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هاي فناوري اطالعات که تاثیر زیادي بر زندگی فردي و اجتماعی افراد و واحدهاي تجاري پیشرفت - چکیده

هاي مختلف از جمله مفاهیم، گستره تاثیر نبوده و از جنبههاي اطالعات حسابداري نیز بیداشته است، بر سیستم
ها حسابداري در ابتدا، اطالعات را فقط براي مالکان واحدهاي تجاري و دولت. ها بر آن موثر بوده استفعالیت

که به یک سیستم تبادل اطالعات تبدیل شده، گسترش زیادي پیدا کرده است؛ به کرد، اما از زمانیفراهم می
هاي فناوري اطالعات از طریق پیشرفت. کندنفع را محقق میهاي ذيمامی گروهطوري که نیازهاي اطالعاتی ت

کیفیت و اثربخشی بر سیستم اطالعات حسابداري  وري،هرهبها، افزایش رفع خطاهاي انسانی، کاهش هزینه
  .در حرفه حسابداري شده است ها و کاربردهاي جدیدتاثیر گذاشته و همچنین باعث ایجاد زمینه

  .هاي فناوري اطالعاتنقش مدیران، حسابداري، سیستم :ي کلیديهاواژه
 

  مقدمه
در ) ICT( رشد تکنولوژي ارتباطات و اطالعات. وکار استگر تغییر بنیادي در شیوه انجام کسبجهان نظاره

علمی هاي ها باعث غافلگیر شدن فعاالن در عرصهچند دهه اخیر چنان سریع اتفاق افتاد که در بسیاري از زمینه
وکار هاي ارتباطات و اطالعات در حوزه تجارت، کسبهمزمان با ظهور اینترنت و فناوري. و عملی شده است

هاي تجاري به یک واقعیت مهم و غیرقابل اجتناب تبدیل شده ها و شرکتالکترونیکی براي بسیاري از بنگاه
آید، بلکه در عصر سبی به شمار نمیوکار الکترونیک دیگر یک مزیت نپذیرش و ورود به دنیاي کسب. است

. حاضر، هر شرکت تجاري در هر سطح فعالیت، براي بقاء و توسعه در اقتصاد نوین ناگزیر از پذیرش آن است
گیري از دستاوردهاي ها و موسسات، بدون بهرهبه نحوي که امروزه ادامه فعالیت و عملکرد مطلوب شرکت

ها مبالغ قابل توجهی را صرف استفاده از امروزه شرکت. باشدفناوري ارتباطات و اطالعات مسیر نمی
ها با عنوان واحد کنند، واحدهاي جدیدي در سازمانهاي خود میدستاوردهاي فناوري اطالعات در سازمان
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انفورماتیک بوجود آمده و افراد متخصصی در این واحدها جهت انجام امور مربوط به فناوري اطالعات و 
هاي سریع در زمینه فناوري پیشرفت. هاي اطالعاتی مشغول به انجام فعالیت هستندداري از سیستمپشتیبانی و نگه

ها به هاي اقتصادي و بازرگانی و وابستگی بسیار این بخشاطالعات از یک طرف و تحوالت مکرر در عرصه
شود و پا به  هاي زیاديفناوري اطالعات موجب شده است تا حسابداري نیز دچار تحوالت و دگرگونی

وکار هاي کسبفناوري اطالعات اساسا ماهیت شیوه). 1392 یدالهی و همکاران،( هاي جدیدي بگذاردعرصه
اولین مزیت ارتباط بین حسابداري و فناوري اطالعات این است که به تدریج . دهدو حسابداري را تغییر می

پذیر نیست، و فرض بر این است که نی انجامپذیرفته خواهند شد؛ حسابداري بدون فناوري اطالعات به آسا
هاي خاص درباره عملکرد دهد تحریفهاي حسابداري و اجازه میفناوري اطالعات پایگاهی است براي داده

هاي هاي حسابداري بخش اصلی پژوهشبنابراین، فناوري اطالعات و سیستم. وجو قرار گیردمورد پرس
جود آن که به طور گسترده اذعان شده است، فناوري اطالعات نقشی با با و. حسابداري را تشکیل خواهند داد

کند، ارتباط بین فناوري اطالعات و حسابداري بسیار کم مورد مطالعه قرار اهمیت در رشته حسابداري بازي می
  ).1391 منش،ذبیح( گرفته است

  
  بسط موضوع و بیان موضوع

. ند که وظیفه اصلی آنها، ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات استهاي جهانی هستاداري، سیستم هايامروزه سیستم
هاي آنها تجهیز ها و تداوم فعالیتارتباطات از لحاظ اطالعات تجاري اهمیت زیادي دارد و رمز بقاي سازمان

هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات ها به ابزارهاي رقابتی عصر اطالعات ارتباطات یعنی سیستماین سازمان
گیري کارکنان از فناوري ها، بهرهیکی از مزایاي استفاده از فناوري اطالعات در سازمان. تگی بسیاري داردوابس

ها، استفاده از جویی در وقت، کاهش هزینهسرعت، صرفه: است که داراي مزایایی مانند» کار از راه دور«
توانند اغلی است که حسابداران میخوشبختانه حسابداري از جمله مش. است...  سیستم اداري بدون کاغذ و

وآمد به محیط کار، در منزل، با در دست داشتن اطالعات مالی سازمان مربوطه بدون صرف وقت براي رفت
 500گذاري عظیم براي خرید تجهیزات مورد نیاز در خانه، تنها با یک رایانه با قدرت بدون نیاز به سرمایه
). ؟ فرد،جوادي( تر بپردازندبه انجام وظایف خود در محیط آرامحافظه مگابایت  128مگاهرتز و حداقل 

هاي اطالعاتی در قرن حاضر در عرصه مدیریت نیز به پیشرفت روزافزون تکنو لوژي و فراوانی انفجارگونه داده
از طرفی همانطور که هر . مانند سایر علوم توانسته اثرات شگرفی جهت پیشبرد اهداف مدیران برجاي گذارد
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امروزه ". آوردنیز به همراه می هاي خود راباشد پیچیدگییده جدیدي داراي محاسنی در پیشبرد اوضاع میپد
بزرگ شرایط را به نسبت گذشته  هاي کوچک وسازمان ها واقتصادي پیش رو بنگاه هاي سیاسی وبحران

وضع یک تصمیم براي یک که مدیریت از وضع یک تصمیم براي یک عمر به به طوري. تر نموده استپیچیده
تر مدیران به صورت گیري صحیحدر این میان تصمیم) 1392 ،مالنظري( ".روز تغییر وضع داده است

ها اگر سازمان. روزرسانی اطالعات آنها وابسته استبه هاي جدید وتوانمندي روزافزونی به کسب دانش و
داري مدیریت منطبق با نیازهاي آنان را هاي حسابواحدهایی ایستا محسوب شوند ممکن است بتوان روش

ها عالوه بر این اولویت". کنندها همزمان با ورود و خروج مدیران و کارکنان تغییر میاما سازمان. تدوین کرد
ها باید خود را با محیط در حال تغییر هاي ارزشی محیط نیز در حال تغییر است و ناگزیر سازمانو سیستم

. هاي جهانیهاي امروزین عبارتند از تغییرات تکنولوژي و رقابتي اصلی موثر بر سازماندو نیرو. مطابقت دهند
 ".هایی که نتوانند خود را با این دو نیرو تطبیق دهند در بلندمدت قادر به ادامه حیات نخواهند بودسازمان

مدیریت و همچنین سریع در حوزه علوم افزاري عصر امروز و تغییر و تحول جنبش نرم .)1378 ،شباهنگ(
در این امر را به آن واداشته است که  ولدهی به صاحبان سرمایه، افراد مسوتاثیرات آن در حسابداري و گزارش

این راستا، تصمیماتی که مدیر  در. هایی براي حرکت سریع به سوي رشد و توسعه باشندحلبه فکر یافتن راه
به همین جهت، در . وسعه تاثیر مستقیم خواهد داشتحرکت به سوي رشد و ت گیرد، به طور عمده درمی

ممکن است مدیریت را در این امر بزرگ یاري ) صحیح، به موقع و مربوط( دسترس بودن اطالعات مناسب
هاي هستیم، از فناوري ورامروزه که با اصطالحاتی همچون انفجار اطالعات و آنارشی اطالعات روبه. کند

هاي اطالعاتی نیاز ها به سیستمبا این حال، سازمان. شودی از چنین معضالتی یاد میاطالعاتی به عنوان راه رهای
حسابداري و فناوري ). 1389 خواجوي و همکاران،( شان باشددارند که متناسب با نیازها و ساختار سازمانی

رایانه کامپیوتر قبل از اختراع  "سیستم حسابداري" در حقیقت اصطالح. اطالعات ارتباط زیادي با هم دارند
آوري اطالعات شهرت دارد، فن "حسابداري ماشینی"که به عصر 1950در دهه . مورد استفاده بوده است

هاي دریافتنی و ها و محاسبات حقوق، حسابابزاري شد که به وسیله آن عملیات دفتري حسابداري مانند ثبت
داراي دانش و مزیت استفاده از تکنولوژي روز  در آن زمان حسابداران تنها کسانی بودند که. تسهیل شود... 

هاي تکنولوژیک ، تحقیقات علمی زیادي در زمینه پیشرفت1950از سال). 1392 یدالهی و همکاران،( بودند
هاي مناسب بیشتري براي تحقیقات علمی، این امر به شکل یک چرخه طبیعی انجام شده و با ایجاد فرصت

المللی و جهانی، مباحثی مثل تجارت الکترونیک ه همراه یک سري قوانین بینها در فناوري اطالعات بپیشرفت
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جویی در زمان و هزینه به واسطه به عالوه این دستاوردها با ایجاد صرفه. اندو حسابداري نوین را ایجاد کرده
ی از یک سبب شده است معامالت مال این امر. سرعت بخشیدن به معامالت و ارتباطات، مفید واقع شده است

 Dastan and( ترونیک در سیستم اطالعاتی حسابداري منتقل شودکمحیط سنتی مبنی بر کاغذ به یک محیط ال

surmen،2004  .( با توجه به این عوامل، دیگر نیازي به توجیه استفاده از فناوري اطالعات در دنیاي امروز
هاي نو در ارائه خدمات و تمام یا برخی از روش ناگزیر به کاربرد و استفاده از نخواهیم داشت و حسابداري نیز

کننده اطالعات مربوط و با کیفیت باید تهیه کنندگان اطالعات، به ویژه حسابدارانپس تهیه. وظایف خود است
صورت در آینده جایگاهی نخواهند هاي باال خریدار داشته باشد، در غیر اینباال باشند تا خدماتشان با قیمت

  ).1383 ي و همکاران،اعتماد( داشت
  

  پیشینه
  تحقیقات داخلی

در . به بررسی کاربردهاي فناوري اطالعات در حسابداري و حسابرسی پرداختند) 1389( فر و همکارانهمت
این مقاله، ضمن ارائه تاثیرات و کاربردهاي فناوري اطالعات که در حسابداري و حسابرسی، به معرفی فناوري 

اند و گیرند پرداختهحسابداري و حسابرسی مورد استفاده قرار می هاي اطالعات که دراطالعات و انواع فناوري
-ها مجبورند به دلیل بقا، به سرمایهها و سازمانت، کلیه شرکتادریافتند که با پیشرفت روزافزون فناوري اطالع

بهینه از آنها با ارائه  هاي نو و استفادهگذاري در این عرصه بپردازند و حسابداران نیز با شناخت فناوري
  .راهکارهاي مناسب، مخاطرات آن را کاهش دهند

به بررسی آموزش حسابداري در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات ) 1386( عرب مازاریزدي و همکاران
هاي پنج ایالت در این تحقیق، به بررسی میزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشگاه. پرداختند

مریکا پرداخته شده است و تاثیر فناوري جدید بر آموزش حسابداري و تغییر محتواي دروس را تاکید کرده آ
  .است

افزارهاي آماده هاي موجود در نرمبررسی میزان استفاده از قابلیت" در تحقیقی پیرامون) 1386( وحدانی
استفاده مطلوب برخی امکانات موجود  یکی از عوامل موثر در عدم "شناسایی عوامل موثر بر آن حسابداري در

هاي سیستم و عملکرد آن شناسایی هاي اطالعاتی را عدم آگاهی و دانش مدیران نسبت به قابلیتدر سیستم
  نمود
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هاي کیفی اطالعات حسابداري به بررسی تاثیر فناوري اطالعات بر ویژگی) 1385( اعتمادي و همکاران
هاي کیفی اطالعات حسابداري، ابتدا با ن تاثیر فناوري اطالعات بر ویژگیدر این تحقیق، براي تعیی. پرداختند

هاي کیفی اطالعات تاثیر فناوري اطالعات بر هر یک از ویژگی بررسی گسترده مبانی نظري، شبکه منطقی
هاي یافته. هاي تحقیق با توجه به روابط اجزاي اصلی شبکه شکل گرفتسپس فرضیه. حسابداري تدوین شد

ق بیانگر این بود که فناوري اطالعات باعث افزایش مربوط بودن اطالعات حسابداري و کاهش قابلیت تحقی
  .دهدشود و قابلیت مقایسه را نیز به میزان کم افزایش میاعتماد آن می

ارائه  عصر سلطه فناوري اطالعات در اي را با عنوان تغییر سیماي حسابداريمقاله) 1384( مازاریزديعرب
هایی تمرکز این مقاله، به بررسی نحوه تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات اشاره شده است و بر چالش در .داد

  ).1391 دستگیر و همکاران،( اندحسابداري و حسابرسی شده دارد که باعث ایجاد تغییرات در
هاي پژوهش تهکه یاف شرکت از یک گروه اقتصادي انجام شد، 58پژوهشی بین  ،)1382( حسینی و مبارکی

میزان رابطه،  و فناوري و موفقیت سازمان وجود دارد و هانشان داد که رابطه معناداري بین ابعاد متنوع سیستم
 .هاي گوناگون متفاوت خواهد بودمتناسب با شرایط اقتضایی محیط

داري در ابعاد در تحلیل دیگري از نتایج همین تحقیق توسط این افراد، این نتیجه حاصل شد که تفاوت معنا
اند، با به خدمت گرفته ها و فناوري اطالعات راهاي موفقی که در سطحی باال سیستممتنوع سازمانی بین شرکت

  ).1382 حسینی و مبارکی،( برند وجود داردهاي کم توفیقی که در سطح پایین از این وضعیت بهره میشرکت
  

 تحقیقات خارجی
هاي اطالعات حسابداري و دانش مدیریت پرداخته و ات متقابل سیستم، به بررسی تاثیر)2009( زولکارنین

-نشان داد که اطالعات تولید شده توسط سیستم هاي ایشانبررسی. آن را بررسی نموده است در عوامل موثر

هاي هاي اطالعات حسابداري تاثیر فراوانی بر تصمیمات مدیریتی داشته و عوامل موثردر توسعه سیستم
-هاي مناسب در زمان راهرا آموزش علمی و عملی کاربران و مدیران، اتخاذ تاکتیک ابدارياطالعات حس

 ).Zulkarnain, 2009( دانداندازي سیستم و حمایت مدیریت ارشد سازمان می

. داندهاي اطالعات حسابداري میعامل موثري بر توسعه سیستم شرایط رقابتی امروز را) 2008( فالکونر
 از عوامل تاثیرگذار برشمرده است مل انگیزشی براي کارکنان، توسط مدیریت را نیزاستفاده از عوا

)Bressler, 2010.(  
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اي در باب رابطه بین سیستم اطالعاتی حسابداري و فناوري اطالعات ارائه مقاله ،)2004( سورمن و داستن
تاثیر زیادي که فناوري اطالعات اطالعات بیان شده و  هاي حسابداري و فناورياند، سیر تاریخی سیستمکرده

 ،Dastan and surmen( شودهاي مختلف بر سیستم اطالعاتی حسابداري داشته است، تشریح میاز جنبه
2004.(  

، رابطه بین فناوري اطالعات و گزارشگري مالی را بررسی نمود و نتیجه تحقیق بیانگر این )2004( سوتن
گزارشگري به موقع و برآورده ساختن نیازهاي اطالعاتی  بود که فناوري اطالعات وسیله کلیدي جهت

  .گرددکنندگان و در نتیجه افزایش مربوط بودن اطالعات مالی میاستفاده
  

  هاي اطالعاتیاهمیت اطالعات و سیستم
همانطور که منابع انسانی، مواد اولیه و منابع . اطالعات یکی از منابع باارزش و اصلی مدیران یک سازمان است 

مالی در روند تولید داراي نقش و ارزش زیادي هستند در عصر اطالعات و ارتباطات، اطالعات داراي ارزش 
از طرفی، اطالعات کلید جامعه مردمی است و انتشار و استفاده از آن، شاخصی اجتماعی به شمار . اي استویژه
طور محسوس بر بینش و رفتار ما اثر اطالعات به . رشد این شاخص به معناي ارتقاي ملی خواهد بود. رودمی
دهی آوري، سازمانسیستم اطالعات، عبارت سیستم کامل طراحی شده براي تولید، طراحی، جمع. گذاردمی

 .اشاعه اطالعات در موسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه است ذخیره، بازیابی و

اند و به در دهه گذشته، پدیده انفجار اطالعات را موجب شده اي نیزفناوري و ابزارهاي الکترونیک و رایانه
گیري جوامع و اطالعات مورد نیاز آنها خواهند گذاشت، امروزه نه تنها طور حتم، تاثیر مهمی را بر جهت

مدیران ارشد و مدیران اجرایی، بلکه تمام اقشار اجتماع چون محققان، دانشوران و تجار ناگزیر از استفاده 
سنگ سرمایه و نیروي کار به کاربران سیستم اطالعاتی، اطالعات را چون منبعی ارزشمند، هم. ت هستنداطالعا

-هاي سازمان محسوب میجا که اطالعات مهم و ارزشمند هستند و اساسی براي کل فعالیتاز آن. برندکار می

هدف نهایی چنین  ;آنها را مدیریت کنند هایی را برپا کرد تا بتوانند اطالعات را تولید وشوند لذا بایستی سیستم
هایی، کسب اطمینان از صحت، اعتبار و روایی اطالعات در دسترس در زمان مورد نیاز و به شکل قابل سیستم

. کنندهاي فعالیت یک شرکت ایفا میهاي اطالعاتی نقش اساسی در همه زمینهامروزه سیستم. استفاده است
هاي اطالعاتی جهت فعالیت روزانه خود دهد که همگی آنها به سیستمیهاي موفق نشان متوجه به شرکت

هاي اطالعاتی متکی به رو هستند، صرفا به کارگیري سیستمها با آن روبهچالش حقیقی که شرکت. مجهزند
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-به طور کلی، سیستم. هاي اطالعاتی در مدیریت استرایانه نیست، بلکه هدف اساسی، استفاده اثربخش سیستم

شوند توانایی مدیران و کارکنان را افزایش که به عنوان منبعی ارزشمند محسوب میاطالعاتی از آنجایی هاي
  .گرددوري باال موجب میداده و امکان تحقق اثربخش اهداف سازمان را با بهره

  
  فناوري اطالعات

، منظور از فناوري به عبارت دیگر. وکار و صنعت استفناوري اطالعات عبارت از کاربرد دانش در کسب
هاي کارآمدتر اطالعات، وسایل مکانیکی یا الکتریکی است که در تولید محصوالت و براي ساخت سیستم

اي و فناوري هاي فناوري اداري، فناوري رایانهسیر تکامل فناوري اطالعات شامل دوره .شونداستفاده می
   .ارتباطات است

تا محیطی را به وجود آورند که جدا از مسائل کارخانه و در در دوره اول کارفرمایان در تالش بودند 
هاي این از مهمترین شاخص. معناي عام محیط تولید، کلیه امور اداري، کارکنان و تجارتی در آن صورت گیرد

در حقیقت، در این دوره سعی . هاي اداري بوددوره، انجام مطالعاتی در مورد جایابی و فضاسازي براي محیط
هاي تولیدي بود و در نهایت واحدهاي ستادي از لحاظ مکانی از هاي اداري از فعالیتازي فعالیتدر جداس

تفکر این دوره چنین بود که محیط با شرایط بهتر براي انجام امور اداري فراهم . واحدهاي اجرایی جدا شدند
  .و مالی بودحسابداري، حقوق و دستمزد : گردد که در آن زمان، بیشتر امور محاسباتی نظیر

هاي کوچک داراي سرعت و دقت، مدیران دوره فناوري رایانه، با ورود رایانه یعنی در: در دوره دوم
اي کردن سازمان خود از سرعت و دقت رایانه در کاهش تصمیم گرفتند که با استفاده از این وسایل و رایانه

رکت به این بود که رایانه، کاربران را براي زمان کار و حذف اشتباهات انسانی استفاده کرده و پیامد این ح
  .انجام امور روزمره خود به خوبی یاري کرد

یعنی دوره فناوري ارتباطات، با گسترش روزافزون و همه جانبه علوم فناوري رایانه و استفاده : در دوره سوم
در حقیقت امروزه، . آمد ها در یکدیگر به وجوداز وسایل جانبی آن و یکپارچه شدن و ادغام هر یک از سیستم

. شان ایجاد ارتباطات و بهبود ارتباطات هستندهاي جهانی هستند که وظیفه اصلیهاي اداري و سیستمسیستم
از مشخصات دیگر این دوره که . نوعا ارتباطات از لحاظ اطالعات تجاري از اهمیت به سزایی برخوردار است

ها به ارزش واقعی اطالعات به هنگام یا کیفیت پی و شرکت هاانبریم، این است که سازماالن در آن به سر می
اند و در بازارهاي پیچیده امروزي، نبود ارتباط با منابع اطالعات به معناي از دور خارج شدن سازمان و به برده
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دست آوردن ارتباطات درست و با کیفیت و مربوط به معنی و هماهنگی و سازوکار بودن سازمان با محیط و 
 .)،فردجوادي( جوابگو بودن نسبت به تغییرات است

  
 هاي اطالعات مزایاي استفاده از سیستم

بهبود ) 2(وري،  بهبود بهره) 1(هاي اطالعات پتانسیل ارائه سه نوع مزیت به سازمان را دارا هستند؛  سیستم
 .مزیت رقابتی) 3(اثربخشی و 

   :وري بهبود بهره
ها، بهبود در سازمان. که با همان منبع یا کمتر بتوان کار بیشتري انجام داددهد  وري وقتی رخ می بهبود بهره

هاي  به عنوان مثال وقتی یک کارمند با استفاده از روش. افتد وري در بهبود فرایندهاي کاري اتفاق می بهره
برابر  2وي  وري کار سفارش را پردازش کند آنگاه بهره 50سفارش خرید،  25تواند به جاي پردازش   جدید می
تر انجام دادن کارها مؤثر باشند که از این  تر و دقیق تر، آسانتوانند در سریع هاي اطالعات می سیستم. شده است
  .دهند وري را بهبود میطریق بهره

   :بهبود اثربخشی
که  مدیري. اثربخشی به توانایی یک فرد یا یک سازمان در انجام دادن چیزهایی است که باید انجام شوند

کند و علل را پیش از اینکه مشکل پدید آید بررسی  بینی می ساز شوند پیش شرایطی را که ممکن است مسئله
. شد از آنها جلوگیري کرد تر از مدیري است که پیوسته مسائلی را باید حل کند که می کند اثربخش می

هاي بهتر کمک  رایط و انتخاب گزینهکنند که به مدیران در بررسی ش هاي اطالعات، اطالعاتی ارائه می سیستم
  .دهند کنند و از این طریق اثربخشی را بهبود می می

   :مزیت رقابتی
وري و اثربخشی خود را بهبود داده است داراي این  هاي اطالعات بهرهسازمانی که با استفاده از سیستم

 .)ر،امیدوا( پتانسیل خواهد بود که بتواند روش رقابت سازمانی را تغییر دهد

  
  هاي گوناگون فناوري اطالعات بر سیستم اطالعاتی حسابداريتاثیر جنبه
براي حل برخی از مسائل حسابداري مورد استفاده قرار  1950حسابداري، کامپیوترها در سال تاریخیدر فرآیند 

ي اخیر، هادر سال. ، به عنوان ابزار مدیریت واحد تجاري کاربرد زیادي پیدا کردند1960گرفتند و درسال
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ساختار سیستم اطالعاتی حسابداري به عنوان مهمترین زیرسیستم از سیستم اطالعاتی مدیریت است که کاربرد 
-ها، استانداردهاي حسابداري و نرمبه موازات پیشرفت. کامپیوترها در تکامل آن نقش بسزایی داشته است

ها و تهیه تراز آزمایشی و هت ثبت فعالیتهاي کوچکی جافزارهاي کامپیوتري، که در ابتدا به صورت برنامه
به . گیرندبندي، تامین مالی و حسابداري صنعتی را دربر میاکنون مواردي چون بودجه. رفتندترازنامه به کار می

ها، سیستم اطالعاتی حسابداري به عنوان امري فراتر از دفترداري ساده، به یک سیستم واسطه این پیشرفت
در این  سیستم حسابداري هاي فناوري اطالعات برتاثیر پیشرفت. یري تبدیل شده استگپشتیبانی درتصمیم
  ):1388 عربی،( موارد مشهود است

و تولید بهنگام، تاثیر ویژه مستقیمی بر  تولید خودکار هاي تکنولوژي تولید، مانند طراحی وپیشرفت -1
 سیستم اطالعاتی حسابداري داشته است از به عنوان زیرسیستمی) بهاي تمام شده( سیستم حسابداري صنعتی

)Dastan and sumen, 2004.(  
کامپیوتري شدن و توسعه ابزار ارتباطات مانند اینترنت، تاثیر مستقیمی بر ساختار سیستم اطالعاتی  -2

اند؛ بدین صورت که سیستم ها داشتهانتقال داده بندي وآوري، پردازش، ثبت، طبقهقالب جمع حسابداري در
 کنندگان از اطالعات حسابداري دراستفاده .شودالی یکپارچه شرکت به صورت مستقیم به اینترنت وصل میم

هاي مالی را با آخرین تغییرات لحظه، صورت سایت شرکت مراجعه و در هرتوانند به وبنقطه از جهان می هر
، )XBRL( منابع سازمانی ریزيد، برنامهافزارهاي هوشمنحتی با استفاده از نرم. تحلیل کنند مشاهده و تجزیه و

جهت  توانند نسخه خود را درکنندگان می، استفاده.... و) XML( گذاري شده گسترش یافتهزبان عالمت
 هاي مالی، آن هم فقط دربه این ترتیب، نیازي به چاپ و توزیع صورت. کاري کنندگزارش دلخواه دست

از طریق اینترنت  آن اطالعات به این نوع گزارشگري مالی که در. بود اي نخواهدپایان سال مالی و میان دوره
  .گویندهمه حال در دسترس خواهد بود گزارشگري مالی بهنگام می در

ها در دفاتر روزنامه و هاي تکنولوژي، این امکان را به وجود آورده که به طور همزمان دادهپیشرفت -3
ها به ها به محض ورود این دادههاي مالی و دیگر گزارشه صورتنتیج دفاتر کل، ثبت و منتقل شوند و در

تر، امکان تر و ویژههاي مفصلها، تهیه گزارشتر و موثرتر گزارشعالوه بر تهیه سریع. سیستم، آماده شوند
  .پذیر کرده استمقایسه آنها را با تهیه دستی امکان

ها را در سیستم حسابداري حجم و گوناگونی دادههاي زمان، به کارگیري فناوري اطالعات، محدودیت -4
  .ها مرتب شده و به مدیریت ارائه شونددهد که دادهاجازه می رفع کرده است و
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جویی هاي تکنولوژي اطالعات این امکان را به وجود آورده است که در تعداد کارکنان صرفهپیشرفت -5
ها، کوتاه شود و از این جهت، امکان ع و آسان دادههاي سریشود و زمان انجام معامالت، به دلیل پردازش

  .کرده است جویی در زمان را نیز ایجادصرفه
پذیر شده امور آنها امکان دخالت در پیگیري معامالت شعبه از طرف اداره مرکزي و در صورت لزوم، -6
معامالت  اختی دراند و بنابراین یک نوع یکنوهاي حسابداري متمرکز شدهدر این زمینه فعالیت .است

  .حسابداري ایجاد شده است
هاي کیفی که ویژگی شودکارگیري فناوري اطالعات در واحدهاي تجاري باعث میهبافزایش  -7

هاي کنندگان صورتاستفاده. قرار گیرند هاي مالی تحت تاثیرها و گزارشاطالعات ارائه شده در صورت
کارگیري فناوري اطالعات، مربوط بودن و قابلیت هستند و بهمالی، خواهان اطالعات مربوط و قابل اتکاء 

  ).1383 اعتمادي و همکاران،( دهدمقایسه اطالعات را افزایش می
هاي هاي فناوري اطالعات و فرصتالمللی حسابداران، پیشرفتراهنماي شماره یازده فدراسیون بین -8

  :کرده است ایجاد شده براي حرفه حسابداري را دراین موارد ارزیابی
هایی باید در مورد زمینه اعضاي حرفه حسابداري: کننده فناوري اطالعاتحسابدار به عنوان استفاده. 8-1

  .که تماما مرتبط با فناوري اطالعات هستند، آگاهی بیابند هاي کامپیوتري و اینترنتها، برنامهمثل ثبت داده
اعضاي حرفه حسابداري باید در مورد افزایش : حسابدار به عنوان مدیر سیستم فناوري اطالعات. 8-2

-انجام می کارگیري فناوري اطالعاتکه با به....  هاي مدیریت پروژه وپرسنل، ارزیابی عملکرد، کنترل، رویه
  .آگاهی پیدا کنند شوند،
 هاياعضاي حرفه حسابداري باید در مورد تکنیک: حسابدار به عنوان طراح سیستم فناوري اطالعات. 8-3

  .قسمت، دانش کافی داشته باشند مربوط به طراحی سیستم انتخابی خود و تناسب آنها براي هر
مورد فناوري  اعضاي حرفه حسابداري که در: حسابدار به عنوان ارزیاب سیستم فناوري اطالعات .8-4

اطالعات و ارزیابی هاي مربوط به فناوري توانایی به کار بردن ابزار و تکنیک. اطالعات، دانش و آگاهی دارند
 ).Dasan and sumen, 2004( آنها را فرا گیرند

 
  هاي اطالعاتی حسابداريناآگاهی مدیران از نقش و اهمیت سیستم

هاي اطالعاتی حسابداري نقشی غیرقابل انکار داشته است و اگر چنین در عدم سامان یافتن نظام مشکلاین 
ها از طریق اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع ري براي سازمانهاي پیشرفت بیشتداشت زمینه مشکلی وجود نمی

مدیران غالباً . آمد و متکی بر اطالعات به جاي اتخاذ تصمیمات شهودي و متکی بر تجربه شخصی، پدید می
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هاي مختلف حسابداري بر ارقام تولید دانند آثار روش نسبت به فرآیندهاي تولید اطالعات مالی ناآگاهند و نمی
هاي محاسبه بهاي تمام شده و تفاوت آنها با یکدیگر کدام است و تورم چگونه بر ارقام تکنیک. ستشده چی

تواند  شناسند و از کمکی که می قلمرو حسابداري مدیریت را نمی. گذارد ترازنامه و سود و زیان شرکت اثر می
ر چیست؟ و چگونه برطرف ریشه این ناآگاهی د. تر توسط آنها کند، ناآگاهندبه اتخاذ تصمیمات صحیح

هاي اطالعاتی هاي سیستمها با توانایی و قابلیتشود؟ یکی از دالیل اصلی عدم آشنایی مدیران اغلب سازمان می
ها از بین کسانی در بیشتر موارد مدیران سازمان. گردد حسابداري به زمینه تحصیالت و تجربیات آنها باز می

. اندهاي غیرمالی به اتمام رساندهدارند و تحصیالت خود را در زمینه شوند که دانش مالی اندکی انتخاب می
عالوه بر تحصیالت و . تجربیات چنین مدیرانی نیز اغلب فاصله بسیاري از حوزه دانش حسابداري دارد

ها و اعتماد گیريتجربیات نامربوط به موضوعات مالی، ناآگاهی مدیران نسبت به نقش اطالعات در تصمیم
نتیجه این نگرش، روي آوردن به . نادرست به تجربیات شخصی نیز دلیل بروز چنین مشکلی بوده استبعضاً 

. بینی نشده محیطی است هاي انفعالی و گاه دستپاچگی در برابر هجوم تحوالت و رویدادهاي پیشگیري تصمیم
ارجی، حذف ظاهري هاي ختوفیق در برخی تصمیمات موردي، استفاده از روابط بسیار خوب شخصی با طرف

و موقت آثار نامطلوب تصمیمات نادرست از طریق اتخاذ تصمیمات نادرست دیگر، که با قدري تأخیر آثار بد 
تر از همه حضور در بازارهاي انحصاري موقت که فارغ از وجود و خطرناك. دهند خود را باالخره نشان می

هاي اطالعاتی گیري نظامهمه و همه از موانع شکلدهد  حدوحصر را به مدیران میوتاز بیرقبا امکان تاخت
هاي اطالعاتی حسابداري در شرایطی که مدیران بعضاً نسبت به توانایی سیستم. مدیریت و حسابداري است

ها نیز با تالش بسیار کمی براي آگاه هاي مالی و حسابداري سازماناندرکاران حوزهاند، دستناآگاه بوده
اند و یا با اولین واکنش نامساعد مدیران در برابر ها و اهمیت اطالعات بخرج دادهتوانایی ساختن مدیران از این

طبعاً . اندحال خود رها ساختهه نشینی کرده، و مدیران را بهاي خوب و قابل استفاده مالی، عقبگزارش
به عهده مدیران مالی و  هاي مختلف و آگاه ساختن آنها از قابلیت اطالعات مالیولیت آموزش مدیران ردهئمس

ها نیست اما آگاه کردن مدیران از خطر استفاده نادرست از اطالعات مالی و یا عدم استفاده حسابداري سازمان
ضعف دانش مالی . توان در حوزه وظایف کارشناسان مالی یک سازمان تلقی کرد از چنین اطالعاتی را می

ها در عمل تجربه حلبرخی از راه. اي اندیشیدراي آن باید چارهتواند به ضعف سازمان منجر شود و ب مدیران می
هاي کوتاه مدت آموزشی و استفاده از مشاورین آگاه شرکت در دوره. شده و موفقیت خود را نشان داده است

اما در هر حال وقوف و قدر و منزلت . کننده باشدتواند در ایجاد بینش مالی، عاملی مثبت و تقویت و دلسوز می
هاي هایی باشد که کارشناسان مالی در جهت ارائه اطالعات و گزارشاطالعات مالی باید همراه با تأیید فعالیت



    
  1396ماه فروردین  و چهار،سیشماره                                                     هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

۶۶ 
 

تردیدي نیست که این یک رابطه دو طرفه است و براساس همین . دهند مدیریتی از قلمرو مسائل مالی انجام می
مثبت در برابر اطالعات مربوط، نظام  توان از حجم انبوه اطالعات نامربوط کاست و با واکنش رابطه می

  .)1384عرب مازاریزدي،( اطالعاتی را بهبود نسبی بخشید
  

  گیرينتیجه
 يحسابدار شد؛ خواهند رفتهیپذ جیتدر به که است نیا اطالعات يفناور و يحسابدار نیب ارتباط تیمز نیاول

 سازمان کی رانیمد یاصل و باارزش نابعم از یک یاطالعات .ستین ریپذانجام یآسان به اطالعات يفناور بدون
 در هستند يادیز ارزش و نقش يدارا دیتول روند در یمال منابع و هیاول مواد ،یانسان منابع که طورهمان. است
 نوع سه ارائه پتانسیل اطالعاتهاي سیستم .است ياژهیو ارزش يدارا اطالعات ارتباطات، و اطالعات عصر

 اطالعات يفناور .رقابتی مزیت) 3( و اثربخشی بهبود) 2( وري، بهره بهبود) 1( ستند؛ه دارا را سازمان به مزیت
 لیوسا اطالعات، يفناور از منظور گر،ید عبارت به. است صنعت و وکارکسب در دانش کاربرد از عبارت

  .وندشیم استفاده کارآمدتر يهاستمیس ساخت يبرا و محصوالت دیتول در که است یکیالکتر ای یکیمکان
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