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 چکیده

 اند که در گذشته وجودرو شدهاى روبهجهانى کارشناسان حسابدارى نیز با مسائل پیچـیده امروزه با گسترش ارتباطات و تجارت

ای انجام که با روش کتابخانههدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطالعات در حسابداری بوده  نداشته است.

عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطالعات در حسابداری کدامند؟ به و به این ترتیب سئوال اصلی بدین صورت بیان شد که گرفته، 

منظور تعیین عوامل موثر کاربرد فناوری اطالعات در حسابداری، ابتدا با بررسی گسترده مبانی نظری، به بررسی کاربرد فناوری 

 فناورى اطالعات، در غییرات سریعتتدوین شد. دراین مقاله به این نتایج رسیدیم که آنها اطالعات در حسابداری و همچنین تاثیر 

افزارهاى جدید،سبب شده تا ها و نرمها بـه تـهیه و اجراى سیستمهاى چندکاربره و تمایل سازمانجانبه سـیستمگسترش همه

 تر از پیش انجام شود.تر و دقیقسریع یرند و وظایف حسابدارى نیزتر و بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار گها خیلى سادهرایانه

باید خود را با فناورى جدید هماهنگ سازد تا بتواند در خدمت  حسابدارى به عنوان زبان تجارت و سیستم اطـالعاتى،

رى به طور روز افزون تغییر آموختگان حسابدانیازهاى بازار به دانش کنندگان اطالعات مالى باشد. در عصر اطالعات،استفاده

ها پیش مدت از ،هاى مبتنى بر فناورى اطالعات بیشتر تطبیق دهندکند.آموزش حسابداران آینـده که بـتوانند خود را با محیطمى

 ریفناو اهمیت به اشاره ضمن مقاله این در .ها و مراکز آموزشى بوده استنظران و اعضاى هیئت علمى دانشگاهمورد توجه صاحب

 .شود می اشاره نیز حسابداری در اطالعات فناوری عملی کاربردهای نمونه به حسابداری، در اطالعات

 .حسابداری، فناوری اطالعات، کاربرد فناوری اطالعات، آموزش حسابداری کلمات کلیدی:
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 قدمهم

 در رویدادی داده است. هر قرار توجه مورد را اقتصادی در محیط تعامل و همبستگی سازی،های جهانی پدیده اخیر های دهه در

 اندازه و عملیات، از نظر صرف هر شرکتی بنابراین، .دارد پیرامونش محیط اقتصادی بر بزرگ یا کوچک اثری از دنیا، های نقط هر

 موضع تر در بیش را آن که مالی و اقتصادی به اهداف رسیدن میزان و ارتباطی پذیری، ظرفیت دوام باید اش، عملیاتی منطقه

 .اثبات برساند به دهد،می قرار رقابت

 ذخیره و که شودمی شرکت یسیستم یکپارچه ارتقای باعث ارتباطاتی و فناوری اطالعاتی روزترین به کارگیریبه و توسعه

 قادرها  شرکت هایی، سیستم چنین به کارگیری با سازد. می پذیرتر دسترس و تر بسیار راحت را اطالعات انتقال و دسترسی

باشند  قابل پذیرش فرایندها، روش و محیط در با تغییرات آسانی به که نهند بنا را اطالعاتی منعطفی های زیرساخت بود خواهند

 حال کرد. درمی پیدا پوشش اطالعات فناوری تحت عنوان که بود فناوری تنها رایانه 1980 سال تا(. 0202همکاران، و )آندون

پایه  هایفناوری و کاربردها خدمات، تجهیزات، از گروهی شامل آن مصادیق که است چتری شده به تبدیل اطالعات فناوری حاضر

 (.0930 همکاران، و نیستانکی دهقان(.می باشد

-فناوری و ابزارها از ستفاده ا برای را الزم هایمهارت باید حسابداری یشت: حرفه اعالم دا 1998 سال در آمریکا رسمی یجامعه

 از هاسازمان سریع تأثیرپذیری به توجه با که کرد ارائه را نظر این حسابداری تغییرات یکند. کمیته کسب کارآمد مؤثر و های

 و نیستانکی کند )دهقان درک را هاسازمان در اطالعات آتی فناوری و جاری هاینقش باید نیز حسابداری یحرفه فناوری،

 فناوری مانده اما باقی ثابت صلی، ا تغییرات بدون سالیان طول در حسابداری نداردهای ستا ا اینکه به با توجه (.0930همکاران،

 این که بودند نیازمند حسابداران آموزش تغییر در به حسابداری یجامعه و هاکمیته باشد،می تغییر حال در روز به روز اطالعات

 فرآیند تسهیل باعث امر این که باشدمی پذیر امکان اطالعات فناوری دانش اطالعاتی و هایسیستم دانش افزایش کمک به تغییر

 تأثیر اطالعات این فناوری بر بود. عالوه هد خوا مؤثرتر گیریتصمیم برای تجاری های داده بهتر ی ارائه و همچنین محاسبات

 صرفه همچنین و حسابداری هایبخش در مؤثر باعث بهبود اطالعات فناوری واقع شت. در دا خواهد ها هزینه روی بر بسزایی

 (.0200، همکاران و مورتی)گرددمی محاسبات دقت افزایش و زمان در جویی

و اطالعات به عنوان یکى از منابع  شده ارتباطى بردارى از رایانه و تسهیالتموجب افزایش قابلیت بهره اطـالعات تـحوالت فـناورى

خواهند  بیشترى ست.موسساتى که اطالعات مناسب و مربوط در اختیار دارند،شانس موفقیتشـناسایى شـده ا هاسازمان باارزش

،افزایش صنعتى و ورود کشورهاى جدید به بازارهاى محصوالت گذارىسرمایه ،آزادسازىدرهاى تجارت شدن از طـرفى گـشوده .داشـت

 جهان اسـت.این تـحوالت ،دو ویژگى مهم محیط تجارى کنونىرقابت اطالعات و افزایشرقابت در عرصه بـازرگانى را مـوجب شـده است.ارزانى 

 (.0930ترین آنها در ایران در عرصۀ آموزش و حرفه است)ثقفى، على،که مهم است حسابدارى را نیز دگرگون ساخته محیط

زیادی صورت نگرفته خصوصاً اینکه تا بحال  اقدامی حسابداری، بخش در اطالعات فناوری زمینه در شده انجام تحقیقات میان در

اطالعات در حسابداری پژوهشی صورت نگرفته و یا موضوعات مشابه بصورت جسته و  مینه عوامل موثر بر کاربرد فناوریزدر 
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بنابراین در این مقاله ضمن بررسی کاربردهای  در  این زمینه به این مباحث بپردازد. بر سعی حاضر تحقیق لذا ؛گریخته انجام شده

فناوری اطالعات در حسابداری، در پی پاسخ به این مساله هستیم که عوامل موثر بر کاربردهای فناوری اطالعات در حسابداری  

 کدامند؟

 مبانی نظری

 فناوری اطالعات و تـغییر مـدل کار و کسب

مدیرعامل  .ها در آیـنده،چیزی جـز ایـنترنت نیستها و شرکتانـجام امـور سازماندر چگونگی  تغییرات بزرگترین عامل تسریع

 حـذف و یا از صحنه روزگـار"اینترنت مدار"ها یا بایدظرف پنج سال همه شرکت شرکت معروف ایـنتل زمانی ادعا کرده بود که

را خـیلی هـم دور از واقعیت  آن (0222)1مجله اکونومیست آمیز بـه نـظر بـرسد امـااغراق شوند!اگرچه ممکن است این ادعا کـمی

ها را دچار ها و شرکتسازمان همه سازدمی را با تغییراتی شدید مواجه هاشرکت نحوه انجام امور رو کهداند.اینترنت از آننمی

بـه سـمت تـجارت الکـترونیک  از حـرکت های جدی کرده است.این تغییرات چیزی بیشنـوسانات و بـاال و پائیـن شدن

تغییرات  .ها نیز پدید آمده استو فرهنگ سازمان انجام کار ای در فرایندهایعمده تغییرات اسـت.همراه با تجارت الکترونیک،اغلب

ی بهبود جدی ارزش،توانای شده در تمام زنجیرهمالحظه در بهای تماماز کاهش قابل پیش برنده و عمده در مدل کسب و کار عبارت

ها و روابط مشارکت جویانه با سایر شرکت بازارهای جدید،و یک بازتعریف کلی از چگونگی به نفوذ در روابـط با مشتریان،فرصت

(در آستانه هزاره جدید اشاره کرد،اگر شرکتی ظرف پنج سال اقدام به استفاده از 0222طور که اکونومیست)آن .هاستسازمان

توسط رقبا از صحنه  پیشگفته در جهت ارتقای وضع موجود خود نکند، هایچند مورد از فرصت یـک یا از گیریهاینترنت در بـهر

 .شودحذف می

که انعقاد این .هزینه اینترنت استامور تجاری در محیط پرسرعت و کم این رشد تجاری،ناشی از واقعیات انجام محرک دیگر برای

آن را خود در  بخواهیم که تر از زمانی استهای اداری بسیار ارزانبرای انجام امور تولیدی یـا فـعالیتقرارداد با یک شریک تجاری 

رقابتی کلیدی نیز هست.به بیان  هایداخل شرکت انجام دهیم.این امر در تطابق با فلسفه نوین کار و کسب یعنی تمرکز بر مزیت

 .دیگران واگذار کنید دهید،انجام دهـید و بقیه کارها را بهمی امانـج دیگر،آنچه را که خود بهتر از دیـگران

ها و محافظت از اطالعات ها به ضرورت کم کـردن برخی کنترلاین مدل تازه کسب و کار بعضا اثربخش هم هست زیرا سازمان

های دسترسی به سیستم های تجاری برایرفبا بـازکردن راه مـشتریان وسـایر ط اند کهو این نکته را درک کرده یافته داخلی،وقوف

با استفاده  هاسـازمان  نـیز توان کاهش داد.از ناحیه مشتریانها را نیز میمشتریان بهبود یافته و هزینه داخلی شرکت،میزان رضایت

ترسی به اطـالعات در مـورد به مشتریان خود امکان دس (دسترسی هایپورتالها)کانال شرکتی(و های بینشبکه) از اکسترانت

خدمات یا  کنندگانمورد ارائه دهند.درمی را خاص در دست تولید های در دسـت اقدام و یا در بعضی موارد،تعیین اقالمسفارش

کان را در تواند این امها و اطالعات درون شرکت، میبه سیستم ها،دسترسیموردنیاز شرکت کنندگان مواد اولیه و کـاالهایتأمیین

را ردیـابی کـرده و زمان الزم برای حمل محموله  و تولیدات های شـرکت و سطح سفارشاتموجودی اختیار آنها بگذارد که سطح

                                                           
1 international journal of accounting information systems,2000 
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 انبوه های دیگر نه تنها ناگزیر از به کارگیری افراد برای پاسخگویی به حجمشرکت را به درستی تعیین کنند.شرکت مواد و کاال برای

کاهش  سفارشات مشتریان،نسبت به امور سؤالت مشتریان نخواهند بود بلکه با کـاهش تعداد کارکنان الزم برای انجام ها وخواسته

 (.0930،)نوروشهای خود مبادرت خواهند کردجدی هزینه

های سیستم کنندگانعرضه از چند بنگاهی است.در واقع بسیاری هایاینترنت،فناوری تـوانمندساز بـرای این قبیل سیستم

کنند که شکلی طراحی می به را های خودمتمرکز کرده و سیستم الکترونیک را بر کار و کسب ریزی منابع بـنگاه تـوجه خودبرنامه

 آینده رشد تواناست که می باشند.این همان جایی داشته به سهولت قـابلیت دسـترسی و اسـتفاده در فضای اینترنت را

 .داشت را در آن انتظار بـنگاه ریزی مـنابعبرنامه هایکنندگان سـیستمضهعر

دارد؟و چرا باید  حـسابداری و حسابرسی هایمـدل آید این است که این تغییر و تحوالت چه ربطی بـهسؤالی که در اینجا پیش می

گذاران و بـستانکاران هم شرکای واحد تجاری که سـرمایه این سؤال آن است به مختصری پاسخ"شود؟ هااین مدل تغییر سبب

 افزایش تر به اطالعات اساسی شرکتآسان بـرای دسـترسی نـیز تصور کنیم به تدریج انتظارات آنها هستند.منطقی است که

 نـتظارات فـزاینده برای چیزی بهشود.این انگهداری می شرکت درون های اطالعاتیداخل سیستم در که اطالعاتی یابد،همانمی

 اختیار و در و از طریق صـفحات وب انـتشار یـافته سایتوب در مراتب فراتر از آن است که به صورت داوطلبانه توسط شرکت

فعان بگذاریم نهای ساالنه را از طریق اینترنت در دسترس ذیو مستندات گزارش های مالیصورت تنها کهگیرد.اینقرارمی همگان

زده در جستجوی اطالعات جاری و روز درباره گذارانی است که هیجانساختن عطش سرمایه گـام بـسیار کوچکی در راه سیراب

 .جدیدی برای فرونشاندن این عطش الزم است ها هستند.مدلهای آتی شرکتوضـعیت مـالی، موقعیت رقـابتی،و ظرفیت

 تحوالت آموزش حسابدارى در جهان

هاى آمـوزشى را افـزایش هاى شگرف در فناورى اطالعات،ضـرورت بـهبود دورهوکار و پیشرفتتحوالت دهۀ اخـیر در مـحیط کسب

 (.0930هاى آموزش دانشگاهى پوشش داده شود)ثقفى،،دارد مـوارد زیر در دورهالزام مى ضرورت داده اسـت.این

 نقش حسابدار و حرفه حسابدارى در جامعه؛ -0

 ؛حـسابدارى ه و تحلیل اطـالعاتتجزی -0

 ؛هاگیرىو تصمیم چگونگى استفاده از اطالعات حسابدارى -9

 تـجزیه و تـحلیل ریسـک و کنـترل آن؛ -4

 اسـتانداردهاى حسابدارى و حسابرسى و چـگونگى انـجام آنها؛ -5

 ها؛وگیرىاستفاده فناورى اطالعات در تجارت و تصمیم -6

 .مالیات -7

هاى کند تا دروس زیر در دورهوکار،ایجاب مىمـحیط کسب الزامـات حسابداران در پاسخ بـه نیاز مهارت مورداز سوى دیگر دانش و 

 (.0930آموزشى گـنجانده شـود:)ثـقفى،
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 نویسى؛گـزارش -0

 کارگـروهى؛ -0

 مـدیریت ریسک؛ -9

 مدارى؛مشترى -4

 دارى؛بنگاه -5

 زبان انگلیسى؛ -6

  ؛  Wordو  Excel افزارهاى ادارى)از جملهنرم -7

 ؛مدیریت هاى اطالعاتىسیستم -3

 تجارت الکترونیک؛ -3

 ها؛قانون مالیات -02

 حسابدارى واحدهاى غیر انتفاعى؛ -00

 هاى مالى؛تجزیه و تحلیل صورت -00

 هاى اطالعات حسابدارى؛سیستم -09

 مدیریت مـالى پیشرفته؛و -04

 .حسابدارى بین المللى -05

 

 ایران در تحوالت آموزش حسابدارى

از نظر  ها آموزش حسابدارىگیرى داشته است.در این سالهاى پس از انقالب تحوالت چشمدر سال حسابدارى در ایران آموزش

بـاقى مـانده است.این تغییرات در برگیرنده برنامه  تغییر ،بدونکیفى و کمّى تغییر کرده،گرچه شکل آموزش و فناورى آموزشى

 (.0930،رى است)نوروشهاى حسابداهاى درسى و مجلههاى آموزشى،کتابدرسى،دوره

هاى پس از حسابدارى در سال دانشگاهى آموزش در تغییراتى که بر اساس رهنمودهاى شوراى عالى انقالب فرهنگى در برنامه

هاى مبتنى بر آنها ضرورتى انکارناپذیر ریاضیات و آمار و تحلیل انقالب اسـالمى بـه عمل آمد،برخوردارى از توان علمى در

چنان در آموزش حسابدارى مدّ نظر که تحوالت جهانى پیشـگفته،هـم است ادامه آن تغییرات ضرورى (.در0930قفى،نمود)ثمى

 اى به شرحسابقه بوده است.به عنوان مثال،چند مرکز مهم حرفهاى نیز بىزمان با تحوالت آموزشى،تحوالت حرفههم .قـرار گـیرد

 (.0930)ثقفى،، انداماتى را انجام و نقش حرفه را در جـامعه ارتـقا دادهزیر، هریک به تبع اساسنامه خـود،اقـد

 ،هاى تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسىمرکز پژوهش -0

 جامعه حسابداران رسمى ایران، -0

 ،خبره ایران حسابداران انجمن -9

 ،انجمن حسابدارى ایران -4
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 :ابزارهاى آموزشى

 آموزدانش اى است که تنها یکآموزش،آموزش فـردى اسـت.بهترین مدرسه دنیا هم مدرسههاى ترین شیوهامروزه یکى از مناسب

 (.0936)رویایى، هاى مجازى،دستیابى به چنین امرى را ممکن ساخته استاى و ایجاد دانشگاهداشته باشد،آموزش از طریق رایانه

سازد تا به حل مسئله در دسترس است که دانشجو را قادر مى هـمیشه آید و نـوعى استادپس رایانه ابزارى آموزشى به حساب مـى

دانشگاه مجازى نیز  تفکر تدریج شود و بهکارگیرى رایانه،امـکان آموزش از راه دور نیز فراهم مىو تمرین بپردازد.افزون بر آن با به

ایالت امریکا انجام شد که بر اساس نتایج  5ى هاپژوهشى در دانشگاه  2001-2000زمینه در سال  هـمین . دریابدگـسترش مـى

 (.0936مازار یزدى، )عرب بـه شرح زیر بوده است  هابین استادان دانـشگاه در آموزشى هاىآن،میزان استفاده از فناورى

 شده مستمر در آموزش حسابدارىهاى استفادهالف(فناورى

اساس میزان استفاده مستمر توسط استادان  بر شدهبندىدرجه حسابدارىشده در آموزش هاى بـه کار گـرفتهفهرست فـناورى

 :است حسابدارى به این شرح

 (؛ Word پردازها )مانندپسـت الکترونیکى،اینترنت،واژه -0

 ؛ (Excel)استفاده از صفحات گسترده -0

 آمـوزشى؛ اصلى مفاهیم جهت ارائه  (Power Point) افزارهاى ارائهرمن -9

 ها؛واز ابزارهاى تصویرى در کالسـاستفاده   -4

 (. SASو  SPSS)مانندهاداده افزارهاى تحلیلاسـتفاده از نرم -5

 .رسدمى %74موارد به  سایر از اند و میزان عدم استفادهپردازها استفاده کردهاز استادان از پست الکترونیکى،اینترنت و واژه10%

 دارىشده نادر در آموزش حسابب(فناورى استفاده

 ها؛در کالس صوتى هاىفناورى استفاده از -0

 آموزش از راه دور؛ -0

 ؛ (SPSS)ها مانندافزارهاى تـحلیل دادهاستفاده از نرم -9

 ؛اىرایانه ویژه هاىروش-4

 ها یا توسط دانشجویان؛واستفاده از فیلم در کالس-5

 مطالب اى در ارائهاستفاده از فناورى چندرسانه -6

 هاى آموزش کاربردى براى دروس اصلى حسابدارى و تحلیل آنهاپ(فناورى
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اى به صورت متعادل گسترش پیدا کرده و دهد که فناورى رایانهرشته حـسابدارى نـشان مى مختلف دروس تحلیل نتایج مربوط به

 .هاى اطالعاتى حسابدارى محدود نشده استسیستم درس به

 هاى آموزشىفناورىها در ت(سایر جنبه

 :است که مواردى دیگر در فناورى آموزشى تاثیر داشته اسـت آن از نتایج حاکى

 آموزش ،دانشیار و استاد(،دانشیاران در مقایسه با دیگران از نظر کاربران فناورى در،استادیارمـراتب دانشگاهى:بین استادان)مربى-0

 اند؛،عملکردى بهتر داشتهحسابدارى

 ارک دانشگاهى؛مد-0

 مرکز آموزشى معتبر؛و-9

 .سابقه آموزشى-4

 به سیستم اطالعاتى حسابدارى نقش هاى فناورى اطـالعات و لزوم تـغییرچالش

کنندگان قرار نگیرد و در نتیجه و صحیح در اختیار استفاده هنگامبه اطالعات شود تاضعف در نظام اطالعاتى حسابدارى باعث مى

هاى خام کنند که کار آن پردازش دادهسیستم اطـالعاتى تـعریف مـى نوعى ناپذیرى به آنان وارد شود.حسابدارى راانهاى جبرزیان

 (.2،0220)چانگ اطـالعات قـابل درک است بـه و تبدیل آنها

گیرند و تقریبا در قرار مى اطالعات حسابدارى کنندهاستفاده بسیارى از دروس حسابدارى،دانشجویان در موضع در امروزه اما

 هاسازمان و مدیریت سـاختار،کارکرد بـر فناورى اطـالعات .شودکجا فراهم مى از آموزند که این اطالعاتیک از دروس،نمىهیچ

 .نیست اقـتصادى،بدون در نظر گرفتن راهبرد فناورى اطالعات ممکن واحـدهاى گذارد و تدوین راهبردهاى تجارى درتاثیر مى

 تـهیه االعات امکانات فراوانى وجود بـراى است.در گذشته کهـ تغییرات فناورى اطالعات بسیار سریع و گسترده دیگر از سوى

 حسابدارى هاىهاى امروز نبود،نیازهاى اطالعاتى مدیریتى توسط سیستمو محیط اقتصادى و بازار هم داراى پیچـیدگى نداشت

تحوالتى که در  با یافـت،امـا این گسترش گـسترش هاى حسابدارى نیز،سیستماطالعاتى نیازهاى ا افزایششد،ولى بفراهم مى

هاى جامع و و محدود حسابدارى به سیستم مجزا هاىوکار پدید آمد، همگام نبود و زمینه براى گـذر از سـیستممحیط کسب

 .شد مدیریت فراهم اطالعات یکپارچه

 آمـوزش تا عملفـاصله 

شرکت ملى نفت -)مـیزگرداسـت هاى دولتى به فناورى اطالعات نگاهى ابتکارى و شـخصىنگاه مدیران دستگاه

دیدگاهى یکپارچه در زمینه فـناورى اطـالعات بـه آنان  که هایى ویژهاز آموزش آنها و کارشناسان دولتى هاى(.دستگاه0935ایران،

                                                           
2 Chang 
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آموختگان و دهنده توانایى و شایستگى دانش،نشانشودمى ارائه هایى که از سوى سازمان مللشاخص اند.بهرهبى بدهد،

گیرى دارند و از نظر فنى استعداد فراوانى از خود نـشان چشم هاىموفقیت هادانشگاه عرصه در که پژوهان ایرانـى استدانـش

داخلى تربیت  (.اما این جوانان در انطباق با نیازهاى0934س اوراق بهادار تهران،سازمان کارگزاران بور-دهند)گـزارش تحقیقىمـى

شوند و در کشـور ما مشترى مناسب براى آنها وجود ندارد.آموزش داده شده به دانشجویان در عمل کاربـرد نـدارد چـون در نـمى

ها در آموزش در ایران موفقیت دانشگاه .شودسطح دفتردارى انجام مى در جامعه،حسابدارى در سطحى پایین و گاه حتى

 شـرکت-سنجند)میزگردکنند،مىدانشجویان حسابدارى را بـر اسـاس این شاخص که کشورهاى خارجى تا چه حد آنها را جذب مى

و آموزشى،  هاى اساسى،بحث فرهنگى است. از نظر فرهنگى و به تبع آن از نظر قانونى،فنى(.یکى از بحث0935مـلى نـفت ایران، 

فناورى اطالعات محیط یکنواخت و ساختار هماهنگ در سازمان و  محیط فـناورى اطـالعات وجود ندارد و بین اسـتقرار براى

 (.0930شود)نوروش، مـحیط بـیرون،تناقض مشاهده مى

 دید وسیع نسبت به فناورى اطالعات

سازى اطالعات مالى و حسابرسى این خـارجى،شفاف هاىذارىگو سـرمایه شدن بورس اوراق بهادار المللى موضوع بین

ها از اولویت خاصى برخوردار است که توجه به آن،هم از نـظر وزارت امـور اقتصادى و دارایى و هم از طرف مراجع گذارىسرمایه

خبره ایران قـابل تـاکید است و  حـسابرسى،جامعه حسابداران رسمى ایران و انجمن حسابداران سـازمان اى حسابدارى نـظیرحرفه

 سازمان کارگزاران-پذیر نیست )گـزارش تـحقیقىاین مهم نیز بدون استفاده از ابزارهاى نوین و فناورى در حوزه حسابرسى امکان

حسابرسى (.بـا روى آوردن به فـناورى اطـالعات،لزوم بـازنگرى در استانداردهاى حسابدارى و 0934تـهران، اوراق بهادار بورس

آن،داراى ترفندهایى است که  شگرف پیشرفت حـوزه نیز ضرورت پیدا خواهد کرد.حوزه تجارت الکترونیک در کنار منطبق با اینـ

 .(0935)میزگرد، کنداى را از حسابرسان طلب مىتـیزهوشى و تـوانمندى ویژه

 پیشینه پژوهش 

 دنش تر شفاف موجب تعهدی حسابداری سازی پیاده و اجرا که دادند نشان یمقالهای طی( 0933 طریقی و یزدی سی کربا)

 طی  (0930 نظری و فرد وکیلی) .گردد می عملیاتی ریزی بودجه اجرای به منجر نیز و ،ها فعالیت و خدمات دهش تمام بهای

 و گویی خپاس فرهنگ و نظری چارچوب مقررات، و قوانین ،صصمتخ انسرانی نیروی مدیریت، چون عواملی که دریافتند ای مقاله

 فناوری اثربخش ی عهتوس ( 0937کرد و فقیهی) . است گذار تأثیر دولتی بخش در تعهدی حسابداری بکارگیری بر خواهی پاسخ

 که بود این ی دهنده نشان تحقیق نتایج . دادند قرار سی برر و مطالعه مورد را کاوی بهینه رویکرد با دولتی بخش در اطالعات

 و فنی مسائل به مربوط آن کمترین و مدیریتی و سازمانی مسائل به مربوط مطالعه، مورد جامعه دو بین شکاف بیشترین

 سازمان منابع ریزی برنامه تمسیس در اطالعات فناوری نقش ررسیب به  ( 0936 همکاران و فرد تقوی .)است تکنولوژیکی

 عملیات و ها تمسیس اطالعات، فناوری از گیری بهره با قادرند ها ستمسی این که میدهد نشان پژوهش این نتایج . پرداختند

 ان همکار و نیستانکی دهقان) . دهند قرار دسترس در واحد اطالعاتی پایگاه یک قالب در و کنند یکپارچه را سرازمانها در موجود

 افزایش اطالعات فناوری سی سابرح  برای را رااتقاض اطالعات فناوری پیشرفتهای که دسیدنر نتیجه این به مقالهای طی ( 0930
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 خدمات ارائه برای باید ،حسابداری است اطالعات به دهی اعتبار آنها، اصلی نقش که مستقل سان سابر رو این از . ست ا داده

 (0200 همکاران و مورتی)آورند روی اطالعات فناوری حسابرسی به ،حسابرسی در کارایی افزایش و روز به حسابرسی

 که میدهد نشان پژوهش این از حاصل نتایج ) .پرداختند مدیریت ابداریحس تصمیم گیریدر اطالعات فناوری کاربرد بررسرری به

 دقیقتری مالی گزارشهای ی ارائه به قادر را سابدارانح ، ها شرکت در مدیریت حسابداری بخش در اطالعات فناوری بکارگیری

 فناوری کنندگان واستفاده حسررابداری مدیریت، بین نزدیکی بسیار رابطه وجود همچنین .ازدسمیسر بهینه میماتتص اتخاذ برای

ابداری حس بخش در نتیس طور به وظایف تمرکز عدم که دریافت های مقال طی ( 0930 منش ذبیح) .است ضروری اطالعات

 منابع ریزی برنامه و مدیریت اطالعاتی سیستمهای تأثیر یبررس به ای مقاله در( 0209 ویالرد و ترک یوچاک .)ودمیش متمرکز

 مدیران گیری تصمیم بر را ها سیستم این تأثیر چگونگی و پردازند می گیری تصمیم و اسررتراتژیک مدیریت دانش بر انیانس

 و تجزیه مورد .. و تجاری واحدهای رقابتی مزیت افزایش ،تربیش خالقیت جهت تراتژیکاس مدیریت متوسط، و باال رده تجاری

 فناوری زیاس یکپارچه و هزینه کنترل های سیستم متقابل تأثیر بررسی به( 0204 همکاران و میگا . )اند داده قرار تحلیل

 فناوری ازیس یکپارچه اگرچه کهت اس این از حاکی آمده بدست نتایج .پرداختند تولیدی های کارخانه مالی عملکرد بر اطالعات

 بر مثبتی تأثیر متقابأل ما ا ، ندارد تولیدی های کارخانه مالی عملکرد بر توجهی قابل اثر ، هزینه کنترل سیستم های و اطالعات

 سازی یکپارچه در اطالعات فناوری قدرت کمک با گیری تصمیم نقش (0204 کاران هم و نگ و.) گذارد می ها آن عملکرد

 این بین مثبتی ساختاری رابطه به و داده قرار مطالعه مورد را مشتریان به خدمت عملکرد بهبود منظور به سازمانی درون اطالعات

 .یافتند دست عامل دو

 بخشرری اثر و عملیاتی ریزی بودجه های برنامه موفقیت برای که دهد می نانش  ( 0932رضایی)و رحمانی پژوهش نتایج 

 کریمی و گرد) .گیرد ضرورت تعهدی به نقدی روش تبدیل یعنی ، دولتی حسابداری سیستم اصالح باید ، کارکرد حسابرسی

 و مالی عملکرد بهبود به منجر تعهدی، حسابداری به نقدی ابداریحس روش تبدیل که دادند نشر ی کهایه مقاله طی ( 0932

 هزینه و درآمدها تر دقیق کنترل به منجر همچنین و فعالیتها و خدمات شده تمام بهای تعیین در کارایی افزایش دستگاه، عملیاتی

 میدهد قرار مدیران اختیار در را تری حیحص و دقیقتر مالی گزارشهای تعهدی، ابداریحس که داد نانش نتایج واقع در ود.میش ها

 

 روش تحقیق

در این پژوهش روش تحقیق از نوع کتابخانه ای می باشد. در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای دارند تقریبا تمام تالش محقق در 

ای، استفاده می شود، بنابراین با پذیرد حتی در تالیفات و تصنیفات نیز از این روش، یعنی روش کتابخانهکتابخانه ها صورت می 

کتابخانه ای مطلع  ای درتحقیقات علمی بطور کلی دارد، الزم است محققان از روش کتابخانه توجه به نقش و سهمی که روش 

ای، آشنایی با نحوه استفاده از ست آورند. گام اول در مهارت تحقیق کتابخانهبوده، تجربه و تبحر الزم را دراستفاده از آنها به د

-های کتابداری، نحوه جستجوی کتاب در کتابخانه و نیز رایانه های آن، مقررات بهرهکتابخانه است، یعنی محققان باید از روش

ها بررسی نکات الزم جهت استفاده بهینه از کتابخانهبرداری و سفارش کتاب و نظایر آن اطالع حاصل نمایند. لذا در این تحقیق به 

 شود .در گردآوری اطالعات جهت انجام تحقیقات وپژوهش پرداخته می
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 تجزیه و تحلیل

 روز به همه، از مهمتر و اطالعات، به تر وسریع بهتر دسترسی مکانی، و زمانی محدودیت حذف در کلیدی عنصری اطالعات، فناوری

 ونیکرالکت های بسته به کاغذ، نباشد، بسته شده باعث و ساخته دگرگون را کارها انجام فناوری،روش دیگر، عبارت به.است شدن

 مالی های سامانه که صورت بدین است، اینترنت از استفاده باال سطح در اطالعات فناوری بگارگیری نمودهای از یکی .شود تبدیل

 می جهان از نقطه هر در حسابداری اطالعات کنندگان استفاده .شود می متصل اینترنت به مستقیم صورت به شرکت یکپارچه

 کنند و تحلیل تجزیه و مشاهده تغییرات آخرین با را مالی های ت صور لحظه هر در و کرده مراجعه شرکت سایت وب به توانند

 (.0935، .)میزگرد

 انجام زیادی کار ارائه مورد در اما شده، انجام مالی صورتهای محتوای ی درباره زیادی های پژوهش اگرچه است معتقد 3وود هاپ  

 بکار مالی صورتهای ی ارائه در اخیراً  که است متنوعی فناوریهای کرده، محدود را زمینه این در پژوهش که دلیلی .است نشده

 گیری تصمیم برای مربوط، اطالعات به سریع دسترسی امروزی تکامل به رو دنیای است در نداشته وجود گذشته در که شده گرفته

 با حسابداری االعات سامانه .است توجه مورد نیز اطالعات انتقال سرعت محیط، تغییرات سرعت به توجه با .است اهمیت حائز

 است گوناگون اجزایی شامل سامانه این .باشد تکنولوژی پیشرفت و سرعت تابع باید مؤسسات تعالی با آن مستقیم ارتباط به توجه

 .دهد می تشکیل را سازمان معامالتی چرخه که

 کاربرد و پردازش تهیه، هزینه جهانی، گسترده شبکه بر مبتنی گزارشگری و حسابداری اطالعات الکترونیکی مبادله از گیری بهره با

 به منشعب و گسترده سازمانهای و رود می بین از سازمان واحدهای بین جغرافیایی و زمانی ی فاصله یابد، می کاهش اطالعات

پیشـرفت جهانى در حوزه فناورى اطالعات و (. 0936)رویایى،رمـضانعلى،آیند درمی مرز بدون و پیوسته بهم عرصه یک صورت

اى که این امر بـا ابـزارهاى سنتى آموزشى شده است،به گونه منابع به هاى یادگیرى و دسترسىارتـباطات بـاعث گسترش فرصت

چنین پدید نه تنها مـوجب تـسریع و تسهیل فراوان در آموزش و یادگـیرى و هـم فـناورى نـو ن کارگیرى ایت.بهپذیر نیسامکان

هاى شود،بلکه باعث تغییر و تحول در مفاهیم و مبانى بـسیار مـتداول در نظاممى آموزشى هاىسطح مدیریت اثربخش نظام ارتقاى

شده براى هـرکالس و هردوره، یزان اهمیت و اتـکا بـر کتـاب و مواد درس از پیش تعیینشود.بـنابراین مـآموزش سنتى نیز مى

ها،از مواردى اسـت که هاى آموزشى،براورد اثربخشى و میزان یادگیرى و آموزش و نقش و ارزش تکالیف و آزمونارزیابى شیوه نحوه

انـتخاب و  درباره (.دسـترسى بـه اطالعاتى0936یى،رمـضانعلى،گیرى از فناورى اطالعات،تحول کیفى یافـته اسـت)رویابـا بهره

چنین تر مطالب و کیفیت یادگیرى،از اهمیت بسیارى برخوردار است و همهاى آموزشى به منظور انتقال سریعاسـتفاده از فناورى

ها دسـترس اسـتادان دانـشگاه در ىهاى آموزشهاى پیشرفته مستلزم آن است که فناورىتر بـا دانشگاهبرقرارى ارتـباط سـریع

هاى آموزشى خود،اعضاى هیئت علمى خود را به استفاده از فناورى آموزشى اى در دورههاى حرفهبـاشد.امـروزه بـیشتر سازمان

طـور اثربخش کارگیرى فناورى را به هاى مورد نیاز براى بهمهارت باید شوندآموختگانى که وارد حرفه مىکنند. دانشترغیب مى

 .(Chang,2002) کسب نمایند

 

 :باشد زیر موارد شود، ممکن است شاملهاى آموزشى در آموزش توسط استادان مىکارگیرى فناورىموانعى که باعث عدم به

                                                           
3 Hopwood 
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 هاى آموزشى؛فناورى اغلب با هاآشنا نبودن استادان دانشگاه -0

 ها؛ونبود امکانات فناورى آمـوزشى در دانـشگاه -0

 (.0936هاى مختلف بر اساس فرهنگ کشور)رویایى،رمضانعلى،بومى نبودن فناورى -9

ارشد رشته حسابدارى  کارشناسى هاى سطوحهاى اطالعاتى حسابدارى، دروسى مختلف در برنامهسیستم پایه بر چنین بایدهم

مرتبط با  دروس و با حسابدارى از یک سو هاى تخصصى رشتهگنجانده شود.هماهنگى و نحوه ارتـباط این دروس بـا سایر دوره

ریزى براى آن(از سوى دیگر،بـاید بـه دقت تعریف و رعایت با برنامه پردازى)دروس مرتبط با مبانى و کاربرد رایانهفناورى داده

 (.0936)رویایى،رمـضانعلى،شود

 نتیجه گیری

تر تغیر بطور سریع بازار برای فارغ التحصیالن حسابداری ازهایاطالعات و ارتباطات و استفاده از فناوری،نی فناوری در عصر

تواند در محور،مفید و متناسب باشند،می محیط تازه فناوری اینتوانند برای می حسابداران آینده،یعنی کسانی که کند.تربیتمی

 .ها رقابت ایجاد کندبین دانشگاه

های اخیر که فناوری اطالعات در سال ، مورد بررسی قرار گرفت.اطالعات در حسابداریعوامل موثر بر کاربرد فناوری در این مقاله،

های سنتی حسابداری و حسابرسی و انتظارات مدل ای میانساخته،تضاد فزاینده ممکن آسان به اطالعات را مـوضوع دسـترسی

فرایند گزارشگری از طریق افزایش قابلیت اعتماد  کاربران، پدید آمده است.در حالی که استانداردگذاران حسابداری بر خلوص

فـقدان به موقع بودن،در حال طی کردن روند نزولی مداوم  خـاطر عمدتا به اطالعات،تأکید دارند،مربوط بودن اطالعات حسابداری

گان مالی است که خواست گیرندحسابداری ملی در تضاد مستقیم با نیاز آن دسته از تصمیم هایای بودن گزارشاست.ماهیت دوره

صبح اتفاق افتاده و نه آنچه یک یا دو ماه قبل رخ  امروز همین یا اطـالعاتی در مـورد آنچه دیروز به که کندحکم می انتظارات آنان

ارتباطات، پست و فناوری  نتایج نشان داد که بیشتر کاربردهای مورد عالقه از فناوری اطالعات!دسترسی داشته باشند داده

 .افزار بوده استنرم گسترده و تجزیه و تحلیل به کمک الکترونیکی،اینترنت،صفحات

 های استاندارد و تـجمعی درتر به جای گزارشهای جامعداده به دسترسی سوی فناوری اطالعات همچنین انتظارات کاربران را به

مالی در حال افزایش  نارضایی کاربران از مـربوط بـودن اطـالعات حسابداریگـزارشگری مالی،سوق داده است.در نتیجه  جـریان

 .است

 ریسریع ناشی از فناو ای حسابداری،خود را برای کنترل تغییراتجامعه حرفه میان در دیگری حسابرسان احتماال بیش از هرکس

 مالی آنچه را در دنیای کسب و کار و امور ه در تـالش اسـت تاها نـاامیدانحسابرسی از بسیاری جنبه کنند.حرفهاطالعات آماده می

امور وتطبیق خود با تغییرات  پیشبرد دریابد.در چـنین شـرایطی حرفه،در حال تالشی هماهنگ و مشخص برای در جریان است

حسابرسی  مجدد شده مهندسی هایفرایند توان بـه راحـتی درناشی از تحوالت فناوری اطالعات است.این تغییرات را مـی سریع

هایی که تولید اند؛ سیستمبه آن متمرکز شده وابسته اطالعاتی هایدید که بیش از هرچیز بر فـرایندهای کسب و کار وسیستم

ای مثل ساز و هتوانند مسائل تازمی این فـرایندهای مـهندسی مـجدد شده که آنجا دارند.از اطالعات مالی و کسب و کار را برعهده
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مطرح کـنند،تمرکز فـرایندهای حسابرسی باید بر بهبود فرایندها و راهبردهای کار و کسب و  را تربه موقع کارهایی برای گزارشدهی

رشته  امروز بازنگری در نحوه آموزشمالی باشد.همچنین  اطالعاتی مسئول گردآوری و ثبت اطالعات هایسیستم اتکای قابلیت

های متفاوت شود.در صـورتی که در رشته حسابداری نیز مانند سایر علوم، گرایشاحساس مـی بداری بـه عنوان یک ضرورتحـسا

و ارتباط در چنین شرایطی بیش از گذشته در  اطالعات این ضرورت بیشتر لمس شده و تاثیر فوق العاده فناوری ایجاد گردد،آنگاه

  .خواهد شد
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