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 به نام خدا

              آنالينآوری در حسابداری و حسابداری نقش فن           

The role of technology in accounting and accounting online          

                                                           

 چکیده                     پورفرد سرابی* محمد

های آوری، به تغییر در روشی فنگرفته در حوزه های صورتپیشرفت

های حسابداری انجامید و انجام کارهای مرتبط با فعالیت

های از طریق رسانه رفتهرفته، های مرتبط با حسابداریتراکنش

گرفته در ی سریع صورترشد و توسعهالکترونیکی انجام شدند. 

های روز انقالبی دیجیتالی را در حوزهروزبه آوری اطالعات،فن

عصر ما، عصر اطالعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پا کردند. 

 ،است و هنگامی که بپذیریم حسابداری یک سیستم اطالعاتی است

های گر بنگاههای معاملهروش و فرآیندهای شرکت ]باید بپذیریم که[

ها تغییر آوری اطالعات در این بنگاهبا کاربرد فناقتصادی 

تأثیر زیادی بر حسابداری گذاشته است. اند و این امر، نموده

ضرورت همراه شدن با شرایط متغیر حسابداری، مدرسان و متخصصان 

سوهای جدیدی کشانده است. فراهم کردن امکان  و به سمترا 

از طریق –آوری در آموزش گنجاندن عصر اطالعات و عوامل مربوط به فن

بهره بردن از منابع دیجیتالی به همراه اطالعات نظری در آموزش 

چنین ایجاد یک محیط ها عرضه گشته و همکه در دانشگاه -حسابداری

یک مدل  برگزیدنجویان و تعاملی برای هشیار نگه داشتن دانش

د، نهای اطالعات مورد استفاده قرار بگیرآوریآموزشی که در آن فن

یابی به این مهم، باید امکان برداشتن برای دست امری ضروری است.

محور حسابداری برای دانشجویان وجود داشته باشد و های هدفدرس

وانند که در آن دانشجویان بتای ایجاد شود باید نظام آموزشی

اطالعات موجود در ورای دفاتر ثبت را ارزیابی و تفسیر کنند و 

یکی از های اطالعات و ارتباط تمیز قائل شوند. آوریمیان فن

-Eهای کاربردی تولیدشده در این حوزه، حسابداری آنالین )برنامه

accounting .این برنامه، مفهومی از فراهم کردن امکان مدیریت ( است

پذیرتر صرفه و انعطافبهای کارآمد، مقرونها به گونهتمام فعالیت

های از قبل و با استفاده از امکانات اینترنت است. تمام بخش

شرکای کسب و -بخش عمومی-مشتری -مدیر-فعال این فعالیت )کارگر

( سیستم هستند real-time usersدرنگ )، کاربران بی(کنندگانکار و عرضه

 کارشناسانشده دسترسی دارند. روزرسانیکه پیوسته به اطالعات به

 برقراری از طریق آموزش و  توانند این ساختار راحسابداری، که ب

  ببندند،  در این اماکن به کار، های مالیدر بنگاهاین سیستم 
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کیفیت آموزش حسابداری، عاملی است  مورد نیاز هستند. بنابراین،

گذارد و در نتیجه های مالی اثر میکه بر موفقیت کارکنان بنگاه

بازسازی دهد. تأثیر قرار می ها را مستقیمًا تحتخود این بنگاه

ی محتوا با در نظر گرفتن شرایط ساختار آموزش حسابداری و ارائه

آموختگانی که تعلیم دانش چنین با مد نظر قرار دادنو هم فعلی

ضروری کیفیت الزم برای پاسخگویی به نیازهای عصر را داشته باشند 

 است.

 حسابداری آنالین.آوری؛ حسابداری؛ آموزش؛ فنکلمات کلیدی: 

 

 . مقدمه1

های زندگی و آوری و اطالعات، انطباق دادن خود با محیطدر عصر فن

آوری افراد، امری حیاتی است. جدا ساختن و دور کار وابسته به فن

ها ممکن نیست. نگه داشتن آموزش حسابداری از این نوع پیشرفت

رهای ارتباط و ترین ابزاکه یکی از اصلی« های یاددهی آنالینمحیط»

آموزشی امروز است، کلی امکانات جدید را به متخصصان و فراگیران 

 دهد.های آموزش حسابداری، ارائه میتمام حوزه

ن طوری با خصوصیات در آ دیدن آموزشعصر ما، مستلزم این است که 

ی  ، توجه کردن به مسائل و تعیین و عرضهارزیابی، تفسیر اطالعات

چنین، باید طوری هم مدیر، مجهز شده باشد. اطالعات ضروری برای

های اطالعاتی و ارتباطی به آوریباشد که امکان استفاده از فن

خوبی برای افراد فراهم باشد تا بتوانند به عنوان حسابدار، 

 اقدام کنند.

های آوریجدیدی که فن هایگیریو شکل هایسازمان به وجود آمدنبا 

آن شدند و امکانات جدیدی که این باطی و اطالعاتی موجب ارت

در آموزش « یک تغییر راهبردی»ها ایجاد کردند، اعمال آوریفن

 حسابداری و کاربردهای آن، ضروری گشت.

های آموزشی تبدیل گشت، حسابداری آنالین، به نیازی مبرم در سیستم

گرداند؛ امکان فراگیری منابع چرا که امکان فراگیری را فراهم می

پذیر چنین امکان تعامل تطبیقر حسابداری و اطالعاتی و همحدوحصبی

 سازد.را فراهم می

های مرتبط با ی پیشرفتآوری در حسابداری، در نتیجهکاربرد فن

ای به منظور تولید اطالعاتی با های رایانهآوریاستفاده از فن

ی ترکیب سیستم اطالعاتی اطالعات که بر پایه–اهداف اجرایی 

و  افزایش یافت -های اقتصادی استوار بودندبنگاه حسابداری

کاربرد حسابداری آنالین نیز به تدریج در زمان با این امر، هم

ها در ها گسترش یافت. عالوه بر کاربرد رایانهاین بنگاه

به شدند. های الکترونیک منتقل میحسابداری، اطالعات به رسانه

عات حسابداری، اعمال های الکترونیکی اطالدلیل حضور در رسانه

های حاوی اطالعات الکترونیکی، به امری ضروری نظارت بر محیط
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ی تمام کنندهجایی که زیرساخت قانونی منتقلاز آنتبدیل گشت. 

ها به محیط الکترونیکی، کامالً از طریق امضای الکترونیک تراکنش

 electronicهای الکترونیکی )گیرد، اخیرًا در کشور ما اعالمیهانجام می

declaration و سایر تمهیدات در حال ایجاد شدن و اندیشیده شدن )

های الکترونیکی، اعمال نظارتی در این محیط است. حضور در رسانه

 سازد.را ضروری می

 

 آوری. کاربرد فن2

از -های مختلف ها در حوزهی مردم از رایانهبا شروع استفاده

پردازش و  -هاهای روزانه گرفته تا ایجاد اظهارنامهفعالیت

های الکترونیکی و انجام بسیاری از ی اطالعات در محیطذخیره

ها، به امری ضروری تبدیل گشته است. در ها در این محیطتراکنش

ای و گردش این های رایانهآوریفته در فنگرهای صورتی پیشرفتنتیجه

ی مؤثر و کارآمد از های کاری، استفادهها به سمت محیطپیشرفت

های کاری به امری ضروری ها توسط پرسنل حسابداری محیطرایانه

های تبدیل گشت. بدین منظور، دانشجویان باید از طریق انتخاب روش

ا فرا بگیرند درست تدریس، منطق و استفاده از رایانه ر

ها و اینترنت در (. استفاده از رایانه22، ص. 2001)دمیرکان، 

های جدید و آوریهای اقتصادی  و ورود افراد مجهز به فنبنگاه

کاربردهای آن در دولت الکترونیک، منجر به افزایش اعتماد به 

از طریق همکاری  -که به سرعت انجام شد–نفس گردید و این امر 

اعضای تیم ها و حسابداری میسر گشت. در بنگاه یآورمشترک فن

های کاری، مدت زیادی است که با استفاده از حسابداری محیط

ها در ها سر و کار دارند و این امر، به دلیل ضرورت آنآوریفن

های شخصی و اینترنت برای شغلشان و یا استفاده از رایانه

وجود، استفاده از  تمایالتشان در زندگی فردی بوده است. با این

هایی برای مدتی طوالنی و احساس اعتماد به نفس در آوریچنین فن

ی پربازده این مورد، به معنای رسیدن به سقف استاندارد استفاده

 ها نیست.آوریاز این فن

های پویا، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی های جدید، سازمانآوریفن

ی ارتباطات، همه و ه در حوزهکنندهای مبهوتجهانی شدن و پیشرفت

هایی اساسی هستند و در نتیجه، نیاز به همه بیانگر پیشرفت

فراتر از -ی اسناد و بایگانی هایی مرتبط با حوزهپژوهش

تمامی این شود. احساس می -رویکردهای سنتی موجود در این حوزه

های ها را مجبور به انجام بررسیعوامل، نه تنها سازمان

کند بلکه مستلزم روی آوردن انی برای تجدید ساختار میسازمدرون

المللی نیز است )داف و به سمت کاربردها و استانداردهای بین

، به مدیریت اسناد الکترونیکیاهمیت (. 4، ص. 2000کمیش، مک

آوری، رو به افزایش است؛ اسناد تولیدشده همراه استفاده از فن
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ها، بر اساس به این محیط شدهدر محیط الکترونیکی و یا منتقل

کنند، سهولت در دسترسی رضایتی که برای کاربران ایجاد می

؛ 21، ص. 1111کنزی، اند )مکای را به ارمغان آوردهجانبههمه

 (.24، ص. 2002اشپره، 

گیری را به جویی چشمهای اطالعات، صرفهآوریجایی که فناز آن

کنند، علت این نکته که یدهی را زیاد مآورند و خدماتارمغان می

تر از آن، چرا کنند و یا مهمچرا شهروندان از آن استفاده می

های آوریکه فنکنند، مهم است. با اینشهروندان از آن استفاده نمی

تر شدن اطالعات و ارتباطات رو به پیشرفتند و در حال ارزان

 خدمات عمومیها در هستند، فراوانی و میزان استفاده از آن

(. اکنون مشخص است که 2004افزایش یافته است )فو و همکاران، 

گذاری و تبادل اطالعات در آینده اشتراک ی برایاینترنت به محیط

 .(2002)سیال و همکاران،  تبدیل خواهد شد

هایی مانند اینترنت، آوریآوری، استفاده از فندر کاربرد فن

اینترانت و اکسترانت، رواج دارد. اینترنت، نامی است که به 

گروهی متشکل از منابع اطالعاتی در سرتاسر جهان داده شده است 

ی ارتباطی است که در جهان (. اینترنت، یک شبکه1112)بالوی، 

های و در آن بسیاری از سیستم کندرایج است، پیوسته رشد می

آوری است که مطابق اینترنت، یک فنگردند. ای به هم وصل میرایانه

گذاری و دسترسی آسان به اشتراکبا تمایل انسان برای ذخیره/به

ی این ایجادشده در هر زمانی به وجود آمد. به شکرانهاطالعات 

نی به بسیاری توانند به آسانی، سرعت و با ایمآوری، مردم میفن

 (.1112کوککول،  آکگول وهای مختلف دسترسی داشته باشند )از حوزه

های مبتنی بر قرارداد هدایت اینترانت هم به عنوان شبکه

ی ؛ شبکهLANهای محلی )انتقال/پروتوکول است که کامپیوترها، شبکه

ای وسیع( را ی ناحیه؛ شبکهWANهای وسیع )ای محلی( و شبکهناحیه

)آکگول و کوککول،  کندهای خاصی به هم وصل میر سازمانفقط د

توان اظهار داشت که اینترنت، نقش مهمی در پیشرفت (. می1112

های سایتهایی که وبتجارت جهانی داشته است. به طور مشابهی، شرکت

کنند و محصوالت و خدماتشان را تبلیغات شخصی خود را درست می

ای آورند. اینترانت، رسانهت روی میکنند، به ندرت به اینترانمی

توانند بدان دسترسی داشته است که صرفًا کارکانان یک بنگاه می

 (.1111باشند و از آن اطالعات بگیرند )گونی، 

ای باز برای همکاری اتصاالت شبکهتوان به صورت اکسترانت را می

، کنندگانتعریف نمود که راهی برای ارتباط بین یک بنگاه با عرضه

هایی است که اهداف مشترکی را با بنگاه مشتریان و یا سایر بنگاه

های آورییادشده دارند و در هنگام استفاده از آن، از فن

(. مفاهیم اینترانت و 1111برند )آلگان، اینترنتی بهره می

های اینترنت پذیرفت. از توان به عنوان زیرسیستماکسترانت را می

های جدیدی نیستند، اما تنها تغییر آوریها فناین روی، این
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های آوریها فنهاست. با این حال، اینموجود، کارکرد و نام آن

 دیگرند.اطالعاتی هستند که مکمل یک

های اطالعات امروزی )دستکتاپ، لپتاپ، پامتاپ، وسایل آوریفن

ترین واحد امکان ثبت کوچکحمل و...( ارتباطی دستی و قابل

ها در زمان ها(ی بنگاهها )پایگاه دادهبانک دادهاطالعاتی را در 

های مرتبط را به اطالعات، تمام فایل این سازند.گیری فراهم میشکل

و از این  کندطور همزمان و از طریق یک عملیات منفرد، تازه می

شده و روزرسانیتوانند به اطالعات بههای بنگاه میروی، تمام بخش

ند تا تصمیماتشان را بر اساس آن اتخاذ صحیحی دسترسی داشته باش

توان به این های اطالعاتی، میآوریکنند. در نتیجه، از طریق فن

موارد دست یافت: خصوصیاتی مانند اعتبار، کامل بودن، داشتن 

های کافی خصوصیات موردنیاز، متناسب و کاربردی بودن، ویژگی

 (.2000موجود در اطالعات باکیفیت )دورن، 

های اقتصادی های اطالعات، تنها محدود به بنگاهآوریفنکاربرد 

های ارتباطی در حال آوریعواملی مانند جهانی شدن، و فن نیست.

تر و قابلیت اشتراک اطالعات، های کمرشد با نتایج بهتر و هزینه

کاربردهای مدیریت مالیات الکترونیک را در سرتاسر جهان و در 

(. این امر، در 2004رنر و اپلت، کشور ما افزایش داده است )ت

 شود. به عالوه،ی الکترونیکی شناخته میترکیه، با نام اظهارنامه

به صورت الکترونیکی و بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی  این روزها

انجام  از طریق پرداخت الکترونیک مالیات )پرداخت الکترونیک(

نیکی، شامل نظام ی الکترونیک و پرداخت الکتروگیرد. اظهارنامهمی

ی چنین اند. در نتیجهیا رژیم مالیات الکترونیک گشته

آوری هم در کاربردهای مالیاتی و هم در کاربردهایی، کاربرد فن

 کاربردهای حسابداری افزایش یافته است.

ای و وابسته به آن اطالعات به های رایانهآوریقابلیت انتقال فن

مستلزم مدیریت اطالعات و در عنصری راهبردی در رقابت، اصوالً 

ها و عموم در رابطه با کاربرد مدیریت دهی بنگاهنتیجه سازمان

های آوریهایی مرتبط با کاربرد فنتنظیم سیستماطالعات است. 

اطالعاتی با اهداف مدیریتی مبتنی بر ای به منظور ایجاد رایانه

بدیل شده های ترکیبی اطالعاتی در میان نهادها به ضرورتی تسیستم

های آوریی پردازش اطالعات و فناست. اهداف موردنظر در توسعه

ها، نهادها و انتقالی، اصوالً به بهبود کیفیت زندگی افراد، بنگاه

 کنند.در نتیجه جامعه کمک می

 

 آوری در حسابداری. کاربرد فن3

اجتماعی ما اثر  های اطالعات، خیلی بر جهان تجاری و زندگیآوریفن

افزار حسابداری در کشور ما به گذارند. از منظر حسابداری، نرممی

افزاری زیادی در بازار های نرمشود. بستهطور مفیدی استفاده می

اند. ی حسابداری نوشته شدهپارچهوجود دارند که برای سیستم یک
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ی حسابداری هم به همراه شدههای کاربردی کامپیوتریبرنامه

ها اند و تقریبًا تمامی شرکتابداری یکپارچه، به سرعت زیاد شدهحس

دارند هایی نگه میدر ترکیه، اسناد ثبتی خود را در چنین برنامه

تر ها، آسان(. از این روی، ثبت و نظارت بر تراکنش2001)آلپ، 

آوری ها در حسابداری، منطبق با فنگشته است. کاربرد رایانه

در تر شد. زمان با این پدیده، پیچیدهت و هماطالعات صورت پذیرف

ها و مطالبات، تری مانند پیگیری بدهیهای سادهحالی که تراکنش

گیرد، رایانه انجام می ، به کمکی دستمزدها در حسابداریمحاسبه

ها، ثبت سهام و صورتحساب دادههایی مانند به دنبال آن، فعالیت

 گیرد.نجام میثبت مشتریان نیز به طور همزمان ا

ها و گزارشتوان به قرار زیر توصیف کرد: حسابداری آنالین را می

شده در حسابداری و در دفاتر ثبت حسابداری، اسناد استفاده

های الکترونیک، ارسال به نهادهای سازی به شکل رسانهآماده

های های الکترونیک و  نظارت بر رسانهمربوطه به شکل رسانه

منظور کاربردی کردن اسناد و دفاتر ثبت به کار الکترونیک. به 

 های الکترونیکی، گرفتن لیستی از دفاتر ثبت،برده شده در رسانه

 (.2001اسناد و اظهارات مالی ضروری است. )آک و سونمز، 

به منظور پیگیری دفاتر ثبت و اسناد به کار برده شده در 

های شار بخشی الکترونیک هستند، انتحسابداری که به شکل رسانه

ها که چگونه این بخشضروری دفاتر ثبت و اسناد و نشان دادن این

باید به صورت الکترونیکی اظهار شوند، ضروری است. در جریان 

که ی اسناد و دفاتر ثبت در محیط الکترونیکی، اینارسال و ذخیره

ی دستی بر روی نسخهامضای  ه این موارد تأییدشده از طریقچگون

شوند، محیط الکترونیک نیز به عنوان امضاشده تأیید می کاغذی، در

(. به منظور حصول 2001به لحاظ قانونی حائز اهمیت است )اینس، 

اطمینان از اعتبار حقوقی در انتقال اسناد و دفاتر ثبت به بخش 

 دیگر، این موارد باید با امضای الکترونیک ارسال شوند.

تر ثبت استفاده شده در با توجه به اهمیت انتقال اسناد و دفا

های ها از منظر سیستمهای حسابداری و مهم قلمداد شدن آنسیستم

ی درآمد وزارت امور اداره های الکترونیک،مالیاتی در رسانه

هستند و هم مفهومی و که هم فنی - مطالعاتی مالی، در حال انجام

 مسائلی مانند امنیت اسناددر این حوزه است. به عالوه،  -حقوقی

های الکتورونیک و دیده نشدن توسط اشخاص ثالث ارسالی به رسانه

 نیز حائز اهمیت هستند.

 

 گیری. نتیجه4

رفته بریم و رقابت رفتهجایی که در عصر اطالعات به سر میاز آن

های خود را کاهش های اقتصادی باید هزینهشود، بنگاهشدیدتر می

برای موفقیت در این دهند تا حضورشان ادامه یابد. راه دیگری 
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هاست؛ رشد در داخل بنگاههای روبهآوریرقابت، استفاده از فن

 توسعه، رایج هستند.هایی که در این عصر روبهآوریفن

ی اسناد آوری در حال توسعه، ثبت، انتقال و ذخیرهی فنبه شکرانه

پذیر است. از این منظر، و دفاتر ثبتی به صورت الکترونیک، امکان

آوری ریق انجام اصالحات قضایی مرتبط با استفاده از فناز ط

ها در اطالعات و به کمک اعمال تغییراتی که از سوی شرکت

توان تا حد قابل گرفت، می فرآیندهای تجاریشان انجام خواهد

                                  ها را کاهش داد.هزینهتوجهی 

سناد و دفاتر ثبت به کار منافع ایجاد یک سیستم برای پیگیری ا

های الکترونیک، نه تنها به کاهش ی حسابداری در رسانهبرده شده

تر و توان به طور راحتکند، بلکه میها کمک میهای بنگاههزینه

مالی و سایر مسائل حقوقی، از  هایکارآمدتری در نظارت بر جنبه

                                           استفاده نمود.آن 

شده در سیستم گرفتن لیستی از اسناد و دفاتر ثبتی استفاده

های الکترونیک این حسابداری آنالین و تعیین استادنداردهای داده

 موارد، حائز اهمیت است.

آوری در آموزش حسابداری و کاربرد به عالوه، بهره بردن از فن

انجام این  ای آموزش افراد برایهای بستهچنین برنامهرایانه و هم

های مورد استفاده در کار و تدریس چگونگی ثبت تمامی فایل

های الکترونیکی، بسایر حائز داری شده در رسانهحسابداریٍ نگه

سازی های تحصیلی، باید بدین منظور متناسباهمیت است. برنامه

آوری آشنایی داشته باشند و دیده باید با فنشوند و افراد دوره

                         د قوانین یچنین باها همآن استفاده کنند. آنقادر باشند از 

                                                                        حقوقی مرتبط با آن را بدانند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        منابع و ماخذ:
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