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اما منابع مهمی در . نیستندهای مطرح روز موبایل واژه و فناوریامروزه دیگر رایانش ابری  -چکيده 

 شوند كه از فناورییمجدید بیشتری تولید  هایسیست روزبروز . شركتها هستندی های تجاراستراتژی

برهای خصوصی یا ا مراكز اطالعاتی و، های بزرگشركت. كنندموبایل و رایانش ابری استفاده می

-گستر  می اشتراكیساختار خدمات  گندگانه شان را به عنوان یت گتر حمایتی برای طی مراحل در

های حساس را تولید و ذخیره های اطالعاتی حسابداری تعدادی از دادهسیست از آنجایی كه  .دهند

، در این تحقیق. دارد افزارنرمها و امنیت كنند، فناوری ابر و موبایل نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق دادهمی

همچنین تجزیه و تحلیل قدرت، ضعف، و اطالعات حسابداری با سیست   موبایلو ابر فناوری تركیب 

 .های اطالعاتی حسابداری بررسی شده استبروی سیست ها فرصت، تهدید در این فناوری

 های اطالعاتی حسابداری، رایانش ابری، فناوری موبایلسیست  :کلمات کليدی
 

 مقدمه  -1

 حسابداری هایفعالیت كردن دنبال جهت ایرایانه رو  یت عمدتا  حسابداری اطالعاتی هایسیست 

-می بیان حوزه، این متخصصان از یكی عنوان به  رامنی مارشال .است فناوری اطالعات منابع همراه به

 سه كه است اطالعات فناوری و فرایندها افراد، از حسابداری متشكل اطالعاتی هایسیست  كه كند

 واحد مبادالت با مرتبط هایداده ذخیره سازی و آوریجمع -1 :كنندمی دنبال را زیر اصلی یوظیفه

 پرداز -2 .استفاده كنند خود قبلی هایداده از موقع هر باشند قادر هاشركت كه ایگونه به تجاری،

 كنترل و سازیپیاده ریزی،برنامه برای ضروری اطالعات استخراج جهت شده آوریجمع هایداده

                                                             
1. AccountingInformation System (AIS) 

2. MarshallB. Romney 
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 هایدارایی از حفاظت جهت كنترلی هایرویه ارائه-7 .تجاری واحد توسط شده انجام هایفعالیت

 و معتبر دقیق، دریافتی اطالعات كندمی دهی اطمینان و بوده اطالعات از غنی منبع شامل كه سازمان،

 آوری،جمع مسئول حسابداری اطالعاتی هایسیست  بنابراین .است كاربر اطالعاتی نیازهای با مطابق

 استفاده داخلی مدیران گیریتصمی  برای كه است حسابداری و مالی هایداده پرداز  و سازیذخیره

 قرار تاثیر تحت را مالی معامالت پرداز  مستقی  طور به كه است غیرمالی معامالت شامل و شودمی

 .[1] دهدمی

های سیست  ها تاثیر بسزایی بر رویهای اخیر و كاربرد اطالعات و فناوری در سازمانتوسعه

های بازرگانی كوگت و متوسط بیشتری بوجود روزبروز شركت. اطالعات حسابداری گذاشته است

ها، مراكز داده ،های بزرگشركت .[11] كننداستفاده می  و رایانش ابری  موبایل آمده كه از فناوری

 خدمات ساختار در مراحل طی برای حمایتی گتر شان را به عنوان ابرهای خصوصی و گندگانه

 فرایندهایتاثیر مستقی  و مهمی بر روی   مشاركتی خدمات رویكرد. دهندمی گستر  اشتراكی

از وسیع از طریق استفاده  كسب و كاربا نگاه از منظر جهانی، توسعه . ها داردحسابداری و مالی شركت

، این رویكرد یابر در حوزه فناوری و خدمات. رسدهای ابر به اوج خود میاینترنت و موبایل و فناوری

كه این  ابری انجامید رایانشمدل كسب و كار با كمت به نام  جدید كسب و كاربه ایجاد یت مدل 

این مدل  .باشدفرآیندی برای ایجاد ارتباط بین فضای نوآوری و تكنولوژی با فضای اقتصادی می مدل

گذارد و دهند اثر مینجام میها از طریق كاری كه اشركت كسب و كارهای مطمئنا بر روی استراتژی

-می تعریف را هاهزینه مدیریت و ریستمدیریت  اطالعاتی، هایساختافزار و زیرنرم، افزارسخت

شامل  جدید كسب و كارهای ترین خدمات ابری در مدلترین و مورد استفادهشناخته شده. [2] كند

-می 2سرویسبه عنوان  افزارو نرم 1سرویسافزاری به عنوان ستر سختب ،4زیرساخت به عنوان سرویس

 .[21] باشد
به  توانمیها، های كاربردی در فرآیندهای تجاری شركتو برنامه موبایلبا توجه به تاثیر فناوری 

موبایل  طریق از اطالعاتی طریق موبایل و خدمات از بازاریابی، طریق موبایلاستفاده از پرداخت از 

                                                             
1. mobile technologies 

2. Cloud computing 

3. shared services approach 

4. Infrastructure as a Service (IaaS) 
5. Platform as a service (PaaS) 
6. Software as a service (SaaS) 

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CMy1wlbPiVsaAMqapywOB3pfoDYjpzsYImK6no4YDit6htwMIABADKARgyQagAaDOxsoDyAEBqgQjT9ATuwD_MKtU7PpUCuiBUPuniCPGuOk-M52EE5XYGEMrosmIBgHSBgUoh63iBIAHyLG5NZAHA6gHpr4b2AcB&ohost=www.google.com&cid=CAASJORogS3pUdb3z9tMj893gXQOij6lqwB7GYcQ4NxK0tS631c-9A&sig=AOD64_3CyCy43FMejhHu_zhXNE6XD2-6Eg&ctype=42&clui=10&q=&ved=0ahUKEwiQqv-Fy7jLAhXlZpoKHRqpC1wQgDwINQ&adurl=http://www.ibm.com/cloud-computing/in/en/iaas.html
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بر  رایانش ابریهای موبایل و توانی  شاهد تاثیر فناوریاطالعات حسابداری میسیست   در .كردشاره ا

-های گندگانه فناوریبا در نظر گرفتن نقش. [11] داخل و خارج سازمان باشی در ها روی این سیست 

 دقت،توانند به منظور بهبود ها میگگونه این فناوریشود كه در این مقاله بررسی میابر و موبایل  های

عوامل  همچنین. های اطالعات حسابداری استفاده شونداطالعات حسابداری در سیست  كامل بودن

 .شودمیهای اطالعات حسابداری تجزیه و تحلیل فناوری ابر و موبایل در سیست  تركیبتعیین كننده 

 

 چارچوب نظری -2

 :رایانش ابری -2-1

به عبارت دیگر . نامید اینترنت برمبنای كامپیوتری هایقابلیت كارگیری به توانمی را ابری رایانش

است كه الگویی تازه برای  اینترنتمانند  ای های رایانه شبكهی دل رایانشی بر پایهمرایانش ابری 

شبكه  با به كارگیری( بستر، افزار نرم، زیرساختشامل )عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی 

ابر در اینجا استعاره از . از تركیب دو كلمه رایانش و ابر ایجاد شده است« رایانش ابری». كند ارائه می

های وسیع مانند اینترنت است كه كاربر معمولی از پشت صحنه و آنچه در  ای از شبكه شبكه یا شبكه

ای نیز از  های رایانه رهای شبكهدر نمودا .(مانند داخل ابر)افتد اطالع دقیقی ندارد  پی آن اتفاق می

دلیل تشبیه اینترنت به ابر در این است كه . شود اینترنت استفاده می یشكل ابر برای نشان دادن شبكه

را بین این  انتزاعای از  سازد و الیه ا  را از دید كاربران پنهان می اینترنت همچون ابر جزئیات فنی

افزاری  ت نرمخدما یدهنده به عنوان مثال آنچه یت ارائه. آورد جزئیات فنی و كاربران به وجود می

یا  مرورگر وباست كه از طریق  آنالینهای كاربردی تجاری  كند، برنامه رایانش ابری ارائه می

ذخیره  سرورهاو اطالعات، روی  افزارهای كاربردی نرم. شود افزارهای دیگر به كاربران ارائه می نرم

مانند و  جزئیات از دید كاربر مخفی می. گیرد گردند و براساس تقاضا در اختیار كاربران قرار می می

 .دكنند ندارن ی یا كنترل در مورد فناوری زیرساخت ابری كه از آن استفاده میكاربران نیازی به آشنای

های مشابه با صنایع همگانی  به شیوه فناوری اطالعات خدمات یرایانش ابری راهكارهایی برای ارائه

این بدین معنی است كه دسترسی به منابع فناوری اطالعات در  .دكن پیشنهاد می...( آب، برق، تلفن و )

از راه اینترنت به  پذیر مقیاسو  پذیر ای انعطاف زمان تقاضا و براساس میزان تقاضای كاربر به گونه

در . پردازد همانطور كه كاربر تنها هزینه برق یا آب مصرفی خود را می. شود كاربر تحویل داده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1_%28%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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اگر هزینه از )رایانشی مورد استفاده خود  صورت استفاده از رایانش ابری نیز كاربر تنها هزینه خدمات

 .[3] را پرداخت خواهد كرد( كاربر دریافت شود

 :زیر برشمرد صورت به توانمی را ابری رایانش كلیدی هایازویژگی برخی

 وب و نترنتیا بستر از استفاده علت به یدائم یدسترس و زمان و مكان به یوابستگ عدم 

 نیآنال

 یاستفاده نتیجه در و تقاضا میزان بر مبنی و پویا طور به منابع تدارک معنای به ،پذیریمقیاس 

 مالی منابع از بهینه

 و افزارنرم یت تنها اجرای) مشتری گند بین هاهزینه و منابع تسهی  ،بودن كاربره گند 

 (آن از گندین كاربر همزمان یاستفاده

 ابر در موردنیاز افزارسخت وجود به توجه با قدرتمند ایرایانه از استفاده به كاربر نیاز عدم 

 ابر دری افزارنرم و افزاریسخت منابع تمركز به توجه با صرفه به مقرون پشتیبانی 

 [1] ترپیچیده امنیتی هایرویه و مركزی سرورهای در هاداده تمركز به توجه با بیشتر امنیت. 

 

 :سه دسته مجزا داردخدمات رایانش ابری به طور کلی اشاره 

 :سزیرساخت به عنوان سروی - 2-1-1

-ها، سختمركز داده: شود، از جملهمی ئهراا های مرتبط با آنیسوافزار و سردر این سطح، سخت

سازی، مدیریت پایگاه داده های ذخیرهدستگاه. افزارهای فیزیكی، دیوار آتش، تجهیزات شبكه و غیره

 .شودكاربر نهایی ارایه میافزار به های مرتبط به سختی سرویسو همه
 

 : افزاری به عنوان سرویسستر سختب -2-1-2

: دهد، از جملهمی ارائهافزار افزار را به توسعه دهندگان نرمهای مستقل از سختحلاین الیه راه

توانند توسعه دهندگان می. افزارهای زیرساختی و غیرههای مجازی، نرمهای عامل، ماشینسیست 

-های سختی زیرساختكاربردی خود را با استفاده از این بستر و بدون نگرانی درباره هایبرنامه

 .بنویسند افزاری زیرین
 

 : به عنوان سرویس افزارنرم -2-1-7
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را به صورت سرویس روی  افزار نرم، افزار به عنوان سرویس نرم ابری یا برنامه كاربردیهای  سرویس

برند و  بین می ای مشتریان را ازه افزار روی رایانه دهند و بدین وسیله نیاز به نصب نرم تحویل می اینترنت

ی یت یا گند افزار است كه به وسیلهیت نرمبه عبارت دیگر . سازد تر می نگهداری و پشتیبانی را ساده

از آنجایی كه این خدمت مربوط به . كندكننده، داده را از راه دور تحویل گرفته و مدیریت می ئهارا

شوند، مدل ها وجود دارد و استفاده میكه دسترسی به آنباشد افزارهای كاربردی میبرنامه و نرم

 .باشدمی "پرداخت به ازای هر استفاده"پرداخت آن بصورت 

به نسبت به سایر خدمات  به عنوان سرویس افزاری رایانش ابری، نرمرائه شدهااز میان سه خدمت 

كسب و كارها و پذیرفته طور گسترده توسط محصوالت مدیریت ارتباط نیروی فرو  با مشتریان به 

اجرای سریع ها و افزار، كاهش هزینهنرم سهولت در مدیریت: برایآن سه مزیت برتر كه  شده است

های ها با دیگر برنامههای امنیتی، ادغام گالشنگرانی: هاحلسه نگرانی در مورد ادغام راه. باشدمی

 .[3] ربردی هستندهای كاهای كلی و اجرای برنامهكاربردی، نگرانی هزینه
 

 موبایل ابزارهای -2-2

 و هكرد ایجاد هاتمدن در را برانگیزی تاثیر تغییرات وایرلس، فناوری طریق از موبایل ابزارهای انقالب
 موقع به را مه  هایداده مثال عنوان به .داده است قرار تاثیر تحت مختلفی هایجنبه از را وكار كسب
 و در مشتریان و هاشركت بین ارتباطات همچنین .دهدمی ارائه مكانی هر در گیرندگانتصمی  برای
 و اینترنت همگرایی گذشته سال هفده طی در .است داده قرار تاثیر تحت را افراد زندگی یشیوه نهایت

 سریع همچنین بكارگیری .است شده موبایل اطالعاتی هایسیست  یتوسعه موجب موبایلی ارتباطات
 از بازاریابی "نظیر موبایلی خدمات سریع یتوسعه موجب كنندگاناستفاده توسط موبایل ابزارهای

 .[21] شد "موبایل طریق از اطالعاتی خدمات" و و" طریق موبایل

 هایكانال طریق از را اینترنتی بانكداری هایبرنامه كه بودند صنایعی اولین جز مالی موسسات
 برای را اینترنتی بانكداری یبرنامه هابانت بیشتر امروزه .گرفتند كار به آمیزموفقیت صورت به موبایل

 اجازه آنها به و بوده راحت موبایل مالی هایبرنامه مشتریان دیدگاه از .دهندمی ارائه موبایل ابزارهای
. باشند داشته دسترسی زمانی و مكان هر در موبایل طریق از مالی اطالعات و بانكی خدمات به دهدمی

 كسب رقابتی مزیت و داده كاهش را خود هایهزینه موبایل خدمات بكارگیری طریق از هاشركت
 كار، و كسب هایاستراتژی نظیر هاییگالش با موبایل خدمات ه  هنوز وجود این با. [12] كنندمی

 هایمحدودیت ای،شبكه مسائل موبایل، ابزارهای از استفاده در محدودیت گذاری،سرمایه ریست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 با مطابق. [4] روستروبه موبایل  هایبرنامه به كاربران اعتماد عدم و امنیتی هاینگرانی زیرساختاری،
 اگرگه جهان، سراسر در موبایل گوشی كاربر 7111 از 1اُراكل شركت توسط شده انجام نظرسنجی
 هاكانال سایر و موبایل از آنها خرید كنند، اما هامغازه از حضوری صورت به دهندمی ترجیح مشتریان
 طریق از موبایل، كاربران از درصد 24 همچنین .كنند پشتیبانی خریدشان تجارب از تا كنندمی استفاده
 اندكرده اعالم آنها درصد 11 و دهندمی انجام را خریدشان هایبررسی خرید از قبل هایشانگوشی

 .[19] كنند استفاده تبلت و موبایل هایگوشی در مالی تامین یا بانكی هایبرنامه تمایل دارند از
 اهمیت بنابراین و كرده آشكار هاسازمان در را موبایل بر مبتنی تجارت اهمیت گرایشات این
 پیش از بیش حسابداری اطالعاتی سیست  با آنها هایداده عملكرد و هاسیست  این سازییكپارگه
 گزارشگری امكانات موبایل هایكانال از استفاده با كه هاییسازمان اهمیت همچنین .شودمی احساس

 بالفعل، و بالقوه اعتباردهندگان و گذارانسرمایه مشتریان، با خود ارتباطات از و كرده فراه  را موقع به
 ذینفعان از وسیعی طیف برای را اطالعات به پذیری دسترسی و كرده حمایت مالی یا قانونی مقامات
 هو  هایحلراه امروزه .كندمی برجسته است كرده جذاب آنها برای را شركت و داده افزایش
 میكرو شركت توسط شده تولید محصول) كار و كسب هو  هایموبایل نظیر كار و كسب

 به و كندمی گزار  هاتبلت و موبایل هایگوشی به و داده ارائه كار و كسب هایتحلیل (استراتژی
 .[4] كنند دنبال موبایل گوشی طریق از را شانشركت عملكرد دهدمی اجازه مدیران

 

 موبایلرایانش ابری  - 2-3

ابری  (رایانش) محسباتهای موبایل نیز موجب محاسبات نوظهوری به نام ابری و شبكه رایانشكیب تر

دهد محاسبات سنگین این نوع از محاسبات به صاحبان تجارت الكترونیت اجازه می. موبایل شده است

وسایل همراه به طرف سرور انتقال داده و نتایج را برگرداند، تا برای كاربران وسایل همراه  را از طرف

به عنوان یت . هوشمند كه به سرعت در حال افزایش هستند، تجربه كاربری قابل قبولی را فراه  كنند

-مشتریان خواهند تا از انتقال و دسترسی موفق خدمات خود بههای تجاری میراهبرد حیاتی، سازمان

 ابری رایانش. كندمی غلبه امنیت و محیط  بر مشكالت مرتبط با عملكرد،و شان اطمینان حاصل كنند 

 خدمات، كیفی ضعف ضعیف، اینترنتی دسترسی مدیریت ضعیف، اتصال مثل دارد ه  معایبی موبایل

 .[7] شبكه داخل ارتباطات و خدمات همگرایی باال، قیمت
 

                                                             
1. Oracle 
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 :روش تحقيق -3

های اطالعاتی های ابر و موبایل در سیست كاربرد فناوری تاثیرات بررسیاصلی  مسئله: تحقیق مسئله

 .استحسابداری 

 :مدل مفهومی تحقیق  به صورت زیر است: تحقیق مدل
 

 
 
 :های تحقيقیافته-4

و  در سیست  اطالعاتی حسابداری های موبایل و ابراستفاده از فناوری بررسی تاثیرات شاملبخش اول 

در سیست  اطالعاتی  ابرهای موبایل و فناوری تاثیراتدرباره سوات  بخش دوم یت تجزیه و تحلیل

 .باشدمی حسابداری
 

 های اطالعاتی  حسابداری در سيستمهای موبایل فناوریو  رایانش ابری تاثيرات استفاده از -4-1
 :تاثيرات از نظر فناوری -4-1-1

 به و سازمان یت اطالعاتی هایسیست  درباره اصلی یایده از دید همه متخصصان حوزه حسابداری

حل استفاده از راه. است شده ارائه  ریزی منابع سازماندر برنامه حسابداری، سیست  اطالعاتی ویژه

بیشترین تاثیر قابل توجه را  سازمان، منابع ریزیسازی برنامهبرای پیاده ،"سرویس افزار به عنواننرم"

                                                             
1. Enterprise Resource Planning (ERP) 
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تر با های كوگتبه عنوان سرویس، سازمان افزارنرمبا استفاده از  سازمان منابع ریزیبرنامه .[11] دارد

سازد تا بتوانند با دسترسی به این فناوری باور نكردنی راهی برای مدیریت قادر می بودجه محدود را

و قابلیت دسترسی بهتر و  ارایی باالترك پذیری بیشتر،مقیاس ت،پذیری باال در مقابل تغییرامالی، انعطاف

 رسدمی نظر به رایج بیشتر وب، بر مبتنی هایسیست  گستر  با. [7] از طرفی نگهداری كمتر پیدا كنند

 یا شركت داخل در فقط كه حسابداری افزارهاینرم به نیاز و باشی  داشته وب بر تنیبم حسابداری كه

 رایانش بین یدامنه است در ممكن فناوری هایپاسخ .دهی  كاهش را شود نصب شركت ساختمان

 افزاری،نرم هایحلراه خرید .گیرد قرار آن ناشر از افزارنرم یشده خریداری هایحلابری یا راه

 تماما حسابداری افزارهاینرم. است شركتی درون هایحلراه و (برخط) آنالین هایحلراه از تركیبی

 به افزارنرم براساس هاآن طراحی كه است معنی این به است، ابر بر مبتنی هاهای آنحلراه كه آنالین

 هایبرنامه) شركتی درون كاربردی هایبرنامه برخالف. است ابری رایانش یا سرویس عنوان

 شركتی برون سرورهای ، اجرای(شركت درون در شده نصب و ناشر از شده خریداری كاربردی

 به افزارنرم سرورهای مشتریان شود، امانمی مدیریت های كاربردیبرنامه كنندگان فراه  توسط لزوما

 بدون البته را حسابداری های اطالعاتیسیست  از مشابهی موارد ابری رایانش یا سرویس عنوان

 جدید هایمدل خاطر به امروزه. كنندمی اجرا آن بردن بین از و نیازهایشان با سیست  كردن متناسب

اجرا می را زیادی هاینمونه مشابه زمان یت در كاربردی برنامه یت خدمات، و افزارنرم طراحی

می ارائه كنندمی استفاده آن از كه هاییشركت برای مزایا سرویس  گندین عنوان به افزارنرم .كند

 در ایمالحظه قابل و مشكلگیرد می صورت كوتاهتر زمانی هایدوره در ارتقا آن -1: جمله دهد از

 -7.  دارد دربر كمتری مالكیت هزینه -2. ندارد وجود آن كاربردی و ارتقاء هایبرنامه از استفاده

 ذینفعان ها،حلراه نوع با این. شودمی ارائه آن سازنده شركت توسط خدمات از باالتری سطوح

 موقع به طریق گزارشگری از مالی مدیریت و حسابداری یكپارگه كاركردهای به توانندمی مختلف

می انجام دارد وجود اینترنتی ارتباط كه جاهایی از معموال هاآن دسترسی .باشند داشته دسترسی

 شركت مالی و حسابداری سیست  ،1»سویت نت مالی افزارنرم «به  توانمی این محصوالت از. شود

 توسط شده تولید افزارهای، نرم7»سپ« شركت سازمان ریزی منابعبرنامه مالی افزارنرم ،2اینتكت

                                                             
1. NetSuite Financials 

2. Intacct Financials and Accounting System 

3. SAP ERP Financials 



 

 9215فروردین و اردیبهشت   ،22و  22شماره               های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

 

99 

 

 هایسیست  مانند 2»سیج«شركت  افزارهای تولیدینرم و 1»پیجی« دینامیت مایكروسافت شركت

 یا) اجزا با مطابق بر وب، مبتنی حسابداری اطالعاتی هایحلراه. كرد اشاره سازمانی درون حسابداری

وب  بر مبتنی حسابداری اجزای ترینمه . باشند متفاوت است ممكن دهندمی ارائه كه هایی( قابلیت

 كاال، موجودی مدیریت وجوه، حسابداری پروژه، حسابداری مادر، حسابداری سیست  :از عبارتند

 هایدارایی حسابداری بینی،پیش و بندیبودجه كار، انجام فاكتور، مدیریت و حسابصورت سیست 

 .[4] انسانی یا منابع دستمزد مدیریت مالی، گزارشگری ثابت،

های های اطالعات حسابداری برای توسعه مدلدر سیست  "بستر به عنوان سرویس" استفاده از مدل

-حلارائه راه .رودبكار می  ...های كاربردی فرایندهای مالی، حسابداری و بازاریابی،مشتری و برنامه

ها از طریق ابزارهای حلشود این راهمی های اطالعات حسابداری موجبهای استاندارد شده در سیست 

  .تر شوندگستر  پایگاه وسیع

-های اطالعات حسابداری اجازه نصب پایهدر سیست  زیرساخت به عنوان سرویساستفاده از مدل 

و این مدل قابلیت ذخیره . دهدهای پشتیبانی در زیربنای ابر را میحلهای داده بر روی سرورها و راه

فناوری و های كاربردی استفاده از برنامه. كندای اطالعات مالی زیادی را فراه  میهداده فرآوری

ای در فرآیندهای های كاربردی رایانهحسابداری اجازه گستر  برنامه موبایل در سیست  اطالعات

های از راه دور برای های پرداخت وجه از طریق موبایل و سیست سیست . دهدحسابداری و مالی را می

 یهای ابرفناوری. داردحسابداری های اطالعات دریافت داده در اسناد مهمترین تاثیر را بر روی سیست 

 هایشركت حسابداری اطالعات هایسیست  آن در كه كنند توانند محیطی ادغام شده ایجادمی

 هایبرنامه مشابه طور به. كنند تعامل ه  با سریعتر و ترراحت بتوانند دارند قرار مشابه ابر در كه مختلف

های موبایل ر سیست  اطالعات حسابداری به عنوان خروجید توانندمی هافناوری و موبایل كاربردی

 .[11] آوری اولیه داده، ورودی داده و حسابداری و مباحثات مالی استفاده شوندبرای جمع
 
 :امنيت تاثيرات از نظر خطر و -4-1-2

 بربسیاری اگرگه . های موبایل و ابر ضروری استامنیت در فناوریمسئله ریست و اكثر مطالعات  در

مشكالت امنیتی ی تعداد، اما نشان دهنده پیشرفت امنیت است روی آوردن به رایانشاین باورند كه 

                                                             
1. Microsoft Dynamics GP 

2. SAGE 
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-های امنیتی قدرتمندی ارائه میحلاكثر فراه  كنندگان خدمات ابر آنچنان راه. هنوز باقی مانده است

 . [11] شودبه افزایش امنیت منتهی میروی آوردن به رایانش ابری ها كنند كه برای بیشتر شركت

روی تاثیرات قابل توجه ، خطرات زیر با ها در مورد خدمات امنیتی موبایل و ابرتوجه به نگرانیبا 

 :سیست  اطالعاتی حسابداری وجود دارد

شده در سیست  اطالعاتی پرداز  و ذخیره  هایداده :مالی های حسابداری واز دست دادن داده -

اطالعات . های شركت هستندآنها اساس همه گزارشات و تحلیل. حسابداری برای شركت مه  هستند

افزار به و نرم زیرساخت به عنوان سرویس) خارج از شركت زیرساختدر  ی ذخیره شدههاو داده

-نمیو هاست شركت فقط مالت داده. تاثیر داردده داآن بر روی خطر از دست دادن ( عنوان سرویس

 كند حاصل اطمینان شاننادرستی یا درستی از ها را كنترل كرده یا دادهسازی های ذخیرهتواند سیست 

[14،11،12]. 

حری  خصوصی شایعترین نگرانی در زمانی است كه فناوری ابر در یت شركت : حری  خصوصی -

های حساس و اطالعات مهمی را این كه سیست  اطالعات حسابداری دادهبا توجه به . شوداجرا می

توانند به ننده منابع زیرساخت به راحتی میك های فراه در نتیجه شركت. كندمیو نگهداری  ذخیره

تمام این اطالعات و مدارک دسترسی داشته باشند و این امر امكان هرگونه سوءاستفاده از این مدارک 

 .[14،11،12] دكنیرا ممكن م

باید بتواند پاسخگوی این  یت سرویس دهنده رایانش ابری : تداوم كسب و كار و بازیابی اطالعات -

 های مشتریان خواهد آمد مسئله باشد كه در صورت وقوع یت سانحه، گه اتفاقی بر سر داده

[14،11،12]. 

 .[13] های قانونینگرانی -

 [13] مالكیت معنویسرقت  -

زیر شود به شرح می ایجادبوسیله فناوری ابر سیست  اطالعاتی حسابداری كه های ارتقا امنیت دیدگاه

 :باشدمی

های كاربردی یا مدیریت به فرد و مركزی شده، برنامه به دلیل داشتن ساختار منحصر: مدیریت اتصال -

 .[17،14] اتصالهای زیربنایی در زمان كوتاه موثرتر هستند

یت  -. تواند به صورت خودكار و ظرف گند دقیقه انجام شودگیری ابری میپشتیبان: پشتیبانی

گیری ابری قابل پشتیبان. ها را كاهش دهدتواند وظایف نظارت بر دادهسرویس مدیریت شده می
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ترین عواملی است كه به آسیب خطای انسانی یكی از شایع. دهداعتماد، خطای انسانی را نیز كاهش می

 .[17،14] شودست رفتن اطالعات منجر میو از د

 یابدمی افزایش امنیت ترپیچیده و بیشتر امنیتی منابع و هاداده تمركز دلیل به :امنیت و نظارت دائمی -

 امنیت .[11] پابرجاست همچنان حساس  هایداده روی كنترل دادن دست از دلیل به هانگرانی اما. [9]

 به ابری رایانش دهندگان ارائه زیرا باشد،می سنتی هایسیست  با برابر یا بیشتر اغلب ابری رایانش در

 .[1] آیندبرنمی منابع این خرید عهده از مشتریان بیشتر كه دارند دسترسی امنیتی منابع اختصاصی
 
 :یمالی و حسابدار تاثيرات از نظر -4-1-3

های اطالعات حسابداری مثبت سیست در تاثیر مثبت ها فناوری ابر از طریق كاهش قیمتاستفاده از 

ای را دهدو هزینه سرمایهها را به میزان زیادی كاهش میشود كه این فناوری هزینهادعا می. [13] دارد

رایانش ابری  زیرا دهد،كاهش می را به بازار این به ظاهر موانع ورود .كندبه هزینه عملیاتی تبدیل می

افزارهای خدمات و همچنین از درگیری با نصب و نگهداری نرمو  افزاراز مخارج سخت مشتریان را

مقیاس  را كاهش داده و فرآیند افزاری رارهاند و نیز  هزینه توسعه نرمكاربردی به شكل محلی می

های اطالعاتی در مورد استفاده از رایانش ابری و موبایل در سیست  تاثیر مالی دیگر .نمایدپذیرتر می

 [22] گذاری استنرخ بازده سرمایه افزایش حسابداری،
 
 : هاتاثيرات از نظر استراتژی کسب و کار و دیدگاه -4-1-4

وكار در دنیای اندازی یت كسبپیش از اینكه رایانش ابری به شكل امروزی عمومیت یابد، راه

صرف های خود را ها، بخش زیادی از سرمایهبسیاری از شركت. فناوری اطالعات بسیار گران بود

استفاده از  .كردندافزارهای مختلف و مانند اینها میخریدن سرورهای اختصاصی، كسب مجوز نرم

ها راهی را این فناوری. دارد هااستراتژی كسب و كار شركتهای موبایل و تاثیر زیادی روی فناوری

استفاده از های بزرگ برای اكثر شركت. دهدكنند را شكل میمیوكار در آن كسبها كه شركت

بر  ،تاثیر دیگر. كندخدمات اشتراكی می سازمانی را درگیر وكاركسبهای گندگانه ابر مبنا فناوری

 .[21] استفاده و گستر  خدمات تجاری در شركتهاست، های تجارتروی راه
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 حسابداریفناوری موبایل روی سیست  اطالعاتی  تجزیه تحلیل سوات از تاثیرات رایانش ابری و -4-2
تكنولوژی
 

 تاثیر روی سیست  اطالعاتی حسابداری

 نقاط ضعف نقاط قوت

رایانش ابری و 

 موبایل

 ]27[ ریپذ اسیمق فروشگاه جادیا  -

 هانهیهز كاهش -

 یمساع تیتشر -

 یجهان كردیرو  -

 (مرز بدون)   

 و هاداده از یریگبانیپشت بهبود -

 هاآن یابیباز

 

 خدمات قرارداد -

 باال ینترنتیا اتصال ازمندین -

 (یریپذ كُنش ه ) ابر دهندگان ارائه نیبی استانداردها فقدان -

]13[ 

 ]13[ی محل یافزارهانرم با یسا كپارگهی یشوارد -

 [21] هاداده مهاجرت -

 تهدیدها هافرصت

 افزارنرم -یانسان منابع یزیررنامهب -

 سیسرو عنوان به

 اطالعات یآورجمع -

 تحرک و یریپذ انعطاف -

 اطالعات

 تیامن بهبود -

 

 یحسابدار و یمال اطالعات فقدان -

 یخصوص  یحر نقض -

 یدسترس یهاست یس از یمناسب سطح -

 ]27[ی سازگار كاهش -

 (كنند؟یم رفتار نیقوان طبق بر همه ایآ)ی ریپذ قانون و نظ  -

 

 گيرینتيجه
ها به عنوان پشتیبان زیربنایی برای های بیشتری از این فناوریدر بستر توسعه فناوری ابر و موبایل شركت

های اطالعات ها اثر مهمی بر سیست به این فناوریروی آوردن . كنندفعالیتهایشان استفاده می

-برای سیست . تاثیر مثبت داردهای ابر و موبایل در گستر  تجارت استفاده از فناوری. حسابداری دارد

ها را ها قابلیت ارتقا و داشتن فاصله را فراه  كرده و كاهش قیمتحسابداری این فناوریهای اطالعات 

های حساس و مه  را فرآوری های اطالعات حسابداری یت سری از دادهگون سیست . اندحفظ كرده

. دارد های كاربردی نیازموبایل به تجزیه و تحلیل دقیق و امنیت برنامه فناوری ابر و ،كندو ذخیره می

استفاده خواهند  ،ی بزرگ به خاطر هزینه پایین و قدرت ارتقااهشركت رها بیشتر و بیشتر دحلراه این



 

 9215فروردین و اردیبهشت   ،22و  22شماره               های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

 

117 

 

های موبایل و ابر به های اطالعات حسابداری با استفاده از فناوریاز دیدگاه جهانی گستر  سیست . شد

  .رت خواهد انجامیدهای تجاایجاد سازماندهی مجدد تجارت به تاثیری مه  در زمینه راه
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