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 فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت

 5971 پائیز/ ام سيشماره  /  نهمسال 

 
 

 

 

 

 

 همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی بر تاثیر فناوری اطالعات

 

 
 

 1فریدون رهنمای رودپشتی 

 2راحله همایونی راد   

 

 

  چكيده

MAمقاله، همگرایی حسابداری مدیریت )در این 
FA( و حسابداری مالی)1

( با تاکید بر پیشرفتهای فناوری 2

ITاطالعات)
شود  که چگونه این همگرایی در دامنه فنی و تکنولوژیکی ظاهر می بررسی شده است، و این موضوع( 3

و چگونه در حوزه سازمانی و رفتاری انعکاس می یابد، مورد بررسی قرار گرفته است.طراحی مدل تحلیلی توسط 

گردید حسابداری مدیریتبه جلو در ، منجر به حرکت رو حسابداری مالینگر  ( با چشم انداز آینده2002همر و البرو)

( به IT. مطابق با این چارچوب، فناوری اطالعات)و یک چارچوب مفهومی برای تحلیل این همگرایی ایجاد نموده

 حسابداری مالیبا حسابداری مدیریتعنوان یک تسهیل کننده، کاتالیزور، محرک یا عامل بهبود در جهت همگرایی 

ی پدیده ای بسیار گسترده تر از آن چیزی است که توسط همر و البرو ایجاد گردیده بکار گرفته می شود. همگرای

است. این همگرایی در حوزه فنی و تکنولوژی شامل یکپارچه سازی عمدی سیستم های اطالعاتی و نرم افزاری، 

مطابق با رفتارهای عمدی یا سهوی  نیز شامل ها و استانداردها است.در حوزه سازمانی و رفتاری وترکیب روش

باشد. بر اساس مشاهدات  مطابق با کار و وظایف می نقش ها و فرآیندها، و همچنین همگرایی عمدی و یا سهوی

در  حسابداری مدیریت، اغلب با حسابداری مالیبدست آمده، چنین نتیجه گیری شد که حرکت روبه جلوی عناصر 

فنی و تکنولوژی جلوتر از دامنه رفتاری و  هم تنیده هستند و بالعکس، و به نظر می رسد همگرایی در حوزه

سازمانی است. در بیشتر مشاهدات ، فناوری اطالعات نقش مهم و یا حتی در برخی موارد نقش تعیین کننده در 

 .فرایند همگرایی ایفا می کند
 

ناوری حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، همگرایی حسابداری مالی و حسابداری مدیریت، ف كليدی: های هواژ

 .اطالعات

                                         
  rahnama.roodposhti@gmail.comاستاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  -1

  دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشتگرد  -2

 15/1/94تاريخ پذيرش:   18/8/93تاريخ دريافت: 
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 مقدمه -1

حسابداری یک پدیده در حال تغییر است، که هم 

( و هتتم MAفعالیتتت هتتای حستتابداری متتدیریت)  

(، تکنولوژی ها و مفاهیم آنها به FAحسابداری مالی )

طور مستمر در حال تحول و تعریف مجدد هستتند و  

شوند. در مطالعته تحلیلتی کته     همگرا می با گذر زمان

( انجام شد، آنها بیان کردند 2002توسط همر و البرو)

که توسعه حسابداری مالی در یک حرکت رو به جلو، 

آنها منجر به پیشرفت حسابداری مدیریت خواهد شد. 

در مورد تقسیم بندی حسابداری از لحاظ ماهیتت بته   

و  حستابداری متدیریت  دو شاخه مجزا تحت عنتوان  

ها، ابتراز نگرانتی کردنتد.     در پژوهش حسابداری مالی

این دو پژوهشگر در مقاله خود با استفاده از یک مدل 

و  حستتابداری متتدیریتتئتتوریکی نشتتان دادنتتد کتته 

ند و ویژگتی هتای   مستقل از هم نیست حسابداری مالی

گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری مدیریت را تحت 

تاثیر قرار می دهد. به منظتور اثبتات ایتن قضتیه آنهتا      

همگرایی در حوزه فنی و تکنولوژیکی را مدل ستازی  

کردنتد. بتتدون طترن ایتتن پرستتش کته چگونتته ایتتن    

همگرایی در عمل آشکار خواهد شد و اینکه آیا ایتن  

با حتوزه رفتتاری و ستازمانی    همگرایی هیچ ارتباطی 

(. بن برگر و 1992، 1991دارد یا خیر)اورلیکووسکی 

( نخستین شواهد را در خصتو   2011انجل کورت)

حسابداری و  حسابداری مدیریتچگونگی همگرایی 

ردند که دارای اثرات رفتتاری و ستازمانی   کارائه  مالی

است. مطابق یافته های آنها این همگرایتی منجتر بته    

ثبتات و درنتیجته اثربخشتی بیشتتر کنتترل از      افزایش 

دیدگاه مدیریت و همکاری بتین کنتترل کننتده هتا و     

 حسابداران مالی خواهد شد.

یک سیستم اطالعات مدیریت و یتا یتک پایگتاه    

داده ها باید برای مدیران جریان مفیتدی از اطالعتات   

مرتبط را فراهم کنند که دسترسی و استتفاده از آن بته   

رد. امروزه اطالعتات در حجتم بتاال    آسانی صورت گی

جمع آوری شده و به کمک سیستم هتای کتامپیوتری   

ذخیره می شود. همچنین این امکتان وجتود دارد کته    

مقادیر زیادی از اطالعات قابل دستترس در کستب و   

کارها و شرکت های عمومی موجود باشند )رهنمتای  

( نقش اصتلی  IT(. فناوری اطالعات)1392رودپشتی 

( AISعه سیستم های اطالعاتی حستابداری) را در توس

(. بته عنتوان ملتال    2009ایفا می کند)واسن و هانتون 

( ERPاتخاذ سیستم های برنامه ریزی منتابع ستازمان)  

کیفیت سهولت دستیابی به اطالعات و زمان دسترسی 

به اطالعات حستابداری را بترای متدیران بهبتود متی      

 (. 2011، گرانالند 2002بخشد )دی چاو و موریتسن 

هدف اصلی این مقاله، این است که ماهیت چنتد  

حستابداری  و  حسابداری متدیریت وجهی ارتباط بین 

را بررستی نمایتد. از اینترو اهتداف ایتن مقالته        مالی

 عبارتند از:

  تئوری سازی و مفهومی کردن ارتباط بین

 حسابداری مدیریتو  حسابداری مالی

 بویژه همگرایی آنها.

  چگونه همگرایی توضیح این موضوع که

 حسابداری مدیریتو  حسابداری مالیبین 

نه تنها در حوزه فنی و تکنولوژیکی، بلکه  

در حوزه سازمانی و رفتاری نیز بازتاب می 

 یابد.

به منظور ارائته ملالهتای تشتریحی از همگرایتی،     

مطالعات قبلی به عنتوان شتواهد تجربتی غیرمستتقیم     

بکار گرفته شده است. ساختار این مقاله به شرن زیتر  

استتت، ابتتتدا چتتارچوب مفهتتومی بتترای همگرایتتی   

بتا فتتر    حستابداری متتالی و  حستابداری متتدیریت 

واگرایی قبلی آنها ارائه گردیتده استت. ستپس نقتش     

و حتتتوزه همگرایتتتی )فنتتتی و  نتتاوری اطالعتتتات ف

تکنولتتتوژیکی، رفتتتتاری و ستتتازمانی( همتتتراه بتتتا  

آشکارسازی همگرایی و نتایج اضافه گردیتده استت.   

دوم، مبانی نظری در دو حوزه فنتی و تکنولتوژیکی و   
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رفتاری و سازمانی تشریح گردیتده استت. ستوم، بته     

مباحث مهم در حال ظهور در این زمینته و پیامتدهای   

 نشگاهی آن اشاره گردیده است.دا

 

 روش شناسی پژوهش -2

روش تحقیق حاضر، روش شتناخت تتاریخی در   

چارچوب مطالعتات کتابخانته ای و از نتوع پتژوهش     

های تئوریک و نظری و مبتنتی بتر پیشتینه تحقیقتات     

مترتبط بتا موضتوع متی باشتد. هتدف تحقیتق ارائتته        

چارچوبی مفهومی برای تبیین همگرایتی حستابداری   

ی و حسابداری مدیریت با تاکید بر نقتش فنتاوری   مال

اطالعات در این همگرایی و نتیجه آن دانتش افزایتی   

 در حوزه حسابداری می باشد.

 

 پژوهشنظری و مروری بر پيشينه مبانی  -3

به منظور تشریح تئوری سازی در این مقاله، طبقه 

( به کتاربرده شتده استت. مفتاهیم     2003بندی لیولین)

نمونه هایی از  حسابداری مالیو  ریتحسابداری مدی

تفاوت هائی است که در ادبیتات دانشتگاهی بته کتار     

حستابداری  برده می شود. در این مقاله همگرایی بین 

به طور متقارن بتا تمرکتز    حسابداری مالیو  مدیریت

بر نقش فناوری اطالعات و تاثیرات ان در حوزه فنتی  

ی و ( و نیتتز در حتتوزه ستتازمانT&Tو تکنولتتوژیکی)

( بررسی شده است. به عبارت دیگر، با B&Oرفتاری)

، چگونتته فنتتاوری اطالعتتات در نظتتر گتترفتن تاثیر 

فنتی  در حوزه  حسابداری مالیو  حسابداری مدیریت

همگتترا متتی شتتوند و چگونتته ایتتن   و تکنولتتوژیکی

رفتتاری و  همگرایی بر افراد و سازمان هتا در حتوزه   

ها  این فعالیت. (2003گذارد )لیولین  تاثیر می سازمانی

سایر محققان را تشویق می کند که ماهیت ارتباط بین 

را هم در طرن  حسابداری مالیو  حسابداری مدیریت

های جدید و هم در تفسیر آن از طریق نتتایج   پژوهش

بدست آمده در نظر بگیرند. در مجمتوع ارتبتاط بتین    

این دو بخش و توسعه آن برای اهداف پژوهشتی نیتز   

همچنتتین چنتتین رویکتتردی بتترای مفیتتد متتی باشتتد. 

استاندارد گذاران درک مهمی از این موضوع ارائه متی  

دهد که چگونه کیفیت حسابداری مدیریت می توانتد  

در گزارشات متالی تتاثیر گتذار باشتد. از نقطته نظتر       

عملی، از دید افراد شاغل در حرفته ایتن مطالعته بته     

 حسابداری متالی و  حسابداری مدیریتدرک گسترده 

ده های مرتبط با گزارشگری، کنتترل و تصتمیم   و پدی

 گیری کمک می کند.

همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری متالی  

یک موضوع عصر کنونی است. در مفهتوم همگرایتی   

هم یکپتارچگی عمتدی و هتم فعالیتت هتای افتراد،       

ایندوشاخه حسابداری را به سمت یکدیگر سوق متی  

کل جدیتدی  دهد. بدین ترتیب به روابط بین آنهتا شت  

داده و آنها را همگرا می سازد. ایتن روابتط اغلتب از    

فناوری اطالعات تاثیر می پذیرند و از طریق سیستتم  

هتتای اطالعتتاتی قابتتل مشتتاهده هستتتند.ظهور ایتتن   

همگرایی و نتایج آن که بیشتتر عمتدی و در پتاره ای    

موارد غیرعمدی است، تمام عناصر حسابداری) فرایند 

اده کننتده گتان از اطالعتات    هایی حستابداری، استتف  

حستتابداری، روش هتتای حستتابداری، استتتانداردها و 

سیستم های اطالعاتی حسابداری( را شامل می شتود  

و در حوزه های فنی و تکنولوژیکی و نیز ستازمانی و  

رفتتاری قابتتل مشتتاهده استت.اگرچه ایتتن همگرایتتی   

ممکن است منجر به یک مجموعه واحتد و یکپارچته   

د، این دو شاخه مستقل از هم هستند شود، با این وجو

فعلی همگرا هستند اما این همگرایی به  که در شرایط

 صورت کامل نیست.
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چارچوب مفهومی همگرایی حسابداری  -3-1

 مدیریت و حسابداری مالی

و  حستابداری متدیریت  چارچوب مفهومی همگرایی 

 بر پایه پرسش های زیر است: حسابداری مالی

 حسابداری چیست؟ هدف نهایی اطالعات (1

گیری تحوالت اخیر  عملکرد و جهت (2

 حسابداری چگونه است؟

چگونه سیستم های نوین و فناوری اطالعات  (3

و  حسابداری مدیریتدر همگرایی 

 دخیل هستند؟ حسابداری مالی

با بکارگیری این چتارچوب مفهتومی، در بختش    

سه ملالهایی از نتایج این همگرایی ارائه شتده استت.   

های مشابه این همگرایتی در مطالعته ژوزف و    ویژگی

دهد  ( مشاهده شده است که نشان می1991همکاران )

در  حستابداری متالی  بتر   حسابداری مدیریتکه تاثیر 

ی شتود.  شرکت های بزرگ عضو بورس بیشتر دیده م

( 1992همچنین این ویژگی ها توسط گرانلند و لوکا )

( در 2002( مستند گردیده است. لوکا )2002و لوکا )

حستتابداری مطالعتته ختتود در خصتتو  تغییتترات   

گزارشی تهیه کرده بود، گزارش وی با تکیته   مدیریت

 بر سیستم های جداگانه و موازی با هم تهیه شده بود.

 

 هدف نهایی حسابداری -3-2

هدف نهایی حسابداری را می تتوان بته دو دستته    

(. 2000کنترل و تصمیم گیری تقستیم نمتود)زیمرمن   

، کنترل شتامل برنامته ریتزی،    حسابداری مدیریتدر 

، کنترل های اداری و فرهنگی و همچنتین  4سایبرنتیک

سیستم های پاداش می شود. در حالیکه تصمیم گیری 

ت )متالمی  شامل تصمیمات استراتژیک و عملیاتی اس

(. در 2002، متتتالمی و بتتتراون  2003و ایکتتتاهیمو 

کنترل به مباشرت اشتاره دارد کته در    حسابداری مالی

آن مدیر نسبت به افراد ذینفع پاستخگو استت، بتویژه    

نسبت به سرمایه گذاران، با توجته بته منتابعی کته از     

طریق آنها تامین شده است. در فرایند تصتمیم گیتری   

ایه گذاران تهیه می شتود بایتد   اطالعاتی که برای سرم

ارزیابی شود، تا آنها بتوانند تصمیمات آگاهانته اتختاذ   

(. اگرچه به نظر می رسد که 2002)همر و البرو  کنند

 حستابداری متالی  و  حسابداری مدیریتروش ها در 

متفاوت از یکدیگر است، اما هدف نهایی آنها شبیه به 

 گیتری  آن چیزی است که در باال اشتاره شتد: تصتمیم   

(MA/) ( ارزیتتابیFA( و کنتتترل )MAمباشتترت /) 

(FA.)  در مجموع، حسابداری مدیریت از طریق بهبود

در فراینتتد تصتتمیم گیتتری و متتدیریت اعضتتای یتتک 

ستازمان بته خلتق ارزش ستازمانی کمتک متی کنتد.        

حسابداری مدیریت نظامی است که وظیفه آن، انتدازه  

ی گیری و تهیه اطالعات مالی و عملیاتی است به نحو

که فعالیت مدیران را هدایت نموده، رفتارهای مناسب 

را برانگیخته و ارزش های مورد نیاز برای دستیابی بته  

اهداف راهبتردی ستازمان را خلتق و پشتتیبانی کنتد      

از  حستابداری متدیریت  (. 1392)رهنمای رودپشتتی  

اهداف کنترلی گذشته نگتر بته ستمت سیستتم هتای      

ریزی راهبردی کنترل  اطالعاتی آینده نگر، برای برنامه

های  کند. همچنین بر کنترل و تصمیم گیری حرکت می

های عملیاتی رقابتی محدود و پایتدار   ساالنه در محیط

تمرکز دارد تا نیازهای اطالعاتی مدیران را بته منظتور   

درک عملکتترد و کنتتترل مستتئولیت پاستتر گتتویی در 

، گرانلند و 1992سازمان مرتفع سازد )گرانلند و لوکا 

 . تغییرات)2010، ایکاهیمو و تایپالینماکی 2002می مال

نیازهای مشتتریان   جدید مانند رقابت جهانی، تغییر در

و تغییرات در فناوری، محیط عملیاتی کسب و کار را 

(. در نتیجه 1392پویا نموده است )رهنمای رودپشتی 

 حسابداری متدیریت نیازهای اطالعاتی جدیدی برای 

اطالعات با رویکرد آینده  پدیدار شده است که در آن

نگر به منظتور حمایتت از برنامته ریتزی راهبتردی و      

، 1992تصمیم گیری مورد نیاز است )گرانلند و لوکتا  

 (.2013، گورتزکی و همکاران 2002کادز و گولدینگ 
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و به ویتژه   حسابداری مالیبا استفاده از اطالعات 

سیستم های مالی، می توان نقش مباشرت را ایفا نمود 

مدیریت، در خصو  عملکترد گذشتته بته     که در آن

ذینفعتتان پاستتخگو استتت. بتترای اهتتداف مباشتترت،  

متدیریت گزارشتات متالی فصتلی و ستاالنه را بکتتار      

گیرد تتا اهتداف حستابدهی را مرتفتع ستازد)زف       می

حستتابداری (.2010، ایکتتاهیمو و تایپالینمتتاکی 2002

همزمان از حسابداری مباشرت گذشتته نگتر بته     مالی

ارزیابی آینده نگر تبدیل شتده استت کته بته سترمایه      

گذاران در تصمیم گیری کمک می کند)جونز و لتوتر  

(. هر 2002، همرو البرو 2002، ایرلی و شولتز 2002

دو شتاخه حستتابداری در نهایتت دارای حتتوزه هتتای   

مشابه با اهداف نهایی مشتابه هستتند )تایپالینمتاکی و    

 (.2013ایکاهیمو 

 ی رسد که پیشرفت هتا در شتاخه  اگرچه به نظر م

متفاوت باشد،  حسابداری مالیو  حسابداری مدیریت

( نشان می دهتد کته   2002مطالعه اخیر همر و البرو )

این دو مستقل از هم نیستند. مدل تحلیلی آنهتا بترای   

، هیچ دلیل منطقی برای حسابداری مالینقش مباشرت 

ن را نشتا  حسابداری مالیو  حسابداری مدیریتادغام 

بته طتور گستترده بته سترمایه       حسابداری متالی نداد. 

گذاران در تصمیم گیری کمک می کند، منطقی استت  

ارتبتاط   حسابداری متالی را به  حسابداری مدیریتکه 

دهیم تا اطالعاتی را برای ارزیابی دارائیهای شرکت در 

صورتهای مالی بدست آوریم. میزان دقتتی کته بترای    

یریت شتترکت ایجتتاد سیستتتم هتتای حستتابداری متتد 

(MAS
( مورد نیاز است به صورت مستقیم به ویژگی 2

مترتبط استتت   حستابداری متتالی هتای سیستتم هتتای   

(. بنابراین منطقی است 2013)تایپالینماکی و ایکاهیمو 

که در بلندمدت این دو شتاخه حستابداری بته ستوی     

 یکدیگر همگرا شوند.

از دیدگاه محدوده به گسترده: به سوی آینده  -3-3

 بلند مدت در حسابداری و دید

محیط عملیاتی و ماهیت فعالیت های تجاری، بته  

نگر شده انتد. ایتن موضتوع     صورت فزاینده ای آینده

ایجتاب   حسابداری مدیریتالزامات جدیدی را برای 

نموده است که بیشتر مبتنی بر آینده و تجارت محتور  

گردد.این امر منجر به استفاده از اطالعات حستابداری  

، شامل سنجه های غیر مالی گردیده استت.  آینده نگر

برنامته ریتزی   فناوری اطالعات در قالب سیستم های 

سبب تاکید بیشتر بتر اطالعتات    (1ERP)منابع سازمان

حستابداری آینتده نگتر گردیتده استت. همچنتین بتا        

استفاده از پیش بینی های کوتاه مدت، به جای تکیه بر 

رنامته  طرحها و برنامه هتای منستوو و قتدیمی، بته ب    

ریزی فرایند های کسب و کار کمک می کند)اسکاپنیز 

(. در حسابداری مدیریت راهبتردی،  2003و جزایری 

دیدگاه حستابداران بلندمتدت استت. آنهاشاخصتهای     

غیرمالی عملکرد آینتده و اطالعتات محتیط عملیتاتی     

خارجی مانند بازارها و رقبا را تهیه می کننتد)بمانی و  

(. در 2000همکتاران   ، گیلتدینگ و 1999کشت ورز 

عمل، یکی از مهمترین ابزارهای متدیریت راهبتردی،   

(، است که عناصری را 2BSCکارت امتیازدهی متوازن)

که از نقطه نظر مدیریت و سترمایه گتذاران بااهمیتت    

کند. این عناصر شامل معیارهای مهمتی   است ثبت می

و  حستابداری متدیریت  است که منجر به یکپارچگی 

شود. در این راستا وظیفه و نقتش   می حسابداری مالی

هتای زیتادی    حسابداران تغییر خواهد کترد. پتژوهش  

ارائتته  حستتابداری متتدیریتشتتواهدی بتترای توستتعه 

حستتابداری نمودنتتد کتته متترتبط بتتا تغییتتر در نقتتش  

است و حسابداران را به ستمت حمایتت از    مدیریت

های راهبتردی در محتیط    گیری برنامه ریزی و تصمیم

دهتد )ژوزف و همکتاران    ا سوق متی کسب و کار پوی

 (.2001، برنز و وایو 1992، گرانلند و لوکا 1991
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، بتتا تاکیتتد بتتر  حستتابداری متتالیرونتتد جدیتتد 

های منصتفانه و شتفافیت، حرکتت از رویکترد      ارزش

مباشرت به سوی رویکرد تصمیم گیری استت. تغییتر   

حرکت از حسابداری بهای تمام  بنیادی در این شاخه،

حستابداری ارزش منصتفانه استت.    شده تتاریخی بته   

هدف اصلی حستابداری بهتای تمتام شتده تتاریخی      

(. 2002ارزیابی اهداف گزارشگری مالی است )پنمن 

گذاری بتته ستتوی  ستتیر تکتتاملی فراینتتد استتتاندارد  

در آمریکتا   1990حسابداری ارزش منصفانه در دهته  

( و با رونتدی مشتابه در   2002آغاز گردید )الندسمن 

نیتز اتفتاق افتتاد     2IFRSتانداردهای در اس 2003سال 

 (.2002)تروبرگ 

این توسعه در صورتهای مالی شترکتهای پذیرفتته   

اهداف زیر را دنبال می کند؛ ترازنامته   ،شده در بورس

ابزار اولیه برای رساندن اطالعات به سهامداران است، 

همه دارائیها و بتدهیها بته ارزش منصتفانه ثبتت متی      

شوند، سود اقتصادی صحیح در صورت سود و زیتان  

ارزش شترکت در   گزارش می شود، یعنی تغییرات در

طی سال مالی؛ و عواید جاری نمی توانند برای پتیش  

بینی عوایتد آتتی متورد استتفاده قترار گیرنتد) پتنمن        

(. حسابداری ارزش افتزوده منصتفانه در اصتل    2002

شکاف نامتقارن بودن اطالعات بین سرمایه گتذاران و  

تحلیل گران مالی را از منظر انتخاب های راهبردی در 

وانایی مدیریت شرکت برای استفاده سطح شرکت و ت

پتر    از این گزینه ها به سوی موفقیت تجاری در آینده

خواهد کرد. الزامات ارزش منصتفانه بته عنتوان منبتع     

اصلی اطالعات آینتده نگتر بترای حستابداری ارزش     

 حسابداری متدیریت منصفانه چالشهای اصلی کیفیت 

 (.2002به نظر می رسند )همروالبرو 

یرات اخیر فعالیت با ستهامداران و  در مجموع، تغی

را  حسابداری مالیسایر ذینفعان، نقش مباشرت سنتی 

از پاسخگویی به سهامداران به سوی الزامات شفافیت 

گستترش داده   گسترده تر و پاسر گویی به کل جامعه

است. از ستوی دیگتر، همچنتین متی تتوان افتزایش       

شفافیت داخلی کته توستط سیستتم هتای اطالعتاتی      

ی مدیریت فراهم گردیده استت را مشتاهده   گزارشگر

کرد. در حالیکه حسابداری به شکل کاغتذی مرستوم   

در گذشته گزارش می شود، برای مدیران سطون بتاال  

این امکان وجود دارد که با استفاده از این سیستم های 

گزارشگری الکترونیکی به ابعاد چندگانه ای، از امتور  

آوری( دسترستی   مالی در سطون باال ) درآمد یا سود

 یابند.

 1این تحوالت در وظایف حسابداری در نمتودار  

نشان داده شده است، کته همچنتین تغییتر بته ستوی      

جهت گیری وسیع در حسابداری را نشان متی دهتد.   

تاکید می کنیم که اطالعتات کوتتاه متدت و تتاریخی     

همچنان در حسابداری منعکس می شود، همچنین تتا  

سترده تر و آینده نگر تمرکز اندازه ای به پاسخگویی گ

 دارد.

 

فناوری اطالعات نوین: به سوی یكپارچگی   -3-4

 و همگرایی در حسابداری

حستتابداری در بختش قبلتتی، درخصتو  اینکتته   

مستقل از یکدیگر نیستند،  حسابداری مالیو  مدیریت

بته عنتوان    فناوری اطالعاتبحث شد. در این بخش، 

ابداری حستتیتتک رکتتن اساستتی در ارتبتتاط درونتتی  

با نقش هتای مختلتف آن    حسابداری مالیو  مدیریت

در این همگرایی، افزوده می شتود. نقتش هتایی کته     

در فراینتدهای حستابداری و    فناوری اطالعاتتوسط 

کنترل ایفا می شود کل زنجیره نقتش هتا را از بهبتود    

بهره وری تا نقتش واستطه گتری پوشتش متی دهتد       

محتتیط  یتتک فنتتاوری اطالعتتات(. 2011)گرانالنتتد 

اطالعاتی ایجاد می کند که انجام عملیات به صتورت  

یکپارچتته و انعطتتاف پتتذیر را تستتهیل متتی کنتتد      

(، و لذا 2011، آرنولد و همکاران 1991)ارلیکووسکی 

تبدیل بته یکتی از ارکتان اساستی و اجتنتاب ناپتذیر       
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اطالعتتات حستتابداری گردیتتده استتت )گرانالنتتد و   

، گرانالنتد  2001، هیونن و همکتاران  2003موریتسن 

(. این امر تحقق اهداف حسابداری را از طریتق  2011

استفاده از فناوری هتایی نظیتر اینترنتت و ارتباطتات     

و پایگتاه داده هتا    9دیجیتال، رهیافت های نرم افزاری

 (.2002تسهیل نموده است )دیچاو و همکاران 

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، نظامی یکپارچه 

برای مدیریت واحد تجاری است که از مجموعته ای  

از نرم افزارهای جامع تشکیل شده است. این سیستتم  

به گونه ای طراحی شده که می تواند کلیه فعالیت هتا  

و فراینتتدهای کستتتب و کتتتار در درون ستتتازمان را  

چته را فتراهم   یکپارچه کرده و شرایط مدیریت یکپار

(. تحقیقتات جدیتد   1392سازد )رهنمتای رودپشتتی   

فنتاوری  نشان می دهد کته نتوآوری هتای جدیتد در     

برنامتته ریتتزی منتتابع ماننتتد سیستتتم هتتای  اطالعتتات

، هر دو فرایندهای داخلی و خارجی شرکت را سازمان

پشتیبانی کرده و یکپارچه می نمایتد. بنتابراین مبنتای    

ایجتتاد متتی کنتتد  وستتیعتری بتترای کنتتترل متتدیریت 

، 2003، گرانالند و موریتسن 2002)گرانالند و مالمی 

، گرانالنتتد و تایپالینمتتاکی  2003هتتارتمن و واستتن  

(. بتته صتتورت مشتتابه، ستتازمان هتتای تجتتاری  2002

و  حستتابداری متتدیریت فراینتتدها و سیستتتم هتتای  

را یکپارچتته متتی کننتتد کتته در آن  حستتابداری متتالی

ای گزارشتات  گزارشگری داخلی شترکت مبنتایی بتر   

، 1991مدیریت ایجاد متی کنتد )ژوزف و همکتاران    

 (. 1992گرانالند و لوکا 

 

 

 
 (2113به سوی آینده بلندمدت در حسابداری)تایپالينماكی و ایكاهيمو  -1نمودار 

 

 حسابداری مدیریت حسابداری مالی

 هدف نهایی حسابداری تصميم گيری / كنترل ارزیابی / مباشرت

پاسخگویی / حسابداری بهای 

 (HCAتمام شده تاریخی )

 

 

( FVAارزشهای جاری )

 شفافيت

پاسخگویی / برنامه ریزی كوتاه 

 مدت / كنترل

 

تصميم گيری راهبردی / برنامه 

ریزی بلند مدت و كنترل شفافيت 

 داخلی

وظيفه / محور حسابداری 

 محدود

 

 

 گسترده

 حسابداری مالیو  MAدر همگرایی  ITنقش 

 حوزه ها، آشكارسازی و نتایج همگرایی
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حستتابداری براستتاس ایتتن مطالعتتات، همگرایتتی 

توستتط سیستتتم هتتای  حستتابداری متتالیو  متتدیریت

اطالعاتی نوین حسابداری تسهیل شده و یا ایجاد می 

شود. این سیستم های دیجیتالی هزینه نگهداری پایین 

تری دارند، اگرچه پیاده سازی آنهتا اغلتب هزینته بتر     

است. فناوری اطالعات می تواند زمان موردنیاز بترای  

پتتردازش معتتامالت و یکپارچتته کتتردن اطالعتتات    

کاهش دهد. همچنین کیفیت اطالعتات  حسابداری را 

یکپارچه شده را افزایش می دهد و درنتیجه جتذابیت  

(. 2002استفاده از آن بیشتر می شود )بترازل و دنتگ   

بنابراین دیجیتالی شدن، یک پیش نیاز ضروری و یک 

حسابداری عنصر کلیدی تسهیل کننده برای همگرایی 

در عصتر کنتونی استت     حسابداری متالی و  مدیریت

 (.2013تایپالینماکی و ایکاهیمو )

به منظور درک اثرات فناوری اطالعات نوین، باید 

بررسی شود که چگونه سیستم ها و فناوری اطالعات 

امروزی بر یکپارچگی و همگرایی حستابداری تتاثیر   

حستابداری  می گذارد. اطالعات مبتنی بتر معاملته در   

سه با می تواند به عنوان مبنای داده ها جهت مقای مالی

متورد استتفاده قترار     حسابداری مدیریتبودجه برای 

گیرد، و یا می تواند در پایگاه داده ها ذخیتره شتود و   

برای پاالیش، تبدیل و تحلیل بیشتر در راستای اهداف 

کنترل و تصمیم گیری مورد استتفاده قترار گیترد. بته     

به طور مداوم  حسابداری مالیعبارت دیگر، داده های 

ه هتای ختام در سیستتم هتای اطالعتاتی      به عنوان داد

مبتنی بر معامله ذخیره می شوند و در صورت نیتاز از  

طریق یک واسط یا به صورت مستقیم، به سیستم های 

که به منظتور تحلیتل و    حسابداری مدیریتاطالعاتی 

گزارشگری طراحی شده منتقل متی شتوند )هتوپر و    

، لوکتتتا 1991، ژوزف و همکتتتاران 1992همکتتتاران 

2002). 

نشان متی دهتد کته چگونته اطالعتات       2نمودار 

به سیستم های اطالعاتی مدیریت در  حسابداری مالی

سطون اصلی فراینتد حستابداری پتاالیش متی یابتد      

(. درصورتیکه سیستتم  2013)تایپالینماکی و ایکاهیمو 

های اطالعاتی حسابداری یکپارچته تتر گردنتد، ایتن     

واسط ها  مسیر کوتاه تر می شود و بخش عمده ای از

حذف می شوند. به صورت مشابه، چنانچه داده هتا و  

و  حسابداری مدیریتبه  حسابداری مالیاطالعات از 

بالعکس، جریتان فزاینتده ای داشتته باشتند، ایتن دو      

شاخه همگرا می شتوند کته در آن یکتی از تغییترات     

برنامته  احتمالی در حسابداری ناشی از سیستتم هتای   

تم های اطالعاتی یکپارچه و سیس ریزی منابع سازمان

 (.2002است )روم و روحده 

همچنین با استفاده از چارچوب کنترلتی   2نمودار 

( شتتکل گرفتتته استتت کتته 2003هتتارتمن و واستتن )

چارچوب کنترلتی را از دیتدگاه متدیریت دانتش بته      

سیستم های اطالعتاتی و فراینتد ارتبتاط، حمایتت از     

ن خلق دانش و یکپارچگی، گستترش داده استت. ایت   

چارچوب شامل سه حوزه برای کنترل سازمان ها می 

باشد: حتوزه اطالعتات، ارتباطتات و کستب و کتار.      

اگرچه چارچوب هارتمن و واسن فاقد دو جزء مهتم  

حستابداری  مرتبط با ایتن مقالته استت: نخستت، بتر      

و کنتتترل داخلتتی تاکیتتد دارد و فراینتتد     متتدیریت

و ارتبتاط بتین    حسابداری متالی گزارشگری مبتنی بر 

را نادیتتده  حستتابداری متتالیو  حستتابداری متتدیریت

گرفته است. دوم، ارتباط بین داده، اطالعات و دانتش  

حستابداری  را که برای تحلیل ستطح همگرایتی بتین    

اهمیتت داد، بته روشتنی     حسابداری متالی و  مدیریت

مشخص نکرده است. ارتباط بین این اجزا به صتورت  

اده شتتده استتت و دو نشتتان د 2مشتتخص در نمتتودار 

و رفتتتتاری و  (T&T)حتتتوزه فنتتتی و تکنولتتتوژیکی

برای تحلیل همگرایی تعیین گردیتده   (B&O)سازمانی

 است.
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حوزه
B&O 
 دانش

 دامنه کسب و کار: کاربرد اطالعات در خلق دانش

 اطالعات حسابداریاستفاده خارجی از  استفاده داخلی از اطالعات حسابداری

 گزارشگری اطالعات

 دامنه ارتباطات: تحلیل و گزارشگری سیستم ها و فرایندها

 

 

 

فراداده  

حوزه 
T&T 

محاسبات خودکار در نرم افزار حسابداری مدیریت و سایر 

، ABCتحلیل ها )بودجه بندی، حسابداری بهای تمام شده، 

BSC) 

)مانند صورتهای مالی، محاسبات بیشتر در حسابداری مالی 

 تلفیق و سایر محاسبات نظیر سرقفلی(

 

 حوزه اطالعات: ثبت و محاسبات سیستم ها و فرایندها

 
از ثبت داده های حسابداری تا گزارشگری و بكارگيری دانش با سيستم های اطالعاتی حسابداری  -2نمودار

 (2113)تایپالينماكيو ایكاهيمو 

 

 فناوری اطالعاتبه منظور افزایش درک نقشی که 

در همگرایتتی ایفتتا متتی کنتتد، ستتطون متفتتاوتی از    

( متورد  2002یکپارچگی توستط گرانلنتد و متالمی )   

بررسی قرار گرفت که می تواند به عنوان یک زنجیره 

متتورد توجتته قتترار گیتترد. سیستتتم هتتای اطالعتتاتی   

حسابداری متفاوت از راه حل های صفحات گستترده  

تی و بسته های نرم افزاری برای سیستم هتای اطالعتا  

برنامته  جامع هستند، مانند ماژول ها در سیستم هتای  

، هیونن 2002)دیچاو و موریتسن  ریزی منابع سازمان

(. تاکنون چهار نتوع از یکپتارچگی   2002و همکاران 

حسابداری بتا فنتاوری اطالعتات شناستایی گردیتده      

است، نخست، یکپارچگی فراداده، که در متواقعی کته   

کپارچه به عنوان نرم بسته های نرم افزاری تخصصی ی

، فتراداده را از نترم افتزار    حستابداری متدیریت  افزار 

می گیرند، به توضیح مفاهیم مشترک  حسابداری مالی

 حسابداری مدیریتنیاز دارد. دوم، هر دو ماژول های 

ممکن است با یتک سیستتم ماننتد     حسابداری مالیو 

، یکپارچه باشتند. در  (ERP)برنامه ریزی منابع سازمان

مرحله از یکپارچگی، داده ها فقط در یتک مکتان    این

ذخیره و نگهداری می شوند. سوم، زمانی که اطالعات 

از منابع مختلف با هم ترکیب متی شتوند، ماننتد داده    

های تلفیقی برای گزارش مدیریت از یک منبع ذخیره 

داده به یک سیستم هوشتمند کستب و کتار. چهتارم،     

ح یتک رابتط   زمانی که یکپارچه سازی فقتط در ستط  

اتفاق بیفتد، به گونه ای که استفاده کنندگان  10کاربری

نمی دانند که اطالعات از تعدادی پایگاه داده یا منبتع  

، 2010داده جمع آوری گردیده است )پالهیم و پروب 

 (. 2011پالهیم 

هر دو  حسابداری مالیو  حسابداری مدیریتاگر 

ابزارهای یکپارچه و همانندی را بکار گیرنتد، چتالش   

های متعددی بوجود می آید. این چالشها متی تواننتد   

در ارتباط با عوامل مشخصی باشند مانند طراحی مدل 

حسابداری در سیستم اطالعاتی )به عنوان ملال نیاز به 

استتتفاده از ضتتوابط یکستتان شناستتایی درآمتتد در     

، در متواقعی   سابداری متالی حو  حسابداری مدیریت

که مدیر فروش ارزش فروش را پیش بینی می کند اما 

پیکربندی از ثبت 
مانند فهرست )اطالعات

 (حسابها

مانند دفتر کل  )ثبت معامالت
و دفتر خرید و فروش، 

CRM) 
 ذخیره اطالعات
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مدیر شرکت فقط درآمد واقعی را با پیش بینتی شتده   

مقایسه می کند(، وجود واحدهای فرعی برای تحلیتل  

و گزارشگری )مانند نیاز به تعریف دقیق مراکز هزینه، 

اگتر شخصتتیت حقتتوقی ستتازمان بتترای گزارشتتگری  

و واحتتد کستتب و کتتار بتترای     متتالی حستتابداری

، از ترکیتب مراکتز    حسابداری متدیریت گزارشگری 

هزینه مشابه ساخته شده باشند(، یا ضوابط تخصتیص  

سربار )مانند نیاز بته استتفاده از روشتهای تخصتیص     

مشتتابه در بودجتته هتتا و دفتتترداری( )تایپالینمتتاکی و  

 (.2013ایکاهیمو 

ی که رابتط  برای ایجاد یکپارچگی بیشتر در مواقع

نرم افزاری برای انتقال داده ها در معامالت ساخته می 

و  حستتابداری متتدیریتشتتود، بایتتد تفتتاوت هتتای  

شناسایی شود، به عنوان ملتال انتقتال    حسابداری مالی

داده هتا از نترم افتزار دفتترداری و سیستتم متتدیریت      

به یک پایگاه داده از سیستم  (CRM)ارتباط با مشتری 

ی مانند پردازش تحلیلی آنالیتن.  گزارشگری چندبعد

حسابداری و  حسابداری مدیریتیکی از تفاوت های 

ناشی می  حسابداری مالیاز الزامات دستوری در  مالی

شود. این داده های هنجار محور، اغلب پیش از اینکه 

فرستاده شتوند،   حسابداری مدیریتداده ها به سیستم 

با ضتوابط حستابداری ختا  پتردازش متی شتوند.       

فاوت مهم دیگتری کته بایتد متدنظر قترار گیترد در       ت

طراحی و ساخت مدل حستابداری در سیستتم هتای    

، شامل الزامات سنجش  حسابداری مدیریتاطالعاتی 

پذیری و انعطتاف پتذیری بترای طراحتی استت کته       

واکنش سریع و آستان را در متدل هتای حستابداری     

برای تغییر در محیط کسب و کتار فتراهم متی نمایتد     

(. 2002حستتابداری نتتاب )گرانالنتتد و متتاکی  ماننتتد 

بعالوه رابط کتاربری نقتش کلیتدی در سیستتم هتای      

 اطالعاتی حسابداری امروزی ایفا می کند. 

سیستم های اطالعاتی حسابداری مبتنی بر تحلیل 

و بسته های نترم افتزاری گزارشتگری متدیریت متی      

توانند توسط سطون مختلف مدیران در سیستم هتای  

پارچه مورد استفاده قرار گیرنتد )ونتدر و   اطالعاتی یک

(. صحت آنها از نظر 2002، روم و روحده 2002ووتر 

و همچنتین   حستابداری متالی  اصول و استانداردهای 

ممکن است به طترز   حسابداری مدیریتتکنیک های 

قابل توجهی متفتاوت باشتد. متعاقتب آن بستیاری از     

تصتتمیمات مهتتم سیستتتم هتتای اطالعتتاتی توستتط    

ان و اعضای حرفه اتخاذ می شود تا اطمینتان  حسابدار

حاصل شود که نقطه نظرات و نیازها از نظر دو گتروه  

و  حسابداری مدیریتمتفاوت استفاده کنندگان نهایی 

مورد توجه قترار گرفتته باشتد. ایتن      حسابداری مالی

تصمیمات به طرن ضتوابط حستابداری، واستط بتین     

پیکتره  سیستم های اطالعاتی حستابداری، طراحتی و   

بندی مدل های حسابداری مانند پیکره بندی قابلیتت  

ها در بسته های نرم افزاری حسابداری و ماژول های 

 برنامه ریزی منابع سازمانحسابداری در سیستم های 

، وگنتر و  2002مرتبط می باشد )دیچتاو و همکتاران   

 (.2011همکاران 

سلطه فناوری اطالعات ممکن است یتک اعتمتاد   

م های حستابداری ایجتاد نمایتد. بته     کاذب در سیست

عنوان ملال وقتی ضوابط حسابداری اتوماتیتک بترای   

و اطالعتتات  حستتابداری متتالیهمگرایتتی داده هتتای 

تعریف می شود، پیچیدگی بیشتر  حسابداری مدیریت

شده و برای بقا در محیط عملیاتی پویا به رقابت متی  

پردازند. مگر در متواردی کته همزمتان بتا تغییترات،      

یریت شده و مجدد تعریتف گردنتد. در غیتر ایتن     مد

صتتورت ایتتن احتمتتال وجتتود دارد کتته اطالعتتات    

حسابداری ناکتافی یتا نادرستت باشتد. در مجمتوع،      

سیستم های اطالعاتی یکپارچه ممکن است منجر بته  

وضعیتی شوند که اطالعات حسابداری بترای کنتترل   

عملیاتی با اطالعات حسابداری راهبردی آمیخته شود 

ر نتیجه اطالعات بکتار گرفتته شتده، هیچیتک از     و د

کنترل های عملیاتی و راهبردی ستازمان را پشتتیبانی   
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(. تغییر متداوم در الزامتات   1992نکند )کوپر و کاپلن 

متی توانتد کیفیتت گزارشتگری      حسابداری مدیریت

 را به مخاطره بیندازد. حسابداری مالی

به منظور مفهوم سازی نقش فناوری اطالعات در 

، حستابداری متالی  و  حستابداری متدیریت  مگرایی ه

( اصتطالحاتی را بتا عنتوان    1992کوب و همکاران )

تسهیل کننده، محرک، کاتالیزور و فراهم کننتده بترای   

تغییرات حسابداری معرفی نمودنتد. زمانیکته فعالیتت    

بتته عنتتوان تستتهیل کننتتده   فنتتاوری اطالعتتاتهتتای 

ای بتر  فنتاوری اطالعتات  همگرایی تلقی شود، نقتش  

وقوع همگرایی الزم است امتا کتافی نیستت. در ایتن     

شرایط بدون شک پیشرفت فناوری، پتانسیل همگرایی 

را بتاال خواهتد بتترد و یتا آشکارستازی همگرایتتی را     

تسهیل کرده و پشتتیبانی متی نمایتد. در متواقعی کته      

در همگرایی نقش کاتالیزور را ایفتا   فناوری اطالعات

ت به صورت مستقیم بتا  می کند، تاثیر فناوری اطالعا

زمان بنتدی تغییتر مترتبط استت. بته عبتارت دیگتر،        

سترعت همگرایتی را افتزایش متی      فناوری اطالعات

، اشاره بته نفتوذ    فناوری اطالعاتدهد. نقش محرک 

کلتتی در فراینتتد همگرایتتی دارد. در چنتتین متتواردی  

زمینه را برای ایجاد تغییرات مهیا می  فناوری اطالعات

 فنتاوری اطالعتات  رین حالت، وقتتی  سازد. در قوی ت

فی نفسه همگرایی را ایجاد می کند، نقش یک فراهم 

کننده همگرایی را ایفا می کند. اگرچه نقش هایی کته  

در باال اشاره شد، به ظاهر ساده و واضح می آیند امتا  

در واقعیت شناسایی و تفکیک آنها ساده نیست، زیترا  

به طور همزمان نقشتهای متعتدد یتا     فناوری اطالعات

خصوصیاتی از هر یک را برعهتده دارد. در مجمتوع،   

در ستازمانهای مختلتف، نقشتهای     فناوری اطالعتات 

فنتاوری  متعدد و گاهی واگترا ایفتا متی کنتد. نقتش      

و کنتترل متدیریت،    حسابداری مدیریتدر  اطالعات

( و 2001پتتتیش از ایتتتن توستتتط برنتتتز و وایتتتو)  

رد آزمتتون قترار گرفتت، امتتا در   ( متو 2001گرانالنتد) 

و  حستابداری متدیریت  و ارتباط بین  حسابداری مالی

 ناشناخته باقی مانده است. حسابداری مالی

  

 پژوهش های علمی افتهی -4

های تشتریحی از آشکارستازی    در این بخش ملال

 حسابداری متالی و  حسابداری مدیریتهمگرایی بین 

ف آشتکار  ارائه می شود. این همگرایی به طرق مختل

 (T&T)می شود که در دو حوزه فنی و تکنولتوژیکی  

تقسیم بندی شده استت   (B&O)و رفتاری و سازمانی 

فنی (. همگرایی در حوزه 1991،1992)ارلیکووسکی 

شتتامل آشکارستازی و نتتتایج متترتبط   و تکنولتوژیکی 

باعناصر فنی و تکنولوژیکی حسابداری و سیستم های 

که همگرایی در حوزه اطالعاتی مربوطه است. در حالی

شامل آشکارسازی و نتتایج آن در   رفتاری و سازمانی

فرایندهای اجتمتاعی و ستازمانی و همچنتین کتاربرد     

اطالعات حسابداری در خلق دانش می باشد. فعالیت 

فنی و های ترکیب و یکپارچه سازی، بیشتر در حوزه 

قرار می گیرند، مانند فراداده حسابداری،  تکنولوژیکی

ا در سیستتتم هتتا و نتترم افزارهتتا، داده هتتای   داده هتت

حستتابداری یتتا اطالعتتات متترتبط بتتا روش هتتا و    

استتتانداردها. یکپارچتته ستتازی عمتتدی فراینتتدها و   

و  حستابداری متالی  و  حستابداری متدیریت  عملکرد 

همگرایتتی عمتتدی نقتتش و وظتتایف حستتابداران، در 

قرار می گیترد و مترتبط بتا     رفتاری و سازمانیحوزه 

داری و دانتتش آن استتت. در حتتوزه اطالعتتات حستتاب

رفتاری و سازمانی، یکپارچگی و همگرایی همچنتین  

ممکن است به آشکارسازی یا نتایج غیرعمدی منجتر  

شود. در این مقاله روی آن دسته از همگرایی تمرکتز  

 فنی و تکنولوژیکیداریم که منجر به حرکت از حوزه 

 می شوند. رفتاری و سازمانیبه سوی 

حلیلی ابتدا باید ایتن دو حتوزه را   برای بررسی ت 

جداگانه بررسی نمود و ستپس ارتبتاط آنهتا را متورد     

 فنتتاوری اطالعتتاتارزیتتابی قتترار داد. یتتک محتتیط  
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بته   برنامته ریتزی منتابع ستازمان    یکپارچه یا سیستتم  

خودی خود یکپارچگی را به شرکت نمی آورد اما می 

 تواند طرز فکر اعضای سازمان را تغییر دهد )دیچاو و

(. بعتالوه، آشکارستازی همگرایتی و    2002موریتسن 

نتایج آن چند وجهی هستند و می توانند از جنبه های 

مختلتف متورد بررستی قترار گیرنتد )تایپالینمتاکی و       

 (.2013ایکاهیمو 

یکی از مسائل حسابداری که همگرایی را آشتکار  

متتی ستتازد، از نیتتاز بتته همزمتتان بتتودن فراینتتدهای   

ناشی می شود.  ابداری مالیحسو  حسابداری مدیریت

بویژه فرایندهایی که شامل مقایسته داده هتای واقعتی    

حستابداری  و اطالعتات آینتده نگتر     حسابداری مالی

را بته   حستابداری متالی  هستند و داده هتای   مدیریت

منظور به روزرسانی اطالعات مورد استفاده قترار متی   

دهند، مانند پیش بینی سودآوری و جریان های نقدی. 

در طراحتتی وظتتایف   فنتتاوری اطالعتتات نتتین همچ

حسابداری، ایفای نقش می کنتد )لوکتاس و بتارودی    

(. ملال دیگتری از ایتن همگرایتی، در افتزایش     1994

تامین مالی از منابع خارجی آشکار می شود )نیکلسن 

(. همچنین این امکان وجود دارد که 2001و همکاران 

ان بوستیله تهیته کننتدگ    حسابداری مدیریتاطالعات 

خدمات حسابداری، جمع آوری گردد. این امر توسط 

پیشرفت فناوری اطالعات، مهیا شتده و تستهیل متی    

گردد. برنامه های نرم افزاری مشخص و رهیافت های 

مبتنی بر فناوری اطالعات، فقط منجتر بته همگرایتی    

نمی شود بلکه  حسابداری مالیو  حسابداری مدیریت

را نیتز استتاندارد متی     حسابداری مدیریت فرایندهای

، ایکاهیمو و تایپالینمتاکی  1992کند )گرانالند و لوکا 

2010.) 

حستتابداری در مجمتتوع، در راستتتای همگرایتتی  

تفکتر   قواعدی برای شیوه حسابداری مالیو  مدیریت

مدیران ایجاد می شود. برای هیئت مدیره بسیار حتائز  

اهمیت است که تحلیل های مالی بتا انتظتارات بتازار    

مایه ترکیب شود و در اختیار آنهتا قترار گیترد. در    سر

، حسابداری مالیاین شرایط زمان بندی دقیق مبتنی بر 

حستابداری  در  برای اهتداف برنامته ریتزی و کنتترل    

نیز اتخاذ می شود. در این نوع از همگرایتی،   مدیریت

نقش مستقیمی بعهتده نتدارد و متی     فناوری اطالعات

ئته گتزارش در زمتان    تواند به صورت غیرمستتقیم ارا 

 حسابداری مالیو  حسابداری مدیریتکوتاه تر را در 

 تسهیل نماید.

ملال دیگر از یکپارچگی طرز فکر در بودجه بندی 

بر مبنای هتدف استت. در ایتن روش هتدف کتاهش      

هزینه ها با تمرکز بر تالش های تمامی دوایر مربتوط  

به یک شرکت استت )رهنمتای رودپشتتی و جلیلتی     

بینی های تحلیلگران مالی، نقش مهمتی   (. پیش1322

در کنترل مالی و فرایند مدیریت شرکت ها ایفتا متی   

کند. دالیل محکمی وجود دارد که پتیش بینتی هتای    

تحلیلگران مالی، بتر فراینتد بودجته بنتدی تاثیرگتذار      

است و این امر از طریق بررسی امور مالی شرکت در 

راستای تعیین سود هتدف بدستت متی آیتد )جنستن      

بترای   حستابداری متدیریت  (. در این مرحلته،  2004

اهتتداف کنترلتتی بکتتار گرفتتته متتی شتتود. همچنتتین   

یکپارچگی عمدی منجر به الزامات بیشتر در ستازمان  

، بته عنتوان محترک     حستابداری متالی  می شتود تتا   

حسابداری فرایندها به منظور برنامه ریزی و کنترل در 

عمتتل نمایتتد. همچنتتین در یکپتتارچگی     متتدیریت

رعمدی نیز اهداف غیر واقعی در سازمان ایجاد می غی

شتتود کتته متتی توانتتد منجتتر بتته متتدیریت ستتود در   

 حسابداری گردد.

حستتابداری الزم بتته ذکتتر استتت کتته همگرایتتی  

فقط درنتیجه ی تغییترات   حسابداری مالیو  مدیریت

بااهمیت ناشی از فناوری در رشته حسابداری نیستت.  

هتتای  خههمچنتتین، همگرایتتی فقتتط مربتتوط بتته شتتا 

های مرتبط با اقتصاد و  رشتهحسابداری نیست و همه 

تجارت را شامل می شود، مانند حسابداری، بازاریابی، 
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مدیریت و سایر رشتته هتای مترتبط. بنتابراین منتافع      

زیادی برای پژوهش های بین رشته ای خواهد داشت. 

در آینده ای نزدیک این همگرایتی ادامته متی یابتد و     

ه حسابداری به طور کامتل یکپارچته   انتظار می رود ک

(. یک راه مبتنتی  2013گردد )تایپالینماکی و ایکاهیمو 

)زبتتان  XBRLبتتر فنتتاوری متتی توانتتد مبتنتتی بتتر    

گزارشگری تجارت( باشتد کته بتین کستب و کتار و      

اطالعات مالی ارتباط برقترار متی کنتد. همچنتین بته      

سرمایه گذاران و سایر ذینفعتان کمتک متی کنتد تتا      

خود را براساس یتک مبنتای متنظم، متورد     اطالعات 

، دی 2001استفاده قترار دهنتد )دی برستنی و گتری     

ایتن   XBRL(. با استتفاده از  2002برسنی و همکاران 

امکان فراهم می شود که هتر داده بته صتورت دقیتق     

تعریف شود و مطابق با طبقه بندی استاندارد، به سایر 

،  XBRL(. در 2002اقتتالم متترتبط گتتردد )هتتانتون   

به عنوان یک تسهیل کننده همگرایی  فناوری اطالعات

عمتل متی    حسابداری مالیو  حسابداری مدیریتدر 

کند. به صورت همزمان، استانداردسازی طبقته بنتدی   

شرکت ها، تحلیل داده هتا را بترای همته ستهامداران     

متورد   حسابداری متدیریت بهبود می بخشد و نیز در 

، 2002و همکتاران  استفاده قرار می گیرد )دی برسنی 

 (. 2012، آلس و دی برسنی 2011یون و همکاران 

عالوه بر متوارد فتوق، فنتاوری اطالعتات نتوین      

برخی از اطالعات حستابداری را بته غیرحستابداران    

انتقال می دهد و از این رو کل رشته حسابداری را بتا  

سایر فرایندهای کسب و کار یکپارچه و همگترا متی   

وجتتود دارد کتته توستتعه   ستتازد. ایتتن احتمتتال نیتتز 

تکنولتتوژیکی و کتتاربرد آن در بلندمتتدت، همگرایتتی  

را تغییر داده و  حسابداری مالیو  حسابداری مدیریت

(. 2013یا حتی نقض نماید )تایپالینماکی و ایکتاهیمو  

حستتابداری بتترای درک مناستتب از همگرایتتی بتتین  

، مجموعته ای توانمنتد از   حسابداری مالیو  مدیریت

 وش شناسی مورد نیاز است.تئوری ها و ر

یکتتی از مهمتتترین انتتواع همگرایتتی، متترتبط بتتا  

استانداردهای حسابداری استت کته تفتاوت هتای بتا      

اهمیتی در نحوه عمل و تصمیم گیتری ایجتاد نمتوده    

است. استانداردهای حستابداری، بتویژه آنهتا کته بتا      

اطالعات آینده نگر مرتبط می باشند و شفافیت بخشها 

در تهیه  حسابداری مدیریترا افزایش می دهند، نقش 

را بتاال   حسابداری مالیصورت های مالی مناسب در 

می برند. این امر نیازمند برآورد جریتان هتای نقتدی    

آتتتی بتترای ارزشتتگذاری منصتتفانه و ارائتته اطالعتتات 

مدیریت در واحدهای تجتاری استت )همتر و البترو     

2002.) 

حستتابداری ملالهتتای دیگتتر از همگرایتتی بتتین   

در حتتوزه فنتتتی و   حستتابداری متتالی  و  متتدیریت 

تکنولوژیکی شامل حسابداری سترمایه هتای فکتری،    

گزارشگری داوطلبانه، قیمت گذاری انتقتالی، تحلیتل   

رقبا، مشتریان و اندازه گیری عملکرد می باشد )همتر  

 (. 2011، ونبرگر و آنجل کورت 2002و البرو 

حستتابداری ایتی  در ایتن بختش چگتتونگی همگر  

در حتتوزه رفتتتاری و  حستتابداری متتالیو  متتدیریت

سازمانی مورد بررسی قترار متی گیترد. همگرایتی در     

حوزه فنی و تکنولتوژیکی، یکپتارچگی را بته ستمت     

حوزه رفتاری و سازمانی سوق می دهد )تایپالینمتاکی  

تاثیر ختود را در   فناوری اطالعات(.2013و ایکاهیمو 

ریق تتاثیر بتر شتناخت، بتا     حوزه تالشهای ذهنی از ط

تغیر در طترز فکتر کارمنتدان و افتزایش چتابکی در      

فرایند تجاری گسترش می دهد )دیچتاو و موریتستن   

( 2003(. هتتارتمن و واستتن ) 2010، راستتچه 2002

اظهار داشتند که در یتک چتارچوب کنترلتی، حتوزه     

کستتب و کتتار )شتتامل فراینتتدهای تجتتاری اصتتلی،   

متدیریت(، حتوزه   یکپارچگی و خلق دانتش، کنتترل   

، کنترل داخلی،  حسابداری مدیریتارتباطات )شامل 

انتقال اطالعات( و حتوزه اطالعتات )شتامل سیستتم     

هتتای اطالعتتاتی حستتابداری و ستتایر برنامتته هتتای   
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کاربردی(، از طریق روابط علی به هم ارتباط پیدا متی  

کنند. آنها ادعا کردنتد کته ایتن علیتت ناشتی از ایتن       

فرایندها، خود نیازمند کنتترل   حقیقت است که کنترل

است. به بیان دیگر، یک روش موثر خلق دانش در دو 

حوزه اطالعات و ارتباطات از طریق فرایندهای متوثر  

برقراری ارتباط بین اطالعات مربوط و قابل اعتمتاد و  

نیز طراحی ساز و کارهای موثر و کارامد سیستم های 

 اطالعاتی، ایجاد می گردد.

 

 ی و بحثگير نتيجه -5

حستابداری  حسابداری و شاخه هتای اصتلی آن،   

، در حال تغییر و حرکتت  حسابداری مالیو  مدیریت

رو به جلو هستند. یکی از ایتن تغییترات حرکتت بته     

حستابداری  و  حستابداری متدیریت  سوی همگرایتی  

است که در این مقالته درخصتو  آن بحتث و     مالی

حستتابداری بررستتی صتتورت گرفتتت. هتتدف نهتتایی 

مشتابه استت، کته شتامل      حسابداری مالیو  مدیریت

ارزیابی عملکرد گذشته بترای اهتداف پاستخگویی و    

اطالع رسانی و نیز طرن هایی برای آینده جهت اتخاذ 

تصمیمات منطقی تخصیص سرمایه می باشتد. رونتد   

از برنامته ریتزی و    حسابداری متدیریت اخیر حرکت 

کنترل کوتاه مدت مبتنتی بتر اطالعتات تتاریخی، بته      

رنامه ریزی و کنترل راهبردی آینده نگر، و همچنتین  ب

از حسابداری بهای تمام شده تاریخی  حسابداری مالی

برای اهداف مباشرت، به حستابداری ارزش منصتفانه   

جهت ارزیابی اهداف و تصتمیم گیتری بتوده استت.     

همچنین افزایش شفافیت، منجر به نیاز به یک ارتبتاط  

می  سابداری مالیحو  حسابداری مدیریتنزدیک بین 

شتود. در ایتتن راستتتا، فنتاوری اطالعتتات متتی توانتتد   

همگرایی را تسهیل کرده، کاتالیز کند، محرک آن باشد 

و یا حتی آن را ایجاد نماید. این امر اغلب موارد ابتدا 

در حتتوزه فنتتی و تکنولتتوژیکی و ستتپس در حتتوزه   

رفتاری و ستازمانی پدیتدار متی شتود. آشکارستازی      

ج مشاهده شده آن بر این نکته داللتت  همگرایی و نتای

نقتش عمتده ای بته عنتوان      فناوری اطالعاتدارد که 

تسهیل کننده این فرایند دارد. یکپارچگی سیستم های 

اطالعاتی به صورت گستترده ای توستط ستازمان هتا     

پذیرفته شده است و روند همگرایتی بته دلیتل رشتد     

قبتل  فزاینده بسترهای تکنولوژیکی پیشرفته، بیشتتر از  

 نمایان می شود.

آشکارسازی همگرایی و نتتایج آن متی توانتد در    

حوزه فنی و تکنولوژیکی و همچنین در حوزه رفتاری 

و سازمانی بررسی شود. در حوزه فنی و تکنولوژیکی، 

پیشتترفت هتتای اخیتتر ماننتتد گزارشتتگری داوطلبانتته، 

مقررات بازار سرمایه و سنجش عملکرد، شامل عناصر 

در  فنتاوری اطالعتات  ایی است که عمده ای از همگر

آن نقش عمده ای را ایفا می کند. در حوزه رفتتاری و  

ستتازمانی نیتتز دالیتتل متعتتددی از یکپتتارچگی بتتین   

شتتامل  حستتابداری متتالی و  حستتابداری متتدیریت 

فراینتتدهای حستتابداری، نقتتش حستتابداران و کنتتترل 

شبکه های تجاری وجتود دارد. سیستتم هتای انتدازه     

ستم های محرک تصتمیم گیتری،   گیری عملکرد و سی

همگرایی در ستطح فنتی را بته همگرایتی در ستطح      

و  حستابداری متتدیریت رفتتاری تبتتدیل متی کننتتد و   

را در سطح داده در سیستم اطالعاتی  حسابداری مالی

و سطح اطالعات در گزارشات، ترکیتب متی نماینتد.    

همانگونتته کتته داده هتتا متتی تواننتتد از سیستتتم هتتای 

هتتم ترکیتتب شتتوند، داده هتتای  اطالعتتاتی متعتتدد بتتا

 حسابداری متدیریت نیز به اطالعات  حسابداری مالی

تبدیل می شوند. این نوع اطالعات به عنوان اطالعات 

حسابداری یا اطالعات کنترل مدیریت متورد استتفاده   

 قرار می گیرند.

برای افراد شاغل در حرفه حسابداری، چتارچوب  

ک تحلیلتتی مبتنتتی بتتر پتتژوهش بتترای ارتقتتای در    

حسابداری همگترا، پیشتنهاد متی شتود. بتدون درک      

مناسب از تغییرات در حوزه فنی و تکنولوژیکی و نیز 
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حوزه رفتاری و سازمانی، تغییترات در حتوزه فنتی و    

تکنولتتوژیکی ممکتتن استتت پیامتتدهای نتتامطلوب و  

غیرمنتظره در حوزه رفتاری و سازمانی داشتته باشتد.   

ایتن   وجود یک چارچوب مفهومی مناستب بته درک  

روابتتط کمتتک خواهتتد کتترد.در حتتوزه آموزشتتی و   

دانشتتگاهی نیتتز، بایتتد پتتژوهش هتتای گستتترده ای   

و  حستتتابداری متتتدیریتدرخصتتتو  همگرایتتتی 

و حوزه های مترتبط بتا آن صتورت     حسابداری مالی

گیرد. این امر می تواند تاثیر بسزایی بر درک جامعه از 

شتتاخه هتتای حستتابداری داشتتته باشتتد و وضتتعیت   

نه فقط در محتیط دانشتگاهی، بلکته در     حسابداری را

عمل نیز بهبود بخشد. پیشنهاد متی شتود در پتژوهش    

های آتتی روشتهای مختلتف همگرایتی بته صتورت       

 تجربی مورد آزمون قرار گیرد. 
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