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ایران
مهال عباسیان ،دانشجوي كارداني رشته حسابداري ،دانشگاه فني و حرفهاي ،آموزشکده فني و حرفهاي دختران
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حمیده مخملباف ،دانشجوي كارداني رشته حسابداري ،آموزشکده فني و حرفهاي دختران سپیده كاشاني،
بیرجند ،ایران
چکیده  -در دو دهه اخیر ،تحوالت بسیار سریع و شگفتي در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات
انجام گرفته و كشورهاي جهان ،سرمایهگذاري هاي زیادي در این زمینه انجام دادهاند .همچنین كلید
موفقیت در عصر اطالعات ،اتخاذ تصمیماتي است كه بدون تناقض ،بهتر و سریعتر در رقابت پیش-
دستي كند .تصمیمات تجاري بد و نامناسب یعني تصمیمات مبتني بر اطالعات حداقل یا ناقص ،مي-
تواند زیانهاي میلیون دالري به بار بیاورد ،سهم اصلي و اكثریت بازار شركت را از دست خارج
كند و یا حتي شركت را ورشکست نماید .در این راستا ،پژوهش حاضر با بررسي نظري و جامع
تحقیقات انجامشده در حوزه مالي در داخل و خارج از كشور ،عوامل مؤثر بر تکنولوژي را شناسایي
كرده و تأثیر هر یک را بر علوم مالي تشریح مينماید.
واژههای کلیدی :علوم مالي ،تکنولوژي ،فناوري اطالعات ،حسابداري و حسابرسي.
مقدمه
امروزه براي باقي ماندن در عرصه رقابت ،سازمانها ناگزیر باید به تحول تکنولوژي و ایجاد
تکنولوژيهاي پیشرفته روي بیاورند .ماریو بونخه  ،فیلسوف واقعگراي علم و تکنولوژي ،تکنولوژي را
حوزهاي از تحقیق و اقدام ميداند كه هدف آن كنترل یا تبدیل واقعیت طبیعي یا اجتماعي است .مطابق

1. Mario Bunge
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این تعریف ،در كنار تکنولوژيهاي مادي ،بونخه تعلیم و تربیت ،روانشناسي صنعتي ،سیاست ،حقوق،
برنامه ریزي شهري ،مدیریت ،تحقیق در عملیات و ...را تکنولوژيهاي اجتماعي ميداند و یادآور مي-
شود محصول ن هایي یک فرآیند تکنولوژیک ،نه تنها یک كاالي صنعتي ،بلکه حتي ميتواند یک
سازمان یا برنامه باشد (بونخه  .)3002 ،تکنولوژي نیازمند طیف وسیعي از توانایيها در محیطهاي
عملیاتي از تحقیق و توسعه گرفته تا حسابداري ،بازاریابي ،امور مالي و هر فعالیت سنتي دیگر است.
فناوري تنها به زمینه فعالیتهاي تکنولوژیکي در سازمان محدود نميشود و هدف جامعتري را نشانه
ميرود و حتي با ذينفعاني كه تاكنون از آن استفاده نکردهاند و از تنوع تکنولوژیکي بیمناك هستند،
نظیر حسابداران و خبرگان امور مالي نیز سروكار دارد (عربي .) 231 ،به گفته گري ساندم 3رئیس
سابق انجمن حسابداران آمریکا ،نقش اطالعات در جامعه اهمیت بیشتري پیدا كرده پس تهیه-
كنندگان اطالعات ،به ویژه حسابداران باید تهیه كننده اطالعات مربوط و با كیفیت باال باشند تا
خدماتشان با قیمتهاي باال خریدار داشته باشد ،در غیر این صورت در آینده جایگاهي نخواهند
داشت (هوالندر 2و همکاران .) 111 ،به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسي ارتباط علوم مالي با
تکنولوژي ميپردازد.
تعریف تکنولوژی
واژه تکنولوژي مشتمل بر دو كلمه «تکني» به معناي رمز و راز مهارتهاي صنعتگري و «لوژي» به
معني دانش سازمان یافته ،سیستماتیک و هدفمند است .فرهنگ اصطالحات و بستر تکنولوژي را این-
گونه تعریف ميكند :شعبهاي از دانش كه با دانش كاربردي ،مهندسي ،صنعتي ،هنر و ...سروكار دارد
یا استفاده و كاربرد دانش براي یک فرجام عملي (بداوي  .)3001 ،به طور كلي تکنولوژي از سه جزء
سخت افزار ،نرمافزار و مغزافزار تشکیل شده كه سختافزار شامل ساختار فیزیکي و آرایش منطقي
تجهیزات یا ماشین آالتي است كه براي انجام وظایف مربوطه مورد استفاده قرار ميگیرد .نرمافزار نیز
شامل دانش نحوه استفاده از سخت افزار براي انجام وظایف مربوطه و مغز افزار شامل دالیل استفاده از
تکنولوژي به شیوهاي خاص كه آن را توجیه فني مينامند ،است .عالوه بر این سه مورد ،دانش فني كه
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نتیجه تجربه ،انتقال دانش و یا تمرین عملي است را ميتوان به عنوان جزء چهارم در نظر گرفت .در
تعریفي دیگر مدیریت تکنولوژي اینگونه توصیف شده است "فرآیندي كه شامل برنامهریزي،
هدایت ،كنترل و هماهنگي براي ایجاد و اجراي قابلیتهاي تکنولوژیکي به منظور شکل دادن و انجام
اهداف استراتژیک و عملیاتي یک سازمان است .شاید امروزه بهرهگیري مؤثر از تکنولوژي ،مهمترین
موضوع پیش روي شركتهاي تکنولوژي محور باشد و مطمئناً این روند در آینده تشدید خواهد شد.
تکنولوژي صرفاً سختافزار و تجهیزات را شامل نميشود و داراي ابعاد و اجزاء مختلفي است.
توانمنديهاي تکنولوژیک هستهاي یک سازمان شامل مجموعهاي از مهارتهاي متمایز (كه در
سرمایه انساني سازمان قرار دارد) .راهوارههاي سازماني (كه در سطح شركت اجرا ميشود) و دارایي-
هاي خاص (تکنولوژيهاي پیشرفته تولید ،سیستمهاي اطالعات ،تولید به كمک كامپیوتر و )...كه
زیربناي مزیت رقابتي سازمان هستند ،ميباشد (هاریسون و همکاران .)3003 ،
کاربرد فناوری در علوم مالی
كمیته فناوري اطالعات انجمن حسابداري رسمي آمریکا ،به عنوان پیشروترین و بزرگترین انجمن
حرفهاي حسابداران جهان در گزارشي فناوريهاي برتر موثر بر حرفه حسابداري را به شرح ذیل
بیان نموده است :فناوريهاي ارتباطات و پهناي باند ،ابزارهاي ارتباط از راه دور ،رایانههاي قابل
حمل و همراه ،امکان صدور مجوز الکترونیک ،امضاي دیجیتالي ،تایید الکترونیکي ،گواهي
دیجیتالي ،پردازش تصویر ،دادهكاوي و پردازش تحلیلي هم زمان ،ابزارهاي ارتباطي ،استفاده از
عاملهاي (هوشمند) درون نرمافزار ،فناوري پایگاه داده (آقایي بجستاني .) 213 ،با گسترش
روزافزون استفاده از فناوري اطالعات در علوم مختلف ،علوم مالي خدمات مشاورهاي بیشترین
رشد فعالیت را در سالهاي اخیر داشته است ،خدمات طراحي ،توسعه و اجراي سیستم اطالعاتي
حسابداري است .در نتیجه ،بسیاري از موسسههاي حسابرسي و دیگر موسسههاي مشاورهاي مایل به
استخدام حسابداراني هستند كه در زمینه سیستم اطالعاتي حسابداري تخصص دارند .یادگیري
سیستمهاي اطالعاتي حسابداري تمام موارد حرفهاي مورد نیاز طراحي و اجراي سیستم را دربر
دارد .دورههاي آموزشي در زمینه سیستمها وجود دارد كه طراحي و استقرار سیستمهاي اطالعاتي
را پوشش داده و مهارتهاي تخصصي حسابداران را در زمینههایي مانند بانکهاي اطالعاتي،
1. Harrison
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سیستمهاي هوشمند و ارتباط از راه دور را كاملتر ميكند (آقایي بجستاني .) 213 ،در ادامه ،این
پژوهش به تاثیر فناوري اطالعات بر حسابداري بحث ميشود.
فناوری اطالعات و نقش آن در آموزش حسابداری
نظام آموزش به عنوان مهمترین ركن هدایت كننده جامعه به سمت جامعه اطالعاتي و تشکیل
سرمایه انساني در این فرایند مهمترین نقش را برعهده دارد تحقق این امر نیازمند به بازنگري در
سیاستها و راهبردهاي نظام آموزشي و جایگزین كردن مفهوم یادگیري الکترونیکي است (آتشک،
 .) 231پیدایش عصر انقالب ارتباطات و مفاهیم نوین در حسابداري ،ضرورت بهبود مهارتهاي
تخصصي دانشجویان حسابداري و نیز شاغالن حرفه در استفاده از نوآوريهاي نوین در كنار فنون
موجود را به عنوان موضوعي درخور توجه مطرح نموده است .این امر ضرورت ایجاد تغییرات
بنیادي در آموزش جهت پاسخگویي به نیازهاي حاصل از عصر جدید را ایجاد نموده است .امروزه
حسابداران حرفهاي در محیطهایي به فعالیت مشغول ميباشند كه عالوه بر پیچیدگي ،دائماً در حال
تغییر است (عرب مازار یزدي و همکاران .) 231 ،آموزش حسابداري موضوعي است كه تحت تاثیر
اقتصاد ،فناوري ،اجتماع و عوامل فرهنگي در یک كشور قرار ميگیرد .جامعه رسمي آمریکا در
سال  113اعالم داشت حرفه حسابداري باید مهارتهاي الزم را براي استفاده از ابزارها و فناوري-
هاي موثر و كارآمد كسب كند .كمیته تغییر آموزش حسابداري در سال  110این نظر را ارائه
كرد كه با توجه به تاثیرپذیري سریع سازمانها از فناوري ،حرفه حسابداري نیز باید نقشهاي جاري
و آتي فناوري اطالعات در سازمانها را درك كند.
تأثیر فناوری اطالعات بر ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری
تحوالت پیاپي و پیشرفتهاي سریعي كه در دامنه فعالیت و انواع واحدهاي اقتصادي در جریان
وقوع است ،لزوم تهیه و ارایه اطالعات مالي مربوط ،قابل اعتماد و قابل مقایسه را توسط واحدهاي
اقتصادي تشدید كرده است .همچنین رشد فزاینده پیچیدگيهاي جامعه ،نیاز به اطالعات اقتصادي
مربوط ،سیستمهاي اطالعاتي و فرآیندهاي مولد اطالعات را توجیه ميكند .فناوري اطالعات،
جریان اطالعات را بین شركتهاي تهیهكننده اطالعات و استفاده كنندگان اطالعات تغییر داده
است .از سالها قبل كلیه مراحل چرخه حسابداري به جز گزارشگري ،به صورت الکترونیکي انجام
ميشدند .با این وجود ،رشد فزاینده فناوري اطالعات از قبیل پیدایش اینترنت و ابزارهاي آن و
4

شماره بیستوچهار ،خرداد ماه 9315

ماهنامه پژوهشهای مدیریت و حسابداری

استفاده از آنها در گزارشگري ،از سال  111سازوكار جدیدي را ایجاد كردهاند و گزارشگري
مالي را به سمت گزارشگري مالي به هنگام سوق دادهاند (تانسي .)3002 ،در این نوع گزارشگري،
سیستم مالي یکپارچه شركت به صورت مستقیم به اینترنت وصل شده و استفادهكنندگان از اطالعات
حسابداري در هر نقطه از جهان ميتوانند به وبسایت شركت مراجعه كرده و هر لحظه صورتهاي
مالي را با آخرین تغییرات مشاهده نمایند (اعتمادي و همکاران .) 231 ،با وجود مزایاي بسیار
فناوري اطالعات براي گزارشگري مالي ،قابلیت اعتماد اطالعات كاهش ميیابد كه دو دلیل اصلي
ميتواند داشته باشد .عمدهترین دلیل آن فقدان حسابرسي مستمر در حال حاضر است كه انتظار مي-
رود با پیشرفتهاي فناوري اطالعات و استفاده از آنها از قبیل (عاملهاي هوشمند ،امضاءهاي
دیجیتالي و تأییدیههاي دیجیتالي) امکان حسابرسي مستمر فراهم شود .دلیل دیگر كاهش قابلیت
اعتماد ،عدم امنیت اطالعات در فناوريها است (سوتون.)3000 ،
فناوری اطالعات و حسابرسی
حوزه حسابرسي نیز به شدت تحت تاثیر توسعه فناوري اطالعات قرار گرفته است (بهرامي .) 213 ،در
دهه اخیر كه فناوري در حال تغییر دنیاي كسبوكار بوده است ،متاسفانه حسابرسان از این تغییر عقب
ماندهاند .فریب دادن حسابرسان با مدارك ساختگي ،امضاي جعلي ،توضیحهاي دروغین و مواردي
اینگونه ،براي مدیران بنگاه یا واحد تحت رسیدگي بسیار ساده شده است (نریماني و سپهرام.) 231 ،
حسابرسان با بهرهگیري از نرمافزارهاي موجود ميتوانند بهرهوري خود را افزایش دهند و گزارشهاي
خود را با كیفیت بهتري ارائه كنند .فنآوري اطالعات به حسابرسان كمک ميكند تا كیفیت اجراي
فعالیتهاي مختلف یک قرارداد حسابرسي را بهبود بخشند .بستههاي نرمافزاري واژهنگار ،صفحه
گستردههاي الکترونیکي ،برنامههاي رسم نمودار و برنامههاي خاص دیگر (مثل نرمافزارهاي
برنامهریزي ،نرمافزارهاي نمونهگیري آماري) امکانات وسیعي را براي بهبود عملیات حسابرسان فراهم
ميآورند .شغل حسابرس عالوه بر حسابرسي ،پیشبیني تغییر جهت فناوري اطالعات و تاثیري كه این
تغییرها و پیامدهاي آن ها ممکن است بر هدفهاي تجاري بگذارند را نیز دربر ميگیرد .یکي از
عوامل كلیدي موفقیت در رسیدن به این هدفها ،درك كامل نقش حسابرس است .حسابرسان باید
تالش كنند كه تصویر حسابرس بهعنوان پلیس فناوري اطالعات را با تصویر حسابرس به مثابه فردي
كه بهعنوان شریک كسبوكار ،واحدهاي تحت رسیدگي را در نیل به هدفهایشان یاري ميرساند،
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جایگزین كنند .تغییر نقش حسابرس در عرض دو دهه اخیر را ميتوان به شکل جدول  3نمایش داد
(نریماني و سپهرام.) 231 ،

جدول  :3تغییرات نقش حسابرس

کالم آخر
تکنولوژي عنصري كلیدي در حذف محدودیت زماني و مکاني ،دسترسي بهتر و سریعتر به
اطالعات ،به روز بودن و  ...است .رویکرد سنتي حسابرسي كه بر انتخاب نمونهاي از مبادالت و
انجام آزمونهاي مفصل بر روي آنها ،و بر مانده حسابهاي انتخاب شده تمركز ميكند ،امروزه
تحوالت شگرفي در زمینه تکنولوژي رخ داده و پیشرفتهاي آن فراگیر شده است ،به طوري كه
روندهاي دگرگوني را در زمینههاي مختلف ایجاد كرده است .مهمترین ویژگيهاي آن سرعت زیاد
در پردازش دادهها ،دقت فوقالعاده زیاد ،سرعت باالي دسترسي به اطالعات ،به روز بودن ،امکان
مبادله الکترونیکي اطالعات ،كیفیت باال ،قیمت فوقالعاده ارزان و رو به كاهش است ،از طرفي
گسترش حجم عملیات و پیچیدهتر شدن امور را در پیش داریم .حسابداري نیز ناگزیر به كاربرد و
استفاده از تمام یا برخي از روشهاي نو در ارایه خدمات و وظایف خود است .رشد انفجارگونه
توانایيهاي فناوري اطالعات و گرایش واحدهاي تجاري داراي اندازههاي مختلف به كسب مزیت
رقابتي ،آنها را به استفاده روزافزون و بیشتر از سیستمهاي فناوري اطالعات براي ایجاد ،پردازش،
ذخیرهسازي و انتقال اطالعات ،هدایت ميكند .محیط كسب وكار ،پویا و همیشه دستخوش تغییر و
دگرگوني است .فناوري مدام در حال تغییر و پیچیدهتر شدن است .شركتها و سازمانها به دنبال
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فناوري جدید براي ارتقاي كارایي فرایندهاي كسبوكارشان هستند و از اینرو سیستمهاي
اطالعاتي پیچیدهتر شدهاند .در حوزه آموزش حسابداري ،فناوري از نظر بسیاري از محققین عنصري
كلیدي ،جهت یادگیري و رشد و پیشرفت دانشجویان و دانش آموزان رشته حسابداري ميباشد .هرچه
تکنولوژيهاي جدید نظیر آموزش از راه دور (اینترنت یا لوحهاي آموزشي فشرده) و  ...بیشتر و ارزانتر
در دست دانشجویان و دانش آموزان قرار بگیرد ميتواند در جهت افزایش ارتقاء دانش آنها بیفزاید.
حوزه حسابداري و حسابرسي نیز از این قاعده مستثني نبوده و به شدت تحت تاثیر توسعه فناوري
اطالعات قرار گرفته است .كه با توجه به ارتباط بین شفافیت اطالعات ناشي از فناوري اطالعات
(تلفن و فکس ،كامپیوتر و خدمات بانکداري الکترونیک) با كاهش فساد اداري ،به مدیران و مسووالن
ارشد توصیه ميشود كه به تقویت و گسترش زیرساختهاي نوین فناوري اطالعات ،توسعه شبکههاي
ارتباطي و مخابراتي و ارتقاي سیستم بانکداري الکترونیک با توجه به تجربیات كشورهاي پیشرفته
بپردازند.
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