1-اعتالی دانش 

کامپیوتری حسابرسان

1-ارائه ي خدمات جدید توسط حسابرسان داخلی در حوزه نگهداری اطالعات 
حسابداری بهینه درآینده2-افزایش تقاضای حسابرسی در زمینه ی فناوری اطالعات 

توسط مشتریان 3-ایجاد حسابرسی کشف و تقلب
1-ارائه خدمات جدید 

توسط حسابرسان
ارائه خدمات 
جدید توسط 

حسابرسان
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شماره
کدگذاریکدگذاریمرحلهایکدگذاریبازسؤال

انتخابی

3

1-ریسک کم تر امنیت اطالعات در حال حاضر باتوجه به کاغذی بودن پرونده 
ها2-کم تر شدن امنیت اطالعات همزمان با دیجیتالی شدن 3-افزایش خطر سرقت 
اطالعات همزمان با دیجیتالی شدن4-امکان افشای سریع اطالعات مخفی شرکت 

به بیرون5-باال رفتن ریسک امنیت اطالعات

1-کم تر شدن امنیت 
اطالعات همزمان با 

کم تر شدن دیجیتالی شدن
امنیت اطالعات 
و امکان طرح 

دعاوی حقوقی از 
طرف ذی نفعان 
و در نتیجه لزوم 
اقدامات امنیتی

1-لزوم حفاظت از اطالعات در برابر هکرهای داخلی و خارجی همزمان با دیجیتالی 
شدن2-جلوگیری از سرقت اطالعات با تعریف ساز و کار مناسب3-لزوم  افزایش 

امنیت اطالعات و سیستم های شبکه از لحاظ دسترسی از راه دور4-لزوم به 
کارگیری اقدامات امنیتی

1-لزوم حفاظت های 
اطالعاتی بیشتر همزمان 

با دیجیتالی شدن

1-منجر شدن به ادعاهای منجر شدن به ادعاهای حقوقی توسط ذی نفعان علیه حسابرسان
حقوقی از طرف ذی نفعان

1-بهبود امنیت اطالعات2-بیشتر شدن امنیت اطالعات3-بیشتر شدن امنیت 
اطالعات4-بهبود امنیت اطالعات5-افزایش امنیت اطالعات6-افزایش امنیت 

اطالعات7-افزایش امنیت اطالعات8-بهبود امنیت9-بهبود امنیت 10-افزایش 
امنیت اطالعات و جلوگیری از آسیب های احتمالی11-تأثیر مثبت بر بهبود امنیت 
12-باال رفتن امنیت اطالعات13-باال رفتن امنیت اطالعات اطالعات14- باال رفتن 

امنیت اطالعات15-باالرفتن امنیت اطالعات

1-بهبود امنیت اطالعات 
همزمان با دیجیتالی 

شدن
بهبود امنیت 

اطالعات

4

1-لزوم حفظ و حمایت از مشتری با کیفیت ارائه خدمات جهت حفظ بقای 
مؤسسات با استفاده از روش های بین المللی

1-حفظ و حمایت از 
مشتریان با انجام خدمات 

افزایش کیفیت با کیفیت
و بهبود زمان 
انجام در جهت 

حفظ وحمایت از 
مشتریان و تمایز 
از سایر موسسات

1-استراتژی در جهت افزایش کیفیت2-استراتژی پاسخگویی به خدمات مورد نیاز 
مشتریان با ادامه روند پیشرفت در استفاده از نرم افزارهای تخصصی و عمومی3-

هدف افزایش کیفیت و بهبود زمان انجام کار در بهترین شرایط4- پیشرفت قابل 
توجه در کارایی5- پیشرفت قابل توجه در کارایی6-پیشرفت قابل توجه در کارایی

1-استراتژی در جهت 
افزایش کیفیت و بهبود 

زمان انجام کار

1-ابتدا موجب تمایز شده ولی در نهایت موجب سهولت انجام کار می شود2- 
1-استراتژی تمایزاستراتژی تمایز مؤسسه 3-استراتژی تمایز

5

1-تأثیر صرف بر کارکنان 1-تأثیر بر کارکنان و پرسنل اجرایی
و پرسنل اجرایی

بهبود کیفیت 
و سیاست 

استخدامی با 
جذب افراد 

متخصص و خروج 
افراد فاقد تخصص 

دیجیتال و در 
نتیجه کم تر شدن 

کارکنان

1-باقی ماندن افراد متخصص و با حقوق باال در حسابرسی همزمان با دیجیتالی 
شدن2- استفاده از نیروی ماهر و متخصص به فناوری اطالعات همزمان با دیجیتالی 

شدن3- لزوم داشتن مهارت دیجیتالی نیروی کار جهت استخدام4-جذب نیروی 
بهتر)متخصص(5-اولویت نیروهای مد نظر آشنا به روش های دیجیتال مؤسسه 

برای استخدام6-استخدام نیروی شایسته و با کیفی7- مؤثر بودن بر جذب نیروهای 
مستعد 8-جذب افراد شایسته 9-لزوم استخدام افراد دارای مهارت های کامپیوتری و 

نرم افزاری10-استخدام نیروی با سواد

1-ورود و باقی ماندن 
افراد متخصص دیجیتال  

و شایسته

1-خروج افراد فاقد توانایی دیجیتال از حرفه همزمان با دیجیتالی شدن2-کاهش 
تعداد پرسنل 3-کاهش نیروی انسانی و لی با تجربه تر

1-خروج افراد فاقد 
تخصص و کم تر شدن 

کارکنان

1-بهتر شدن سیاست استخدامی2-بهتر شدن کیفیت استخدامی مؤسسه3-بهبود 
بخشیدن سیاست استخدامی4-بهبود سیاست استخدامی5-بهبود سیاست جذب و 
استخدام6-راحت تر شدن استخدام، افزایش کیفیت استخدام 7-بهبود سیاست ها 
و معیارهای استخدامی8-راحت تر شدن نحوه  استخدام، افزایش کیفیت نیروی 
کار9- انجام گزینش با کیفیت و سرعت یاال 10-افزایش کیفیت و بهبود سیاست 
استخدامی11- افزایش کیفیت و بهبود سیاست استخدامی12- افزایش کیفیت و 

بهبود سیاست استخدامی

1-بهبود کیفیت و 
سیاست استخدام و 

افزایش سرعت
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شماره
کدگذاریکدگذاریمرحلهایکدگذاریبازسؤال

انتخابی

6

1-افزایش و توسعه ي منابع انسانی همزمان با دیجیتالی شدن 2-بهتر شدن سیاست 
آموزشی 3-بهبود یاقتن سیاست آموزشی4-بهبود آموزش کارکنان و توسعه ي 

منابع انسانی5-توسعه ي منابع انسانی6-افزایش کیفیت و اثربخشی7-بهتر شدن 
سیاست آموزشی8-افزایش اهمیت آموزش نیرو انسانی در حوزه نرم افزار9-بهبود 

توسعه ي منابع انسانی و سیاست آموزشی10- بهبود توسعه ي منابع انسانی و سیاست 
آموزشی11-بهبود توسعه ي منابع انسانی و سیاست آموزشی

1-بهبود توسعه منابع 
انسانی و آموزش کارکنان

بهبود فرآیند 
توسعه منابع 

انسانی از طریق 
افزایش کیفیت 

آموزش و تسهیل 
آن

1-آسانتر شدن آموزش و باال رفتن کیفیت آن2-بهتر شدن آموزش 3-افزایش 
کیفیت آموزش4-لزوم آموزش نیروهای تازه وارد متناسب با روش های نوین بهبود 
کیفیت آموزش در مؤسسه5-افزایش کیفیت و سرعت آموزش6- افزایش کیفیت 

آموزش7- تسهیل آموزش

1-افزایش کیفیت آموزش 
و سرعت آن

1-استفاده از نیروی ماهر و متخصص به فناوری اطالعات همزمان با دیجیتالی 
شدن2-بهتر شدن سیاست استخدامی3-بهبود روش استخدام 4- بهبود شرایط 

استخدامی5-بهبود رویه ها جهت استخدام
1-بهبود سیاست 

استخدامی

1-ارزیابی پاداش نه صرفاً براساس مهارت فنی بلکه دخیل بودن مهارت های 
دیجیتالی

1-ارزیابی پاداش و 
عملکرد براساس مهارت 

فنی و دیجیتالی

ارزیابی پاداش و 
عملکرد براساس 
مهارت فنی و 

دیجیتالی

7

1-بخشیدن جان تازه به حرفه و روش های تحلیلی همزمان با دیجیتالی شدن 2-بهبود 
برنامه ریزی3-بهتر شدن روش انجام کار4-بهبود روش ها، کاهش اشتباهات5-بهتر شدن 

فرآیندها و روش های حسابرسی6-بهتر شدن روش انجام کار اثربخش، بهبود کیفیت 
رسیدگی7-افزایش کیفیت فرآیندهای حسابرسی

1-بهبود روش ها و فرآیند 
انجام کار

بهبود روش ها 
و فرآیند انجام 

تحلیل های 
حسابرسی از 
طریق ارزیابی 
دقیق ریسک، 
کاهش ریسک، 

تسهیل انجام کار 
و افزایش کیفیت 
و دقت بررسی ها 
و باالبردن حجم 

نمونه

1-کاهش ریسک 2-کاهش ریسک حسابرسی3- ارزیابی واقعی تر ریسک4-بهبود 
ارزیابی ریسک و پایین آوردن خطر

1-کاهش ریسک و 
ارزیابی واقعی ریسک 

حسابرسی

1-سهولت انجام کار و 1-اجرای مناسب کار2-سهولت انجام کار، مدت زمان کم تر انجام کار
اجرای مناسب و سریع

1-دقت باالی انجام کار2-افزایش کیفیت و دقت تحلیل های حسابرسی3-افرایش کارایی 
1-افزایش کیفیت و دقتروش های تحلیلی، بهبود کشف تقلب4- تسریع گزارشات و تحلیل ها

1-باال رفتن حجم نمونه1-باال بردن حجم نمونه

8

1-تغییر استانداردها توسط استاندارد گذاران براساس تکنولوژی جهت استفاده در 
عمل2-تدوین استاندارد منطبق بر حسابرسی دیجیتال3-تغییر استانداردها4-لزوم 
تدوین استاندارد مطابق با تکنولوژی توسط قانون گذار5-تغییر استاندارد همسو با 

تکنولوژی جدید

1-تغییر و تدوین 
استاندارد مطابق با 

دیجیتال
تغییر و بهبود 
استانداردها 

مطابق با تحوالت 
دیجیتال 1-بهتر شدن استانداردها 2-تدوین استاندارد های با  کیفیت باالتر 3-بهتر شدن 

1-بهبود استانداردهااستانداردها 4-حصول به اهداف حسابرسی

1-منجر به توسعه بیشتر چارچوب های کنترلی در زمینه فناوری اطالعات در 
مقایسه با تغییر در استانداردها شده

1-توسعه بیشتر چارچوب 
کنترل داخلی در مقایسه 

با استانداردها

توسعه بیشتر 
چارچوب کنترل 
داخلی در مقایسه 

با استانداردها

9

1-افزایش اطالعات مربوط و متکی به شواهد مناسب2- افزایش قابلیت اتکا 
اطالعات3- افزایش قابلیت اتکا و اطمینان به آن4- افزایش قابلیت اطمینان

1-افزایش اطالعات 
مربوط و قابل اتکا

بهبود کیفیت 
اطالعات از طریق 
بهبود قابلیت اتکا 
و مربوط بودن 

اطالعات

1-بهترشدن کیفیت اطالعات2- بهبود کیفیت اطالعات حسابداری3- بیشتر شدن 
کیفیت اطالعات4- افزایش کیفیت5- بهتر شدن کیفیت اطالعات 5-بهبود کیفیت 

داده ها و اطالعات حسابداری جهت
1-بهبود کیفیت اطالعات

1-بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران 2- بهبود تصمیم گیری ذی نفعان 3-بهبود 
تصمیم گیری

1- بهبود تصمیم گیری 
ذینفغان

بهبود تصمیم 
گیری ذی نفعان
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شماره
کدگذاریکدگذاریمرحلهایکدگذاریبازسؤال

انتخابی

10

1-بهتر شدن حاکمیت شرکتی2-پر رنگ شدن نقش حاکمیت شرکتی3-بهبود ارکان 
راهبری حاکمیت شرکتی4-بهبود حاکمیت شرکتی5-بهبود حاکمیت شرکتی6-بهبود و 
کیفیت بیشتر حاکمیت شرکتی و ارکان راهبری7-بهبود بخشیدن نقش حسابرسان در 
حاکمیت شرکتی8-بهبود اثر حاکمیت شرکتی9-افزایش احتمال رسیدن به اهداف بلند 

مدت حاکمیت شرکتی

1- بهبود حاکمیت 
شرکتی

بهبود حاکمیت 
شرکتی و نقشش 

حسابرسی به 
عنوان مکتنیزم 

حاکمیتی از طریق 
افزایش پاسخگویی 
مدیران، افزایش 
شفافیت و رعایت 
حقوق ذی نفعان 
و یهره وری و 

کنترل

1-بهبود نقش حسابرسان به عنوان عامل بازدارنده
1- بهبود نقش 

حسابرسان به عنوان 
عامل بازدارنده

1-بیشتر شدن گرایش به تحلیل و مطالعه اطالعات شرکت ها، قرار گرفتن مدیران 
و کارکنان در معرض پاسخگویی، افزایش شفافیت و عدالت و رعایت هرچه بیشتر 
حقوق ذی نفعان 2-پر رنگ شدن نقش حسابرس از طریق ایجاد شفافیت و اعتبار

1- افزایش پاسخگویی 
مدیران، افزایش شفافیت 
و رعایت حقوق ذی نفعان

1-افزایش بهره وری مالی و کاهش هزینه ها2- بهبود بهره وری مالی و کاهش 
هزینه ها 3-بهتر شدن بهره وری مالی و کاهش هزینه ها

1-افزایش بهره وری مالی 
و کاهش هزینه ها

1-افزایش کنترل و 1-افزایش کنترل و برنامه ریزی حسابرسان
برنامه ریزی حسابرسان

برای نمونه یکی از مصاحبه های انجام شده به شرح زیر کدگذاری شده است:
فرآیندها و روش های  ارتقای کیفیت  بر  بسیار مؤثری  نوین نقش  فناوری های  از  استفاده   ..."

حسابرسی در کلیه ی موارد ذکر شده در سؤال شما خواهد داشت...".
در این مصاحبه کد اصلی به نقش فناوری های نوین دیجیتال در ارتقای کیفیت فرآیندها و 

روش های حسابرسی اشاره دارد.
یا نمونه ای دیگر از مصاحبه های صورت گرفته در خصوص ارتباط دیجیتالی شدن با تخصص 

حسابرسان و تأثیر آن بر کیفیت خدمات حسابرسی به صورت زیر کد گذاری شده است.
"... قطعاً تعبیه ی ابزارهای دیجیتال و کنترل های مورد نیاز حسابرسان در سیستم های اطالعاتی، 
تأثیر بسیاری بر اجرای عملیات حسابرسی خواهد داشت و استفاده از آن ها نیز نیازمند سطح دانش 
و مهارت های تخصص حسابرسان می باشد. بدین سان کیفیت خدمات ارائه شده حسابرسان ارتقا 
خواهد یافت و عالوه بر آن کار فرمایان تقاضای بیشتری در زمینه استفاده ازخدمات آن ها در زمینه 

حسابرسی فناوری اطالعات خواهند داشت...".
در این مصاحبه، کد اصلی به لزوم به کارگیری و اتخاذ مهارت های تخصصی و اعتالی دانش 

حسابرسان، همزمان با به کارگیری ابزارها و فناوری های دیجیتال اشاره دارد.

6-یافتههایپژوهش
سؤاالت مصاحبه در مطالعه ی حاضر، حول 9 موضوع اساسی و مرتبط با موضوع مورد بررسی 
روش  استفاده  با  مصاحبه شوندگان  پاسخ های  همچنین  است.  گردیده  سازماندهی  و  طراحی 
کدگذاری سه مرحله ای دسته بندی گردیده و کدهای منتخب هر طبقه از سؤاالت از متن مربوط 
به پاسخ ها استخراج شده است. با توجه به موارد مزبور، یافته ها و نتایج حاصل از سؤاالت مربوط 

از مصاحبه شوندگان، در جدول4 نشان داده شده است.
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جدول)4(خالصهنتایجپژوهش
نتایجبهدستآمده)کدهایمنتخب(محوریتموضوعردیف

 جایگاه دیجیتال در1
مؤسسات حسابرسی

از گذشته تاکنون اقدامات خاصی در حوزه ی دیجیتال سازی فرآیندها در مؤسسات 
حسابرسی صورت نپذیرفته و مؤسسات حسابرسی روند دیجیتال سازی فرآیندها و گسترش 

آن را به عنوان یک هدف در آینده و یک چشم انداز مد نظر قرار داده اند.

 تأثیر دیجیتالی شدن2
بر تخصص حسابرسان

دیجیتالی شدن از طریق اعتالی دانش سیستمی حسابرسان، باعث افزایش تخصص 
حسابرسان و تأثیرگذاری مثبت بر حرفه حسابرسی شده و این موضوع باعث توسعه 

خدمات حرفه و ارائه ی خدمات جدید توسط حسابرسان از جمله در حوزه های مربوط به 
کشف تقلب و خدمات مربوط به سیستم های اطالعاتی می گردد.

3
 تأثیر دیجیتالی شدن
بر امنیت اطالعات

دیجیتالی شدن با ایجاد بستری در حوزه ی دسترسی و نگهداری اطالعات باعث بهبود 
امنیت اطالعات می شود هرچند که برخی از مصاحبه شوندگان اظهار داشته اند که 
دیجیتالی شدن با توجه به ذخیره ی اطالعات به صورت سیستمی و ایجاد بستر های 
شبکه ای و همچنین سوء استفاده های اطالعاتی در این حوزه موجب کاهش امنیت 

اطالعات و همچنین موجب ایجاد طرح دعاوی حقوقی ذی نفعان شده و در نتیجه لزوم 
ایجاد و راه اندازی اقدامات امنیتی را بیان کرده اند.

4

 راهبردهای اتخاذ
 شده توسط مؤسسات

 حسابرسی برای
 دیجیتالی شدن
 و بهره گیری از

فناوری های دیجیتال

راهبرد مؤسسات حسابرسی در راستای دیجیتالی شدن، عمدتاً بهبود کیفیت خدمات ارائه 
شده و همچنین کاهش زمان انجام فرآیندهای حسابرسی و در نهایت کاهش بهای تمام 
شده در راستای حفظ و حمایت از خدمات مشتریان و تمایز نسبت به سایر مؤسسات 

حسابرسی می باشد.

5
 تأثیر دیجیتالی شدن

 بر توسعه ی منابع
انسانی کارکنان

دیجیتالی شدن در مؤسسات حسابرسی، موجب بهبود کیفیت روش ها و سیاست های 
استخدامی می شود. بدین صورت که دیجیتالی شدن با جذب افراد متخصص در حوزه ی 
مزبور و خروج اشخاص فاقد این توانایی ها موجب کم تر شدن تعداد کارکنان مؤسسات 

حسابرسی می گردد. همچنین نتایج بیان کننده ی این موضوع می باشد که دیجیتالی شدن 
 باعث تسهیل و بهبود کیفیت آموزش و توسعه 

منابع انسانی شده و با ظهور عصر دیجیتال، ارزیابی های عملکرد در مؤسسات عمدتاً 
براساس توانایی های دیجیتال صورت می پذیرد.

6
 تأثیر توسعه ی

 فناوری بر فرآیندهای
حسابرسی

تحوالت دیجیتال در حسابرسی مستقل، به واسطه ی ارزیابی دقیق ریسک های حسابرسی، 
تسهیل انجام فرآیندها، افزایش کیفیت و دقت رسیدگی ها و همچنین باال بردن حجم 

نمونه ها، موجب بهبود روش های رسیدگی و افزایش میزان بهره گیری از روش های تحلیلی 
نوین در حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی می گردد.

7
 تأثیر توسعه ي فناوری

 بر استانداردهای
 فعلی حسابداری و

حسابرسی

توسعه ی فناوری های دیجیتال در حرفه ی حسابرسی و تحوالت مربوط در حسابرسی 
مستقل، موجب تغییر استانداردها و الزامات قانونی مربوط مطابق با تحوالت دیجیتال 
می شود. هر چند که برخی از مصاحبه شونده ها اظهار داشته اند که در عصر تحوالت 

دیجیتال، تغییردر چارچوب کنترل های داخلی در مقایسه با استانداردهای حسابداری، 
حسابرسی و سایر الزامات قانونی بیشتر صورت می پذیرد.

8
 تأثیر تحوالت

 دیجیتال حسابرسی
 بر کیفیت اطالعات و

تصمیم گیری ذی نفعان

تحوالت دیجیتال در حسابرسی مستقل، به واسطه ی بهبود قابلیت اتکا و مربوط بودن 
اطالعات افشا شده،  باعث بهبود کیفیت اطالعات مورد استفاده شده و در نتیجه این 

موضوع باعث بهبود تصمیم گیری ذی نفعان می گردد.

9

 تأثیر تحوالت دیجیتال
 حسابرسی بر نقش
 حسابرس به عنوان

 یک سازوکار حاکمیت
شرکتی

تحوالت دیجیتال در حسابرسی مستقل به واسطه ی بهبود قابلیت پاسخگویی مدیران، 
افزایش شفافیت، افزایش بهره وری و کنترل و محدود کردن قدرت اختیار مدیران باعث 

تأثیرگذاری بیشتر حسابرس به عنوان یک ساز و کار حاکمیت شرکتی و در نتیجه  موجب 
بهبود حاکمیت شرکتی می گردد.
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با توجه به نتایج حاصل از جدول مزبور، یافته های پژوهش نشان می دهد که مؤسسات حسابرسی 
عضو جامعه ی حسابداری ایران تاکنون در زمینه ی دیجیتال سازی فرآیندها و روش های رسیدگی 
اقدامات اساسی انجام نداده و آن را به عنوان یک چشم انداز تلقی می کنند. همچنین در خصوص 
شدن  دیجیتالی  که  می دهد  نشان  نتایج  شدن  دیجیتالی  محوریت  حول  مربوط  مباحث  سایر 
کیفیت  بهبود  حسابرسی،  حرفه ی  بر  مثبت  تأثیرگذاری  و  حسابرسان  تخصص  افزایش  باعث 
خدمات حسابرسی و کاهش زمان رسیدگی ها، بهبود کیفیت روش ها و سیاست های استخدامی، 
تسهیل فرآیندها، افزایش دقت رسیدگی و باال رفتن حجم نمونه های رسیدگی، تعدیل و تغییر 
کیفیت  بهبود  دیجیتال،  تحوالت  با  متناسب  قانونی  الزامات  سایر  و  االجرا  الزم  استانداردهای 
اطالعات و بهبود تصمیم گیری ذی نفعان و بهبود نقش حسابرس به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی 
می شود. همچنین دیجیتالی شدن، با ایجاد بستری در حوزه ی دسترسی و نگهداری اطالعات، 
باعث بهبود امنیت اطالعات می شود هرچند که برخی از مصاحبه شوندگان اظهار داشته اند که 
و  بستر های شبکه ای  ایجاد  و  به صورت سیستمی  اطالعات  به ذخیره  توجه  با  دیجیتالی شدن 
امنیت اطالعات و همچنین  این حوزه، موجب کاهش  استفاده های اطالعاتی در  همچنین سوء 
اقدامات  راه اندازی  و  ایجاد  لزوم  نتیجه  در  و  دعاوی حقوقی ذی نفعان شده  ایجاد طرح  موجب 

امنیتی را بیان کرده اند.

7-نتیجهگیری
مؤسسات  و  مستقل  حسابرسی  بر  دیجیتال  تحوالت  تأثیر  بررسی  حاضر،  مطالعه ی  هدف 
دیجیتالی  اجتناب  غیرقابل  تأثیرات  نشان دهنده ی  پژوهش،  نتایج  است.  بوده  ایران  حسابرسی 
دیجیتالی  موارد،  این  از جمله  که  می باشد  مؤسسات حسابرسی  و  مستقل  بر حسابرسی  شدن 
باعث مربوط تر شدن  افشا شده،   اتکا و مربوط بودن اطالعات  قابلیت  شدن به واسطه ی بهبود 
افزایش ارزش  حسابرسی و همچنین به واسطه ی حذف اقدامات تکراری و خسته کننده، موجب 
برای مشتریان می گردد. نتایج پژوهش مطابق با نتایج پژوهش مانیتا و همکاران )2020(، مافیت 
 )1398( زارع  و   )2015( تیترا  و  کراهل   ،)2015( همکاران  و  لومباردی   ،)2018( همکاران  و 
حول  جامعی  و  مناسب  اقدامات  شدن،  دیجیتالی  رغم  علی  که  می دهد  نشان  نتایج  می باشد. 
محوریت دیجیتال سازی فرآیندها و زیرساخت های مربوط به دیجیتالی شدن، توسط مؤسسات 
و  هدف  یک  عنوان  به  موضوع  این  به  حسابرسی،  مؤسسات  و  نگرفته  صورت  ایران  حسابرسی 
چشم انداز آتی نگاه می کنند. موارد مربوط مطابق با پژوهش صورت گرفته توسط آدیلولو و گانگور 

)2019( می باشد.
از روش های خودکار  استفاده  به واسطه ی دیجیتالی شدن،   پژوهش حاضر نشان می دهد که 
رسیدگی و روش های تحلیلی، توسط مؤسسات حسابرسی گسترش یافته و این باعث شناسایی 
و ارزیابی دقیق ریسک ها، باالرفتن حجم نمونه های مورد رسیدگی و بهبود اثربخشی و کارایی 
فرآیندها می شود. نتایج مزبور، همسو با پژوهش صورت گرفته توسط کائو و همکاران )2015(، 
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حوزه ی  در  همچنین  می باشد.   )1397( ربیهاوی  و   )1398( زارع   ،)2020( همکاران  و  مانیتا 
بهبود  باعث  حسابرسی،  مؤسسات  رسیدگی  روش های  و  فرآیندها  شدن  دیجیتالی  کارکنان، 
سیاست های استخدامی، آموزش و توسعه ی منابع انسانی، ورود افراد متخصص در این حوزه و 
خروج افراد فاقد توانایی و در نتیجه کم شدن تعداد کارکنان می شود و این امر لزوم فراگیری و 
آموزش این مهارت ها توسط کارکنان را ایجاد می کند. نتایج مزبور مطابق با تحقیق کازارینا و بریتا 
)2018( می باشد. بنابراین مطابق پژوهش ریچینز و همکاران )2017( یکی از وظایف مؤسسات 

در عصر دیجیتالی شدن، جذب افراد دارای استعداد در حوزه ابزارهای دیجتالی می باشد. 
یافته های پژوهش نشان می دهد که دیجیتالی شدن با ایجاد بسترهای نگهداری و دسترسی 
به اطالعات، باعث تسهیل در دسترسی و افزایش امنیت اطالعات می گردد با این وجود برخی از 
مصاحبه شوندگان، موضوع مزبور را به عنوان یک تهدید در نظر گرفته اند و اظهار داشته اند که این 
امر باعث دسترسی هکرها، سوء استفاده های دیجیتالی و در نتیجه کاهش امنیت اطالعات شده 
و این امر لزوم ایجاد بسترهای امنیتی در حوزه ی نگهداری و انتقال اطالعات را توسط مؤسسات 
می باشد.   )2020( همکاران  و  مانیتا  پژوهش  با  مطابق  مزبور  نتایج  می کند.  فراهم  حسابرسی 
الزامات قانونی، نتایج پژوهش  در حوزه ی تغییرات استانداردهای حسابداری، حسابرسی و سایر 
دیجیتال  تحوالت  با  مطابق  مربوط،  قوانین  در  بازنگری  و  تغییردراستانداردها  لزوم  نشان دهنده 
تغییرات  دیجیتال،  تحوالت  به واسطه  که  می باشد  موضوع  این  بیانگر  نتایج  همچنین  می باشد. 
مربوط به حوزه ی چارچوب های کنترل داخلی در مقایسه با استانداردهای حسابداری، حسابرسی 
و سایر الزامات مربوط بیشتر می باشد. نتایج پژوهش مطابق با مطالعه مانیتا و همکاران )2020( و 
کراهل و تیترا )2015( می باشد. در نهایت از بعد ساز وکار حاکمیتی حسابرسی مستقل، دیجیتالی 
شدن باعث بهبود نقش حسابرسی مستقل به عنوان ساز وکار حاکمیتی و حاکمیت شرکتی و 
و  مانیتا  پژوهش  با  مطابق  مزبور  نتایج  می شود.  مدیران  اختیار  قدرت  شدن  محدود  همچنین 

همکاران )2020( و زارع )1398( می باشد.
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