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  حسابداری در اطالعات فناوری تاثیر بررسی

b، یاور محمد بخشaعقیله بستانی اصل
 

a قزوین شهرستان غزالی عالی آموزش موسسه ، حسابداری ارشد کارشناس @gmail.com74bakhshi.y 
b  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی،دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان گرمی،@gmail.com52bakhshi.y  

 bakhshi.y74@gmail.comاصل بستانی عقیله نویسنده مسئول:

 آنها نیاز مورد اطالعات و جوامع گیری جهت بر را مهمی تاثیر و شده موجب را انفجاراطالعات اخیر، سالیان در ای رایانه ابزارهای و فناوری: چکیده

. هستند اطالعات استفاده از ناگزیر تجار و دانشوران محققان، جمله، از جامعه اقشار تمام و اجرایی مدیران و ارشد مدیران تمامی امروزه گذشت، خواهند

 آن کارها، اجرای روش دگرگونی با اطالعات فناوری.برند کارمی به کار نیروی و سرمایه سنگ هم ارزشمند منبعی چون را اطالعات اطالعاتی، سیستم کاربران

 و تهیه به ها سازمان تمایل و چندکاربره های سیستم جانبه همه گسترش اطالعات درفناوری سریع تغییرات. است کرده تبدیل الكترونیكی بصورت را ها

 تر سریع نیز حسابرسی و حسابداری وظایف و قرارگیرند استفاده مورد گذشته از بیشتر خیلی ها رایانه تا است شده سبب جدید افزارهای نرم ها سیستم اجرای

 مالی کنندگان استفاده درخدمت بتواند تا سازند هماهنگ جدید های فناوری با را خود باید اطالعاتی سیستم و حسابداری. شود انجام پیش از تر دقیق و

 خود درحرفه نو های فناوری گسترش شاهد حسابداران هرروز وجود این با است کرده ایجاد تغییرات نیز حسابداری آموزش زمینه در اطالعات فناوری. باشند

 در دسترس در اطالعات روایی و اعتبار صحت از اطمینان کسب سیستمهایی چنین نهایی هدف. ببرند آن از را بهره بهترین آنها شناخت ضمن باید که هستند

 دیگری بر آنها از هریك تاثیر و حسابداری و اطالعات فناوری دانش بررسی ضمن تا شود می تالش پروژه دراین. است استفاده قابل شكلی به و نیاز مورد زمان

 .یابیم دست حسابداری حرفه با اطالعات فناوری نزدیك ارتباط و تعامل درخصوص واضحی نتایج به
 .مالی گزارشگری -ها داده بندی طبقه -ها داده ثبت - حسابرسی -اطالعات فناوری -حسابداری کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1

زمانی بكارگیری چرتكه توسط چینی ها در امر محاسبات تحول بزرگی محسوب می شد، پاسكال ریاضیدان فرانسوی اولین دانشمندی بود که ماشین 

رائه دادند. بسیاری از دانشمندان، قرن حساب را اختراع کرد و سپس دانشمندان دیگر ایده های مختلفی در خصوص ماشینهای محاسب خودکار و رایانه ها ا

ی ارتباط و تبادل حاضر را عصر ارتباطات و اطالعات می نامند زیرا در این روزگار فرضیه دهكده جهانی تحقق عینی پیدا کرده و به مدد سریع فناوری، برقرار

می توان با استفاده از امكانات نوین ارتباطی نظیر اینترنت براحتی تبادل اطالعات در زندگی روزانه امروزه امری ضروری است. عالوه بر این در محیط های بزرگ 

د از منابع و اطالعات داشت. متخصصین رایانه ها هم شرایطی ایجاد کرده اند تا رایانه های کوچك از طریق اتصال به یكدیگر بتوانند بصورت یك شبكه واح

 (. 1391امكانات موجود بیشترین بهره را ببرند. )عباس گلی، 

کار نگرفتن این به تنگاتنگ و وابسته با فناوریهای نوظهور برقرار کرد. در حال حاضر ارتباطی بردار،عنوان یكی از نخستین فنون بهرهحسابداری نیز به

تا بسته به نوع  شرکت است ساختارریزی و تدوین بخشی از مسئولیتهای مهم مدیریت در برنامه کلیدی و فناوری ها، غیرممكن و انتخاب نوع آن یكی از مسائل

لذا  (.1993، 1باشد.)تاتیكوندا هزینه کمتر تحمیل، سود بیشتر تحصیل یا پاسخگوی گروههای ذینفع و نحوه گزینش ابزار جدید، هدفهای سازمان را برآورده،

                                                           
1 Tatikonda 
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توسعه روزافزون کاربرد فناوریها و شتاب چشمگیر رشد  .گیردریزیهای او را در بر میکند و بخش چشمگیری از برنامهبیشترین توجه مدیر را به خود جلب می

 .)1386کلیه فعالیتهای سازمانها گذاشته است. )آرامش شورکی و محمدی زارچی،  آن، آثار شگرفی بر

 و سایر الكترونیكی، پست گر،چاپ رایانه، اسكنر، گوناگونی همچون ابزارهای استفاده از نیازمند خود، ی روزانه اجرای عملیات منظور به ها شرکت امروزه

 صورت نیز به شرکتها مبادالت تا شده اطالعات باعث الكترونیكی ی مبادله و اطالعاتی پیشرفته های کاربرد سیستم همه، افزایش از هستند. مهمتر ابزارها

 .شود انجام الكترونیكی

 ها این پیشرفت به توجه با را خود تكنیك های روشها و باید نیز رسیحساب میدهند، حرفه ی وفق فنآوری های با پیشرفت را خود شرکتها همچنان که

 (.1، 2007 :وراردو، )کاستروکند.  تعدیل

عات در سازمانهای بزرگ و کوچك دارند. کارگیری فناوری اطال حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطالعات نقشی مهم در به

عات بپردازد و نشان دهد این طیف از اطال زم حسابداران حرفه ای در زمینه فناوریتعهد دارد به تواناییها و شایستگی های ال حرفه حسابداری نیز در کل،

عات را دارد؛ اگرچه حرفه حسابداری مداوم دانش حرفه ای خود، توان آشنایی با پیشرفتهای فناوریهای اطال مجموعه فعال محیط کسب و کار، از طریق توسعه

 روبروست: عاتیز با چالشهای متعددی در زمینه فناوری اطالن

گذارد و تدوین راهبرد تجاری در واحدهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن راهبرد  عات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمانها تاثیر میفناوری اطال

به صورتی قوام یافته، یكپارچه شوند و کنترلهای مالی و  عاتیزی فناوری اطالعات میسر نیست. در نتیجه ضروری است طرح ریزی تجاری با طرح راطال فناوری

اقتصادی آن را دگرگون ساخته است. افزون بر این،  عات ماهیت فعالیتهای حسابداری و توجیهجدید به وجود آید. فناوری اطال مدیریتی موثر در سیستمهای

ت فناوری بازار خدمات و محصوال عات سرگرم کارند. بنابراین درک درست حسابداران ازبا فناوری اطال تعداد روزافزونی از حسابداران در رشته های مرتبط

بر واحدهای تجاری در کل و فرایندهای  عات بسیار سریع و گسترده است و تاثیر روزافزونیعات، اثربخشی کار آنها را افزایش می دهد. تغییرات فناوری اطالاطال

به تبع این  پردازش و گزارشگری رخدادهای تجاری هر روز در حال دگرگونی است و نقش و سهم انسان نیز ه دارد. فرایندهای ایجاد، ثبت،تجاری به طور ویژ

 (.1386دگرگونیها پیوسته در حال تغییر است. )محمود نظاری، 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2

 های زمینه در را دگرگونی روندهای که طوری به شده است، فراگیر آن های یشرفتپ و داده رخ اطالعات فناوری زمینه در شگرفی تحوالت امروزه

 بودن، روز اطالعات، به به باالی دسترسی سرعت زیاد، العاده فوق دقت ، ها ه داد پردازش در زیاد سرعت آن است. مهمترین ویژگی های کرده ایجاد مختلف

 پیش در را شدن امور تر پیچیده و عملیات حجم گسترش طرفی از کاهش است، به رو و ارزان العاده یمت فوقق باال، کیفیت اطالعات، الكترونیكی مبادله امكان

 از تمام استفاده و کاربرد به ناگزیر حسابداری نیز و داشت نخواهیم امروز دنیای در فناوری اطالعات از استفاده توجیه به نیازی دیگر این عوامل به توجه با. داریم

 (.1378عادل،  آذر، و شعبان )الهی، است. خود وظایف و خدمات ارایه در نو های روش زا برخی یا

 ویژه به اطالعات، کنندگان تهیه پس کرده بیشتری پیدا اهمیت جامعه نقش اطالعات آمریكا، حسابداران انجمن سابق گری ساندم رئیس گفته به زیرا

 ی جایگاه آینده در این صورت غیر باشد، در داشته خریدار باال ی ها قیمت با شان خدمات تا باشند باال فیتکی با و مربوط اطالعات تهیه کننده باید حسابداران

 و ها فناوری این از یك کدام که این به بردن پی و جدید های فناوری برای شناخت این زمینه در تحقیقاتی بنابراین (.1999، 2) هلندر و دنا داشت. نخواهند

 .است ضروری و الزم شود، اطالعات فناوری تحوالت اساسی در با زمان هم حسابداری پیشرفت و حرفه کیفیت ارتقاء باعث تا شوند اربردهک چگونه باید به

رکنان کلیه دستگاه های اجرایی و سازمانها بایستی به مثابه هر سازمان دیگری جهت رسیدن به اهداف راهبردی خود، فناوری اطالعات را در بین کا

هایی با کیفیت افزایش دهند. این هدف نه یك آرزو، بلكه ضرورتی است که باید تأمین گردد. و برای ایفای این نقش بسیار دشوار، باید به ابزارها و نیروخود 

 بسیار باال مجهز باشد. 

                                                           
2 Hollander, A, S., Denna 
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ت مشابه از سوی دیگر، تحقیق حاضر به منظور فرآهم آوردن زمینه مناسب برای حل مسائل مرتبط با فناوری اطالعات از یك سو و گسترش تحقیقا

 دارای اهمیت بسیاری می باشد.

 

 پیشینه تحقیق -3

 در که کند می ادعا اینتل( شرکت گرووز )رئیس اندی .است اینترنت کند، می ایجاد تغییر آینده در ها سازمان کار در که عامل ترین بزرگ و اولین

 باشد، داشته انتظار را اینتل خالف ادعای است ممكن یكی که حالی در. رفت خواهند از بین یا شد دخواهن ها، اینترنتی همه شرکت یا آینده، سال 5 طول

 این کند، رو می و زیر را حرفه ها، شرکت روش عملكرد اساسی تغییر با اینترنت. باشد درست تواند اینتل می استدالل این که کند می بیان مجله اکونومیست

است.  سازمان فرهنگ و فرایندها در بنیادی تغییر الكترونیكی، تجارت محصول فرعی که به طوری هستند، الكترونیكی تجارت از فراتر مراتب به تغییرات

 ،.385)اعتمادی، 

یم پژوهشهای انجام شده در روانشناسی و حسابداری نشان می دهد که دانش شغلی یكی از عوامل تعیین کننده و مهم در عملكرد اشخاص از نظر تصم

لی ی است. به عالوه، پژوهشهای حسابداری نشان می دهد که اثر دانش شغلی بر عملكرد اشخاص از حیث تصمیم گیری غالباً به خصوصیتهای محیط شغگیر

بخشند که تصمیم  های محرک تالش صرفاً زمانی عملكرد افراد را از حیث تصمیم گیری ارتقا می بستگی دارد. برای مثال، آواستی و پِرَت )نشان دادند که انگیزه

ارتباط با تبیین ارتباط بین حسابداری و فناوری اطالعات با  1389عباس گلی در پژوهشی در سال سازان دارای سطوح باالیی از توانایی شناختی الزم باشند. 

ه انفجاراطالعات را موجب شده اند و به طور تمرکز بر چرخه حسابداری بیان می کند که فناوری و ابزارهای الكترونیك و رایانه ای در چند سال گذشته پدید

م اقشار اجتماع چون حتم تاثیر مهمی را بر جهت گیری جوامع و اطالعات مورد نیاز آنها خواهند گذشت، امروزه نه تنها مدیران ارشد و مدیران اجرایی بلكه تما

اطالعاتی اطالعات را چون منبعی ارزشمند هم سنگ سرمایه و نیروی کار به محققان، دانشوران و تجار ناگزیر از استفاده اطالعات هستند. کاربران سیستم 

پا کرد تا بتواند کارمی برند. ازآنجا که اطالعات مهم و ارزشمند هستند و مبنایی برای کل فعالیت های سازمان محسوب می شوند می بایست فراگردهایی را بر 

ی چنین سیستمهایی کسب اطمینان از صحت اعتبار و روایی اطالعات در دسترس در زمان مورد نیاز و به اطالعات را تولید و آنها را مدیریت کند. هدف نهای

ت بعنوان منبعی شكلی قابل استفاده است. امروزه فناوری اطالعات نقشی اساسی در همه زمینه های فعالیت یك شرکت ایفا می کند. به طور کلی فناوری اطالعا

 یی مدیران و کارکنان را افزایش داده و امكان تحقق اثربخش اهداف سازمان را بهمراه افزایش بهره وری میسر می سازد. ارزشمند محسوب شده و توانا

 ها و شتابکاربرد رایانه عنوان کرد که توسعه روزافزون 1380عرب مازار در پژوهشی با عنوان تاثیر فناوری نوین اطالعات بر کنترلهای داخلی در سال 

 تردید یكی از پیامدهاو آثار اینسازمانها گذارده است. بی هایهای فعالیتجنبه میالدی آثار شگرفی بر کلیه 1980 اطالعات از آغاز دهه شد فناوریچشمگیر ر

بری سازمانها در جهت کسب اطالعات در قلمرو کنترلها فرصت بروز و ظهور یافته است. از آنجا که مدیران مسئول راه سابقه در فناورینظیر و بیتحول بی

پدید  ای که به واسطه فناوری نوین اطالعاتتازه توفیق عمال ممكن نخواهد شد،مخاطرات اند و بدون استقرار ساختار مناسبی از کنترلهای داخلی اینموفقیت

گذرا بر اهمیت و اهداف کنترل نوشتار ضمن مروری ها است.اینچگونگی استقرار عناصر و ساختار کنترلهای داخلی در سازمان اند نیازمند نگاهی دوباره بهآمده

پردازد و آثار کنترلی مخاطرات جدید ناشی از کاربرد های مختلف فعالیت سازمانها میداخلی و انواع رایج آن به ذکر تأثیرات فناوری نوین اطالعات برعرصه

  کند.میفناوری نوین اطالعات را بررسی 

تالش کرد تا ضمن بررسی  1391در مقاله ای با عنوان بررسی نقش فناوری اطالعات در حرفه حسابداری و حسابرسی در سال  مهدی دهقان نیستانكی

با حرفه  دانش فناوری اطالعات حسابداری و حسابرسی و تاثیر هریك از آنها بردیگری به نتایج واضحی درخصوص تعامل و ارتباط نزدیك فناوری اطالعات

برسی دست یابد.او نشان داد که فناوری اطالعات با دگرگونی روش اجرای کارها آن ها را بصورت الكترونیكی تبدیل کرده است تغییرات سریع حسابداری و حسا

یانه ها تا را درفناوری اطالعات گسترش همه جانبه سیستم های چندکاربره و تمایل سازمان ها به تهیه و اجرای سیستم ها نرم افزارهای جدید سبب شده است

ری و حسابرسی به خیلی ساده تر و بیشتر از گذشته مورد استفاده قرارگیرند و وظایف حسابداری و حسابرسی نیز سریع تر و دقیق تر از پیش انجام شود حسابدا

گان مالی باشند فناوری اطالعات عنوان زبان تجارت و سیستم اطالعاتی باید خود را با فناوری های جدید هماهنگ سازند تا بتواند درخدمت استفاده کنند
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درحرفه خود درزمینه آموزش حسابداری و حسابرسی نیز تغییرات ایجاد کرده است با این وجود هرروز حسابداریان و حسابرسان شاهد گسترش فناوری های نو 

 هستند که باید ضمن شناخت آنها بهترین بهره را از آن ببرند.

منتشر شد عنوان  1389بر حسابرسی در فصلنامه حسابدار رسمی در سال تاثیرفنآوری اطالعات  ری با عنواندر پژوهشی که توسط مهدوی پور و غفا

منظور  به و خود ی روزمره عملیات اجرای منظور به ها است. شرکت حسابرسی گذاشته حسابداری و فرآیند بر تأثیرشگرفی اطالعات، فنآوری امروزهشده که، 

 فنآوری به مربوط تغییرات و با شرایط همراهی منظور به نیز های حسابرسی شرکت .کنند می آن از ای گسترده استفاده ی ،هزینه و صرفه جویی در زمان

 باید که شواهدی واقعی شكل پیچیده، فنآوری اطالعاتی و سیستم های فنآوری هستند. پیشرفت های خود سنتی های روش تكنیكها و تغییر اطالعات، نیازمند

 حسابرسی، نیازمند عملیات مؤثر منظور اجرای به حسابرسان بنابراین .است داده تغییر را شواهد این مناسب بودن و کفایت همچنین و کنند بحسابرسان کس

 در العاتاط ریسك رفتن باال باعث بسیار، مزایای داشتن رغم اطالعات به فنآوری .مكانیزه خواهند بود و دستی تكنیك دو هر از مناسبی به کارگیری ترکیب

 .گیرند کار منظور کاهش ریسك، به به را مؤثرتری گذشته، روشهای به نسبت باید، حسابرسان بنابراین .است نیز شده تجاری و واحدهای شرکت ها

شته که، در دانش حسابرسی منتشر شده بیان گ 1390در سال  عسكرى مریم که توسط الكترونیكى آمادگى و الكترونیكى تجارتدر پژوهشی با عنوان 

 نیز را بانكدارى سنتى روشهاى بانك، مشتریان امور عالوه برتسهیل مالى و پولى بازارهاى به وگسترش آن ارتباطات و اطالعات فناورى شگفت انگیز پیشرفت

 و است شده پیدا بیشترى به بانك ازنی پول انتقال و نقل براى تجارت و دادوستد نیز و الكترونیكى تجارت شیوه به چشمگیر معامالت رشد است. با کرده متحول

 بین الكترونیك ارتباطات گسترش و اینترنت جهانى شبكه به دسترسى .تبدیل شده است الكترونیكى تجارت از الینفك بخش عنوان به الكترونیك بانكدارى

 از میتوان را الكترونیك است. و تجارت کرده فراهم صادىاقت و تجارى مراودات برقرارى براى مناسب بسترى مجازى، دنیاى مختلف از طریق سازمانهاى و افراد

 در سازمانها و کشورها فعلى جایگاه تعیین اطالعات، عصر در حضور براى الزم گامهاى و تعیین صحیح برنامه یك داشتن دانست. براى نفوذ و گسترش تبعات

 دولت توسعه براى سازمانى سطح در چه و سطح ملى در چه الكترونیكى دگىآما ارزیابى بنابراین است؛ الزامى الكترونیك جامعه سوى به پیشروى مسیر

براى  الزم سازمانى و فنى قابلیتهاى بردن باال براى را مناسبى راهبرد قوت و ضعف نقاط شناخت با میدهد تا تصمیم گیرندگان به را امكان این الكترونیكى

 .نمایند اتخاذ الكترونیك دولت توسعه

ا در مطالعه ای که پیرامون نحوه انتخاب مصرف کننده به عمل آوردند نشان دادند اشخاصی که دانش کمتری از محصول مصرفی دارند آلبا و چاتوپادی

ع موروثی بازدارنده انوا در مقایسه با افرادی که دانش بیشتری در این زمینه دارند به دالیل موروثی انواع کمتری از محصول را به خاطر می آورند. بنابراین، اثر

برس برای اشخاصی که دانش کمتری دارند، بیشتر اعالم شده است. این نتیجه متضمن آن است که اثر شقوق موروثی ممكن است به سطح دانش شغلی حسا

 بستگی داشته باشد.

 ریزی برنامه های سیستم نقش رد، نبایدعهده دا به حرفه را در رویه تغییر برای را مسئولیت بیشترین که است اطالعاتی فناوری اینترنت، که، حالی در

 می گردآوری مرکزی منبع انجام می دهند این است که همه اطالعات سازمان را در یك  (ERP)سیستم های که آنچه .را نادیده گرفت  (ERP) شرکت منابع

 (ERP) باالتر مرحله یك آوردن به دست شود. می تر آسان خیلی سازمان از خارج اعضاء ویژه برای به کلیدی اطالعات به دسترسی که کنند، به طوری

 شرکته چند منابع ریزی برنامه سیستم ایجاد باعث که مشتریان است و ی فروشندگان ها سیستم با سازمان داخلی  (ERP)سیستم هماهنگی مستلزم

(MERP) است تاینترن شرکته(، چند های هایی )سیستم سیستم چنین تكامل برای شود. فناوری توانمند می. 

 تغییر به ها مدل این چرا و است مرتبط و حسابرسی حسابداری های مدل به اطالعات فناوری چگونه«که  آید پیش سؤال این است ممكن جا این در

اطالعاتی  ابعمن دنبال و شوند می حرفه محسوب اعضاء جزء نیز اعتباردهندگان و گذاران سرمایه است که این مختصر و جواب کوتاه »داشت؟ خواهند نیاز

 عمومی پایگاه از طریق زیادی اطالعات شود باعث می آن مزایای و اطالعات فناوری چشمگیر پیشرفت از طرفی. هستند شرکت کارایی ارزیابی برای متناوب

 استفاده گیری تصمیم برای متنوع و قعمو به اطالعات از روزافزون طور به گیرندگان بتوانند نتیجه تصمیم در و باشد دسترسی قابل اینترنت ویژه به ها، داده

 مبنای بر و ای دوره صورت به فقط این اطالعات که شده هستند حسابرسی مالی ی ها صورت اطالعات از استفاده به مجبور هنوز ها آن که درحالی.کنند 

 داخلی اطالعاتی های سیستم در کلیدی موجود طالعاتا به دسترسی برای نیز ها آن انتظار کنیم که فرض است منطقی بنابراین. است دسترسی قابل گذشته

 سایت طریق از صورت رایگان به روزانه سازمان ها توسط که است افشاهایی از متفاوت کامل طور به افراد بعضی برای انتظارات این شد. خواهد ها، بیشتر شرکت
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 اینترنت طریق از را ها آن و گذشته(، ی مبنا بر و ای دوره صورت )به شده یهای مالی حسابرس صورت و مالی اسناد ساده اعالم تنها. شوند می ارایه ها

 اطالعات این بنابراین، کند. نمی هستند، برطرف شرکت مالی درباره وضعیت جاری اطالعات جویای تابی بی با که را گذران سرمایه نیاز عموم گذاشتن، دراختیار

 ایجاد نیاز، این کردن برطرف و موقع به مالی تهیه اطالعات منظور به جدید مدلی که این بود، مگر خواهند تاهمی کم گیری تصمیم برای ارایه شده، حسابداری

 (.2000شود. )استون، 

 در تغییر ویژه به اینترنت در مالی کیفیت گزارش گری توجه ای در قابل تغییرات به دادند انجام هم با که تحقیقی در 3وارفیلد( و جانستون )آشباخ،

 مربوط و اعتماد قابلیت ویژگی بین دو نسبی تعادل ایجاد که کردند بیان آنها یافتند. گری مالی، دست گزارش شدن بنابراین مفیدتر و بودن موقع به فیتکی

 چه چه چیز، مثال )برای دامنه اطالعات مالی اینترنتی، گری گزارش که اندازه همان به وجود این است. با اینترنت پیدایش در نكته ترین بودن اطالعات مهم

نیز  اعتماد قابلیت اطالعات ورود با مرتبط های ریسك دهد، می افزایش را به موقع بودن( ویژه )به بودن اطالعات مربوط و شود( منتشر اطالعات چگونه و وقت،

 گری گزارش که کردند بیان و باالخره کردند. عنوان قابلیت اعتماد کاهش دیگر دالیل را ها سایت وب امنیت عدم و حسابرسی عدم یابد. همچنین افزایش می

  دهند. افزایش را شان مالی های افشاء شرکت، سایت وب در شده تفكیك و اضافی مالی داده های طریق افشاء از که دهد می ها امكان شرکت به اینترنتی مالی

 یك به و دادند انجام اینترنتی گری برای گزارش اینترنت استفاده از هزمین در را تحقیقاتی جداگانه صورت به و متفاوت سال دو در خان و 4راولیك

 در اعتماد قابلیت عدم کند می محدود مالی گری گزارش برای را اینترنت از استفاده که مهمترین عاملی که اند کرده دو عنوان هر و رسیدند مشابه نتیجه

 .است اینترنتی مالی گزارش گری

 را آنها کم تمایل و مالی گری اینترنت برای گزارش پتانسیل کامل از ها شرکت استفاده عدم دالیل ترین مهم شان، تحقیق رد 5الیمر( و آالم )لودیا،

 ذکر کردند. اطالعات فناوری های کمی مهارت و اعتماد قابلیت عدم

 به دهد قرار تأثیر تحت را ها قضاوت می تواند روند مالی های در صورت برتر ارتباط از استفاده که کردند بیان 2003سال  در 6بالدوین( و گراهام )دال،

 دهد. قرار تأثیر تحت را مربوط بودن دیگر عبارت

 اینترنت که کرد عنوان صورت این به را عمده خود های داد یافته انجام 2000 درسال که تحقیقی در آمریكا مالی استانداردهای هیأت راهبری کمیته

 اینترنت، طریق از گری گزارش بنابراین با است. داده سوق هنگام به گری گزارش سوی به و ساالنه ماه سه ماهانه؛ گری رشسیستم گزا از را گری گزارش

 کلیه استفاده اختیار در آسان و دسترسی باال سرعت کم، هزینه با بلكه گیرد، می قرار افراد متخصص و گران تحلیل مدیران، اختیار در تنها اطالعات نه

 .یا خیر است کامل کرد اطالعات بینی پیش توان نمی حال این گیرد.با می قرار کنندگان

 ها سال از است. داده تغییر اطالعات استفاده کنندگان و اطالعات کننده تهیه های شرکت بین را اطالعات جریان اطالعات، فناوری که نیست شكی

 پیدایش قبیل از اطالعات فزاینده فناوری رشد وجود، این با شدند. می انجام كترونیكیال به صورت گری، گزارش جز حسابداری به چرخه مراحل کلیه قبل

 مالی گری گزارش سمت را به مالی و گزارش گری اند کرده ایجاد را جدیدی سازوکار 1997 سال از گری، در گزارش ها آن از استفاده و آن و ابزارهای اینترنت

 (.1999وارفیلد،  و ونجانست اند. )آشباخ، داده سوق هنگام به

 هر در اطالعات حسابداری از کنندگان و استفاده شده وصل اینترنت به مستقیم صورت به شرکت پارچه مالی یك گری، سیستم گزارش نوع این در

 (.2000، 7ساتون نمایند.) مشاهده تغییرات آخرین با مالی را های لحظه صورت هر کرده و مراجعه شرکت سایت وب به توانند می جهان از نقطه

                                                           
3 Ashbaugh, H., Johnstone, K. and Warfield, T 
4 Ravlice, T 
5 Lodhia, S, k., Allam, A and Lymer 
6 Dull, R, B., Graham, A, W. and Baldwin, A, A. 
7 Sutton, S, G 
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 به منجر آن( بر مبتنی افزاری نرم فرمت های و ها و پروتكل آن، ابزارهای اینترنت، ویژه اطالعات )به فناوری از استفاده شد، گفته که طور همان

 این به بود. خواهد دسترس رد همه حال در آن جانشین یا و اینترنت طریق از گری، اطالعات گزارش نوع این در که شود هنگام می به مالی گری گزارش

 برای هدف که را اطالعاتی هم چنین و کنند، استفاده گیری تصمیم برای متنوع و موقع به از اطالعات افزون روز طور به توانند می تصمیم گیرندگان ترتیب،

شود.  می ارایه مربوط مالی اطالعات به هنگام، لیما گری گزارش بنابراین با جستجوی نیرومند(، ابزارهای از استفاده کنند)با جستجو خواهند می خاصی

 (.1999و وارفیلد،  جانستون )آشباخ،

 خبره های سیستم ها(، داده تحلیل و )برای تجزیه ها داده پایگاه :بودن( عبارتنداز مربوط بر نتیجه در )و گیری تصمیم بر مؤثر های فناوری از تعدادی

 تحلیل و گذاران سرمایه دسترسی تسهیل XBRL (بینی(، پیش ابزار عنوان )به عصبی های ریسك(، شبكه تحلیل و وام، انحرافات، وتحلیل تجزیه به )کمك

 استفاده برای اطالعات خاص آوردن اطالعات )فراهم کنندگان(، انبارهای استفاده برای ها داده درست و ارزیابی استخراج برای قوی ابزار گران به اطالعات،

 ها داده تا کند می کمك گیرندگان تصمیم )به تصمیم پشتیبانی افزار نرم گیری(، به تصمیم و کمك اطالعات تحلیل و )تجزیه وشمنده های عامل کنندگان(،

 به دسترسی قابلیت در )بهبود برتر و ارتباط کنند(، نتخابارا  تصمیم یك که این از قبل کنند؛ پشتیبانی را تصمیمات ثیر تأ و کنند تحلیل و را تجزیه

 رجحان محتوا و بودن صحیح بودن، کامل :شامل(معتبر تأیید، قابل که است اعتماد قابل دارد. اطالعاتی زیادی وجود بحث اعتماد قابلیت با رابطه طالعات(. درا

 در .شوند می ارایه و تهیه اطالعات اه که با آن ابزارهایی دارد تا بستگی اطالعات کنندگان تهیه به بیشتر ها ویژگی این به باشد. دستیابی طرفانه بی برشكل( و

 و این کند را انتخاب آمده پیش شرایط با متناسب روش گیری، اندازه متنوع های رویه و ها روش بین از که. بستگی دارد حسابداران ای حرفه قضاوت به واقع

 به استفاده حسابرس توسط است؟، طرفانه بی دارد؟، را لیت تأییدقاب نیست(؟، منظر محاسبه از بودن دقیق )لزوما است کامل و صحیح شده انتخاب روش آیا که

 خواهد گرفت، قرار کنندگان استفاده اختیار در ای لحظه به صورت که اطالعات هنگام به مالی گری گزارش در حالی که در شد. خواهد داده اطمینان کنندگان

 در )یكی دارد وجود ها محدودیت دلیل به حسابرسی بار امكان دو فقط سالیانه حاضر حال در و ندارد وجود ای( لحظه یا )مستمر، هنگام به امكان حسابرسی

 می یابد کاهش اطالعات قابلیت اعتماد مالی، گری گزارش برای اطالعات فناوری بسیار مزایای وجود با بنابراین.مالی(  پایان سال در و دیگری اول ماهه شش

 فناوری اطالعات های پیشرفت با رود می انتظار که حاضر است حال در مستمر حسابرسی آن فقدان دلیل ترین عمده .باشد داشته تواند می اصلی دلیل دو که

 کاهش قابلیت دیگر دلیل شود. فراهم مستمر حسابرسی امكان های دیجیتالی( تأییدیه و دیجیتالی هوشمند، امضاءهای های عامل قبیل )از ها آن از استفاده و

 (.2000است.) ساتون،  ها فناوری در اطالعات منیتا عدم ، اعتماد

 کند. می تعریف گری گزارش برای یكنواخت را های چنین رویه هم و کند می استفاده مشخص فرمت از شرکت هنگام، به مالی گری گزارش در

 بیشتری مالی افشای شده، تفكیك و اطالعات اضافی نتشارا طریق از گری، گزارش نوع در این دیگر طرف از و یابد می افزایش آن شرکت در رویه ثبات بنابراین

 قابلیت که یابد درحالی می آن( افزایش عملیات نتایج و مالی وضعیت در تغییر روند شرکت )تحلیل روند اطالعات مالی مقایسه قابلیت گیرد، بنابراین می انجام

است.  مختلف، های شرکت مالی های گزارش توزیع روش و محتوا در زیاد های وتآن تفا دلیل که یابد می کاهش مختلف های شرکت بین اطالعات مقایسه

 8(.1999و وارفیلد،  جانستون )آشباخ،

 ایجاد طریق از را صنعتی گروه هر در مالی شرکت ها های )مقایسه گزارش XBRLگری  گزارش عبارتند از: زبان مقایسه قابلیت بر مؤثر های فناوری

 پردازش و کاوی داده ها، گسترده به صفحه هنگام به مالی گری گزارش از ها داده انتقال کند(، قابلیت می پذیر امكان مالی های بندی داده طبقه در سازگاری

 مهم زاراف نرم هوشمند )یك های عامل کند( و می پذیر امكان شرایط با مطابق را ها گزارش )تغییر هوش مصنوعی بر مبتنی افزارهای نرم زمان، تحلیلی هم

 که صورت این به است، شده طراحی مختلف های شرکت ساله اطالعات چند تحلیل و برای تجزیه سیستم این ( اطالعات است.EDGAR SCANسیستم 

 انتخاب کند. معیار آن طبق را شرکت بهترین و مقایسه هم با شده تعیین معیار نظر از را ها تواند شرکت می

 دارند قرار هم با نسبی تضاد در ها این ویژگی از بعضی که و این اطالعات اعتماد قابلیت بر اطالعات فناوری تأثیر ملهج از یادشده مباحث به توجه با

یفی ک های ویژگی از یك هر بر اطالعات تأثیر فناوری بنابراین بردارد، میان از را تضاد این امروز نتوانسته به تا فناوری و قابلیت اعتماد( و بودن مربوط )مانند

                                                           
8 Ashbaugh, H., Johnstone, K. and Warfield, T. (1999) 
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 می انتظار و است ها این ویژگی بین تعادل نسبی هنگام، ایجاد به مالی گری گزارش پیدایش در نكته ترین مهم که هر چند است. متفاوت اطالعات حسابداری

 (.2000برداشته شود. .) ساتون،  از میان تضاد این جدید های فناوری با آینده در رود

 

 ادبیات تحقیق-4

4-1- FASB حسابداری و نتیجه ی معامالت و رویدادهای گذشته است. والتر  منبعی اقتصادی می داند که تحت کنترل یك شخصیت دارایی را

از اقالم را می توان در ان گنجاند. این  معتقد است این تعریف کلی و بسیار مهم است خیلی FASBبورس اوراق بهادار و عضو سابق  شویتس رئیس سازمان

انتقالی فقط به این دلیل  ر اساس این تعریف مخارجب بین دارایی و خارج به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. اصل تطابق برای تمایز تعریف باعث می شود که

و بیش از  رد کنیممحققان معتقدند که ما باید با تمام دارایی ها مانند دارایی های نامشهود برخو که منافع اتی ایجاد می کند دارایی به شمار می اید. گروهی از

 قبلی می شود. هر چیز به معامالتی توجه کنیم که حقی ایجاد می کند یا باعث افزایش حقوق

اصطالحی عمومی است که به استفاده از رایانه برای ایجاد و نگهداری داده ها و ارائه به موقع اطالعات اطالق می شود.  (ITفناوری اطالعات ) -4-2

که برای دریافت، ذخیره سازی، پردازش، انتقال و ارائه اطالعات بكار رود را فناوری اطالعات می نامند. اهمیت کاربردهای متنوع و  بعبارت دیگر هر امكاناتی

ها مختل می اجرای فعالیت ITمتعدد فناوری اطالعات در زندگی امروزه نیز کامالً ملموس و غیر قابل انكار می باشد تا جایی که در برخی موارد بدون استفاده از 

فناوری اطالعات عبارت از کاربرد دانش در کسب و کار و صنعت است. به عبارت دیگر ، منظور  .(1999گردد یا مستلزم هزینه های فراوانی خواهد بود. )هوالندر، 

ر استفاده می شوند. سیر تكامل فناوری از فناوری اطالعات ، وسایل مكانیكی یا الكترونیكی است که در تولید محصوالت و برای ساخت سیستم های کارآمدت

 (.1389 -اطالعات شامل دوره های فناوری اداری، فناوری رایانه ای و فناوری ارتباطات است. )اعتمادی و همكاران 
 اد، وجوه نقد وآن، کنترل کلیه جریانهای مربوط به کارکنان، مو وظیفه شود کهای تعریف میافزار یكپارچهدر قالب نرم 9یستم ای آر پیس -4-3

یكپارچه تشكیل  شود، پایگاه دادهسرویس گیرنده استفاده می -دهندهسرویس یكپارچه در سازمان است. اساس سیستم ای آر پی را که درآن از فناوری اطالعات

اختیار  شود و درمی جاد آنها وارد سیستمبار و آن هم معموالً در زمان اییك ها فقطداده (. بنابراین، کلیه1370راد و زرگانی نژاد،دهد. )فهیمیمی

نیاز است که مسئولیت اصلی این امر در زمینه  مورد گیرند. فرایند ایجاد سیستمهای ای آر پی اغلب شامل ایجاد بخشهای مختلفکنندگان قرار میاستفاده

 حسابداران است. برعهده بخشهای حسابداری،

دهد و های مالی را طی فرایندهای حسابداری انجام میسازی دادهو ذخیره آوریه عملیات جمعسیستم اطالعات حسابداری سیستمی است ک -4-4

کند. سیستم اطالعات اعتباردهندگان، مدیران و ...( تولید می گذاران،گیرندگان سازمانی را )سرمایهها، اطالعات مورد استفاده تصمیماین داده پس از پردازش

های راهبردیشان کمك کند. هرچند یك سیستم برنامه گیرندگان و مدیران سازمان را درتواند تصمیمه گزارشهای هوشمندانه مالی میارائ حسابداری در نهایت با

چند صفحه کاغذ و کتابچه راهنمای کاربر مبتنی بر یك سیستم حسابداری ساده باشد، اما امروزه سیستم اطالعات  تواند فقط شاملاطالعات حسابداری می

 .اطالعات و فرایندها و روشهای سنتی و پیشرفته حسابداری است عنوان سیستمی پیچیده مبتنی بر قابلیتهای فناوریبداری بهحسا

 مبتنى مهاى نظا و بندهاى فیزیكى قید از اطالعات، فارغ سریع تر انتقال براى ارتباطات و اطالعات فناورى از استفاده دولتالکترونیکى دولت -4-5

 (.1384 است.)شفیعى، شده تعریف دولتى خدمات به کارکنان و شرکتها دسترسى ردم، براى افزایش ابزارى دیگر جاى در و ساالرى دیوان و کاغذ بر

 بود. در خواهد ساخت آن، ایجاد با خدمات مرتبط درون سپارى گزینه و خرید اطالعات، فناوری ایجاد با مرتبط خدمات سپارى برون گزینه -4-6

 .شد خواهد مطرح پروژه کنترل و مدیریت به مربوط مسائل و میشود تعریف سازمان براى شود، پروژه اى گرفته اطالعات فناورى ساخت به صمیمت که صورتى

 تحلیل و زیهتج از تصمیم گیرى این در مدیریت دیگر، گیرد. به عبارت قرار توجه مورد گزینه هر منفى و مثبت تبعات به توجه با باید ساخت یا خرید به تصمیم

 (.2006 10شد. )اوکانر و مارتینسونز متصور اطالعات فناوری عملیات اجرای و ایجاد نسپاری برو براى را مختلف حالت میگیرد. می توان چهار بهره منفعت هزینه

                                                           
9 ERP 
10 O’Connor, N.G. & Martinsons, M.G 
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 (.2006 11)اوکانر و مارتینسونز برون سپاری فناوری اطالعات :(1شكل)

 اقتصادی واحدهای از مالی بسیاری گزارشگری سیستم در فنآوری اطالعات امروزه اینكه علت به: ریسک حسابرسی و اطالعات فنآوری  -4-7

 در باید که هستند اساسی نیازمند تعیین تغییرات حسابرسان ،)بزرگ پیچیده و تا ساده کوچك تجاری حسابداری واحدهای های سیستم از(رایج شده است.

 (.AICPA ،2007. ) کنند اطالعات کسب فنآوری به مربوط های بودن ریسك قبول قابل در مورد را الزم تا اطمینان شود انجام اآنه حسابرسی مورد روشهای

 اصلی ریسك اجزای یك شود. شكل کارآمدتر حسابرسی و مؤثرتر برنامه ریزی به تواند منجر می حسابرسی ریسك روی اطالعات بر فنآوری تأثیر درک

 .میدهد نشان را حسابرسی

منظور  به کافی و مناسب شواهد حسابرسی بتواند تا کند اجرا و چنان برنامه ریزی را حسابرسی باید حسابرسی، حسابرس استانداردهای مبنای بر

 .کند کسب سطحی پایین به حسابرسی ریسك کاهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.AICPA ،2007)(: اجزای اصلی ریسك حسابرسی 2شكل )

 گیری نتیجه -5

 .حسابداری تاثیر دارد؟ اطالعات بودن اطالعات بر مربوط فناوری از آیا استفاده -5-1

 خبره های سیستم ها(، داده تحلیل و داده ها )برای تجزیه بودن( عبارتنداز: پایگاه مربوط بر نتیجه در )و گیری تصمیم بر مؤثر های فناوری از تعدادی

و تحلیل  گذاران سرمایه دسترسی تسهیل XBRL (بینی(، پیش ابزار عنوان )به عصبی های تحلیل ریسك(، شبكه و م،وا وتحلیل انحرافات، تجزیه به )کمك

 استفاده برای اطالعات خاص کنندگان(، انبارهای اطالعات )فراهم آوردن استفاده برای ها داده درست و ارزیابی استخراج برای قوی ابزار گران به اطالعات،

                                                           
11 O’Connor, N.G. & Martinsons, M.G 

 

تصمیم به ایجاد 

فناوری جدید 

 اطالعات

 مرتبط خدمات سپارى برون

  ایجاد با

اری خدمات مرتبط برون سپ

 با اجرا

 

برون سپاری خدمات مرتبط 

 با اجرا

 خدمات سپارى درون

 فناوری ایجاد با مرتبط

 اطالعات

تكنولوژی 

 اطالعات

 ریسك حسابرسی
تكنولوژی 

 اطالعات

 ریسك 

 کشف عدم

 ریسك کنترل ریسك ذاتی

 ریسك

 اهمیت با تحریف
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 داده ها تا کند کمك می گیرندگان تصمیم )به تصمیم پشتیبانی افزار نرم گیری(، به تصمیم و کمك تحلیل اطالعات )تجزیه و هوشمند های عامل کنندگان(،

ریت سازمانها عات بر ساختار، کارکرد و مدیکنند(.فناوری اطال را انتخاب یك تصمیم که این از قبل کنند؛ پشتیبانی را تصمیمات تأثیر و تحلیل کنند و را تجزیه

عات میسر نیست. در نتیجه ضروری است طرح ریزی گذارد و تدوین راهبرد تجاری در واحدهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوری اطال تاثیر می

فناوری اطالعات  .جدید به وجود آید ایبه صورتی قوام یافته، یكپارچه شوند و کنترلهای مالی و مدیریتی موثر در سیستمه عاتتجاری با طرح ریزی فناوری اطال

 رسد کهنظر میقرار داده و متحول ساخته است. بنابراین به اطالعاتی، بلكه چگونگی انجام فعالیتهای سازمانها را نیز تحت تاثیر تنها سیستمهاینه و ارتباطات

در  الت محیطی ایجادشده، واکنشهای موثرتری ازخود به نمایش گذارند. اینو تحو فناوری مزبور قادر است شرایطی را فراهم سازد تا شرکتها در مقابل تغییر

استفاده و در نتیجه حفظ  داشتن فناوریهای موردروز نگهارتباطات، شرکتها برای به وکار مبتنی بر فناوری اطالعات وحالی است که در محیطهای نوین کسب

 د.دارن ای قرارتوان رقابتی خود، تحت فشارهای فزاینده

بهبود ارائه خدمات به  افزایش کیفیت تولید، کاهش سطح موجودیها، آید که هدف آنشمار میبه سیستم ای آر پی از فناوریهای پیشرفته تولید

 د که نقشپی تاثیر به نسبت محدودی بر حسابداری داشته است؛ هر چن استفاده از سیستمهای ای آر .پذیری فرایند تولید استو افزایش انعطاف مشتریان

رسد نظر میانكارناپذیر به تر حسابداری،تر و پیچیدهپیشرفته محرکی برای ایجاد تغییر و تحول در زمینه استفاده از فنون و روشهای عنوانسیستمهای مذکور به

 از جمله موارد:

ای ای آر پی منجر به افزایش کاربرد شاخصهای از سیستمه شمارآمده است. استفادهآنها نوعی مزیت به انعطاف پذیری سیستمهای ای آر پی برای •

 غیرمالی در نزد شرکتهای مورد مطالعه نشده است.

پیچیده و گزارشگری  گیریهایآنها به هنگام تصمیم گیری های موردی، مطلوبتر از عملكردو تصمیم مزبور در پردازش معامالت عملكرد سیستمهای •

 اند.ایفا کرده های جدید حسابداریکارگیری رویهرا در به ش کمرنگیسیستمهای ای آر پی نق بوده است و در مجموع،

امكان  ارائه اطالعاتی مطلوبتر و جزئی تر و آزاد کردن وقت حسابداران از طریق حذف وظایف تكراری آنها، واسطهاستفاده از سیستمهای ای آر پی به •

داشته  فزایش کاربرد روشهای جدید حسابداری، تاثیر اندکی بر شرکتهای یاد شدهدر حالی که از منظر ا عرضه تحلیلهای جامع تری را فراهم آورده

 است.

تغییراتی  منجر به ایجاد کارگیری سیستمهای ای آر پیاستفاده در حوزه حسابداری، به رغم ایجاد نشدن تغییرات اساسی در ماهیت اطالعات موردبه •

 در نقش حسابداران شده است. 

 (..1383سازمانها داشته باشد. )متین نفس،  بسیاری از تواند تاثیر با اهمیتی بری آر پی میاستفاده ازسیستمهای ا •

 .حسابداری تاثیر دارد؟ اطالعات اعتماد قابلیت اطالعات بر فناوری از آیا استفاده -5-2

طـرف دیگر، کسب سود از هدفهای مهم و  شود. ازعات درست و مستندی است که به سیستم داده می موفقیت یك سیستم، اطال یكی از عوامل مهم

خرید، فروش و...  ها، درآمدها،عات مربوط به هزینهآید و همچنین اطالاصلی همه بنگاهها و واحدهای اقتصادی است. سود از محاسبات حسابداری به دست می

 عاتی بود که از بنگاه درصورتهای مالی تا مدتهای دراز تنها اطالتمام آن نیست.  عات مورد نیاز برای تصمیم گیری در بنگاه است، گرچهبخش مهمی از اطال

 عاتی آن است.حسابداری، کارکرد اطال گرفت. در حقیقت یكی از مهمترین کارکردهای سیستماختیار استفاده کنندگان قرار می

 ها ویژگی این به باشد. دستیابی طرفانه حتوا برشكل( بیرجحان م و بودن بودن، صحیح کامل :شامل(معتبر تأیید، قابل که است اعتماد قابل اطالعاتی

 از .بستگی دارد حسابداران ای حرفه به قضاوت واقع در .شوند می ارایه و تهیه اطالعات ها که با آن دارد تا ابزارهایی بستگی اطالعات تهیه کنندگان به بیشتر

 )لزوما است کامل و صحیح شده انتخاب روش و این که آیا را انتخاب کند آمده پیش یطشرا با متناسب روش گیری، اندازه متنوع های رویه و ها روش بین

در  حالی که در شد. اطمینان داده خواهد کنندگان به استفاده حسابرس توسط است؟، طرفانه بی را دارد؟، قابلیت تأیید منظر محاسبه نیست(؟، از بودن دقیق

 ای( لحظه یا )مستمر، هنگام به خواهد گرفت، امكان حسابرسی قرار کنندگان اختیار استفاده در ای لحظه ورتبه ص که اطالعات هنگام به مالی گری گزارش

مالی(  پایان سال در و دیگری اول شش ماهه در )یكی دارد وجود ها محدودیت دلیل به بار امكان حسابرسی دو فقط سالیانه حاضر حال و در ندارد وجود
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عمده  باشد. داشته تواند می اصلی دلیل که دو می یابد کاهش اطالعات قابلیت اعتماد مالی، گزارش گری برای اطالعات فناوری بسیار مزایای وجود بنابراین با

 های عامل قبیل )از ها آن از استفاده و های فناوری اطالعات پیشرفت با رود می که انتظار حاضر است حال در مستمر حسابرسی آن فقدان دلیل ترین

 فناوری در امنیت اطالعات اعتماد، عدم کاهش قابلیت دیگر دلیل شود. فراهم مستمر حسابرسی امكان تأییدیه های دیجیتالی( و د، امضاءهای دیجیتالیهوشمن

 است. ها

 قابلیت اعتماد( و بودن ربوطم )مانند دارند قرار با هم نسبی تضاد در ها این ویژگی بعضی از که و این اطالعات اعتماد قابلیت بر اطالعات فناوری تأثیر

هر  است. متفاوت های کیفی اطالعات حسابداری ویژگی از یك هر بر اطالعات تأثیر فناوری بنابراین میان بردارد، از را تضاد این به امروز نتوانسته تا فناوری و

 جدید این های فناوری با آینده در رود می انتظار و ها است یژگیاین و بین تعادل نسبی هنگام، ایجاد مالی به گری گزارش پیدایش در نكته ترین مهم که چند

 برداشته شود.  از میان تضاد

 .یابد می کاهش اطالعات اعتماد قابلیت گزارش گری مالی، برای فناوری اطالعات بسیار مزایای وجود با که است موضوع این گر بیان تحقیق نتایج

 مقایسه قابلیت که حالی در یابد می آن( نیز افزایش نتایج عملیات و مالی وضعیت در تغییر روند حلیل)ت شرکت روند مالی اطالعات مقایسه قابلیت

 .یابد می کاهش های مختلف شرکت بین اطالعات

 .حسابداری تاثیر دارد؟ اطالعات مقایسه قابلیت بر اطالعات فناوری از استفاده آیا -5-3

هنگام  به مالی گری گزارش به منجر بر آن( افزاری مبتنی نرم و فرمت های ها و پروتكل آن، ابزارهای نت،اینتر ویژه اطالعات )به فناوری از استفاده

 به هنگام، اطالعات گری مالی بود و گزارش خواهد دسترس در همه حال در آن جانشین و یا اینترنت از طریق گری، اطالعات نوع گزارش این در که شود می

 شود. می مربوط ارایه مالی

ار افزایش سرعت که باعث انجام تعداد کار بیشتر می شود وانجام کار تمام وقت، بهره وری سیستم افزایش می یابد و در نتیجه، باعث کاهش مقد

های مخابراتی و با بهره گیری از مهارت  زیادی از هزینه ها می گردد. همانطور که بیان شد ایجاد همكاری ازراه دوریكی از ویژگی های فناوری اطالعات است.

محل کار خود حضور  ارتباطی کارا و مطلوب، کارکنان می توانند برنامه کاری خود را هم چنان که در اداره حضور دارند از محل دیگری دنبال کنند انگار که در

بع انسانی فائق آمده اند و در راه متقاعد کردن دارند، برخی متخصصان حرفه ای بر مشكالت و مخالفت های موجود برای استفاده فناوری اطالعات در کارایی منا

از صد برنامه کار برای رسیدن به  پیاده کردن ای آر پی زمانی یك چالش پرمخاطره است که .مدیران اجرایی سازمان ها موفقیت های زیادی نیز کسب کرده اند

موفقیت اجرا شده، همه  ك مجموعه است. در غرب و در سازمانهایی که ئی آر پی باباشیم. ای آر پی یك جزء از ی هدف تنها به دنبال یكی از آنها یعنی ای آر پی

 ها به اجرا درآمده است. برنامه

 .اطالعات حسابداری تاثیر دارد؟ کیفی های ویژگی از یک هر بر اطالعات فناوری از آیا استفاده -5-4

زیادی از طریق پایگاه عمومی داده ها مخصوصاً اینترنت قابل دسترسی باشد و  پیشرفت چشمگیر فناوری اطالعات و مزایای آن باعث می شود اطالعات

ز مجبور به استفاده از در نتیجه تصمیم گیرندگان بتوانند به طور روز افزون از اطالعات به موقع و متنوع برای تصمیم گیری استفاده نمایند. درحالیكه آنها هنو

که این اطالعات فقط به صورت دوره ای و بر مبنای گذشته قابل دسترسی هستند. بنابراین منطقی است فرض  اطالعات صورتهای مالی حسابرسی شده هستند

ای برخی از افراد کنیم که انتظار آنها نیز برای دسترسی به اطالعات کلیدی موجود در سیستمهای اطالعاتی داخلی شرکت ها بیشتر خواهد شد. این انتظارات بر

 شاهایی است که توسط سازمانها روزانه و به صورت رایگان از طریق سایت ها ارائه می شوند. صرفاً اعالم ساده اسناد مالی و صورتهای مالیکامالً متفاوت از اف

جویای اطالعات  تابی حسابرسی شده )به صورت دوره ای و بر مبنای گذشته( و آنها را از طریق اینترنت در اختیار عموم گذاشتن نیاز سرمایه گذاران را که با بی

مگر اینكه جاری درباره وضعیت مالی شرکت هستند برطرف نمی کند. بنابراین این اطالعات حسابداری ارائه شده برای تصمیم گیری کم اهمیت خواهند بود 

ای در سیستمهای مالی نقش ویژه امورمالی سازمان و کارشناسان مدلی جدید به منظور تهیه اطالعات مالی به موقع و برطرف کردن این نیاز ایجاد شود.

شود لذا امورمالی منعكس می شود، از تولید گرفته تا فروش و عملیات انبار و سایر فعالیتها، دربنگاه انجام می عاتی سازمان دارند چرا که همه عملیاتی که دراطال

کنند و می ت که کارشناسان مالی با همه فعالتیهای سازمان آشنایی پیدادارد و به همین دلیل اس سیستم مالی تصویری جامع از همه عملیات بنگاه را در خود
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 و ها معین در مورد کل حساب و مناسب اجرای روش های منظور به فرصتی است اطالعات ممكن فنآوری از استفاده دیدگاهی فراگیر به دست می آورند؛ امروزه

 در تجاری، و واحدهای ها شرکت توسط اطالعات به کارگیری فنآوری به علت افزایش روزافزون الوهع کند. به ایجاد گیری، نمونه استفاده از جای به معامالت

 های فنآوری اطالعات برای تكنیك و از منابع بدون استفاده خاص کنترلی فعالیتهای یا آزمون معین های تحلیل داده گونه محیط ها ممكن است این

 متفاوت خواهند اقتصادی دیگر واحد به اقتصادی واحد معموالً از یك و گسترده هستند بسیار فنآوری اطالعات های باشد. تكنیك و پیچیده مشكل حسابرسان

 -2 آموزشى نظام بهبود -1 گرفت: نظر در را زیر مطلوب باید موارد خدمات رسانى بهبود جهت در تالش و باال کیفیت با الكترونیكى خدمات ارائه جهت .بود

 .مستمر بهبود اىراست در برنامه ریزى

 

 پیشنهادها -6

 می اعمال گری گزارش طریق از تأثیر که این گذارد تأثیر می حسابداری اطالعات کیفی های ویژگی بر اطالعات فناوری شد، مالحظه که طور همان

 متفاوت های ویژگی با گری، اطالعاتی شگزار نوع این و دهد می سوق هنگام به مالی سمت گزارش گری به را گری اطالعات گزارش فناوری واقع، در شود.

اطالعات  کیفی های ویژگی تبع بر به و گری گزارش بر آن تأثیر که رود می انتظار فناوری اطالعات روزافزون های پیشرفت به توجه با کند که می تهیه

 .یابد تر( )مثبت بهبود روز به روز حسابداری

 انتظار منطقی، شبكه در یادشده آتی فناوری های از با استفاده بلكه شوند؛ می تر مربوط اطالعات تنها نه اطالعات، فناوری از استفاده با طرف یك از

 گری گزارش مدل معایب و کنندگان اطالعاتی استفاده های نیاز به توجه با دیگر طرف از افزایش یابد. نیز اطالعات مقایسه و قابلیت اعتماد قابلیت که رود می

 نظام که شود می یابد. بنابراین پیشنهاد هنگام سوق به مالی گری گزارش سمت به باید نهایت در مالی گری مدل گزارش که شود یم مشخص فعلی )سنتی(

 و گزارش دهد توسعه و طراحی را جدید فناوری با متناسب حسابرسی و حسابداری های که سیستم صورت بدین بردارد. گام مسیر این در کشور حسابداری

 .سازد همگام شده ایجاد دنیای تجاری در که ی سریع تغییرات با را مالی و حسابداری جامع های فشاگریو ا ها گری
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