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 چکیده

 گذشته در که نداشده  روبه رو پیچیدهاى  مسائل با نیز حسابدارى کارشناسان جهانى تجارت و ارتباطات گسترش با امروزه

 تهیه به زمانهاسا تمایل و چندکاربره سیستمهاى بهجانهمه  اطالعات،گسترش فناورى در سریع تغییرات .است وجود نداشته

 و گیرند قرار تفادهاس مورد گذشته از بیشتر و ساده تر خیلى تا رایانه ها شده جدید،سبب نرمافزارهاى و سیستمها اجراى و

 را خود باید ،اتىعاطال سیستم و تجارت زبان عنوان به حسابدارى.شود انجام پیش از دقیقتر و سریعتر نیز حسابدارى وظایف

 به بازار نیازهاى ت،اطالعا عصر در .باشد مالى اطالعات خدمت استفاده کنندگان در بتواند تا سازد هماهنگ جدید فناورى با

 مبتنى محیط هاى اب را خود بتوانند که آینده حسابداران آموزش.میکند تغییر  افزون روز طور به حسابدارى دانش آموختگان

 مراکز و ههادانشگا علمى هیئت اعضاى و صاحبنظران توجه پیش مورد مدتها از دهند، تطبیق بیشتر اتاطالع فناورى بر

 اطالعات زارشگریگ و پردازش جمعآوری، در حسابداری واحد توانمند بازوهای اطالعات، فناوری ابزارهای. است بوده آموزشى

 . دهد مانجا باالتر سرعت و کیفیت و بیشتر صحت با را خود مسئولیتهای تا میسازند را قادر واحد این و هستند

 

 ، اطالعات حسابداری آیندهفناوری،:واژگان کلیدی
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 قدمهم

 رویدادی هر .ستا داده قرار توجه مورد را اقتصادی محیط در تعامل و همبستگی جهانیسازی، های پدیده اخیر های دهه در

 عملیات، از نظر رفص شرکتی هر بنابراین،. دارد پیرامونش اقتصادی یطمح بر بزرگ یا کوچک اثری دنیا، از های نقطه در هر

 تر بیش را آن که یمال و اقتصادی اهداف به رسیدن میزان و ارتباطی ظرفیت پذیری، وامد باید اش، عملیاتی ومنطقه اندازه

  .برساند اثبات به میدهد، قرار موضع رقابت در

و  ذخیره که ودمیش شرکت یکپارچهی سیستم ارتقای باعث ارتباطاتی و اطالعاتی فناوری روزترین به کارگیری به و توسعه

قادر  ها شرکت ی،های سیستم چنین کارگیری به با .سازد می پذیرتر دسترس و تر راحت بسیار را اطالعات انتقال و دسترسی

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

 فناوری حاضر حال در .میکرد پیدا پوشش عاتاطال فناوری عنوان تحت که بود فناوری تنها رایانه 1980 سال باشند. تا

 پایه می باشد. فناوریهای و کاربردها خدمات، تجهیزات، از گروهی شامل آن مصادیق که است شده چتری به تبدیل اطالعات

 غییراتت کمیتهی .کند کسب کارآمد و مؤثر های فناوری و ابزارها از ستفاده ا برای را الزم مهارتهای باید ریبداحسا حرفه ی

 جاری نقشهای باید نیز حسابداری حرفهی ازفناوری، سازمانها سریع تأثیرپذیری به توجه با که کرد ارائه را نظر این حسابداری

 [1کند.] کرد را سازمانها در اطالعات فناوری آتی و

 

 مفهوم فناوری

 ”فناوری“رود. مفهوم اصطالح مواد به کار میخدمت خلق ابزار، پردازش امور، و استخراج  ای از دانش است که درفناوری بدنه

 ر زندگیاگون دبسیار گسترده است و هر فرد دارای درک شخصی از معنی فناوری است. از فناوری برای انجام وظایفی گون

یف نماییم. از ها توصتوانیم فناوری را در قالب محصوالت، فرایندها، یا سازمانکنیم، به طور خالصه؛ میده میان استفامروزمره

ی ترین بخش از سامانهها به مهمشود آدمکنیم، و همین مسئله باعث میمان استفاده میهایفناوری برای گسترش توانایی

ناوری و شود. ولی الزم است بدانید فبرد علم برای حل یک مشکل تلقی میی به عنوان کارچنین فناورهم .فناورانه تبدیل شوند

 .دهندای خاص یا حل مشکلی ویژه دست به دست هم میف هستند که برای انجام وظیفهعلم موضوعاتی مختل

کنیم؛ از آن برای استخراج مواد یی در کار استفاده مبریم؛ از فناورمان به کار میفناوری را تقریبا در تمام کارهای زندگی

ها، رشد کسب ری، تولید، خلق مصنوعات، امنیت دادهو نقل، یادگی کنیم؛ از فناوری برای برقراری ارتباط، حملاستفاده می

ی به اورشود. کاربرد فنها میکنیم. فناوری دانش انسانی است که شامل ابزارها، مواد، و سامانههاوبسیاری دیگر استفاده میوکار

 مزیت دارای هاسانان برای تواندمی شود، گرفته کار به خوبی به چه تکنولوژیشود. چنانایجاد مصنوعات و محصوالت منتج می

 .به موجودات بشری آسیب وارد نماید تواندمی رود، کار به نادرست صورت به اگر ولی باشد،
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ت و فناوری محصوال ها با استفاده ازابت باقی بمانند، آنتا در صف رق کنندها از فناوری استفاده میبسیاری از کسب و کار

 کنند؛خدمات جدید خلق می

شان برسانند. کنند تا آن محصوالت و خدمات را به موقع به دست مشتریانها از فناوری استفاده میمین کسب و کارچنین ههم

هایی خوب هستند، این دو شرکت الکترونیکی برای خلق نمونهی گوشی همراه نظیر اپل و سامسونگ های تولید کنندهشرکت

کنند. نیکی و برای ماندن در رقابت از باالترین سطح فناوری استفاده میهای الکتروهای هوشمند جدید و دیگر دستگاهگوشی

 بر عالوه العاتطا فناوری مدیریت عملکرد [3].شودی رقابتی از طریق به کار گیری فناوری پیشرفته حاصل میاین لبه

 یا اطالعات فناوری های رساختزی از نیازمند پشتیبانی اطالعاتی، سیستم یا اطالعات فناوری ارتقاء و پیاده سازی مدیریت

که  است مورد این از بخشیدن اطمینان اطالعات خدمات فناوری مدیریت اصلی هدف .است موجود سازمانی سیستم اطالعاتی

 عنصر دو شامل معموال اطالعات.  کند می عمل مؤثر و ای کارآمد شیوه به اطالعاتی سیستم ای اطالعات فناوری زیرساخت

 با کارکنان فنی پشتیبانی و سیستم اطالعاتی یا اطالعات فناوری های ساخت زیر فنی ونگهداری میرتع :شود می اصلی

 هستند ناپذیر اجتناب مختلف موارد عموما در اطالعات فناوری خدمات تقاضاهای یا ها درخواست.زیرساختها این از استفاده

 و )قانونی الزامات یا و استاندارد ،نگهداری سیستم یده سرویس وقفه کردن برطرف مانند انجام شوند فورا باید یعنی(

 کارمند یک سیستم ارتقای درخواست شود مانند واقع قبول مورد استراتژیک توجیه و هماهنگی درصورت تواند می( اختیاری

 های ریزی برنامه در اطالعات فناوری توسط مدیریت باید اختیاری و اجباری درخواست دو هر آل، دنیای ایده در .)اریدا

 اجرا مرحله به سپس و گردد تصویب سازمانی روال تصمیمات با مطابق و شده گنجانده اطالعات فناوری وعملیات استراتژیک

 [4درآید.]

 

 جایگاه فناوری در حسابداری

ده ل کرار تحوناوری اطالعات رشد چشمگیری داشته است و پیشرفت های چشمگیر آن تمامی حوزه های علمی را دچزه فامرو

عات بر ناوری اطالدانش روز در اداره ی کسب و کار و صنعت است. در واقع ف فناوری اطالعات به معنی به کار بستن  .است

نای ره ی زیربت درباای سازماندهی امور کسب و کار اشاره دارد. تصمیمااستفاده از ماشین آالت مکانیکی یا الکترونیکی بر

تیجه اشد. در نرتبط بمیم سازی در مورد طراحی و سازماندهی فناوری اطالعات سازمان ها ساختار فناوری اطالعات باید به تصم

العات اساسا ماهیت فناوری اط .یکندفناوری اطالعات نقشی حیاتی در تجارت نوین به ویژه در مورد عملکرد حسابداری بازی م

این  ت. فرض بریر نیسی اطالعات به آسانی انجام پذشیوه های کسب وکار و حسابداری را تغییر میدهد و حسابداری بدون فناور

ورد پرس مملکرد عاست که فناوری اطالعات پایگاهی است برای داده های حسابداری و اجازه میدهد تحریف های خاص درباره 

ترسی به دسعت باالی مهمترین ویژگی فناوری اطالعات سرعت باال در پردازش داده ها، دقت بسیار باال، سر .و قرار گیردو ج

 در که.تاس اهش آنو به کراطالعات، به روز بودن، امکان مبادله الکترونیکی اطالعات، کیفیت باال و قیمت فوق العاده ارزان و 

 در اطالعات فناوری زا استفاده توجیه به نیازی عوامل این به توجه با. پرداخت خواهیم دموار ازین کدام هر تشریح به ادامه

 د می ائه خدمات و وظایف خوشهای نوین در اررو از برخی یا تمام از استفاده به ناگزیر نیز حسابداری و بود نخواهد امروز دنیای
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 تهیه و کرده یداپ بیشتری اهمیت جامعه در اطالعات نقش باشد. به گفته ی گری ساندم رئیس سابق انجمن حسابدران آمریکا

ی ها قیمت با شانخدمات تا باشند کیفیت با و پیشرفته اطالعات کنندگان هتهی باید حسابداران خصوص به اطالعات کنندگان

توانایی  تواند ت در آینده جایگاهی نخواهند داشت. پیشرفت در تکنولوژی میباال خریدار داشته باشد؛ در غیر این صور

 .حسابداران را در زمینه تجزیه و تفسیر مقادیر آماری افزایش دهد

سزایی در ت نقش بدر زمینه رابطه فناوری اطالعات و حسابداری نشان داده است که فناوری اطالعاپژوهش های صورت گرفته 

 ایش امنیتن، افزم گیری مدیران، مدیریت داده ها و اطالعات، ارزیابی عملکرد سازمان ها و کارکنابرنامه ریزی و تصمی

 اری تعهدیحسابد همگی این عوامل در پیشبرد سیستم اطالعات، شیوه گزارشات مالی و مدیریت منابع انسانی ایفا میکند و

ناوری جموع فعات متناسب با آن سیستم دانست. در مموثر می باشند و رکن اساسی این عوامل را می توان فناوری اطال

قع، وا ود. درشال می اطالعات بر ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری تاثیر می گذارد که این تاثیر از طریق گزارش گری اعم

یژگی های ی با وفناوری اطالعات گزارش گری را به سمت گزارش گری به هنگام سوق میدهد و این نوع گزارش گری، اطالعات

به  ارش گری ون بر گزآپیشرفت های روز افزون فناوری اطالعات انتظار می رود که تاثیر  متفاوت تهیه می کند که با توجه به

طالعات انه تنها  طالعاتحسابداری روز بروز بهبود یابد. از یک طرف با استفاده از فناوری ا تبع بر ویژگی های کیفی اطالعات

یش یابد. از نیز افزا طالعاتکه با استفاده از فناوری های آتی انتظار می رود که قابلیت اعتماد و مقایسه امربوط تر می شوند بل

زارش گه مدل کن و معایب مدل گزارش گری سنتی مشخص می شود طرف دیگر با توجه به نیازهای اطالعاتی استفاده کنندگا

ور ابداری کشظام حسام سوق یابد. بنابراین پیشنهاد می شود که نگری مالی در نهایت باید به سمت گزارش گری مالی به هنگ

توسعه  راحی ودر این مسیر گام بردارد. بدین صورت که سیستم های حسابداری و حسابرسی متناسب با فناوری جدید را ط

ده همگام یجاد شادهد و گزارش گری ها و افشاگری های جامع حسابداری و مالی را با تغییرات سریعی که در دنیای تجاری 

 [5].سازد

 حسابداری آینده

مالی  ایزارش هحسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمعه آوری، طبقه بندی، ثبت، خالصه کردن اطالعات و تهیه گ

یا برون یران وو صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مد

 .کنند استفاده اطالعات این از بتوان …انی مثل بانک ها، دولت وسازم

ه مستثنی ن قاعدری نیز از ایتکنولوژی پیشرفته تغییرات چشمگیری را در بیشتر مشاغل ایجاد کرده است و آینده حسابدا

ی ییر فناورد. تغی شونیست. اکنون بسیاری از کارهای حسابداری دستی و روتین گذشته توسط پشتیبانی غیر انسانی انجام م

ری تصمیم گی ای مهمهبدان معناست که حسابداران به طور فزاینده ای خود را درگیر کار در سطح باالتر می کنند و مسئولیت 

رفی یابد. مع یز ادامههای اخیر قرار است در آینده حسابداری نرا در سازمان ها به عهده می گیرند. تغییرات دهه و مدیریت 

  ین ی کند،ماشا بررسمعامالت راعث تغییر بیشتر در اینده حسابداری خواهد شد. در واقع، به جای اینکه انسان هوش مصنوعی ب

درصدی  10ا افزایش ب، آینده حسابداری (BLS) ساس دفتر آمار کار ایاالت متحدهبر اآالت این کار را انجام خواهند داد؛  

 کننده به نظر می آینده حسابداری نه تنها امیدوار .ای درخشان استهآیند 2026و  2016اشتغال حسابدار و حسابرس بین 
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یادگیری  وت ها،بمبیل سازی، مینی رسد، بلکه صنعت نیز با پیشرفته سرعت در حال پیشرفت است. به عنوان مثال، در اتو 

 .از تیم مالی می شوند بخشی برق سرعت باماشین و هوش تطبیقی 

بداری سی حساجدید به نظر برسد، اما بسیاری از شرکت ها در حال حاضر از فرآیندهای اسا ممکن است فناوری هوشمند،

ازی سیا ساده  ام دهنداست که ماشین آالت می توانند انجخودکار استفاده می کنند. تعدادی از وظایف و فرایندهای حسابداری 

شتری. واالت ممدیریت هزینه، پردازش نزدیک و سکنند، عبارتند از : انجام حساب های قابل پرداخت، حسابرسی، خرید، 

ی فته بسیارای پیشرمی دهد. همانطور که سیستم ه فناوری هوشمند با تأثیر بر انواع مشاغل موجود، آینده حسابداری راشکل

 تریو مش ه هاین دادباز کارهای تکراری را کنترل می کنند، انسان با تجزیه و تحلیل بیشتر سر و کار دارد و به حلقه مهم 

 تبدیل,میشود.

اعی های اجتم ه شبکهفناوری، سطح جدیدی از ارتباط را برای ما به ارمغان می آورد، به روزرسانی های بی درنگ از اخبار ب

اوری یژه سه فنت؛ به وورزش. توانایی جمع آوری یکپارچه اطالعات نیز تأثیر بسزایی در آینده حسابداری خواهد داشگرفته تا 

 می ساده را دیگر خیبر و کرده متزلزل را سنتی حسابداری های شیوه برخی – ابری افزار نرم و اتوماسیون الکچین،ب –نوظهور 

ه و به ساده کرد لیات رارند که به سختی برخی از بخشهای پر کار در حسابداری و ماین فرآیندهای جدید این امکان را داا. کند

 [6د.]ای باند بیشتری را روی برنامه ریزی استراتژیک متمرکز کننشرکتها و حسابداران اجازه می دهد تا پهن

گسترش  ند، رو بهین رومی شود و ا به دلیل صدور اسناد حسابداری در نرم افزارهای مالی خوب، اکثراً به صورت اتوماتیک صادر

د رسید و قل خواهدستی به حداحسابدار در وارد نمودن اطالعات و اسنادحسابداری به صورت می باشد به گونه ای که دخالت 

 لیغشلذا جایگاه  پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور کلیه عملیات حسابداری به صورت اتوماتیک انجام شود.

  ران از ثبت و ضبط مدارک، به کنترل، نظارت و تجزیه و تحلیل ارتقاء خواهد یافت.حسابدا

ا تال ببرند الی باود را در حوزه حسابداری و حسابرسی و تجزیه و تحلیل های ملذا ضرورت دارد که حسابداران سطح علمی خ

ت ها و ر، شرکاسخگوی صاحبان کسب و کابتوانند جوابگوی جایگاه جدیدی که از نظر شغلی باید در آن فعالیت نمایند پ

 [7]ای حسابداران.مؤسسات باشند در غیر این صورت در حرفه خود موفق نخواهند بود و این هشداریست جدی بر

 خالصه و نتیجه گیری

تغیر  یعترسر بطور ریحسابدا التحصیالن فارغ برای بازار فناوری،نیازهای از استفاده و ارتباطات و اطالعات فناوری عصر در

در  ندباشند،میتوا سبمتنا و محور،مفید فناوری تازه محیط این برای میتوانند که کسانی آینده،یعنی حسابداران تربیت.میکند

 از یشررفت سازمانهاپ جهت کلیدی معیار مالی، اطالعات به موقع به و دقیق دسترسی سریع، .کند ایجاد رقابت دانشگاهها بین

 لذا ، ستا رستواا اطالعات فناوری بخصوص گوناگون فناوریهای اساس بر حاضر جهان ، می باشد دولتی سازمانهای جمله

 و سازمانها ملکردع ارزیابی زمینه در باشد. می یدجد های فناوری این به نیازمند ودخ د کارآیی بهبو برای نیز حسابداری

 سیستم دریک یریتصمیم گ و وتحلیل تجزیه کنترل، برنامه ریزی، در بهبود اصلی عامل میتواند اطالعات فناوری کارکنان،

 دارد. بر گام سازمان فعالیتهای اثربخشی و کارایی افزایش جهت در و تعهدی باشد حسابداری
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