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 چکیده 
و فرآیند تدوین اسیرراتی  یترن  بر رویرر  بیتر     "حسیابرسی  یدیری "نقش اطالعات  هدف از این تحقیق بررسی  

سیرنشبی  یک کسی  و کار هشاهد  ابی    برا   کنندهتعیین  ،  ر واقع نقشحسیابرسی  یدیری بابید   ن ی کنشیررا

بیش  با ترای  ایرماع  فناور  بربیمر ه ی تر یرر  فرر  سیاه   کنشیرران ک  تشسیع  یریان تسیرر هنظری  بیتر

انسیان   ها  انسیان  و ییرها  یشیرم  بر یلفه ثتات بیتر و   بقابررسی  ابعا  ایرماع  و فن  ب  طشر هممیان، ایاا ،  

نظر  ار    پیوهش حاضیر   یشر ها، نرم افمار و سیت  افمارها  ارتتاط  و اسیراندار ها  زیر سیاهر ا را )افرا ، سیازیان

همچنین یشسیسیات حسیابرسی   وفر    ن حسیابرسیان وانهر یتاطت 250ب  تعدا   از ابمار پرسیشینای   و از نشع همتسیرر   

تحقیقات    نرایجاناام پذیرف      spssیار  بر اسییاس نرم افمار  آنافیمها  آ  وشرس نظر سیینا  نمش ه هصییش یی  و ب و

 ار  بین یعنایدیری  ویش   ار  و ارتتاط     ار  بین بییتر  کنشییرران و حسییابرسیی یعناارتتاط    ، هدنشییان ی 

 حسابرس  یدیری  و تدوین اسرراتی  ویش   ار  

    فرایند تدوین اسرراتی   حسابرس  یدیری نظری  بتر  کنشرران کلمات کلیدی:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

ب   فی     ،ا   ر سرنشب  یک کس  و کار هشاهد  اب یا عملرر  نقش تعیین کننده  "حسابرس  یدیری "

ا  حسابرس  یدیری   ۱۳۹۳  ، )احدیان پشر  ها  یدیری  هشاهد تذاب تیر  تاثیر را  ر تصمیم  ترینبیش   ک این

نقاط  پر از  و با تقشی   ها  آن ی  ک سازیان ب  بررس  روبمند فعافی با زیر نظر ترفرن تمام و یا بتش  از ی

)حساس یران  و     ار  دم بری قشت و بناسای  نقاط ضعف آن  ر یه  بهتش  عملرر  آن بتش از سازیان ق

اناام ی  ا  هدف حساب۱۳۹۷همراران،   برا   کمک ب  یدیران سازیان  ، هد رس  یدیری  و هدیات  ک   ها 

ش از حسابرس  با کمک ب  یدیران سع   ارند با  بابد  این بتها  تح  نظربان ی  یدیری  بهرر بر سازیان 

ها  اقرصا   و ارائ  پیشنها ها  عمل  یدیران را بیش  بنراه   ارزیاب  و اثربتش ، کارای  و  رف  اقرصا    ر

از پیش  ر ا اره برایط کار  کمک کر ه تا کس  کار یشفق  را تشری  و هدای  کنند )یلیل  و یشیر ،  

 ا  ۱۳۹2

تشانند یدیران را  اندازه کاف  نم   ب  نظام حسابدار  یدیری   اسرها ه از    ک این ها  اهیر با تشی  ب  ب    ر سال

ش  تر  یانند بتا ها   قیق و حرف  نیاز ب  بتش   کنند؛زیانشان یطلع  ها  یترلف سااز ییمان کارای  بتش 

ها  بمرگ ب   ی  اس  ک  بسیار  از یدیران برک  ب  همین  ف   بش حسابرس  یدیری  بسیار احساس ی 

ا   ۱۳۹0کنند )تاییان ،   ر سازیان هش  اسرها ه ی  اند و از آن   ه از بتش حسابرس  یدیری  افرا ه فرر اسرها

از کششرها  ی بسیار   فعافی هان، سازیان ر  و ییرانرهاع  ک  سقف  از  ها  ییر وفر   آن  یاف   حد  ها  

برون سازیان   ر پایان هر سال یاف  هسرند  این کار  یسرق   تذر ، ناتمیر از پذیرش حسابرسان  ی    یشتص  

و بررس      ح  و  ق  ثترها و یحاستات  ب  ینظشر اعمال یک نیرو  کنررف  برون سازیان  از طریق بررس  

 اس  ا عا  یدیری   ر هصشص کای  بش ن 

ترای  ایرماع  فناور  بربمر ه  تر یرر  فرر  ساه   ک  تشسع  یریان تسرر ه   ۱  کنشرران نظری  بتر 

ها  بر یلفه  ها  یشرم   و ثتات بتر    بقاهممیان، ایاا ،  با بررس  ابعا  ایرماع  و فن  ب  طشر    ؛بش ی  

ارتتاط    افمارها   افمار و ست   نرم  )افرا ، سازیانها،  انسان   ییر  و  زیانسان   اسراندار ها   را  و  ر ساهر ا 

همراران)نظر  ار   یشر  و  طافت   نظر  ا ۱۳۹6،  بن   وابسرر این  بتر   یطافعات  ریش   ر  ییان  ی   ها  

یأ  عملرر ها  ایرماع   ر حشزه   انش و فناور   ار  و بر این ایده اسرشار اس  ک  تشپشفشژ  بتر  ها، عمش

  هیم  ایالت ییریحل  و یقیاس برن بری ییان تعا  )یرز ا  ارند ک  از  ییر یحل  و ایل  اهداف یحدو ه 

ها   ها  یرک  بای  یشفه  ن باور اس  ک  یهان یملش از هشی  ا  نظری  بتر  کنشرران بر ای۱۳۹2)فن ،  

برا  یثال ساهرارها  اطالانسان  و ییر این  از این رو برا  یشقعی     عات  اس انسان   های  ک  تمایم بین 

 ار  ک  روابط  بش   نظری  بتر  کنشرران بیان ی  ظری  بتر  کنشرران اسرها ه ی  ز ن ها  بشار اس  ایشفه  
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رسد،    ر  ید نتس  ایرماع  ب  نظر ی  هافص فن  و یا ایرماع   ر سایان  اطالعات ویش  ندار ، هر آنچ 

 ا  ۱۳۹0ها  فن  اس  و یمی  از هر بعد فن ، ایرماع  اس  )رهنما  رو پشر  و تشفم  نیا ،   ارا  رت  

 کشف از حاک  ک   اباع  نشآور  رایرز نظری  نظیر  ،قدیم  ها نظری   سایر هالف بر کنشرران بتر  نظری 

 ساه  اس ، با یررشف اسرشار ینهر  قهریانان یا نشآوران بر یعمشل طشر ب  و پیش یشیش   از پنهان حقایق

 آبرار حقیقر  ک  ها  سنر ، زیان نظری   اس    ر هاا یرتتط نشآور   و ها  ها  سیاه، فناور)یعت    حقیق  

 ب  بدیه ، هش  تغییر، تشسط قدرت  بدون و نتشر ه  س   و  یابد ی   نشر   ر یایع   یریشز   طشر بش ، ب ی  

 تالش   هاص، ها  ر زیین   کاربر  هنرام  کنشرران بتر  عمده تمرکم ک  حاف   ر  ؛ بش ی   ا ه سشق یلش

 یابد  وام ی   و بش   ی ایاا  یرحدان از ثابر  نست  ب  ها بتر   واسط  آن  ب ک  اس  فرایند  تشریح برا 

  ا  2005  ،2)التشر    یانند،ی    باز فعافی  ا ای  از های چنین بتر  چرا ک این برا  تشضیح  د   ر ک آن یا و

ها  نظر ، روش  تشی  ب  یاهی  تلهیق  آن و بداع نظری  کنشرر بتر  یا یایع  بناس  علم فناور ، با  

ها  نظر  و تارب   ر بررس بو یرات  با نهشذ و یشثر  ها  هر  آن، ایروزه ب  یر  از رویرر بناهر  و واژه بنا

  حیث کاربر  ،  ر  این رویرر  از     فعات علم و فناور  تتدی  بده اس یایع  بناس  و رویرر  یسلط  ر یطا

یا برس  طرح  ب  یثاب  یعلشل  ها  فنآور ، نظری  تتیین چرای  یشفقی   یا یشارک  ایرماع   ها  علم  

  ها، کارای  و برازش بسیار  از هش  نشان  ا ه اس یرپارچر  بتر  ها  آن   یسرقیم تغییرات  ر تمایی  و

یرحل    چهار تهسیر را بای  ب   یشسشم کنشرران تیر  بتر بر  کنشرران، فرایند  بتر  نظری  پیوهشرران

 ااثرتذار ) تذار  نقش تهسیر، فرآیند  بر  انند  فمونپذیر  و تاهیم اعضا ی   یاب ، عضش یساف  یاب ، عضش

    یابند  ی نشر ها    زیین   ر هااین فناور  . بش ی   ینار یربشط ها فناور  یشر   ر عقاید  نقش بسرن ب 

  طافت   هرر   و همراران،)  کنند کمک ی   فن -ایرماع  ثتات حصشل ب  و برقرار هاص ارتتاط زیین  این  ر

 ا     ۱۳۹4

، تأکید آن بر طیف تسرر ه ا  از ساهرارها  هر  و کالن  بتر  کنشررانیر  از ینت  ها  باهص نظری   

ها، ا ناف و یشایع را  وه وف  تر   ؛ها بابند آ م تشانند  بتر ، کنشرران ی  ز  یدتاه نظری   ب  این یعنا ک  ا  ؛اس 

ر   ها  اساس  تحلی  بتر  ا ، این اس  ک  ترایش ب  آن  انشرر ب  بمار آور   از  یرر ینت  تشان کنیم ی  

یعن   ها  ایرماع  ب  بررس  پیشندها  ییان کنشرران سشق  هد؛  ها و ر ه تا حسابرسان را از بررس  تروه 

بررس  پیشندها  ییان کنشرران  ک  چندان  ر همتافر  و ب  هم بسر  نیسرند ک  برشان آنها را تروه قلمدا   

 ا  ۱۳۹۱)یابر ،  کر  

ایع عمشی  هیات یدیره،  احتان  نایع و یدیران اربد واحدها   اعضا  یاایروزه  ر بسیار  از کششرها،  

تمارش ارزیاب  عملرر  و یشاوره یسرق   ر زیین  حسابرس  یدیری   اقرصا   و     همشاره هشاسرار  ریاف  

زیرا آنان عالوه بر وظیه  یتابرت، از  ری  باال  پاسترشی  و یسشوفی  پذیر  برهشر ارند  یسشوالن    ؛هسرند 
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ایا ایل  بر این باورند    ؛ ایرای  واحدها  اقرصا   حر  یمرن اس   فیل  یترن  بر ویش  یشر  تصشر نرنند 

بررس  ب  طرفک ارائ  پیشنها ها  عمل ، ی     و  ایاا  کند   ان   آنان  اقرصا    واحد  برا   آثار یثت   تشاند 

 هد  بررس  عل  روزافمون برا   ریاف  هدیات حسابرس  عملیات  از سش  یدیران  نایع یترلف، نشان ی  

  هر چ  بیشرر ب  رعای   تشیاس      ه بسرر یناست  برا  حسابرس  عملیات  فراهم کر ک  یشضشعات زیر،  

ها  عملیات  و  رف اقرصا    ر واحدها  اقرصا   ب  طشر کل  ب  ینظشر ایاا    فعافی  کارآی ، اثربتش   

    بررس  کای  یقدیات   ر حسابرس  عملرر  یدیری  یشار  زیر باید رعای  بش 

ها ها و افرا  یترلف  ر تشفید، ترویج  سش و  هاف  نکارتیر  از یک  پیچیدت  اطالعات حسابدار ، از تشفید تا ب 

کارتیر  اطالعات از سش   یرر، همچنین، عشای  اثرتذار بر ساهرار و یحرشا  پیام و ییره  ر سیسرم    و ب

نظری  بتر  تتیین  تا ضرورت یعرف  و  باعث بده اس   از    اطالعات حسابدار ،  ب  عنشان یر   کنشرران، 

قش  با یحشری  سیسرم اطالعات، ک  ب  بناسای  انشاع کنشرران و ن  ها  یطرح  ر حشزه یایع  بناس تئشر  

تشری   هنده هر سیسرم را  پر از  و نحشه ارتتاط یشثر بین کنشرران و ایماء  آنها  ر هر سیسرم اطالعات  ی  

نقش اطالعات حسابرس     این تحقیق  ر نظر  ار  یذکشر،   هد، بیشرر آبرار تر   با تشی  ب  یقدیات  نشان ی  

را ارزیاب   یدیری  و فرآیند تدوین اسرراتی  یترن  بر رویرر  بتر  کنشرران  ر ییان حسابرسان رسم   

 نماید  

 مبانی نظری  

 نظریه شبکه کنشگران 

 حقایق کشف از حاک  ک  رایرز نظری  نظیر ،قدیم  ها نظری   سایر هالف بر ،کنشرران بتر  نظری 

 حقیق  ساه  با ؛اس  یررشف اسرشار ینهر  قهریانان یا نشآوران بر یعمشل طشر ب  و پیش یشیش  از پنهان

 آبرار حقیقر  ک  ها  سنر ، زیان نظری   اس    ر هاا یرتتط نشآور   و هاها  سیاه، فناور  )یعت  

 ب  بدیه ، هش  تغییر، تشسط قدرت  بدون و نتشر ه  س  و یابد ی   نشر  ر یایع  یریشز  طشر بش ، ب ی  

 تالش   هاص، ها   ر زیین  کاربر  هنرام کنشرران بتر  عمده تمرکم ک  حاف   ر ؛ بش ی    ا ه سشق یلش

 وام   و بش ی   ایاا  یرحدان از ثابر  نست  ب  ها بتر   واسط  آن  ب ک  اس  فرایند  تشریح برا 

 د یاننی  باز فعافی  ا ای  از های چنین بتر   چرا ح این نرر  اس  ک تشضی  د   ر آنر  یا و یابد ی  

 ا   2005 )التشر،

یرحدان یا  از یره  بدن  عضیشی  با و اسی  ذینهعان از یشفق، یرشیر  ها  بیتر  کنشیرران، بیتر  نظری   ر

 ها بییشه  ر یشیارک  ب  کنشیرران این ک  طشر  ب   ؛تیر ی  بیر  آنها عالیق تهسییر تاوی  و و ینرهعان

 کنشیرران، سیاه  بیتر  کند  نظری  ی   نتال را بیتر   وام هدف هسیرند ک  یای  ها ی  عمل  و فرر 

 و انسیان  ق کنشیررانیعال ک  بیش ی  هلق زیان  سییاه یعت  این  .نرر ی  یعت  سییاه یثاب  ب  را واقعی 



بییر   ب  واقعی  ایا ؛تیر ی  بییر  پایای  نسییت  ب  و بییتر  تنظیم ینهر   یامشع   ر انسییان  ییر

  یرر اثرتذار  و نقش واسییط  ب  و بییشند ی  تهسیییر و تعتیر باورها  عشض،  ر. یابد نم  نشییر کالسیییک

 ا  200۹ ،۳)هارین و تراهام بشند  ی تضعیف یا یابند ی  کنشرران، قشام

 انرقال آن ییر و انسیان  بیتر  بیدن با تسیرر ه یران و زیان طشل  ر ثاب  طشر ب  باورها بر این اسیاس، این

 تیر تصیمیم  یرر، پیاید  ب  عتارت و ندار  بسیرر  فر  یک هاص باور ب  اطالعات این رو، نشیر از. یابند ی 

 و واقعی  اسی  وابسیر  یران و زیان  ر کنشیرران سیایر تیر تصیمیم نیسی ، بلر  ب  ینهر  کنشیرر یک

عم   یطافع  برا  چارچشب  کنشیرران بیتر  عتارت  یرر، نظری  ب   .بیش ی  تعیین سیان بدین ا عا هر نهای 

 نظری  هرچند   اسی  واقع  زندت   ر یشقعی  اانسیان  ییر و انسیان ) کنشیرران کنش و فع  و ایرماع 

 این  ر نیم الو یان کافشن و ییشی  چشن افرا   ایا ؛ی  بیش  بیناهر  التشر نام با بیشیرر کنشیرران بیتر ،

 وف  ؛اسی  یسییر این آیازکننده نشع  ب  ا یطالح کنشیرران بیتر  و یتدع کافشن سیهیم اند  ییشی  نظری 

 ،ژی اپشیشی  وایرهد )یرافیمیک کنشیرران بیتر  از نظری   ی  بیش  یحسیش  آن ا یل  بسیط  هنده التشر

 ،ارا یرال هررای  تار  یررثر، یهانها  نظری ) ییمم ، ویلیاماریموم نیم یههشم و تهاوت و هشی ز ) وفش

 نشییان  بییناهر  تحلی ) تریما آفیریداس   ایر م روش )  تارفینر  هاروفد  ،ایههشم تریم ) سییرس  ییشیی 

)بیریف زا ه و یقدم   اسی  یرأثر تار  تابری  یایع  بیناسی  و  اکر ن روش پدیداربیناسی  )تعلیق ،ایرشن

 ا  ۱۳۹4 حیدر ،

 

 کاستراتژی  مدیریتفرایند 

تشان ب  ضیرورت اسیرها ه از آن پ  بر   با تشی  ب  تغییرات ی   ،با نراه   قیق ب  یههشم یدیری  اسیرراتییک

یحیط  ک   ر حال حاضییر بییرا  زیا   ب  هش  ترفر  اسیی  و پیچیده بییدن تصییمیمات سییازیان ، فموم  

بییش   این برنای   تشن  یسییائ  بیشییرر از تذبییر  یلمشس ی ا  یایع برا  یشایه  با اینبرنای   کارتیر ب 

نرر و نرر، ییایعرراتیییک نیسییی   ییدیریی  اسیییرراتیییک بیا تریی  بر ذهنیر  پشییا، آینیدهچیم  یم برنیایی  اسییی

ها  ایروز  اسی   پای  ها  یدیری  اسیرراتییک بر اسیاس ییمان  اقرضیای  راه ح  بسییار  از یسیائ  سیازیان

کنندتان،  کنندتان یشا  اوفی ، تشزیعها، عرضیی ها  رقی ، بازارها، قیم  رک  اسیی  ک  یدیران از بییرک 

قرار  ار  و این عشای    ؛ها، بسیییرانراران، سیییهایداران و یشیییرریان  ک   ر سیییراسیییر  نیا ویش   ارند  وف 

ها برا  ترین ابمارهای  ک  سیییازیانیر  از یهم ،کنندتان یشفقی  تاار   ر  نیا  ایروز اسییی   پ تعیین

 ا  20۱2 ،4)کایانشس  رراتییک« هشاهد بش تشانند از آن بهره تیرند »یدیری  اس حصشل یشفقی   ر آینده ی 

 
3 - Harmen, & Graham 
4 - Kajanos 



ا  هالق و نشآور عم  کند و برا  بییر   هد ک  ب  بیییشهیدیری  اسییرراتییک ب  سییازیان این ایران را ی 

بیش  ک  سیازیان  ارا  ابررار  ا ن ب  آینده هش  ب   یشرت انهعاف  عم  نرند  این بییشه یدیری  باعث ی 

ها، واکنش نشان تنها  ر برابر کنش  ک این)ن     کند ا   رآید ک  اعمال نهشذ  هایش ب  تشن عم  بابد و فعافی 

 هدا و بدین تشن  سییرنشبیی  هش  را رقم بمند و آینده را تح  کنررل  رآور   از نظر تاریت ، ینهع  ا ییل  

از روش ینظم تر،   کر نکند از یارا  اسیرها ه  یدیری  اسیرراتییک این بش ه اسی  ک  ب  سیازیان کمک ی 

ها  بهرر  را ها  اسیییرراتییک را انرتیا  نمیاید و بدین تشن  اسیییرراتی ها یا تمینی تر راهتر و ینطق یعقشل

تر ید  نیس  ک  این یر  از ینافع ا ل  یدیری  اسرراتییک   ا   20۱۱و یشریرسین،   یاسرین()   کند تدوین  

تر   یهمتشاند  ر یدیری  اسرراتییک نقش   هد ک  این فرایند ی وف  نریا  تحقیقات کنشن  نشان ی ؛ اس 

رعهد ایها کنند  یدیران و کارکنان از طریق  رتیربییدن  ر این فرایند هش  را یرعهد ب  حمای  از سییازیان ی

ترین ینافع یدیری  اسیرراتییک این اسی  ک  یشی  تهاهم و تعهد هر چ  بیشیرر   یر   یرر از یهمکنند ی 

بیش  تا یک این اسی  ک  یشی  فر یر  ی بیش   یر  از ینافع بمرگ یدیری  اسیرراتییدیران و کارکنان ی 

ب  کارکنان تهشیض اهریار بیییش   تهشیض اهریار عمل  اسییی  ک  ب  وسییییل  آن کارکنان تشیییشیق و تریی  

تیر  یشییارک  کنند، هالقی ، نشآور  و هیال پر از  را تمرین نمایند و بییشند  ر فرایندها  تصییمیمی 

 ا  20۱4 )کیم، بدین تشن  اثر بتش  آنها افمایش هشاهد یاف 

 

 حسابرسی مدیریت 

ها  و ایاا  فضییا  رقابر ، هم  فعافی ل  یهان  بییدن ئپیشییرف  روز افمون علم، ترنشفشژ ، تاارت و یسیی

واحدها  تاار ، تشفید  و اقرصیا   را  چار تغییرات  ائم و پربیراب   ر یه  کسی  بازار بیشیرر و سیرع  

 اوضیاع ا   ر چنین ۱۳۹۹اسی  )حمید ،    کر هترفرن از سیایر رقتا و ارائ  یحصیشالت و هدیات با کیهی   

اسییرها ه   ،ک  از یک طرف  بییش   اطالعات   بیش از هر زیان  یرر  احسییاس ی ارائ  اطالعات یاف  یناسیی

  بی  ینظشرأیین نییازهیا  اطالعیات   تی  برا برون سیییازییان  را    ،کننیدتیان  رون سیییازییان  و  ر طرف  یرر

  اطالعات برا  سیریای  تذاران ئها  بهرر و بهین  و آتاهان  یار  کند  این نیازها  حیات  با اراتیر تصیمیم

یدیران ائ  اطالعات ب  وسییل  حسیابدار  یدیری  یاف  برا   و سیایر اسیرها ه کنندتان برون سیازیان و با ار

ها  یاف  چراک  نریا  این تصییمیمات  ر قاف   ییشرت  ؛ا۱۳۹5بییش  ) یانر   یلم  و همراران، یرتهع ی 

 ییا   سیشیار و )کند  یتنا  تصیمیمات آنان را فراهم ی   برا  اسیرها ه کنندتان برون سیاریان ارائ  بیده و

حسیییابدار  یدیری  فرآیند تشیییتیص، اندازه تیر ، انتابییی ، تحلی ، تنظیم و تغییر و ا   ۱۳۹۷ ،همراران

ارتتاط اطالعات یاف  و عملیات  اسیی  ک  برا  برنای  ریم ، ارزیاب  و کنررل سییازیان و حصییشل اطمینان از 

ا  ۱۳۹۷  ،بحر  ثافثطافت  و  )  تیر شط، یشر  اسرها ه یدیران قرار ی حسابدار  و نحشه اسرها ه از ینابع یرب



ها  یاف  برا  افرا  هارج از سیازیان )تروها یدیری  یانند بسیرانراران، سیهایداران و همچنین تنظیم تمارش 

ا  حسییابدار  یدیری  ۱۳۹۳یرایع قانشن  و یافیات  را نیم  ر بر ی  تیر  )یقدسیی  پشر و ابراهیم  کر فر،  

ها  یاف  یک واحد فرآیند پر ازش  ا ه  برات  یشثر  یها  عمل  اسییی  ک  از طریق ب  کارتیر  روش  انشییی

 هد و از    سیریاب  ب  اهداف یشیتص یار  ی ریم  یناسی  برایدیری  را  ر برنای اقرصیا  ، از یک سیش 

اهداف از پیش تعیین بییده فراهم تیر  عاقالن  و ینطق  را برا   سییریاب  ب   تصییمیمبییرایط    ،سییش   یرر

ا  حسیابدار  یدیری  فرآیند  اسی  یشیرم  بر ابعا  یرعد    ۱۳۹5رو پشیر  و همراران،  کند )رهنما   ی 

هدف اسیاسی  حسیابدار  یدیری    ها و یهاهیم الزم برا  برنای  ریم  یشثر تصیمیم تیر  یناسی یانند روش 

ران دااین ا یشل نیازها  سیهای  کمک ب  سیازیان ب  ینظشر ب   سی  آور ن ا یشل اسیرراتییک آن سیازیان اسی 

هش  را از  یرر رقیتان   ،بییرک ،کنند  اسییرراتی  راه  اسیی  ک  ب  کمک آن  و  یرر یشییرریان را برآور  ی 

 ا  ۱۳۹6 کند )رهنما  رو  پشر  و رسرم  یازوی ،یرمایم و یایراه واال  هش  را پیدا ی 

  تجربیمروری بر پیشینه 

با   ر چارچش  روندها   ا  20۱۹)    5پارکر و همراران  ا الح یدیری  عمشی  یدید یهان  و پدیده یرتتط 

نقش اساس  ذینهعان  ر هدای   پر اهرند و    کشف افمایش عملرر  حسابرس   ر اسررافیا   ب حسابرس  عملرر 

بد حسابرس  عملرر  تداوم  ابر  اس ؛ ایا این تداوم   ا ند  نرایج نشان  ا  ر عملرر  آن را یشر  بررس  قرار

ریم تهرمان    ب     ک  همیش  ب   شرت پیشسر  و  ر سر تا سر حشزه قضای  حسابرس  اتهاق بیهرد   تشن  نتش ه این

  ؛ ارزیاب  نرایج برنای  یرمرکم بده اس   بر حسابرس  ر هصشص اهداف یحریان  حسابرس  عملرر  ک  اکیداً  

 ر حاف  ک  این تشن  ب  نظر ی  رسد ک     ؛ انرشار تمارش ها  علن ، تشی  و کنررل پایدار را حهظ ی  کند 

، این یشار   این  ب  اعرنای  سرحسابرس ک  ب  نقد سیاس  ها   وف  ی  بابد؛ با ویش   تشیا  این یشضشع  

سان  ها و عمشم  ها و نمایندتان یال ، ر  AGاز روابط یسرقیم و ییر یسرقیم تررار بشنده ییان  شاحد ب 

 .کند یر م را آبرار ی  

 ها پر اهر سازیان  ر یرپارچ  اطالعات  ها سیسرم تش یف نقش ب  تحقیق   ر ا20۱۹)  6مراران ه و هایشون

 ها  برنای  سیسرم ک  اند  کر ه تیر  نریا  تشن  این آنها  .اند  کر ه اسرها ه کنشرران بتر  نظری  از و

  س  و ایران هلق پایان  ر یهم این  یابند   ی  پیشند  سازیان  حسابدار  فرآیندها  با سازیان، ینابع ریم 

 .ساز  ی  ییسر را ینابع و عملیات و یریان یاهی  حشل یایع حقیق  ابعا  کار 

آیا یشارک  اقرصا   بین برکا  یرعهد یسرق  و یشرر ، تهدید  برا   ک     کر  ا بررس  20۱8)  ۷الیرینن

نمشن  از    264با اسرها ه از بازنرر  همرراز    .اسرقالل حسابرس و همچنین کیهی  حسابرس  اس  یا هیر
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حسابرسان یسرق  فنالند ، ب  بررس  این یشضشع پر اه  ک  آیا این احرمال ویش   ار  ک  اندازه اقرصا   

بش ،  تیر  ی  یحشر، کیهی  حسابرس  را ک  از طریق ییمان انطتاق با اسراندارها  حسابرس  اندازه-یشرر  

 هد ک  حسابرسان فنالند   ارا  اسرقالل  ر سطح باال را نشان ی  واحد    یا هیر هد تح  تاثیر قرار ی  

یحشر )تر ش یعایالتا تا حد کم  بر کیهی  حسابرس تاثیرتذار  -اترچ  اندازه باال  اقرصا  یشرر    ؛هسرند 

ی  باالتر  را  تر، کیهاس   بشاهد اندک   ر این زیین  ویش   ار  ک  حسابرسان احرماال برا  یشرریان بمرگ 

 هند ک  این تهدید یاف   ر حشزه ینافع بتص  ک  یشر  حمای    هند  نرایج همچنین نشان ی  نشان ی  

یا تر     رآید با اور ه  ر این ی    ینار   ب  کاهش پیشند اقرصا   با یشرر   ؛سطح  رآید باال  با آور ه اس 

 .ب  عنشان عایل  برا  ثروت اقرصا   اس 

را  ا یطافع  20۱8)  8ران بالندن و همرا نمشن  ا   از برک با  بین  ا   برا   وره  اسپانیای   ها  فهرس  بده 

ب  عنشان پروکس  برا  کیهی  هدیات    ،ها  یاف  یشرر و از کیهی   شرت    ا ند اناام    20۱5تا    2008

کیهی  هدیات    بر   نرایج، پشریتان  سازتار و قش  را برا  تاثیر یثت  حسابرس زن کر ند حسابرس  اسرها ه 

 هند ک  یر ان و زنان ترایش ب  حسابرس  انشاع  نشان ی ایشان ها    اترچ  یافر  کنند حسابرس  فراهم ی  

 .بشند ها هدای  نم یترلف یشرریان  ارند، نرایج، تشسط این تهاوت 

 اکرشاف  با یشر   ،یطافع   پروژه پاسترشی  عنشان ا  ر تحقیق  تح 20۱۷)  ۹ریمانیا  اوار  و بشرتا روبن

یههشم اسرها ه با کنشرران، بتر  نظری  از اسرها ه   ریافرند ک  کنشرران بتر  نظری  و پاسترشی  از 

  .اطالعات  ارند  افشا  طریق از ارزیاب  و پاسترشی   ر انرقال یهم  نقش )یصنشعاتا ییرانسان  بازیرران

 از طریق و تر یده تشزیع ها بتش بین کار فرایند  ابردا  پروژه  ر  ر پاسترشی  ک   ریافرند  همچنین آنها

طریق نهایرا و انرقال کنشرران، تصشی  یراح   ،این بر عالوه  .بش ی  بازساز  پروژه اهداف ترمی  از 

 .تر  ی   افمای  ،بابد بده  طراح  آنر  بدون هش بتش  یافتا پاسترشی 

ا  ر تحقیق  با عنشان تاثیر سشتیر  رفرار   ر تصمیمات سریای  تذار  پرتهش  یک ایده  20۱5)  ۱0سشکانیا

تاثیر   و  یطافع   واقع  رفرار   ر  یاف   ک   بدین  شرت  پرتقش   ا    تذار   سریای   تصمیمات  یدید   ر 

احساسات   بناه ،  آریان،  یانند  روانشناس ،  نرفاکرشرها   بابد   ی   فرهنگ  ک   و  کر   ثاب   و   کار  ایج 

  بابد ح  تاثیر عشای  روان  و عا ه  ی  تذار  ت هد تصمیم ها  سریای  ها  یاف  رفرار  نشان ی  پارا ایم

ا ارتتاط بین ایما  سیییسییرم حسییابدار  یدیری ، ابهام، عدم تمرکم و عملرر  ۱۳۹۷طافت  و بحر  ثافث )

ها  ها  تشفید  بیهرسیران بنا  را یشر  بررسی  قرار  ا ند  یایع  آیار  پیوهش را بیرک یدیران بیرک 
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تشیییریی  ی   هد  ابمار اندازه تیر  پیوهش   ۱۳۹5تشفیید  فعیال بیییهرت  ییینعر  بنیا  ط   وره زیان  

پرسیشینای  اسی  و برا  آزیشن فرضیی  ها  پیوهش از آزیشن فیشیر و تحلی  رترسییشن اسیرها ه بیده اسی   

بین ابهام کار  و سییسیرم حسیابدار  یدیری  رابط  یعنا ار و یثتر  ویش      هد ی فر  ها  پیوهش نشیان یا

ندار   بین عدم تمرکم و عملرر  یدیران با سیییسییرم حسییابدار  یدیری  رابط  یعنا ار و یثتر  ویش   ار    

ار  و عملرر  یدیران اسیی   سیییسییرم حسییابدار  یدیری  فاقد اثر یداهل  تران  بر رو  ارتتاط بین ابهام ک

 ر حاف  اسیی  ک  سیییسییرم حسییابدار  یدیری   ارا  اثر یداهل  تران  بر ارتتاط بین عدم تمرکم و   ،این

 .عملرر  یدیران اس 

حسیابرسیان با تأکید بر   کارت ا ب  بررسی  نرربی  ب  بیم از  سی   ا ن  یاح۱۳۹۷حسیاس یران  و همراران )

ند   ر یطافع  تالش بیید با اسییرها ه از  یدتاه ها  هترتان حرف  و حسییابرسیی  عملرر  یدیری  پر اهر

 انشیراه و آزیشن فریدین، ضیمن یشبیراف  از یشیرل  ک  هم اکنشن بسییار  از حسیابرسیان بیای  ب  آن اذعان 

 ارند، ضییمن تأکید بر حسییابرسیی  عملرر  یدیری ، ب  بییناسییای  عل  و راه ها  عالج بیم از  سیی   ا ن  

ها، تمینش  کارت برسیان پر اهر  بیش   نرایج بررسی  ها نشیان  ا  ک  کم بش ن تعدا   یاححسیا  کارت  یاح

ترین عل  ایاا  و افمایش بیم از  سی  حسیابرس تشسیط یدیری  و تعد  یشسیسیات حسیابرسی  کشچک، یهم

حسیابرسیان هسیرند  از سیش   یرر، ا یام یشسیسیات حسیابرسی  کشچک و تشیری  یشسیسیات  کارت  ا ن  یاح

ترین  یهم ؛ایاا  کمیر  حسیابرسی  یسیرق   ر بیرک  و یحدو سیاز  ایاا  یشسیسیات حسیابرسی  یدید بمرگ،  

 .حسابرسان ی  بابند  کارت ها  کاهش بیم از  س   ا ن  احراه

انریمش و تعهد ا  سییسیرم اطالعات حسیابدار  یدیری ،  ب  یدفتند  نقش واسیط ا  ۱۳۹5نماز  و رضیای  )

نریایج پیوهش ریم  راهتر   و ایایا  ییازا  بش یی  ا  ییدیران هیدییات  رییان  پر اهرنید  سیییازییان   ر برنیایی 

ریم  راهتر   باعث یازا  بش ی  ا  نشیییان  ا  یشیییارک  یدیران هدیات  ریان  و بیمارسیییران   ر برنای 

 بیشیرر ی  بیش   همچنین، سییسیرم اطالعات حسیابدار  یدیری  و تعهد سیازیان  عاطه   ر این بین ی 

ایا انریمش بش ی  ا  اسیرقالل حاکمیر   ارا  تشانای  ایها  چنین نقشی    ؛تشانند نقشی  ا  واسیط  ایها کنند 

  نیس 

 

 فرضیه های پژوهش  

 : ی  بش  تدوین زیر  شرت ب  فرضیات تحقیق یسئل  بیان و یشضشع ب  تشی  با

 ویش   ار    ار  یعناارتتاط  : بین بتر  کنشرران و حسابرس  یدیری اولفرضی  

 ویش   ار    ار  یعناارتتاط  : بین حسابرس  یدیری  و تدوین اسرراتی  ومفرضی  

 



 

 

 روش شناسی پژوهش 

یایع  آیار      اس   پیمایش   و  تش یه    ها، ا ه   آور   یمع   و   بیشه   نظر   از   و   کاربر     هدف،  نظر  از  پیوهش   این

ک     بابد ی   سازیان حسابرس  و سایر یلسسات حسابرس  ر این تحقیق کلی  حسابرسان رسم  بای   ر  

  حام نمشن  براساس یدول یشرتان   نهر بش     250بای     و  یدیری  فعال اس   حسابرس  یدیری  ر آن بتش  

تیر  تصا ف  سا ه انرتا   ا  و ب   شرت نمشن  ا  چند یرحل  تیر  هشب  و با روش روش نمشن    نهر  250

پاسخ  ا ند   بد  پرسشنای   ب  سشاالت  و  اول ند  اناام    ، ر بتش  ا   کرابتان   ب   شرت  اطالعات  تر آور  

ب  این  شرت ک  با یطافعات کرا  ها و یاالت  اهل  و هاری  و اسرها ه از اینررن  ب  یطافع     ؛بش ی  

سشنای  یحقق ساهر  و  یشضشع پر اهر  ی  بش  و سپ   ر بتش  وم از روش ییدان  و نیم اسرها ه از پر

ش آربیش   بش   روش تر آور  اطالعات  ر این پیوهلم  و پیشین  تحقیقات اسرها ه ی  یترن  بر یتان  ع

این پیوهش     تر آور  اطالعات از پرسشنای  یحقق ساهر  اسرها ه بد   ب  ینظشر   و پرسشنای  ا  ی  بابد 

  - ها کشفمشتروفرها  یشر  بررس ، با اسرها ه از آزیشنها، پ  از بررس  آیار تش یه  یعیابرا  آزیشن فرضی 

ابردا با اسرها ه از   بشند ها آزیشن ی  ، فرضی SPSS  20اسمیرنشف و  یقایس  ییانرین با اسرها ه از نرم افمار

تیر  و سپ  روش یناس  برا   ها یشر  آزیشن قرار ی اسمیرنشف، نریال بش ن  ا ه  – آزیشن کشفمشتشروف  

تیر   این آزیشن ک  ب  افرتار  و آیار ان روس  ب  این نام هشانده  ها  یشر  اسرها ه قرار ی ضی  آزیشن فر

ا  برا  تعیین همرشن  اطالعات تارب  با تشزیع ها  آیار  ینرت  اس    ر  بش ، روش ناپارایرر  سا هی 

یشتص با پارایرر یعین  اس     تیر ، تشزیع یشاهدات و تشزیعاین آزیشن فرض  هر  ک  یشر  آزیشن قرار ی  

ک  پیوهشرر با حدس و قرائن یترلف یعرقد اس  تشزیع یشاهدات با آن تشزیع یشتص همتشان   ار  )آذر  

  ، ا و اتر نریال نتابد t-testها  پارایرریک )روش  از روش   ،ها نریال بابد ا  اتر تشزیع  ا ه۱۳8۷و یشین ،  

ا اسرها ه بش   همچنین ب  ینظشر  binominal testا  آزیشن  و یمل ها  ناپارایرریک )روش  باید از روش 

و روش آفها  کرونتاخ، اسرها ه بد  ضری  آفها     SPSS   20ارزیاب  پایای  پرسشنای ، با اسرها ه از نرم افمار 

از ابداع بده و یر   پایترین روش یرداول   کرونتاخ تشسط کرونتاخ  یا  و  اعرما  پذیر   اندازه تیر      یاها  

پرسشنای    ینا  هایشفه    اس  سشاف  اسرها ه بده  ۷6 ر این پیوهش از یک پرسشنای    پرسش نای  هاس  

  2۷   ) ارا   بتر  کنشرران و حسابرس  یدیری  سشالا،    ۳۳   ) ارا بتر  کنشرران و تدوین اسرراتی   بای :  

   بابد   ی سشالا  ۱6   ) اراحسابرس  یدیری  و تدوین اسرراتی  سشالا، 

 



 

 

 یافته های پژوهش 

 توصیفی  یافته های

یمعی  بناهر  سطح تحصیالت، تارب     : یرغیر  4 ر این یطافع  با اسرها ه از  یشتصات پاسخ  هندتان  

 ر د   44  ، پاسخ  هندتان فشق  یپلم   ر د   2/۳  کار ، نشع فعافی  حسابرس  و ینسی  بررس  بده اس  

 ر د پاسخ  هندتان تارب     26/ 4 ر د  ر یقطع  کررا بش ند     2/۱فشق فیسان  و   ر د    4/50  ،فیسان 

  2/۹سال تارب  کار  و   ۱5تا    ۱0 ر د    ۱6  ،ارب  کار سال ت  ۱0تا    5 ر د    6/۱۷  ،سال  5تر از  کار  کم 

 ر د حسابرس     2/۱۳سال تارب  کار   ابرند     20 ر د باال     8/۳0سال تارب  کار  و    20تا    ۱5 ر د   

 ر د    2/ 4  ، ر د حسابرس  واحدها   وفر    2/5  ،  ر د حسابرس   اهل   ۱۳/ 2  ،یسرق  فعافی   ابرند 

ینسی  افرا  پاسخ  هنده      ر د سایر بش ند   ۳/ 6  ،برس  فناور  اطالعات  ر د حسا  2/ 8  ،حسابرس  عملیات 

 بش ند   یر   ر د   ۷0/ 4و   زن  ر د   6/2۷

 

 آمار استنباطی  

 بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

ها  پیوهش اسیرنراج ینطق   رباره فرضیی ها  آیار  و یحاسیت  آیاره آزیشن یناسی  و  برا  ایرا  روش 

برا  این ینظشر آتاه  از    ترین عم  قت  از هر اقدای ، انرتا  روش آیار  یناسی  برا  پیوهش اسی یهم

ها از اوفشی  اساس  برهشر ار اس   برا  همین ینظشر  ر این پیوهش از آزیشن یعرتر کشفمشتروف  تشزیع  ا ه

ها  پیوهش اسیرها ه بیده اسی   ر این آزیشن با تشی  ب  برا  بررسی  فرض نریال بش ن  ا ه  ۱۱اسیمیرنشف

 ا نها ه بده اس :هفرضیات زیر تام ب  بررس  نریال بش ن  ا ه

: H0 ؛ها  ارا  تشزیع نریال هسرند  ا ه 

H1 ها  ارا  تشزیع نریال نیسرند :  ا ه 

تر از با تشی  ب  یدول آزیشن کشفمشتروف اتر سیطح یعنا ار  برا  کلی  یرغیرها  یسیرق  و وابسیر  بمرگ

 بابند ها نریال ی بابد تشزیع  ا هتر بمرگ ر د  5هطا  سطح 

 

 
11 kolmogorov smirnov 



 

 

 آزمون نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی :1جدول  

 نریا    ار  یعناسطح  آیاره آزیشن یرغیر

 نریال نیس  000 0 2۹4 0 بتر  کنشرران 

 نریال نیس  000 0 245 0   یریید رس حساب

 نریال نیس  000 0 245 0   اسرراتی نیتدو

 

 ؛ بیابییید ی کمرر   05/0کی  سیییطح یعنیا ار  آزیشن برا  تمیای  یرغیرهیا از    ییذکشربیاتشیی  بی  یقیا یر ییدول  

کننید  فیذا برا  تشزیع یرغیرهیا از تشزیع نرییال پیرو  نم  ر  بیییده و فیذا  H0تشان بییان کر  کی  فرضییییی   ی 

 بش  ها  ناپارایرر  اسرها ه ی بررس  روابط یرغیرها  پیوهش و بررس  فرضیات از روش 

 های پژوهشبین شاخصبررسی روابط 

ها ب  وسیییل  آزیشن همتسییرر   ر این بتش برا  آزیشن همسییترر  ب   فی  ناپارایرر  بش ن تشزیع  ا ه

 اسپیرین ب  بررس  رابط  بین یرغیرها  ا ل  پر اهر  بده اس   

 

𝐻0  ار  ویش  ندار   یعنابین  و یرغیر رابط   ∶ 

𝐻۱  ار  ویش   ار   یعنابین  و یرغیر رابط   ∶ 

 : همبستگی میان متغیرهای پژوهش 2جدول  

   اسرراتی نیتدو   یریید رس حساب بتر  کنشرران  عای  

 **733. **727. 1 بتر  کنشرران 

 **686. 1 **727.   یریید رس حساب

 1 **686. **733.   اسرراتی نیتدو

 

و   %5 ار   ر سییطح    یعنا، عالی  **  %۱0 ار   ر سییطح  یعناعالی  * نشییان  هنده    یذکشر، ر یدول  

 اس    %۱ ار   ر سطح  یعناعالی  *** 



 

 

 

 برازش مدل

ا، ضری  رترسیشن  اسراندار  بده تاثیر بتر  کنشرران بر  ۱بده )بر  بماره  با تشی  ب  یدل برازش  ا ه

رترسیشن  اسراندار  بده تاثیر بتر  کنشرران بر تدوین اسرراتی   ، ضری   8۹۹/0حسابرس  یدیری  برابر  

بابد  یقدار ضری  تعیین  ی   5۹5/0تاثیر یرغیر حسابرس  یدیری  بر تدوین اسرراتی  برابر    و   0/ ۳۱۷برابر  

ک  یرغیرها  حسابرس  یدیری  و    یعنااین  ب  ؛اس  ۷۹4/0برابر  ا برا  یرغیر تدوین اسرراتی 𝑅2تعدیل  ) 

 کنند  ر د از واریان  یرغیر تدوین اسرراتی  را بیان ی  4/۷۹بتر  کنشرران 

 

 ضرای  رترسیشن  اسراندار  یدل پیوهش  :ا۱بر  )

 ار بش ن ضرای   یعنابا تشی  ب  این ک   ر نرم افمار اسمارت پ  ال اس از یقدار آیاره ت  برا  بررس   

 ار  از یقایس  یقدار    یعنابرا  بررس     ؛بابد ی   ۹6/۱عد     %  5ش  و این یقدار برا  هطا   ب اسرها ه ی 

  ۹6/۱ب  طشر  ک  اتر یقدار آیاره ت  از یقدار    ؛تر  اسرها ه ی    یذکشر روابط با عد  یهروض    آیاره ت  

بش  تمای   یالحظ  ی   باال با تشی  ب  بر     ، ار اس   بنابراین یعنابیشرر بابد، رابط  نشان  ا ه بده  

 بابد روابط یدل یعنا ار ی 

 



 یدل پیوهش   T-Value  یریقا   ا:2بر  )

 

 وجود دارد.  داری معناارتباط  بین شبکه کنشگران و حسابرسی مدیریت: اولرضیه ف

 :ا ب  برح ذی  ارائ  بده اس 4ا و )۳نرایج آزیشن فرضی   وم  ر یدول )

 فراوانی جنسیت افراد  .3جدول  

  ر د تامع   ر د یعرتر  ر د فراوان  

 2 28 2 28 6 2۷ 6۹ زن 

 0 ۱00 8 ۷۱ 4 ۷0 ۱۷6 یر 

  0 ۱00 0 ۹8 245 ک 

   0 2 5 بدون پاسخ 

 

 فراوانی سمت افراد   .4جدول

  ر د تامع   ر د یعرتر  ر د فراوان  

 7.5 7.5 7.2 18 کمک حسابرس
 38.1 30.5 29.2 73 حسابرس 

 52.3 14.2 13.6 34 حسابرس اربد 
 66.5 14.2 13.6 34 سرپرس  حسابرس  

 77.4 10.9 10.4 26 سرپرس  اربد حسابدار  
 90.4 13.0 12.4 31 یدیر حسابدار 

 100.0 9.6 9.2 23 حسا   ار  بریک 
  0 ۱00 6 ۹5 2۳۹ ک 

   4 4 ۱۱ بدون پاسخ 

 

ضیری  رترسییشن  اسیراندار  بیده تاثیر بیتر  کنشیرران بر حسیابرسی  یدیری  ا  4و )  ا۳)با تشی  ب  یدول  

بابید ک   ی   ۹6/۱و بیشیرر از   ۷22/۳8ت  برا  این ضیری  برابر  همچنین یقدار آیاره     بابید ی   8۹۹/0برابر  

اسی   ب  طشر کل  نرایج برآور  یدل، حاک  از آن اسی    %5 ار بش ن این ضیری   ر سیطح هطا  یعنانشیان از  



بیتر  کنشیرران عتارت    و ب بیش   تحقیق تایید ی   اولیعن  فرضیی     ، یهر ر  بیده و فرض یقاب  ک  فرضیی 

  ار     اریعنا ریتاث  یریید  رس بر حساب

یدیری  حسابرس     –حسابرس اربد    – و یتاحث تهر  بده کنشرران ) حسابرس    اول با تشی  ب  نرایج فرضی   

ب یدیری   فرآیند  سریای  نراه ا  ر  و  اقرصا    سازیان تذار ها   سش  ها   یقشف   نظیر  تهسیرهای     ها  ر 

آنحسابدار  بش ن  پایدار  و  باال  آور   تشی   ، ، سش   یعیارها   با  ب   تاار   ر  یترلف سش   ر چره    ها  

افمایش  ر ندا ن    – ها  ربد کم  و کیه  فعافی –اقرصا   و همچنین قیم  کاف  برک وضعی  ها  کالن  

  هند     حسابدار  را ی  پر اه  تعمیرات  ر تحقق اهداف و اهمی   ا ن ب  اطالعات حسابدار  بشییه سش 

 وجود دارد.  داری معناارتباط  راتژیبین حسابرسی مدیریت و تدوین است :دومفرضیه 

   بده اس :ئا ب  برح ذی  ارا6ا و )5 ر یدول )  ومآزیشن فرضی   نرایج

 فراوانی تحصیالت   .5جدول  

  ر د تامع   ر د یعرتر  ر د فراوان  

 3.2 3.2 3.2 8 کار ان  
 47.8 44.5 44.0 110 کاربناس  

 98.8 51.0 50.4 126 کاربناس  اربد 
 100.0 1.2 1.2 3  کرر 
  0 ۱00 8 ۹8 24۷ ک 

   2 ۱ ۳ بدون پاسخ 

 

 فراوانی رشته تحصیلی  .6جدول  

  ر د تامع   ر د یعرتر  ر د فراوان  

 77.9 77.9 77.6 194 حسابدار  
 89.6 11.6 11.6 29 حسابرس 
 98.0 8.4 8.4 21 یدیری  

 100.0 2.0 2.0 5 سایر ترایش ها 
  0 ۱00 6 ۹۹ 24۹ ک 

   4  ۱ بدون پاسخ 



 

   اسیرراتی  نیبر تدو   یریید  رسی حسیابا ضیری  رترسییشن  اسیراندار  بیده تاثیر  6و )  ا5)با تشی  ب  یدول  

بابید ک   ی   ۹6/۱و بیشیرر از    ۳۷0/5ت  برا  این ضیری  برابر همچنین یقدار آیاره    بابید ی   5۹5/0برابر  

اسی   ب  طشر کل  نرایج برآور  یدل، حاک  از آن اسی    %5هطا   ار بش ن این ضیری   ر سیطح  یعنانشیان از  

 رسی  حسیاب ،عتارت   و ب بیش   تحقیق تایید ی    ومیعن  فرضیی     ، یهر ر  بیده و فرض یقاب  ک  فرضیی 

   ار   ار  یعنا  تاثیر اسرراتی نیبر تدو  یریید 

با تشی  ب  یتاحث نظر  پیوهش حسابرس  یدیری  بای  طراح  و اسرها ه از    وم ر تحلی  نریا  فرضی   

اطالعات حسابدار   ر  اه  سازیان اس    یامشع  ا  از قشاعد ثاب  را ی  تشان ب  حسا  آور  ب  عنشان  

ها  ترنشفشژ  اطالعات ایران تمرکم    تقسیم ها  سازیان از طریق تشسعهای  ب  ینظشر  سریاب  ب  هدف روش 

 ر تقسیمات اسرراتییک  بیشرر بر تسررش حسابرس  یدیری  و بهتش  تصمیم تیر  و ب  عنشان نقش پشریتان  

 کند    را ییسر ی  

 بحث و نتیجه گیری 

ک    نشان  ا   تحقیق  اول  بر حسابفرضی   کنشرران  بتر      ار       ار یعنا  ر یتاث    یریید   رس بتر   هدف 

ها   ، یدلهاز کنشرران انسان  و ییر انسان  )نرم افمار، ست  افمار،  سرشرافعم  کنشرران تعیین یایع  ا  ا

ها  تذبر  ب  ینظشر  ، تاربیات یرشاف  سالتحلی  و راهرارهاا برنای  زیرساز  کنررل نظارت، تصمیم تیر 

رم اطالعات حسابرس  یدیری  و ارتتاطات  ارائ  هط یش   حیح و نظایر اینها با رویرر  یایع  بناس  از سیس

ها ب  ینظشر حهظ و وضعی  و  تذاران و یدیران  احتان برک  طالعات سش یند   ر اهریار سریای  بین آنها ا

ا چشم اندازها  یترلف و قابلی  اترا بدون این  رکش   –رونق ها  یترلف )ای  تذار   ر یشقعی تشسع  سری

   هد  ر اهریار آنها قرار ی  تذار   یک برایط عین  باال و ربد سریای  اطالعات و تماربات و برهشر ار بش ن از  

ک یلثر و  ک  یسرلمم تمای  این اطالعات و ایده ها  نش  ر تعیین اهداف  ر چارچش  اهداف سازیان  کم

 هد ک   ر فرآیند تدوین اسرراتی  تشی   طشر کل  نرایج تحقیقات نشان ی    ب  کنند ا ی  نقش کارآید  را ایه

ب  اطالعات حسابرس  یدیری  و  رت ارتتاط بین آنها از طریق بناه  پیشند ییان کنشرران از حیث یحرش   

 ا20۱۹همراران ) و نهایشو و با نرایج تحقیقات  بناه  تعای  بین آنها ضرور  انرار ناپذیر اس     نیم و بّدت و  

سشکانیا  ، بش ه و با نرایج تحقیقات سشا انطتاق  ابر  و هم ۱۳۹8ا، رسرم  و همراران ) ۱۳۹۷حساس یران  )

 نتش ه اس   یه ا هم ۱۳۹۷و  ریای  و عمیم  )  ا20۱5)

فرضیی   وم      ار   ار یعنا  تاثیر  اسیرراتی  نیبر تدو   یریید   رسی حسیاب  فرضیی   وم تحقیق نشیان  ا  ک 

تیر  راهتر   و بلند یدت ب  همراه م ر حقیق  ب  یدیران بینش بیشیرر   ر تصیمی   بیش تحقیق تایید ی 

فرآیند اسیرراتی  بعنشان یک یقشف  اسیاسی   ر بر     هد ف و تحلی  ها  با ارزش افمو ه ی ها  یترلتمارش 



،  وره بحران کشتاه یدت و تصیمیمات اسیرراتییک   ها  یترلف برا  رسییدن ب  چند عملیاتکلی  روش    تیرند 

ها  سیاهرار ، نظام ایرماع ، اقرصیا   و یرون  سیازیان  ترتشن ب   وره تغییرات سیریع یحیط  رون  و ب

ها  ر ، ینابع اوفی  و نظایر اینسیییاسیی ، بییرایط تحشالت ناتهان ، پیش بین  ناپذیر، کمیاب  ب  بحران انرژ 

، پیش اهیم نیرو  کار و بازاریاب  بیرک ، تظشر ارائ  راهرارها، یحاسیتات تشناتشنها ب  ینبیرک   سیازیان و

تذار  ب   ابرن اطالعات کیه  حا   ک   ر تصمیم تیر ، سریای آینده و ضیمن آن بین  بیرایط و وضیعی 

ب  اسیرراتییک با تشی   از ارقام حسیابدار  ضیرور  اسی  و این افرا  یترلف هسیرند ک  بر اسیاس تصیمیمات 

تصشیر  رس  از یک   بش ت  ی تشانند ارقام را بصشرت یررش   رت کنند ب  عتاروضعی  برک ، سازیان ی 

ارکر ها  سییسیرم اطالعات  و تشاند با اسیرها ه از فناور  اطالعات و کزیرا یک فر  ی   ؛کنند هدف ارائ  نم 

ران یشیاوره ب  یدیران و  یاحتان بیرک    تصیمیمات اسیرراتییک  و  آیار  ب  یحاسیت  ارقام بپر از هاتحلی 

ها  فعل  و آینده رو نتیند ط ب  بیرایط اوضیاع بیرک  از یشقعی یترن  بر اتتاذ تصیمیم سیاز  ینطتق  ینش

اه تیر   رسی  اسیرراتییک سیازیان ب  همر  ب  ینظشر  سیریاب  ب  هدف و یه آتاهان  بر یتنا  پیش بین

نظیر   ،یافر  ها  حا ی  از این فرضیی  یا یافر  پیوهشیرران این حشزه  سیاز اقدایات بیتصی  را ییسیر ی 

تطابق  ابییر  و با   ا۱۳۹۷ا، طافت  و بحر  ثافث )۱۳۹8و رسییرم  و همراران ) ا20۱۹همراران ) و هایشون

 .انطتاق کای  ندار  ا ۱۳۹5نماز  و رضای  )ا، 20۱۷ها روبن بشرتا و  اوار ریمانیا )بعض  از پیوهش

 تشان ب  یشار  زیر اباره کر  :ق حاضر ب  پیوهشرران آینده را ی پیشنها ها  تحقی یهم ترین

از ینظر یایع  بیناسی  ب  نقش کنشیرران  ر تماربیرر  یاف  تشی  و   بیش  ب  یحققان آینده پیشینها  ی   ۱

 کنند؛پیوهش 

تر   با تمرکم تحقیقات بین ربیر  ا   یشضیشع حسیابدار  انرقا    چنین ب  یحققان آینده پیشینها  ی هم   2

    کنند یترن  بر نقش کنشرران  ر حشزه حسابدار  یدیری  و سایر باه  ها  حسابدار  تحقیق و پیوهش  

 ر چارچش  حسیابدار  یدیری  رفرار  یشضیشع تحقیق را   بیش  ک پیشینها  ی   ب  یحققان آینده بیمارتر   ۳

   کنند ایرا با فرر بررس  و 
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  بشبرر  کاربر    علم    انشراه  بیراز،  انسان ، علشم  و  حسابدار  و  اقرصا   یدیری ،

  کیهی    با   حسابرسان  ا    حرف     الحی    و  تارب   اهالق،   رابط    ،ا۱۳۹۷)  اکرم  عمیم    و   عتاسلع     ریای ،  ❖
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 .یدیری ، سال نهم، بماره بیس  و نهم
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عدم تمرکم و عملرر  یدیران برکرها  تشفید  بهرسران بنا ، فصلنای  علم  پیوهش  حسابدار  یدیری   
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  چهار و بیس   بماره بشم،   سال یدیری ، حسابرس  و حسابدار   انش پیوهش   علم  
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Abstract  

Auditing as a knowledge of experience and skill that in the path of growth from both 

perspectives of knowledge and professionalism is always intertwined in various 

dimensions with the environment and society of the organization and company and in 

the path of developmental progress and interaction with actors and actors and many 

networks In communication and interaction The theory of actors pays attention to the 

relationship of variables and the relationship between them. Management auditing will, 

in fact, play a decisive role in the fate of a business. The theory of the network of actors, 

which is considered to be the development of a wider stream of schools of thought of 

social constructivism and technology, examines the social and technical dimensions 

simultaneously, creating, surviving and stabilizing networks consisting of human and 

non-human components (individuals, organization). , Communication software and 

hardware, and infrastructure standards). The present study was a correlational and 

scientific study using a questionnaire on 250 auditors, as well as public and private 

auditing institutes and stock exchanges, and statistical analyzes were performed based 

on SPSS software. The research results show that there is a significant relationship 

between the network of actors and management auditing and there is a significant 

relationship between management auditing and strategy formulation. Keywords: Actor 

Network Theory. Strategy development process. Management audit  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 پیوست 

 

 پرسشنامهالف(  

 سم  تعاف  اب

  .................................................................................پاسخ  هنده یحررم

 ؛با عرض سالم و هسر  نتابید

تتیین نقش اطالعات حسابرس  یدیری  و فرآیند تدوین اسرراتی  یترن  بر احررایاً ب  ینظشر اناام تحقیق   ر ارتتاط با 

بش  ضمن یطافع  یشضشع و هدف تحقیق، با  تقاضا ی  ،از حضرتعاف  ب  عنشان هتره  ر این یشضشعرویرر  بتر  کنشرران 

 فریایید   و پیشنها ها  ارزبمند هش  یا را  ر اناام هر چ  بهرر این یطافع ، یار    ها یدتاهارائ  

قاب  ذکر اینر  از نرایج تحقیق حاضر  رفاً اسرها ه علم  هشاهد بد  فطهاً  ر  شرت یشای  بدن با هر تشن  ابهام  ر یشر  

سلاالت پرسشنای  و نحشه پاسترشی  ب  آنها، از طریق پس  افرررونیر  یسئشل تحقیق یا بماره تلهن  تماس حا   فریایید   

آ رس و یا پس  افرررونیر  هش  را  ر یح  تعیین بده واقع  ر   کنید، ج نهای  تحقیق را  ریاف اتر تمای   ارید ک  نرای

 یدول یشتصات یرقشم فریایید   

 .تر  فریایید،  میمان  سپاسرمار  ی پیشاپیش از بذل تشی  و زیان با ارزب  ک   رف ی 

 نام یحقق 

   

 اففا یشتصات یمعی  بناهر  

 

 

 

 



 

 

 

   ا نظرات و پیشنها ها 

 هیل  زیا  زیا    ب  نظرم   کم   هیل  کم  برح سئشال  ر یف  

      اففا بتر  کنشرران و تدوین اسرراتی   

۱ 
ر تدوین  بب  نظر بما تا چ  اندازه تارب  حسابداران یدیری   

 اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیرتذار اس  

     

2 
ب  نظر بما تا چ  اندازه  انش و سطح تحصیالت حسابداران  

 ر تدوین اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیرتذار اس  بیدیری   

     

۳ 
ب  نظر بما تا چ  اندازه سطح بهره ور  نیرو  انسان  برک   ر  

 نظر قرار تیر    شر تدوین اسرراتی  یدیری  همین  ها باید ی

     

4 
ر تدوین اسرراتی   بب  نظر بما تا چ  اندازه ینسی  حسابداران  

 یدیری  همین  ها تاثیرتذار هسرند 

     

5 
ر تدوین اسرراتی   بب  نظر بما تا چ  اندازه یدیران  وفر   

 یدیری  همین  ها تاثیرتذار هسرند 

     

6 
ر تدوین اسرراتی   بب  نظر بما تا چ  اندازه یدیران ییر وفر   

 یدیری  همین  ها تاثیرتذار هسرند 

     

 زن                   یر    ین :         -۱-۱
                     تأه              یرأه  -۱-2

 یار 

 سال  50باالتراز        سال  40-50         سال ۳0-40          سال 20-۳0سن:                                       -۱-۳

  کررا                   فشق فیسان           فیسان                 فشق  یپلم            تحصیالت:                         یپلم -۱-4

 نام ربر  تحصیل :                                                        -۱-5

 

        سال  20-25          سال ۱5-20         سال   ۱0-۱5         سال 5-۱0     سال 5تارب  کار :                زیر  -۱-6

 سال25باالتراز

 سم  ایرای             کمک حسابرس        حسابرس        حسابرس اربد           سرپرس             یدیریاف                 -۱-۷

 :Emailآ رس و پس  افرررونیک: -۱-۷



۷ 

ر تصمیم ب ب  نظر بما تا چ  اندازه اسرها ه یدیران از اطالعات  

تیر  و برنای  ریم   ر تدوین اسرراتی  یدیری  همین  ها  

 تاثیرتذار اس  

     

8 
ب  نظر بما تا چ  اندازه سطح یسئشفی  پذیر  ایرماع  یدیران  

 ر تدوین اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیرتذار اس  ب

     

۹ 
  برب  نظر بما تا چ  اندازه ییمان انریمش یدیران و حسابداران  

 تدوین اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیرتذار اس  

     

۱0 
تدوین    برات و بناه  یدیران  برب  نظر بما تا چ  اندازه سطح ا

 اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیرتذار اس  

     

۱۱ 
تدوین    برب  نظر بما تا چ  اندازه فناور  اطالعات و نرم افمارها  

 اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     

۱2 
  برسیسرم اطالعات  یرپارچ     کارتیر ب  ب  نظر بما تا چ  اندازه  

 تدوین اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیر  ار  

     

۱۳ 
نای  ها   اهل     آیینب  نظر بما تا چ  اندازه قشانین، یقررات و  

 تدوین اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیر  ار   بربرک   

     

۱4 
تدوین اسرراتی     برب  نظر بما تا چ  اندازه قشانین آیران   وفر   

 یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     

۱5 
تدوین اسرراتی     برب  نظر بما تا چ  اندازه انامن ها  علم   

 یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     

۱6 
تدوین    برب  نظر بما تا چ  اندازه سیسرم ها  آیشزش عاف   

 اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     

۱۷ 
تدوین    بربازار یحصشل    برب  نظر بما تا چ  اندازه رقاب   

 اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     

۱8 
تدوین اسرراتی     برب  نظر بما تا چ  اندازه رضای  یشرر   

 یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     

۱۹ 
  برب  نظر بما تا چ  اندازه هدیات پ  از فروش یحصشالت  

 تدوین اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیر  ار  

     

20 
  برب  نظر بما تا چ  اندازه سطح بهره ور  سریای  فیمیر   

 تدوین اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیر  ار  

     

2۱ 
تدوین اسرراتی     برب  نظر بما تا چ  اندازه ساهرار سازیان   

 یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     



22 
تدوین اسرراتی     برب  نظر بما تا چ  اندازه فرهنگ سازیان   

 یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     

2۳ 
تدوین اسرراتی     برب  نظر بما تا چ  اندازه ستک ها  رهتر   

 یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     

24 

ب  نظر بما تا چ  اندازه فشارها  هاری  وار ه بر یدیری  از  

سش  ذینهعان برک )یانند  وف ، یشرریان، یحیط زیس  و   ا  

 تدوین اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیر  ار   بر

     

25 
تدوین    برب  نظر بما تا چ  اندازه برایط اقرصا   یایع   

 اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     

26 
تدوین اسرراتی     برب  نظر بما تا چ  اندازه برایط سیاس   

 یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     

2۷ 
تدوین اسرراتی  یدیری     بر ب  نظر بما تا چ  اندازه ینابع یاف   

 همین  ها تاثیر  ار 

     

28 
حشزه فعافی     برب  نظر بما تا چ  اندازه تهدیدها و فر   ها  

 تدوین اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیر  ار   بربرک   

     

2۹ 
تدوین اسرراتی     برب  نظر بما تا چ  اندازه عمر یحصشالت  

 یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     

۳0 
تدوین اسرراتی     برب  نظر بما تا چ  اندازه سطح رفاه یایع   

 یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     

۳۱ 
تدوین اسرراتی     برب  نظر بما تا چ  اندازه فرهنگ یشرر   

 یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     

۳2 
تدوین    بر  ISOب  نظر بما تا چ  اندازه اعطا  تشاهینای  ها   

 اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیر  ار 

     

۳۳ 
ب  نظر بما تا چ  اندازه ویش  نظام سیاس  تذار برون سازیان   

 حشزه تدوین اسرراتی  یدیری  همین  ها تاثیر  ار    بر

     

       ا بتر  کنشرران و حسابرس  یدیری   

۳4 
حسابرس     برب  نظر بما تا چ  اندازه تارب  حسابداران یدیری   

 یدیری  تاثیرتذار اس  

     

۳5 
ب  نظر بما تا چ  اندازه  انش و سطح تحصیالت حسابداران  

 حسابرس  یدیری  تاثیرتذار اس    بریدیری   

     



۳6 
  برب  نظر بما تا چ  اندازه سطح بهره ور  حسابداران یدیری   

 حسابرس  باید ید نظر قرار تیر  

     

۳۷ 
  برب  نظر بما تا چ  اندازه ینسی  حسابداران یدیری   

 حسابرس  یدیری  تاثیرتذار هسرند 

     

۳8 
حسابرس  یدیری     برب  نظر بما تا چ  اندازه یدیران  وفر   

 تاثیرتذار هسرند 

     

۳۹ 
حسابرس  یدیری     برب  نظر بما تا چ  اندازه یدیران ییر وفر   

 تاثیرتذار هسرند  

     

40 
تصمیم   برب  نظر بما تا چ  اندازه اسرها ه یدیران از اطالعات  

 حسابرس  یدیری  تاثیرتذار اس    برتیر  و برنای  ریم   

     

4۱ 
ب  نظر بما تا چ  اندازه سطح یسئشفی  پذیر  ایرماع  یدیران  

 حسابرس  یدیری  تاثیرتذار اس    بر

     

42 
ب  نظر بما تا چ  اندازه ییمان انریمش یدیران و حسابداران  

 حسابرس  یدیری  تاثیرتذار اس    بریدیری   

     

4۳ 
ات و بناه  حسابداران و  ر  ب  نظر بما تا چ  اندازه سطح ا

 حسابرس  یدیری  تاثیرتذار اس    بریدیران  

     

44 
  برب  نظر بما تا چ  اندازه فناور  اطالعات و نرم افمارها   

 فرآیند ایرا  حسابرس  یدیری  تاثیر  ار  

     

45 
  برسیسرم اطالعات  یرپارچ     کارتیر ب  ب  نظر بما تا چ  اندازه  

 فرآیند ایرا  حسابرس  یدیری  تاثیر  ار  

     

46 
نای  ها   اهل     آیینب  نظر بما تا چ  اندازه قشانین، یقررات و  

 فرآیند ایرا  حسابرس  یدیری  تاثیر  ار    بربرک   

     

4۷ 
فرآیند ایرا     برب  نظر بما تا چ  اندازه قشانین آیران   وفر   

 حسابرس  یدیری  تاثیر  ار  

     

48 
فرآیند ایرا     برب  نظر بما تا چ  اندازه ساهرار سازیان   

 حسابرس  یدیری  تاثیر  ار  

     

4۹ 
فرآیند ایرا     برب  نظر بما تا چ  اندازه فرهنگ سازیان   

 حسابرس  یدیری  تاثیر  ار  

     

50 
فرآیند ایرا     برب  نظر بما تا چ  اندازه ستک ها  رهتر   

 حسابرس  یدیری  تاثیر  ار  

     



5۱ 
فرآیند    برب  نظر بما تا چ  اندازه کارای  کنررل ها   اهل   

 ایرا  حسابرس  یدیری  تاثیر  ار  

     

52 
فرآیند ایرا     برب  نظر بما تا چ  اندازه ویش  کمیر  حسابرس   

 حسابرس  یدیری  تاثیر  ار  

     

5۳ 
ب  نظر بما تا چ  اندازه ساهرارها و کیهی  نظام حاکمی   

 فرآیند ایرا  حسابرس  یدیری  تاثیر  ار    بربرکر   

     

54 
فرآیند    برب  نظر بما تا چ  اندازه انامن حسابرسان  اهل   

 ایرا  حسابرس  یدیری  تاثیر  ار  

     

55 
  برب  نظر بما تا چ  اندازه اسراندار ها  حسابرس  یدیری   

 فرآیند ایرا  حسابرس  یدیری  تاثیر  ار  

     

56 

ب  نظر بما تا چ  اندازه نظارت سازیان ها و قانشنرذاران بر ایرا   

فرآیند ایرا  حسابرس  یدیری     برسیسرم حسابرس  یدیری   

 تاثیر  ار 

     

5۷ 

انرشار تمارش ها     برب  نظر بما تا چ  اندازه افمایات قانشن   

فرآیند ایرا  حسابرس  یدیری  تاثیر    برحسابرس  یدیری   

  ار  

     

58 
ساهرار قانشن     برب  نظر بما تا چ  اندازه اسرقرار تمارش تتلهات  

 فرآیند ایرا  حسابرس  یدیری  تاثیر  ار    بربرک   

     

5۹ 
فرآیند ایرا     برب  نظر بما تا چ  اندازه حسابرس  یسرق   

 حسابرس  یدیری  تاثیر  ار  

     

60 
فرآیند ایرا     برب  نظر بما تا چ  اندازه حسابرس  کایپیشتر   

 حسابرس  یدیری  تاثیر  ار  

     

      جا حسابرس  یدیری  و تدوین اسرراتی   

6۱ 
تدوین   برانریمه یشارک  حسابرسان یدیری   ب  نظر بما  

 اسرراتی  تاثیر  ار 

     

62 
ب  نظر بما ییمان آتاه  و سطح  انش حسابرسان یدیری  از  

 فرایند تدوین اسرراتی  تاثیرتذار اس   

     

      تصمیم تیر  و برنای  ریم    براطالعات   6۳

64 
  کارتیر ب   برب  نظر بما انریمش یدیران و حسابداران  

 تدوین اسرراتم  یشثر اس    برحسابرس  یدیری   

     



65 
ب  نظر بما سطح ا ارات و بناه  یدیران از وظایف حسابرس   

 تدوین اسرراتی  حائم اهمی  اس    بریدیری   

     

66 
  کارتیر ب    برب  نظر بما تعای  و همرار  یدیران و حسابداران  

 تدوین اسرراتم  تاثیرتذار اس     برحسابرس  یدیری   

     

6۷ 

ب  نظر بما ارتتاط ییان سیسرم ها  اطالعات  حسابرس   

تدوین اسرراتی  نقش    برکایپیشتر  و سیسرم اطالعات یدیری   

  ار  

     

68 
سطح    برب  نظر بما ویش  سیسرم ها  اطالعات  یرپارچ   

 تدوین اسرراتی  یشثر اس     بربرک   

     

6۹ 

ب  نظر بما ویش  قشانین و یقررات و آیین نای  ها  اهل  برک   

تدوین اسرراتی     بریتن  بر اسرها ه از نظر حسابرسان  اهل   

 تاثیر  ار 

     

۷0 
  برب  نظر بما ساهرار و  فرهنگ سازیان  حسابرس  یدیری   

 تدوین اسررانی  تاثیرتذار اس   

     

۷۱ 
تدوین   برحسابرسان یدیری   ب  نظر بما ستک رهتر 

 اسرراتی  تاثیر  ار 

     

۷2 
ب  نظر بما کارای  کنررل ها   اهل  برک  تشسط حسابرسان  

 تدوین اسرراتی  تاثیر  ار    بریدیری   

     

۷۳ 
ب  نظر بما ساهرار ها و کیهی  نظام راهتر  برکر  تشسط  

  تدوین اسرراتی  تاثیر  ار    برحسابرسان یدیری   

     

۷4 
تدوین اسرراتی  تاثیر  برب  نظر بما انامن حسابرس   اهل   

  ار 

     

۷5 
تدوین  بر ب  نظر بما ویش  اسراندار ها  حسابرس  یدیری 

 اسرراتی  تاثیر  ار    

     

۷6 
حشزه    برب  نظر بما ویش  نظام ها  سیاس  تذار هارج سازیان   

 تدوین اسرراتی  تاثیر  ار   

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


