
 

 

 حسابرسی و مالی گزارشگری در دیجیتال های فناوری

 

 ی پورر، محمدضا خضا سادویی نسبرسا

 

 چكيده

تسهيل دیجيتالی سازی حسابداری، گزارشگری مالی و   محققان در تالشند به سواالت مرتبط با فناوری های دیجيتال نوآورانه که موجب

حسابرسی می شود، پاسخ دهند. برای این منظور، نویسندگان این پژوهش تحليلی بر روندهای جهانی بكارگيری فناوری های دیجيتال در 

اوره و مقاالت دانشمندان مشهور زمينه های مرتبط انجام دادند و همچنين خالصه ای از یافته های ارائه شده در مطالعات شرکت های مش

 فرد 237 از متشكل ای نمونه روی بر آن از استفاده با قبلی، مطالعات از بسياری اساس بر قياسی، استدالل از مطالعه اینرا ارائه کردند. 

 .کند می استفاده است، شده توزیع 2021 سال در که ای پرسشنامه طریق از تهران محيط در فعال شرکت 120 حدود در فعال

 تحول الزامات با مطابق حسابداری اطالعات هایسيستم توسعه برای کم تالش و دیجيتال تحول اهميت از ضعيفی آگاهی ميزان مطالعه این

 .است باال تأثير با چالش چندین وجود دليل به همه که دهدمی نشان را دیجيتال

 صورت های مالی، حسابداری، حسابرسی، فناوری های دیجيتال، دیجيتالی سازی، دفتر کل توزیع شده، معامالت کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه



 

 يتالدیج های فناوری .است ضروری امروز بازار در رقابت ماندن باقی برای کار و کسب یک دیجيتالی قابليت

 سریع نوآوری به ها شرکت نياز و رقابت افزایش باعث خود نوبه به که هستند تحول و تغيير حال در سرعت به

 & Hilali).است نبوده خطرناک هرگز ها شرکت برای دیجيتال های فناوری اهميت گرفتن نادیده  .شود می

et al,2020) 

 مانند تجاری، هایمحيط در نوآورانه و هوشمند مختلف هایفناوری از الگویی و مجموعه به دیجيتال فناوری

 و ریتر) دارد اشاره ابری محاسبات و مصنوعی هوش ها،داده تحليل و تجزیه بزرگ، هایداده اشيا، اینترنت

 (Bygren, 2016 ).است حياتی وری بهره و کارایی تجاری، موفقيت به دستيابی برای (.2020 پدرسن،

 شبكه و تحليلی های داده به دسترسی محتوا، مدیریت همكاری، ارتباطات، بهبود به تواند می دیجيتال فناوری

 ایجاد برای را فناوری موفق هایشرکت .کند کمک مشتری تجربه و کارکنان همچنين و اجتماعی های

 بدیهی  (.Khin & Ho,2019) اندپذیرفته بخشد،می بهبود را تجاری انسجام که دیجيتالی کاری هایمكان

 و کسب اساسی استراتژی است انتخاب یک بلكه نيست، انتخاب یک تكنولوژی جدید، دنيای این در که است

 (Correani & et al,2020 ).شود تنيده هم در سازمان یک از بخش هر در باید که کار

 در ترشده سازیشخصی هایروش ها،سازمان بين و هاسازمان درون در را بهتری همكاری تواندمی دگرگونی 

 به گیهم که ها،داده از هاییبينش .کند فراهم تردقيق و کارکنان، بيشتر وریبهره و نوآوری مشتری، با تعامل

 ( .Demiröz, & Heupel,2017 ).دهندمی رونق برای بيشتری شانس آن به و کنندمی کمک وکارکسب رشد

 از فادهاست جای به .دارد اشاره الكترونيكی قالب در مالی اطالعات انتقال و ارائه ایجاد، به دیجيتال حسابداری

 ایرفهح کار کردن کارآمدتر با بلكه .شود می انجام الكترونيكی محيط یک در حسابداری معامالت تمام اوراق،

 الانتق و نمایش گيری، شكل به دیجيتال حسابداری  .دهدمی قدرت آنها به و دهدمی ارزش آنها به حسابداری

 ردهک متحول را مالی صنعت حسابداری افزار نرم و کامپيوتر .دارد اشاره الكترونيكی قالب در مالی های داده

 ((Faccia,., & Mosteanu,2019 .است

 ميشهه از مؤثرتر و کارآمدتر تر،سریع هاداده گزارش و تفسير برای را حسابدار توانایی فناوری هایپيشرفت 

 در حسابداری معامالت تمام انجام شامل دیجيتال حسابداری (.,.2019Troshani et al) است داده افزایش

 تردقيق و ترسریع تكميل برای را هاشرکت تواندمی  .است فعلی دیجيتال اقتصاد تحت الكترونيكی محيط یک

 Hess, & et ).کند تقویت مؤثرتر و کارآمدتر تر،سریع اطالعات و هاداده گزارش و تفسير و عملكردی وظایف

al,2016) 

 تقاءار و حياتی هایگيریتصميم برای را اطالعات دقت توانندمی موفق دیجيتال حسابداری دارای هایشرکت

 داده هب دور راه از توانند می آنها. دهند افزایش عملياتی هایمقياس از پشتيبانی برای حسابداری هایسيستم

 دسترسی ها داده و نتایج ردیابی برای زمان هر در و کجا هر از سيستم به ورود با ها شرکت مالی اطالعات و ها



 

 رد پایداری و بقا موفقيت، به دستيابی برای دیجيتال حسابداری از توانند می همچنين آنها .باشند داشته

 (Mitrofanova & et al, 2018 ).کنند استفاده غيرمستقيم و مستقيم طور به تجاری عمليات

 الیم گزارش ارائه در ها شرکت به کمک برای ارزشمند تجاری رویكرد یک دیجيتال حسابداری اساس، این بر

 گرفته رنظ در استراتژیک گيری تصميم اثربخشی از حمایت و حسابداری اطالعات سودمندی ایجاد کيفيت، با

 .شود می

 پیشینه تحقیق

 هایدیدگاه از حسابداری اطالعات هایسيستم و دیجيتال تحول بين رابطه موضوع به محققان از بسياری

 .اندپرداخته مجزا مطالعاتی جامعه یک در و مختلف تحقيقاتی ابزارهای با مختلف،

 می را امكان این مدیران به دیجيتال تحول فرآیندهای که رسيدند نتيجه این به( 2021) همكاران و نگوین

 بر تمرکز و مشتریان جستجوی برای آن از ناشی خطاهای و حسابداری کار به مربوط های تالش از که دهد

 .کنند استفاده سازمان پذیری رقابت افزایش و محصول کيفيت بهبود

 در دیجيتال تحول خطرات مدیریت که است شده مشخص ،AL-Dweikat (2021) و Othman مطالعه در

 سیمحسو تأثير باشد، حسابداری های داده کنندگان استفاده و سازندگان خدمت در که مناسب اطالعات ایجاد

 .دارد

 رانرهب دیجيتال تحول توانایی کننده تعيين عوامل که گيرد می نتيجهThipwiwatpotjana (2021 ) مطالعه

 .است پشتيبانی و خارجی منابع به دسترسی امكان سازمانی، ساختار کار، و کسب مدل اجرایی،

 حسابداری که دهد می نشانNaKalasindhu (2021 ) و Phornlaphatrachakorn توسط مطالعه این، بر عالوه

 و است برخوردار مالی های گزارش کيفيت و حسابداری اطالعات بر تأثيرگذاری در زیادی اهميت از دیجيتال

 .دهد می افزایش را استراتژیک تصميمات اثربخشی نتيجه در

 و حسابداری بلوغ یعنی دارد، وجود موضوع برای مهم بعد دو که رسيد نتيجه این به( 2020) ساعد مطالعه

 .دیجيتال تحول برای آمادگی و نياز

 دیجيتال، تحول و رقابت شرایط در ها شرکت حسابداری تجارت تحليل و تجزیه بر( 2020) تيمچف مطالعه

 .اندازد می نور است، عملياتی و استراتژیک سطوح شامل که

 یحسابدار اطالعات های سيستم بر محسوسی تأثير دیجيتال تحول که دهد می نشان( 2020) پارالک مطالعه

 در بحث و تحليل و تجزیه تا گرفته کردن خالصه و بندی طبقه سپردن، خاطر به از دارد، حسابداری حرفه و



 

 حرفه اعضای برای بنابراین،. . سيستم موثر تداوم از اطمينان و سيستم استقرار مالی، های صورت مورد

 .کنند فادهاست تبدیل فرآیند این با موثر انطباق برای یافته توسعه های سيستم از که است ضروری حسابداری

 است، اداری باالتر سطوح در تنها نه دیجيتال تحول گيریشكل که رسيد نتيجه این به( 2019) الزاروا مطالعه

 .شودمی مالی و حسابداری جمله از مؤسسات کارکردهای و سطوح تمام شامل بلكه

 را مدیریت حسابداری های سيستم در دیجيتال تحول شناسایی امكان( 2019. )همكاران و Oncioiu مطالعه

 .گيرد می قرار بررسی مورد موضوع مورد در نظری مفاهيم ارائه با موضوع و کند می فراهم

 می رائها دیجيتال، درک بر عالوه ها، شرکت در را الكترونيكی حسابداری توسعه نحوه مقاله این کلی، طور به 

 دهد

 .ارندد نظارت مدیریت حسابداری بر که رهبرانی بر مربوطه تأثيرات و دانش تبادل طریق از تحول فرآیندهای

 تفادهاس مورد مطالعه برای ابزاری عنوان به که پرسشنامه. بود قياسی رویكرد بر مبتنی( 2019) بيگم مطالعه

 .شد توزیع دهندگان پاسخ از نفر 40 بين گرفت، قرار

 تموسسا دیجيتال های قابليت ضعف و بود حسابداری در دیجيتال های فناوری انواع شامل پرسشنامه این

 .گرفت قرار بررسی مورد

 روش کار

 این در شود، می اعمال مطالعه مورد نمونه در نظری دانش آن طریق از که ميدانی جنبه اهميت به توجه با

 داده پردازش برای استفاده مورد آماری های روش همچنين و ها داده در استفاده مورد ابزارهای کليه بخش

 .ها فرضيه رد یا اثبات و جامعه. است شده ارائه مطالعه از ادراک به دستيابی منظور به ها

 ها داده آوری جمع ابزار

 اعضای نظرات تعيين برای .شد استفاده ها داده گردآوری ابزار عنوان به پرسشنامه از ها داده آوری جمع برای

 ای مجموعه دارای پرسشنامه این  .شد تهيه ليكرت رنسيس ای درجه پنج مقياس اساس بر سواالت نمونه

 سوال 7 اول، محور مورد در سوال 7 عملكردی، و فردی های ویژگی مورد در سوال 4) بود سوال 24 از متشكل

 (.سوم محور مورد در سوال 6 و دوم محور مورد در

 .بود تهران محيط در فعال اقتصادی مؤسسات برخی روسای و حسابداران مدیران از گروهی شامل مطالعه این

 ارتباطات، هایبخش بين که شد توزیع مؤسسه 120 حدود از متشكل ساده تصادفی نمونه یک به پرسشنامه

 مؤسسه ره به پرسشنامه سه تا یک از آن در که بودند، متغيير غيره و شوینده مواد صنایع غذایی، صنایع بيمه،



 

 ارکنانک همچنين و استراتژیک تصميمات با مرتبط اداری کارکنان تعداد آنها، اندازه. شد توزیع مورد حسب بر

 شد، توزیع الكترونيكی پست طریق از الكترونيكی پرسشنامه فرم 320 .حسابداری اطالعات سيستم مدیریت

دی  تا 1399 فرودین از مطالعه: ميدانی مطالعه زمانی چارچوب .شد بازیابی پرسشنامه 237 تنها که حالی در

 .انجاميد طول به 1399 ماه

 اب محور هر هایپاسخ بين همبستگی ضرایب محاسبه با مطالعه ابزار محورهای درونی همسانی طریق از ابزار

 نشان را محورها کل با محور هر مختلف های پاسخ بين همبستگی ضرایب (1) جدول. شد تأیيد محورها کل

 .دهد می

 محور با کل محورها یپاسخ ها یهمبستگ: 1جدول

 7  6  ٥  4  3  2  1  سواالت  محور اول

  0.٥30  0.696  همبستگی پيرسون

0.73٥ 

 

0.6٥٨ 

 0.7٨7  0.٨69  0.٨٥2 

S.g  0.000  0.000  

0.000 

 

0.000 

 0.000  0.000  0.000 

 7  6  ٥  4  3  2  1  سواالت  محور دوم

  0.700  0.71٥  همبستگی پيرسون

0.73٨ 

 

0.697 

 0.٨07  0.797  0.621 

S.g  0.000  0.000  

0.000 

 

0.000 

 0.000  0.000  0.000 

 /  6  ٥  4  3  2  1  سواالت  محور سوم

  0.4٥٨  0.٥66  همبستگی پيرسون

0.600 

 0.661  0.66٥  0.6٨9  / 

S.g  0.000  0.000  

0.000 

 

0.000 

 0.000  0.000  / 

 

 از و بوده زیاد و متوسط بين بيشتر آن مختلف هایپاسخ و محور هر مجموع بين همبستگی ضرایب مقادیر

. است قبولی قابل همبستگی دهنده نشان که است رفته فراتر درصد 30 از که بوده متغير 0.٥2 تا 0.4٥٨

 می بنابراین. بود 0.0٥ از کمتر احتمالی مقادیر زیرا بود، دار معنی مختلف عبارات همبستگی آن این، بر عالوه

 ها گزاره همه به توان می تحليل در و دارد وجود درونی همخوانی اول محور های گزاره بين که گفت توان

 .کرد استناد



 

 فایآل ضریب است، پرسشنامه همان که پژوهش این در استفاده مورد گيری اندازه ابزار پایایی ارزیابی برای

 (.ببينيد را 2 جدول) شد محاسبه کرونباخ

 

 

 

 

 

 ییایآزمون پا جینتا: 2جدول

 اعتبار بیضر نانياطم تيقابل بیضر تعداد سواالت محورها 

 0.92٥  0.٨٥6  07  محور اول

 0.91٨  0.٨44  07  محور دوم

 0.٨33  0.694  06  محور سوم

 

 را همبستگی از قبولی قابل درجه که رفت فراتر %60 از که بود متغير 0.٨٥6 و 0.694 بين پایایی ضرایب

 دهنده نشان که بود 0.9 به نزدیک بيشتر که آمد دست به روایی ضریب برای همبستگی همين. دهد می نشان

 .بود دهندگان پاسخ های پاسخ روایی

 استفاده مورد آماری رویکرد

 کامالً م،مخالف خنثی، موافق، موافق، کامالً: ليكرت ای درجه پنج مقياس طبق) ها داده بودن ترتيبی به توجه با

 توصيفی آمار عنوان به ميانه و ها فراوانی بر اساس، این بر. شد استفاده ناپارامتریک های روش از ،(مخالفم

 .شد جامان جمعيتی مطالعه پارامترهای استنباط برای ای نمونه تک ویلكاکسون آزمون سپس. کند می تكيه

 بحث

 می اعمال مطالعه مورد نمونه در نظری جنبه سهم زیرا دارد تحقيق در مهمی نقش نتایج مورد در بحث و ارائه

 .یابد می تعميم مطالعه مورد جامعه به نتایج سپس و شود

 عملکردی و فردی های ویژگی

 و مطالعه بقيه با هاآن ارتباط دليل به که مطالعه مورد نمونه عملكردی و فردی هایویژگی بخش این در

 .شودمی ارائه است، شده لحاظ آن مختلف محورهای

 نمونه مطالعه عی. توز3جدول 



 

 سابقه   سمت 

 درصد  فراوانی دسته بندی درصد  فراوانی دسته بندی

 ئتيعضو ه

 رهیمد

 27.00  64  سال 6کمتر از  60.1٥  37 

 36.30  ٨6  سال 10تا  6 نيب 24.٥0  ٥٨  بخش سيرئ

 1٥تا  11 نيب 32.90  7٨  حسابدار 

 سال

 2٨  11.٨0 

 24.90  ٥9  سال 1٥از  شيب 27.00  64  کارفرما

 100  237  جمع 100  237  جمع 

 اندازه شرکت  نوع شرکت

 درصد  فرکانس  دسته بندی درصد  فرکانس  دسته بندی

 21.10  ٥0   ميكرو 13.٥0  32   صنعتی

 32.٥0  77  کوچک 73.٨0  17٥  خدماتی

 32.90  7٨   متوسط 12.70  30  مختلط

 13.٥0  32   بزرگ /  /  / 

 100%  237  جمع  100  237  جمع 

 

 انکارکن و حسابداران مدیره، هيئت اعضای روسا، بين مطالعه مورد نمونه اعضای که است مشخص باال جدول از

 که ریطو به است، بوده متفاوت نيز کنند می کار آنها در پاسخگویان که موسساتی. است بوده متفاوت اداری

 سال هر در تجربه های سال این، بر عالوه. دهند می تشكيل( %9/32) متوسط موسسات را درصد بيشترین

 به. است بوده درصد 36.30 که بوده سال 10 تا 6 بين درصد بيشترین. بود متفاوت مطالعه مورد نمونه برای

 .هستند توجهی قابل سابقه دارای مطالعه مورد نمونه اکثریت که گفت توان می کلی طور

 دیجیتال تحول اهمیت از آگاهی نتایج

 ونهنم به توجه با ،تهران کار و کسب محيط در دیجيتال تحول اهميت از آگاهی به مربوط فرضيه آزمون برای

 .دهد می نشان دیجيتال تحول اهميت از آگاهی مورد در را نمونه اعضای نظرات 4 جدول مطالعه، مورد

 اول محور نتایج. 4 جدول

  گرایش Sig  ميانه نسبت فراوانی  سواالت



 

کامال 

  مخالف

کامال   موافق  ممتنع  مخالف

  موافق

 

1  /  17.7 
%  

٥3.2 
%  

29.1 
%  

 موافق  0.006  3.00  /

2  /  20.3 
%  

4٨.9 
%  

30.٨ 
%  

  موافق  0.01٥  3.00  /

3  13.٥ 
%  

20.3 
%  

43 %  23.2 
%  

  مخالف  0.9٨7  3.00  /

4  19.4 
%  

32.9 
%  

2٥.3 
%  

22.4 
%  

 مخالف  0.99٨  2.00  /

٥  13.٥ 
%  

10.1 
%  

٥4.9 
%  

21.٥ 
%  

  مخالف  0.9٨2  3.00  /

6  16 
%  

16.9 
%  

44.7 
%  

22.4 
%  

  مخالف  0.724  3.00  /

7  1٨.6 
%  

17.7 
%  

4٨.1 
%  

1٥.6 
%  

  مخالف  0.9٨3  3.00  /

 

 :شویم می متذکر را زیر موارد محور این در مختلف سواالت به نمونه اعضای پاسخ اساس بر

 .است «موافق» سپس و «خنثی» درصد بيشترین زیرا است «موافق( »2 و 1) سؤاالت به افراد پاسخ فراوانی -

 «خنثی» از بعد درصد بيشترین زیرا است، «مخالفم» به( 7-3) سؤاالت به افراد هایپاسخ فراوانی -

 .است «مخالف کامالً/مخالف»

 ودش استفاده ویلكاکسون از باید نمونه تست یک برای بنابراین و است 3 با برابر آنها اکثر در ميانه همچنين -

 تجمعي. دارد آزمون به نتایج تعميم امكان و ها پاسخ جهت در قضاوت برای آن ميانه مقادیر به بستگی که

 مطالعه مورد

 3‹  ميانه که کندمی فرض H1 و ؛3 ≥ ميانه که کندمی فرض H0: است زیر مفروضات بر مبتنی آزمون این

 بقيه برای و 0.0٥ از کمتر( 2 و 1) سؤال دو برای Sig Wilcoxon آزمون مقادیر که شودمی مالحظه .است

 آخر ستون در شده داده نشان روند. کندمی تأیيد را داریمعنی که است 0.0٥ از بيشتر( 7 تا 3 از) سؤاالت

 .جدول

 که رودمی «هستم مخالف» سمت به کلی طور به محور، این در نمونه اعضای هایپاسخ که شودمی مالحظه -

 .است تهران محيط در تجاری هایسازمان در دیجيتال تحول اهميت از آگاهی عدم معنای به



 

 حسابداری اطالعات هایسیستم در دیجیتال تحول هایشیوه نتایج

 کار و کسب محيط در حسابداری اطالعات های سيستم بر دیجيتال تحول تأثير به مربوط فرضيه آزمون برای

 .دهد می نشان را نمونه اعضای نظرات 6 جدول مطالعه، مورد نمونه به توجه با ،تهران

 دوم محور نتایج. ٥ جدول

 Sig ميانه نسبت فراوانی  سواالت

 
 گرایش

کامال 

 مخالف

 کامال موافق موافق ممتنع مخالف

1 3.4 % 16.9 
% 

49.٨ 
% 

 مخالف 0.990 3.00 / % 30

2 / 21.1 
% 

٥9.9 
% 

 موافق 0.021 3.00 / % 19

3 11.٨ 
% 

40.٥ 
% 

41.4 
% 

 مخالف 0.730 2.00 / % 6.3

4 11.٨ 
% 

21.1 
% 

44.7 
% 

 مخالف 0.990 3.00 / % 22.4

 مخالف 0.9٨0 3.00 / % 23.2 % 43 % 27 % ٨.6 ٥

6 3.4 % 24.٥ 
% 

 مخالف 0.9٨4 3.00 / % 1.1٨ % ٥4

7 6.٨ % 11.٨ 
% 

٥٨.2 
% 

 مخالف 0.160 3.00 / % 23.2

 :شویم می متذکر را زیر موارد محور این در شده مطرح مختلف سواالت به نمونه اعضای پاسخ به توجه با

 .دارد گرایش "موافقم" به 2 سوال به افراد پاسخ فراوانی -

 «خنثی» از بعد درصد بيشترین زیرا است، «مخالفم» سمت به( 7-3 ،1) سؤاالت به افراد پاسخ فراوانی -

 .است «مخالف کامالً/مخالف»

 ودش استفاده ویلكاکسون از باید نمونه تست یک برای بنابراین و است 3 با برابر آنها اکثر در ميانه همچنين -

 عيتجم. دارد آن ميانه مقادیر به بستگی مطالعه به نتایج تعميم امكان و ها پاسخ جهت در قضاوت برای که

 سؤاالت بقيه برای و است 0.0٥ از کمتر 2 سوال برای Sig Wilcoxon آزمون مقدار که شود می مالحظه -

 آخر ستون در شده داده نشان روند. کند می تأیيد را بودن دار معنی که است 0.0٥ از بيشتر( 7 تا 3 از ،1)

 .جدول



 

 رود،می «هستم مخالف» سمت به کلی طور به محور، این در نمونه اعضای هایپاسخ که شودمی مالحظه -

 در تجاری هایسازمان در حسابداری اطالعات هایسيستم در دیجيتال تحول به عالقه عدم معنای به که

 .است تهران محيط

 حسابداری اطالعات هایسیستم در دیجیتال تحول هایچالش نتایج 

 اب حسابداری اطالعات هایسيستم در دیجيتالی تحول از که هاییچالش ميزان به مربوط فرضيه آزمون برای

 .است شده تهيه 6 جدول کند،می جلوگيری مطالعه مورد نمونه به توجه

 

 سوم محور نتایج. 6 جدول

 Sig میانه نسبت فراوانی  سواالت
 

 گرایش

کامال 

 مخالف

کامال  موافق ممتنع مخالف

 موافق

١٢.٧ / / ١ 
% 

 موافق ٠.٠٠٠ ٤.٠٠ % ٤٢.٦ % ٤٤.٧

 موافق ٠.٠٠٠ ٤.٠٠ % ٣٢.٥ % ٥٨.٢ % ٩.٣ / / ٢

 موافق ٠.٠٠٠ ٤.٠٠ % ٢٥.٣ % ٥٢.٧ % ٢٢ / / ٣

٣.٤ ٤ 
% 

١٠.١ 
% 

 موافق ٠.٠٠٠ ٤.٠٠ % ٣٤.٦ % ٤٢.٦ % ٩.٣

٢٥.٣ % ٨.٤ / ٥ 
% 

 موافق ٠.٠٠٠ ٤.٠٠ % ٢٢.٨ % ٤٣.٥

٢٦.١ / / ٦ 
% 

 موافق ٠.٠٠٠ ٤.٠٠ % ١٦.٩ % ٥٧

 

 :شویم می متذکر را زیر موارد محور این مختلف سواالت به نمونه اعضای پاسخ و 6 جدول اساس بر

 «خنثی» از بعد درصد بيشترین زیرا دارد، «موافق» به تمایل( 7 تا 1 از) سؤاالت به افراد پاسخ فراوانی -

 .است «موافقم کامالً/موافقم»

 شود استفاده نمونه تست یک برای Wilcoxon از باید بنابراین و است 4 با برابر آنها اکثر در ميانه همچنين -

 العهمط مورد جمعيت به نتایج تعميم امكان و ها پاسخ جهت در قضاوت برای آن ميانه مقادیر به بستگی که



 

 گرایش اهميت که است 0.0٥ از کمتر سؤال شش برای Sig Wilcoxon آزمون مقادیر که شود می مالحظه -

 .کند می تأیيد را جدول آخر ستون در شده داده نشان «موافق»

 هب دارد، گرایش «موافقم» سمت به کلی طور به محور این در نمونه اعضای های پاسخ که شود می مالحظه -

 حسابداری اطالعات های سيستم در دیجيتال تحول از که دارد وجود ها چالش از باالیی درجه که معنی این

 .کند می جلوگيری تهران محيط در تجاری های سازمان

 نتایج تحلیل و تجزیه

 رارق تحليل و تجزیه مورد تحقيق نتایج و گرفته قرار بحث مورد شده مطرح های فرضيه صحت بخش این در

 .گيرد می

 تحول) اول فرضيه رد با( دارد؟ اهميت چقدر تجاری های سازمان در دیجيتال تحول) اول فرعی سوال به -

 اساس بر این. شد داده پاسخ( دارد زیادی اهميت تجاری های سازمان در گيرندگان تصميم برای دیجيتال

 اهميت حال عين در و دارند گرایش «مخالفم کامالً/مخالف» سمت به هاپاسخ اکثر زیرا است، ٥ جدول نتایج

 .کنندمی برجسته را جهت آن آماری

 رد حسابداری اطالعات های سيستم بر اندازه چه تا دیجيتال تحول) شد داده پاسخ نيز دوم فرعی سوال به -

 توسعه برای تالش در مداوم طور به تجاری های سازمان) دوم فرضيه(. گذارد؟ می تاثير تجاری های سازمان

. شد رد 6 جدول نتایج طریق از( دیجيتال تحول الزامات راستای در خود حسابداری اطالعات های سيستم

 .است معنادار آماری نظر از محور این مجموع و هستند «مخالفم کامالً» یا «مخالفم» رده در هاپاسخ تمامی

 به( دارد وجود حسابداری در دیجيتال تحول به مربوط های چالش از باالیی درجات) فرضيه این اثبات با -

 دیجيتال تحول به مربوط های چالش با تجاری های سازمان اندازه چه تا) شد داده پاسخ نيز سوم فرعی سوال

 طریق از( اطالعاتی های سيستم( هستند؟ مواجه تجاری های سازمان در حسابداری اطالعات های سيستم در

 آماری نظر از محور این مجموع و هستند «موافقم کامالً» یا «موافقم» دسته در هاپاسخ تمامی. 7 جدول نتایج

 .است معنادار

 نتیجه گیری

 اتاطالع سودمندی مالی، گزارشگری کيفيت بر را دیجيتال حسابداری اثرات مطالعه این است، توجه جالب

 يانجیم اثرات. کند می بررسی تهران در شده فهرست های شرکت استراتژیک تصميم اثربخشی و حسابداری

 ررسیب نيز دیجيتال تحول کنندهتعدیل اثرات و حسابداری اطالعات سودمندی و مالی گزارشگری کيفيت

 . شوندمی



 

 زیرا یابد می کاهش شدت به حسابداری فعلی پرسنل به نياز که هستند موافق متخصصان و محققان اکثر

 ارانیحسابد بنابراین و شود می عرضه هوشمند های دستگاه اطالعات با بالفاصله سيستم در اطالعات جریان

 و وظایف ،. شد خواهند مواجه خود شغل در توجهی قابل تغييرات با کنند می شرکت دیجيتال فرآیند در که

 .دیجيتال تحول فرآیند طول در ها مسئوليت

 این با مؤثر انطباق برای یافتهتوسعه هایسيستم از حسابداری اطالعات هایسيستم مسئول اعضای است الزم

 تحول آن، ؤثرم تداوم از اطمينان و سيستم ایجاد برای مختلف عناصر ترکيب با تا کنند استفاده تبدیل فرآیند

 .شود حاصل

 صتفر موجودی و واقعيت تشخيص برای عملی بعد در آن از استفاده و شد ارائه مفهومی بعد در آنچه اساس بر

 :کرد ارائه زیر شرح به توان می را نتایج ،تهران محيط در موجود های چالش و ها

 عهتوس دنبال به تهران محيط در تجاری های سازمان که گفت توان می بنابراین و است شده رد اول فرضيه -

 .هستند دیجيتال تحول الزامات راستای در ضعيفی حد در خود حسابداری اطالعات های سيستم

 عهتوس دنبال به تهران محيط در تجاری های سازمان که گفت توان می بنابراین و است شده رد دوم فرضيه -

 .هستند دیجيتال تحول الزامات با مطابق پایين حد در خود حسابداری اطالعات های سيستم

 ها چالش از باالیی سطح وجود بر مبنی سوم فرضيه -

 فهومم بيشتر مزایای افزایش برای را دیجيتال تحول کننده تعدیل های نقش است ممكن آینده تحقيقات

 دو هر. ردبگي نظر در مطالعه پيشين متغير یک و مستقل متغير یک عنوان به را دیجيتال تحول و کند سازی

. ندهست نياز مورد تحقيق روابط آزمایش برای جزئی مربعات حداقل رگرسيون و چندگانه رگرسيون تحليل

 هب دستيابی برای هاقابليت و منابع ها،دارایی تخصيص طریق از توانندمی هاشرکت مدیران آن، از ترمهم

 تجاری عمليات در ارزشمند ابزاری عنوان به را دیجيتال حسابداری دیجيتال، فناوری از استفاده موفقيت

 .کنند استفاده و اعمال گذاری،سرمایه
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Digital technologies in financial reporting and auditing 

 

 

Abstract 

Researchers are trying to answer questions related to innovative digital technologies that 

facilitate the digitization of accounting, financial reporting and auditing. To this end, the 

authors of this study analyzed the global trends in the use of digital technologies in related 

fields and also presented a summary of the findings presented in the studies of consulting 

companies and articles by famous scientists. This study uses deductive reasoning, based on 

many previous studies, using it on a sample of 237 active individuals in about 120 companies 

operating in the Tehran environment through a questionnaire distributed in 2021. This study 

shows a low level of awareness of the importance of digital transformation and little effort to 



 

develop accounting information systems in accordance with the requirements of digital 

transformation, all due to several high-impact challenges. 

Keywords: financial statements, accounting, auditing, digital technologies, digitization, 

distributed general office, transactions 


