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 چکیده

 بوده و "ی کیفی اطالعات حسابداریها ویژگیبر  بررسی تأثیر فناوری اطالعات" اله مقهدف اصلی
ی ها ویژگیتأثیر فناوری اطالعات بر هر یک از : به این ترتیب سؤال اصلی بدین صورت بیان شد

ی گر گزارش اطالعات حسابداری، حاصل که اینبا توجه به کیفی اطالعات حسابداری چگونه است؟ 
 و ،شد آید، بررسی   میدست به اطالعات فناوری کارگیری بهی که با گر گزارشن ابتدا نوع  بنابرای،است

  .ی، از نظر کیفیت مورد بررسی قرار گرفتگر گزارشسپس اطالعات حاصل از 
، ابتدا با بررسی ی کیفی اطالعات حسابداریها ویژگیاطالعات بر  به منظور تعیین تأثیر فناوری

ی کیفی اطالعات ها ویژگی تأثیر فناوری اطالعات بر هر یک از بکه منطقیگسترده مبانی نظری، ش
. های تحقیق با توجه به روابط اجزای اصلی شبکه شکل گرفت سپس فرضیه. شدتدوین حسابداری 
استفاده دانکن و آزمون   آزمون و آنالیز واریانسآماریی ها روشاز  ها  تأیید فرضیهبرایدر نهایت، 

قیق حاکی از آن است که فناوری اطالعات باعث افزایش مربوط بودن اطالعات های تح یافته. شد
 .دهد شود و قابلیت مقایسه را نیز به میزان کم افزایش می حسابداری و کاهش قابلیت اعتماد آن می

 
ی کیفی اطالعات حسابداری، کیفیت ها ویژگیفناوری اطالعات،  : کلیدیهای هواژ

 هنگام ی مالی بهگر گزارش، قابلیت اعتماد، قابلیت مقایسه، ی مالی، مربوط بودنگر گزارش
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 مقدمه
دسترسـی بهتـر و     عنصری کلیدی در حذف محـدودیت زمـانی و مکـانی،             اطالعات  فناوری
 روش انجام کارها را  دیگر، فناوری،عبارت به. است ...، به روز بودن و  به اطالعاتتر سریع

 بـه بسـترهای الکترونیکـی       اغذ بنـا شـده بـود،      بستری که بر ک   دگرگون ساخته و باعث شده      
در پـی ایـن تغییـر،       . نامنـد   می تبادل الکترونیکی اطالعات     در اصطالح آن را     که تبدیل شود 

تر شده و نحوه مبادالت پولی منابع مالی تغییـر یافتـه     اطالعات بسیار کوتاه دسترسی به زمان
 .شود است و به جای پول، اطالعات مالی رد و بدل می

کنـد، اطالعـاتی     مـی ی مالی و مبانی حسابداری ایجاب       گر  گزارشی  ها  هدف،  ی طرف از
 معینــی برخــوردار باشــد تــا در یهــا ویژگــیآورد از  مــیی مــالی فــراهم گــر گــزارشکــه 

گان کننـد   اسـتفاده ان و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سـایر           گذار  سرمایهی  ها  گیری  تصمیم
کـه   امنـد ن  مـی 1 کیفـی اطالعـات حسـابداری   یهـا  یژگـی و را ها ویژگیاین  . شودمؤثر واقع   
 ]:7[ز عبارتند ا

 ؛ بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابیموقع بهشامل : 2مربوط بودن .1
 کامل بـودن، صـحیح بـودن و رجحـان          (شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن      : 3قابلیت اعتماد  .2

 ؛طرفانه بودن و بی) محتوا بر شکل
 . شامل ثبات رویه و افشای کافی: 4قابلیت مقایسه .3

 سـریعی کـه در دامنـه فعالیـت و انـواع             یهـا   پیشـرفت  تحوالت پیاپی و      دیگر،  از طرف 
ل  اطالعـات مـالی مربـوط، قابـ     ارایـه واحدهای اقتصادی در جریان وقوع است، لزوم تهیه و          

 فزاینده  رشدچنین هم .قابل مقایسه را توسط واحدهای اقتصادی تشدید کرده است       و اعتماد
 اطالعاتی و فرآینـدهای  یها سیستمهای جامعه، نیاز به اطالعات اقتصادی مربوط،    پیچیدگی

 . کند میمولد اطالعات را توجیه 
 زمـان   هـم  طور  به مربوط بودن و قابلیت اعتماد       تاکنون دسترسی به دو ویژگی    در نهایت،   

مربـوط  ،   قابلیـت اعتمـاد    ت اهمیـ  دلیـل   بهو  . ی فناوری میسر نبوده است    ها  محدودیت دلیل  به

                                                      
1. Qualitative Characteristics of Accounting Information  
2. Relevance  
3. Reliability  
4. Comparability  
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 هـا و انتظــارات  خواســتهســت کـه   احـالی  در و ایـن  آن شـده اســت، ی اطالعـات فــدا بـودن  
 در دسترسی به اطالعات درباره آنچه که دیروز یا امروز صبح اتفاق افتـاده               کنندگان  استفاده

 صـورت   بـه ( سنتی روش  بهی  گر  گزارشبه همین دلیل    . شود نه یک یا دو ماه قبل        تضمین می 
 یها  ه، محدودیت در پردازش سریع داد     موقع  به اطالعات   ارایه عدم   دلیل  به) چاپی و ای دوره

بـرای   اطالعـات   کننـدگان   اسـتفاده ی  گو  پاسخحجیم، هزینه باالی توزیع اطالعات، نتوانسته       
   ].18[  باشدموقع بهدسترسی به اطالعات 

بررسـی  تحقیـق بـه دنبـال       این  در  اطالعات،    های بالقوه فناوری    بنابراین با توجه به قابلیت    
ــتفاده از    ــا اس ــه آی ــتیم ک ــن موضــوع هس ــاوریای ــات فن ــت  اطالع ــزایش در کیفی  باعــث اف

خـواهیم بـه ایـن سـؤال اصـلی پاسـخ             می دیگر   عبارت  بهشود یا خیر؟     می ی مالی گر  گزارش
ی کیفـی اطالعـات حسـابداری       هـا   ویژگـی دهیم که تأثیر فناوری اطالعات بـر هـر یـک از             

ی اسـت، بنـابراین     گر  گزارش اطالعات حسابداری، حاصل     که  اینبا توجه به    ؟  چگونه است 
 دسـت   بـه  اطالعات  فناوری کارگیری  بهی که با    گر  گزارشؤال ابتدا نوع       به این س   پاسخبرای  
ی، از نظر کیفیت مـورد      گر  گزارششود و سپس اطالعات حاصل از آن           بررسی می  ،آید  می

 تـأثیر   با بررسـی گسـترده مبـانی نظـری، شـبکه منطقـی            ،  به این منظور  . گیرد  قرار می  بررسی
 و در   شود میتدوین  ی کیفی اطالعات حسابداری     ها  ویژگیفناوری اطالعات بر هر یک از       

  .گیرند ها مورد آزمون قرار می پایان فرضیه

 ضرورت انجام تحقیق
یر شـده    آن فراگ  یها  پیشرفت رخ داده و     اطالعات  فناوریامروزه تحوالت شگرفی در زمینه      

ین تر  مهم.  مختلف ایجاد کرده است    های   روندهای دگرگونی را در زمینه     که  طوری به ،است
، دقـت فـوق العـاده زیـاد، سـرعت بـاالی             هـا   هی آن سرعت زیاد در پـردازش داد       ها  ویژگی

 اطالعات، کیفیت باال، قیمـت      یدسترسی به اطالعات، به روز بودن، امکان مبادله الکترونیک        
 شـدن  تـر  پیچیـده  گسترش حجم عملیـات و  ی از طرفاست،ان و رو به کاهش      العاده ارز  فوق

با توجه بـه ایـن عوامـل دیگـر نیـازی بـه توجیـه اسـتفاده از فنـاوری                  . امور را در پیش داریم    
 نیز نـاگزیر بـه کـاربرد و اسـتفاده از     یو حسابدار اطالعات در دنیای امروز نخواهیم داشت

 گـری   به گفتهزیرا ].6[است  خدمات و وظایف خود   ایهاری نو در    ها  روشتمام یا برخی از     
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آمریکا، نقش اطالعـات در جامعـه اهمیـت بیشـتری      حسابداران رئیس سابق انجمن 1ساندم
 مربـوط  حسابداران باید تهیه کننده اطالعات ویژه    ، به پیدا کرده پس تهیه کنندگان اطالعات     

 در غیـر ایـن     ، خریـدار داشـته باشـد      ی بـاال  هـا   قیمـت  با   شان  خدمات باشند تا    و با کیفیت باال   
 بـرای بنـابراین تحقیقـاتی در ایـن زمینـه            ].13[ نخواهنـد داشـت    یصورت در آینده جایگاه   

 و چگونـه بایـد   هـا  فنـاوری  از این یک کدام که اینی جدید و پی بردن به   ها  فناوریشناخت  
 بـا تحـوالت     زمـان   هـم  یبرده شوند تا باعث ارتقاء کیفیت حرفه و پیشـرفت حسـابدار           کار  به

 .  استیاساسی در فناوری اطالعات شود، الزم و ضرور

 مرور ادبیات تحقیق
 اطالعات  فناوری

سیسـتم اطالعـاتی اشـاره دارد کـه         از فنـاوری     یا جنبهدر یک تعریف، فناوری اطالعات به       
 ی دیگـر  در تعریف . شود  می ها و سایر ابزارها     شامل سخت افزار، پایگاه داده، نرم افزار، شبکه       

 مجموعـه   عنـوان   به تکنولوژیکی سیستم اطالعاتی     عالوه بر جنبه   ،  اطالعات  اصطالح فناوری 
 .]22[ شود  میتلقیها   آن، و مدیرانکنندگان استفادهچندین سیستم اطالعاتی، 

 بـرای  ٢ و ارتبـاط دوربـر  رایانـه  اسـتفاده از ،  اطالعـات یفنـاور   تانسی و همکاراناز نظر
 ، و انتشار اطالعات صـوتی، تصـویری، متنـی، و عـددی    یازآوری، پردازش، ذخیره س    جمع
 در تعریف جامع، فناوری ارتباطات بـه چگـونگی اسـتفاده از تجهیـزات مربـوط                 ].19 [است

 آوری جمـع اطالعات یعنی کاربرد فناوری بـرای فراینـدهای کسـب و کـار،               است و فناوری  
 ].21[ان داده و تولید اطالعات با ارزش برای مدیر

 بدین صورت کـه     ،استاستفاده از اینترنت    ،  اطالعات در سطح باال      فناوری ریکارگی  به 
این سـطح بیشـتر   (شود میصورت مستقیم به اینترنت وصل   شرکت بهپارچه یکسیستم مالی  
تواننـد بـه     مـی کنندگان از اطالعات حسابداری در هر نقطه از جهـان              استفاده .)مد نظر است  

ی مالی را با آخرین تغییرات مشاهده ها صورتحظه وب سایت شرکت مراجعه کرده و هر ل   
ریـزی منـابع    برنامـه ، ٣نـرم افزارهـای هوشـمند    اسـتفاده از بـا    ی حتـ  .تجزیه و تحلیـل کننـد     و  

                                                      
1. Gray Sundem  
2. Telecommunications  
3. Inteligent software   
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گذاری شده  زبان عالمت ،  (HTML) 2گذاری شده فوق متن     زبان عالمت ،  (ERP) 1سازمانی
ــه  ــترش یافت ــزارش ، (XML)3گس ــان گ ــه   زب ــترش یافت  ،... و (XBRL) 4گــری تجــاری گس

بـه   .کننـد کـاری    دسـت خواه   توانند نسخه خود را در جهت گزارش دل         کنندگان می   استفاده
 آن هـم فقـط در پایـان سـال مـالی و      ،ی مـالی ها صورت نیازی به چاپ و توزیع     این ترتیب، 

ی مـالی کـه در آن اطالعـات از طریـق            گـر   گـزارش  بـه ایـن نـوع        .نخواهد بود ای   دوره میان
 5هنگـام   ی مـالی بـه    گر  گزارشدر همه حال در دسترس خواهد بود        ) شین آن یا جان (اینترنت  

 ].18[ گویند می )پیوسته(
ی گـر   گزارش که   است ی مؤثر ها  فناوریای از    منظور از فناوری در این تحقیق مجموعه      

 :ایـن مجموعـه عبارتنـداز     . دهنـد  سـوق مـی    )پیوسـته (هنگام  ی مالی به  گر  گزارشسمت   هرا ب 
نرم افزارهای  (، نرم افزار از قبیل نرم افزارهای کاربردی       )است مد نظر    رت  کمکه  (سخت افزار 

، )پارچـه مـالی   ی یـک ها سیستم  یا6کاربردی مالی مانند نرم افزار کاربردی جامع حسابداری       
هـای مبتنـی بـر        اینترنـت و ابزارهـای آن، پروتکـل        ،ERP هـا،   نرم افزارهای هوشمند، شـبکه    

 .ی مؤثرها فناورییر  و سا)HTML ،XML ،XBRL (اینترنت

 یگر گزارشلزوم مدل جدید 
 7کنـد، اینترنـت      در آینـده تغییـر ایجـاد مـی         هـا   سازمان عامل که در کار      ترین  بزرگاولین و   
، یـا همـه    آینـده  سـال 5کند که در طول     ادعا می ) رئیس شرکت اینتل   (8اندی گرووز . است

 یکی ممکن است خـالف     که  لیحا در.  اینترنتی خواهند شد یا از بین خواهند رفت        ها  شرکت
کنـد کـه ایـن اسـتدالل اینتـل       بیـان مـی    اکونومیستادعای اینتل را انتظار داشته باشد، مجله

، حرفـه را زیـر و رو        ها  شرکتاینترنت با تغییر اساسی روش عملکرد       . تواند درست باشد    می
 محصـول   کـه   یطـور  هستند، به   9یمراتب فراتر از تجارت الکترونیک      کند، این تغییرات به     می

 ].8[است فرعی تجارت الکترونیکی،  تغییر بنیادی در فرایندها و فرهنگ سازمان 

                                                      
1. Enterprise Resource Planning  
2. Hypertext Markup Language 
3. eXtensible Markup Language 
4. eXtensible Business Reporting Lnaguage 
5. On-line continuous financial reporting  
6. Integrated Accounting Software Package  
7. Internet 
8. Andy Groves  
9. e-commerce 
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اطالعاتی است کـه بیشـترین مسـئولیت را بـرای تغییـر در                ، اینترنت، فناوری  که  حالیدر    
را نادیـده  )        ERP (شرکتریزی منابع  ی برنامهها سیستمنباید نقش   رویه حرفه به عهده دارد،

دهند این است که همه اطالعات سـازمان را در           انجام می  ERPی  ها  سیستمآنچه که   . تگرف
  ویـژه   بـه  دسترسی بـه اطالعـات کلیـدی         که  طوری به   ،کنند  یک منبع مرکزی گردآوری می    

 آوردن یـک مرحلـه بـاالتر    دسـت  بـه . شـود   مـی تر  آسانبرای اعضاء خارج از سازمان خیلی       
ERP     مستلزم هماهنگی سیستم ERP ی فروشـندگان و مشـتریان      هـا   سیستماخلی سازمان با     د
 فنـاوری  .شـود   مـی ) MERP( 1 ریزی منـابع چنـد شـرکته         که باعث ایجاد سیستم برنامه     است

 .، اینترنت است)ی چند شرکتهها سیستم(یی ها سیستمچنین  توانمند برای تکامل
ی هـا  مـدل  بـه  اطالعـات  فنـاوری چگونه « ممکن است این سؤال پیش آید که     جادر این   

جـواب  »  به تغییر نیاز خواهند داشت؟     ها  مدل و چرا این     استحسابداری و حسابرسی مرتبط     
 اعضـاء حرفـه     ءگـذاران و اعتباردهنـدگان نیـز جـز          کوتاه و مختصر ایـن اسـت کـه سـرمایه          

 از  . دنبال منابع اطالعاتی متناوب برای ارزیابی کـارایی شـرکت هسـتند             و شوند  محسوب می 
اطالعـات زیـادی از   شـود   اطالعات و مزایای آن باعث مـی      یر فناوری طرفی پیشرفت چشمگ  

گیرندگان  تصمیمدر نتیجه  باشد و اینترنت قابل دسترسی  ویژه  به ،ها  داده  طریق پایگاه عمومی  
 .کننـد گیـری اسـتفاده       موقـع و متنـوع بـرای تصـمیم          توانند به طور روزافزون از اطالعات به      ب

ی مـالی حسابرسـی شـده       هـا   صـورت اسـتفاده از اطالعـات      هنوز مجبور به    ها     آن که  حالیدر
. اسـت  گذشـته قابـل دسترسـی        یای و بـر مبنـا       صورت دوره   هستند که این اطالعات فقط به     

نیـز بـرای دسترسـی بـه اطالعـات کلیـدی            ها     آن منطقی است فرض کنیم که انتظار     بنابراین  
ایـن انتظـارات بـرای      . ، بیشتر خواهـد شـد     ها  شرکتی اطالعاتی داخلی    ها  سیستمموجود در   

 روزانه بـه صـورت      ها  سازمانمتفاوت از افشاهایی است که توسط         به طور کامل    بعضی افراد   
 ی مـالی  هـا   صـورت  اسـناد مـالی و        سـاده   اعالم تنها. شوند   می ارایهها   رایگان از طریق سایت   

را از طریـق اینترنـت در   هـا    آن، و) گذشـته یای و بـر مبنـا      صـورت دوره    بـه (حسابرسی شده 
تابی جویـای اطالعـات جـاری دربـاره           گذران را که با بی      اختیار عموم گذاشتن، نیاز سرمایه    

 ارایـه  حسـابداری     بنـابراین، ایـن اطالعـات      .کنـد   وضعیت مالی شرکت هستند، برطرف نمی     
منظـور تهیـه     ه جدیـد بـ    ی مـدل  که  این مگر   ،بودگیری کم اهمیت خواهند        برای تصمیم  ،شده

 ].18[ برطرف کردن این نیاز، ایجاد شود  وموقع اطالعات مالی به
                                                      
1. Multi-Enterprise Resource Planning 
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 مربوط ساختن حسابداری در دنیای متأثر از فناوری اطالعات ی و گر گزارشمدل جدید 
 اطالعات برای محققان حسابداری قابل طـرح اسـت   در اینجا یک چالش در رابطه با فناوری 

ی مورد اسـتفاده    رگ  گزارشتواند برای تسهیل در       اطالعات چگونه می    فناوری،  که  اینو آن     
 : موارد نامشخص عبارتند از. هنگام برسیم ی مالی بهگر گزارش به که طوری  به،قرار گیرد

 رسند؟  صورت فوری از سازمان به اینترنت می  چگونه اطالعات به.1
 .ی در چه شکل و فرم.2

طور  همان. پذیر باشد   ی موجود امکان  ها  سیستمرسد تغییرات در      نظر می  هاز دیدگاه فنی ب   
کنند که برای تسهیل       می ارایه منبع مرکزی اطالعات را      ERPی  ها  سیستمبیان شد،      پیشترکه  

 بسـتن    کـردن  پذیر   برای امکان  ERPی  ها  سیستم  ،ها  شرکتدر بسیاری از    . فرآیند الزم است  
 شـرکت جـی     ERP مثال نرم افـزار      عنوان  به. اند  ای در هر روز تقویت شده       ی دوره ها  حساب

کننـده اجـازه      صـورتی کـه بـه اسـتفاده          بـه  ،استای جستجو      شامل قابلیت برنامه   1دی ادوارد 
بـدین    هـا تعریـف کنـد،    آوری داده   های شروع و پایان را بـه منظـور جمـع         دهد که تاریخ    می

ی اختصاصی را برای تسـهیل در تجزیـه   ها گزارشدهد که     می کننده اجازه   ترتیب به استفاده  
 اطالعـات مـالی در   ارایـه ی جدیدی که  ها  فناورییکی از   . نمایدو تحلیل مالی و غیره، تهیه       

  مالی مبتنـی بـر   یگر گزارش زبان ،XBRL. است XBRLاینترنت را ارتقاء بخشیده است، 

XML      به شبکه جهـانی وب مـورد اسـتفاده قـرار            ی است که برای انتقال اطالعات حسابدار 
طـور کامـل      بـه هنگـام     ی مالی بـه   گر  رشگزاپذیر بودن     بنابراین امکان ]. 10[و  ] 25[ گیرد یم
 .رسد معقول به نظر می 

 به   و اطالعات  برسند به اینترنت    توانند  می ی داخلی ها  سیستم اطالعات از    که  اینبا فرض   
در چـه شـکل و     «شوند، سؤال دوم این اسـت کـه             ارایهکنندگان    ای به استفاده     لحظه صورت
 » فرمی؟

صورت الکترونیکی در هـر       انتشار اطالعات به    رنت،  های الکترونیکی و اینت    با وجود فایل  
 از ایـن سـطوح      یـک   کـدام سؤال ایـن اسـت کـه        . پذیر است   امکان 3 و جزیی  2دو سطح کلی  

کننده   کنندگان اطالعات مالی مفیدتر است؟ برای یک استفاده         برای استفاده ) کلی یا جزئی  (
کنندگان بـه صـورت       دهبرای استفا . خاص ممکن است جواب دادن به این سؤال آسان باشد         

                                                      
1. JD Edward 
2. Aggregate 
3. Disaggregate 
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خواهنـد و بعضـی، اطالعـات          زیرا بعضی، اطالعات کلـی را مـی        ؛تر است   عام، بسیار مشکل  
ــی ــد تفصــیلی م ــوع اطالعــات الزم و ضــروری هســتند  در . خواهن ــر دو ن ــت ه ــرای . نهای ب

هـای از پـیش       دسترسـی بـه تعـداد محـدودی از فرمـت            ،  تـر   کـم کنندگان با مهـارت       استفاده
کننـدگان    اسـتفاده . تـر باشـد    تواند مطلوب   کند، می    می ارایهعات کلی   مشخص شده که اطال   

ماهر دسترسی کامـل بـه اطالعـات و توانـایی تفسـیر و تحلیـل اطالعـات مـورد نیازشـان را                       
ــابراین. خواســتارند ــا  بن ــرای  تــوان  مــی هــا روشمطالعــه و بررســی ب یــک مــدل هنجــاری ب

 .]18[ کرد  ایجادی مالی در عصر الکترونیکگر گزارش
 تنـد رعباکنند  ی جدید کمک    گر  گزارشتوانند ما را در ایجاد مدل         یی که می  ها  فناوری

 :از
 1آمریکا ی برتر از نظر کمیته فناوری اطالعات انجمن حسابداران رسمیها فناوری) الف

  ]20[ :شامل
 ؛  2 پهنای باند-ی ارتباطاتها فناوری .1
 ؛ سترسی به شماصوالتی برای ایجاد د مح– 3ابزارهای ارتباط دور برد .2
 ؛ 4های کوچک  رایانه–فناوری قابل حمل  .3
 ؛ 5 امضای دیجیتالی–تصویب الکترونیکی  .4
 ؛ 6های دیجیتالی  گواهی–های الکترونیکی  تأییدیه .5
 ؛ 7پردازش تصویر .6
 ؛8زمان داده کاوی و پردازش تحلیلی هم .7
 ؛9ابزارهای ارتباطی .8
 10 )ها نمایندگی( ها عامل .9

 .  11ها فناوری پایگاه داده .10

                                                      
1. Information Technology Committees of AICPA 
2. Communication Technology – Band Width 
3. Remote Connectivity Tools 
4. Portable Technology – Notebooks and  Palmtops 
5. Electronic Authorization – The Digital Signature   
6. Electronic Authentication – Digital Certificates 
7. Image Processing 
8. Data Mining and On – Line Analytical Processing (OLAP)   
9. Interconnectivity Tools 
10. Agents 
11. Database Technologies 
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 یی برتر آینده از نظر کمیته فنـاوری اطالعـات انجمـن حسـابداران رسـم         ها  فناوری) ب
 : ]20[  شاملآمریکا

 1 کاربردهای صدا–ی صدا و صحبت ها سیستم .1
 2های هوشمند کارت .2
 (XML)3زبان کدگذاری توسعه پذیر .3
  4ی دانش و مدیریت دانشها سیستم .4
  حسابرسی مستمر .5

ین تـر  پیچیـده ترین تـا   ی اطالعات مؤثر، شامل سادهها فناوریکند که  ساتون بیان می ) ج
 ؛شـوند  شود که در دستیابی به سطح جدیدی از اثربخشی و کـارایی اسـتفاده مـی    فناوری می 

یی کـه ممکـن     ها  فناوریاگر چه این عوامل مؤثر بسیار متعدد هستند، اما تعداد محدودی از             
  :تند از عبار،ها باشند است در شرایط تغیرات جدید، مؤثرترین

1. ERP  ؛ 
 ؛  5ی پشتیبانی گروهیها سیستم .2
 ؛  6گیری هوشمند  ابزار تصمیم.3
 ].18[ ی مدیریت دانشها سیستم .4
 ]:12 [ها فناوریبندی دیگر از این  طبقه) د
  ؛ HTMLلوح فشرده؛ کاغذ الکترونیکی و :  نمایش ثابت اطالعات، مانند.1
2. PLUG- INSدماننــ(هــا  ای ، چنــد رســانه (Microsoft Mediaplayer, Appels 

quicktime, Realplayer مانند(و تصاویر سه بعدی VRML(؛ 
ها؛ ابزارهای جسـتجو؛      پایگاه داده : مانند  کنندگان و مدیریت علمی      تاثیر و تاثر استفاده    .3

JAVA و ACTIVE/X  ــمند و ــای هوش ــرم افزاره ــان XML؛ ن ــزارش و زب ــر گ ــالگ  یی م
XBRL ؛ 
 )AI 7مبتنی بر هوش مصنوعی(ی برتر ها فناوریسایر ) و

                                                      
1. Voice and Speach Systems  
2. Smart Cards 
3. Extensible Markup Language (XML) 
4. Knowledge Systems and Knowledge Management 
5. group support systems 
6. intelligent decision aids 
7. Artificial Intelligence   
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 ؛ ی خبرهها سیستم .1
 ؛ های عصبی  شبکه.2
 ؛ )Fuzzy( منطق فازی.3
 ؛  استدالل بر اساس واقعیت.4
 ].16[و ] 15[، ]14[ ،]13[   انبارهای اطالعات.5

 هنگام  ی مالی بهگر گزارشحسابرسی در 
ی مفصـل بـر     هـا   آزمونالت و انجام    ای از مباد    رویکرد سنتی حسابرسی که بر انتخاب نمونه      

توانـد بـرای مـدل        کنـد، مـی     ی انتخـاب شـده تمرکـز مـی        هـا   حسـاب ها، و بر مانده      روی آن 
 بر  ها  آزمونی مالی مستمر، انجام     گر  گزارشولی در مدل    . ای مؤثر باشد    ی دوره گر  گزارش

پـذیر    امکانصورت روزانه، با استفاده از رویکرد سنتی حسابرسی ها به روی مبادالت و مانده  
در فرآیند حسابرسی جدید، دو تغییـر  . دهد که تغییراتی باید انجام گیرد این نشان می . نیست

هـای تجـاری      اساسی اتفاق افتاده است، اول، حرکـت بـه سـمت ارزیـابی فرآینـدها و رویـه                 
بیشـتر از قابلیـت اتکـاء       ) هـا   سیسـتم کنتـرل    ( 1ی داخلـی  هـا   کنترلشرکت، و دوم، تأکید بر      

 ].18[ ی اطالعاتیها سیستم
یی در رابطـه بـا بررسـی فرآینـدهای          هـا   محـدودیت واقعیت این است که به طور مسلم،        

به دالیل متعدد، بررسـی و  حسابرسـی مبـادالت، بـه             .  وجود دارد  ها  سیستمتجاری و کنترل    
ولـی  .  سیسـتم، ضـروری اسـت      وسیله  بهمنظور پی بردن به قابلیت اعتماد اطالعات تهیه شده          

ی گذشـته انجـام شـود و بـاز هـم بـه              هـا   سالطریق   هتواند ب    بررسی و حسابرسی نمی    این نوع 
حسابرسی ناشـی از  فنون . شود  میهنگام تحول محیط نیاز است که این منجر به حسابرسی به      

این .  بخش دیگری از نیاز اصلی است       افزار،  صورت نرم افزار یا روی نرم        به  عوامل هوشمند، 
ترل مبادالت باشند وبتوانند مبـادالت نـامعمول و مشـکوک را خـارج              عوامل باید قادر به کن    

سرانجام، وقتی کـه    . های تصادفی مبادالت را باید فوری انتخاب کند         عالوه، نمونه  به. سازند
آل قادر به انجام آزمـون حسابرسـی    طور ایده مبادالت انتخاب شدند، عوامل هوشمند باید به  

ها تا حدی پیچیده هستند و این مشکلی اسـت            همه این  واضح است که  . باشندها     آن بر روی 
مسائل تحقیق حول و حوش حسابرسی      ] 24[واسر هالیی   . که محققان باید بر آن غالب آیند      

                                                      
1. internal controls 
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 .هنگام را با جزئیاتی بحث کرده است به
هنگام بسیار حائز اهمیت است و به حسابرسی          ی مالی به  گر  گزارشبحث دیگری که در     

 قابلیـت    ی اطالعـاتی،  هـا   سیسـتم  قابلیت اعتمـاد     :منیت و اطمینان از قبیل     ا ،شود  نیز مرتبط می  
هـای    امنیت وب سایت برای انجام تجارت، و دیگـر حـوزه            اعتماد پایگاه اطالعاتی عمومی،     

 خوبی ایجاد شده اما به       اگر چه امنیت وب سایت به صورت نسبتاً       . استتجارت الکترونیک   
 و انجمـن حسـابداران خبـره    (AICPA) آمریکـا   مینسبت آنچه که انجمـن حسـابداران رسـ        

 ،]6[ خطـرات جدیـد و علـل آن       . انـد، موفقیـت نداشـته اسـت         امیدوار بوده ) CICA (1کانادا
صـورت گسـترده مـورد        هـای پیرامـون ایـن بحـث بـه          و دیگر موضوع  ] 17[ ای تقلبات رایانه 

 .اند بررسی قرار گرفته

 مروری بر تحقیقات انجام شده
ی مـالی سـابقه زیـادی نـدارد         گر  گزارش اطالعات برای    ی استفاده از فناور   که اینباتوجه به   

 اینترنـت  یبر فناورها   آن  که بیشتر  ،اند  بنابراین تحقیقات محدودی در این رابطه انجام گرفته       
 را بـر    یدقیـق تـأثیر فنـاور     بـه طـور     هر چند کـه ایـن تحقیقـات         . اند  و تأثیر آن متمرکز شده    

 اما در بعضی موارد اشاراتی به       ،اند  داری مورد بررسی قرار نداده    ی اطالعات حساب  ها  ویژگی
در این بخش به مرور تعدادی از این تحقیقات که ارتباط بیشـتری بـا موضـوع                 . اند  آن داشته 

 .پردازیم  می،تحقیق دارنداین 
ای   به تغییـرات قابـل توجـه       آشباخ، جانستون و وارفیلد در تحقیقی که با هم انجام دادند          

موقـع بـودن و بنـابراین        تغییر در کیفیـت بـه      ویژه  مالی در اینترنت به    یگر  گزارشفیت  در کی 
بیان کردند که ایجاد تعـادل نسـبی بـین          ها     آن .ی مالی، دست یافتند   گر  گزارشمفیدتر شدن   

. اسـت ین نکته در پیدایش اینترنت      تر  مهمگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطالعات        ژدو وی 
 چـه  المثـ بـرای  (ی مالی اینترنتی، دامنه اطالعات گر گزارشن اندازه که    با این وجود به هما    

موقـع     بـه  ویـژه  بـه (و مربوط بـودن اطالعـات     ) چیز، چه وقت، و چگونه اطالعات منتشر شود       
های مرتبط با ورود اطالعات قابلیـت اعتمـاد نیـز افـزایش              دهد، ریسک   را افزایش می  ) بودن
ها را دالیل دیگر کـاهش قابلیـت           امنیت وب سایت    عدم حسابرسی و عدم    چنین  هم. یابد  می

 هـا   شـرکت ی مـالی اینترنتـی بـه        گـر   گزارش و باالخره بیان کردند که       .اعتماد عنوان کردند  
                                                      
1. Canadian Institute of Chartered Accountants 
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هـای مـالی اضـافی و تفکیـک شـده در وب سـایت                دهد که از طریـق افشـاء داده         می امکان
 ].9[ شان را افزایش دهند های مالی شرکت، افشاء
صورت جداگانه تحقیقاتی را در زمینـه اسـتفاده            دو سال متفاوت و به      در خان راولیک و 

 هـر دو     انجام دادند و به یک نتیجـه مشـابه رسـیدند و            اینترنتیی  گر  گزارشاز اینترنت برای    
ی مـالی   گـر   گـزارش ین عـاملی کـه اسـتفاده از اینترنـت را بـرای              تـر   مهماند که     عنوان کرده 

 ].16[و ] 14[ ی مالی اینترنتی استگر گزارشکند عدم قابلیت اعتماد در   میمحدود
 از پتانسـیل    هـا   شـرکت ین دالیل عدم اسـتفاده      تر  مهمشان،   لودیا، آالم و الیمر در تحقیق     

را عـدم قابلیـت اعتمـاد و کمـی          هـا      آن ی مالی و تمایل کـم     گر  گزارشکامل اینترنت برای    
 ]. 15[  ذکر کردنداطالعات فناوریهای  مهارت

ــدوین در ســال دال، گراهــام و با ــر در   2003ل ــاط برت ــد کــه اســتفاده از ارتب ــان کردن  بی
 دیگـر مربـوط     عبـارت   بهها را تحت تأثیر قرار دهد         تواند روند قضاوت    ی مالی می  ها  صورت

 ].11[ بودن را تحت تأثیر قرار دهد
 انجـام داد    2000 در تحقیقی که درسال      کمیته راهبری هیأت استانداردهای مالی آمریکا     

ی را از سیسـتم     گـر   گـزارش  اینترنـت     عنوان کرد کـه    به این صورت   عمده خود را     های  یافته
بنابراین .  سوق داده استهنگام بهی گر گزارشسوی  هی ماهانه؛ سه ماه و ساالنه بگر گزارش

ان و افـراد    گـر   تحلیـل ی از طریق اینترنت، اطالعات نه تنها در اختیار مـدیران،            گر  گزارشبا  
 بلکه با هزینه کم، سـرعت بـاال و دسترسـی آسـان در اختیـار کلیـه             ،گیرد  می متخصص قرار 

 اطالعات کامل است یـا      کردتوان پیش بینی     نمیبا این حال    . گیرد  کنندگان قرار می    استفاده
 . خیر

 در  هـا   گـزارش ی زیـادی در محتـوا و روش توزیـع           هـا   تفاوتاین گروه تحقق     چنین  هم
شکالتی از قبیل امنیت، موانع قانونی، بی عـدالتی         مو بیان کردند که     اینترنت مشاهده کردند    

 .، افزایش استفاده از این ابزارها را محدود کرده استها فناوریدر رابطه با دسترسی به این 
ی تنهـا در    گـر   گـزارش اسـتفاده از اینترنـت بـرای          پی بردنـد کـه      گروه تحقیق  وباالخره

باشد با اجرای مقررات جاری     صورتی که نمایش الکترونیکی اطالعات همانند روش چاپی         
 فناوری اینترنت وضـعیتی را خـارج از پـارادایم چـاپی ایجـاد               که  حالی  است در  ؛امکان پذیر 

 ].12[ ده استکر

 ی کیفی اطالعات حسابداریها ویژگی فناوری اطالعاتبر شبکه منطقی تأثیر
اطالعات ی تهیه کننده    ها  شرکتشکی نیست که فناوری اطالعات، جریان اطالعات را بین          
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 قبل کلیه مراحل چرخـه حسـابداری        ها  سالاز  .  اطالعات تغییر داده است    کنندگان  استفادهو  
 رشـد فزاینـده      بـا ایـن وجـود،      .شـدند   مـی  صورت الکترونیکی انجـام     ی، به گر  گزارشجز   هب

در هـــا   آنفنـــاوری اطالعـــات از قبیـــل پیـــدایش اینترنـــت و ابزارهـــای آن و اســـتفاده از
ی مـالی را    گـر   گـزارش انـد و      جدیدی را ایجاد کرده    سازوکار 1997  از سال  ی،گر  گزارش

سیستم مالی ،یگر گزارشدر این نوع     ].9[ اند  هنگام سوق داده    ی مالی به  گر  گزارشسمت   هب
کننـدگان از اطالعـات       صورت مستقیم به اینترنت وصل شده و استفاده          شرکت به  پارچه  یک

 وب سایت شرکت مراجعـه کـرده و هـر لحظـه     توانند به  میحسابداری در هر نقطه از جهان    
 ].18[ ی مالی را با آخرین تغییرات مشاهده نمایندها صورت
 اینترنـت، ابزارهـای آن، و       ویـژه   به( اطالعات   ی استفاده از فناور   ،طور که گفته شد    همان
 هنگـام   ی مـالی بـه    گـر   گـزارش منجـر بـه     ) های نرم افزاری مبتنـی بـر آن        ها و فرمت   پروتکل

ی، اطالعات از طریق اینترنت و یـا جانشـین آن در همـه              گر  گزارش در این نوع     شود که  می
طور روز افزون از      توانند به   می گیرندگان  تصمیم به این ترتیب،   .حال در دسترس خواهد بود    

 اطالعاتی را که بـرای  چنین هم و  ،گیری استفاده کنند    تصمیم یموقع و متنوع برا     اطالعات به 
، بنـابراین   )با استفاده از ابزارهای جستجوی نیرومند      (کنندستجو  خواهند ج   می هدف خاصی 

 .]12[ و] 11[، ]9[شود  میارایههنگام، اطالعات مالی مربوط  ی مالی بهگر گزارشبا 
 :عبارتنـداز ) و در نتیجـه بـر مربـوط بـودن         (گیری    ی مؤثر بر تصمیم   ها  فناوریتعدادی از   

کمـک بـه تجزیـه وتحلیـل        (ی خبـره    ها  سیستم،  )اه   تجزیه و تحلیل داده    برای(ها    پایگاه داده 
 XBRL، )عنـوان ابـزار پـیش بینـی        بـه ( عصـبی    یها  ، شبکه )انحرافات، وام، و تحلیل ریسک    

ان بـه اطالعـات، ابـزار قـوی بـرای اسـتخراج و        گر  تحلیلگذاران و     تسهیل دسترسی سرمایه  (
راهم آوردن اطالعـات    فـ (،انبارهای اطالعات   )کنندگان ها برای استفاده    ارزیابی درست داده  

تجزیه و تحلیـل اطالعـات و کمـک بـه           ( ی هوشمند ها  عامل،  )کنندگان  استفاده برایخاص  
هـا را     کند تـا داده     می به تصمیم گیرندگان کمک   (، نرم افزار پشتیبانی تصمیم      )گیری  تصمیم

 یـک تصـمیم را      کـه   ایـن  قبـل از     ؛دنـ  و تأ ثیر تصمیمات را پشتیبانی کن       کنندتجزیه و تحلیل    
 ].24 الی 2منابع [ )بهبود در قابلیت دسترسی به اطالعات(ارتباط برتر  ، و)انتخاب کنند

اطالعاتی قابل اعتماد است کـه قابـل   . در رابطه با قابلیت اعتماد بحث زیادی وجود دارد      
. طرفانـه باشـد     و بـی  ) کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا برشکل       : شامل  (تأیید، معتبر   
 کنندگان اطالعات بسـتگی دارد تـا ابزارهـایی کـه بـا               بیشتر به تهیه   ها  ویژگین  دستیابی به ای  

ای حسـابداران بسـتگی دارد       در واقع به قضاوت حرفـه     . شوند   می ارایهاطالعات تهیه و    ها    آن
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گیری، روش متناسـب بـا شـرایط پـیش آمـده را               های متنوع اندازه     و رویه  ها  روشکه از بین    
لزوما دقیق بودن از منظر (است روش انتخاب شده صحیح و کامل        آیا   که  اینانتخاب کند و    

طرفانــه اســت؟، توســط حســابرس بــه      ؟، قابلیــت تأییــد را دارد؟، بــی  )محاســبه نیســت 
هنگـام کـه      ی مـالی بـه    گر  گزارش در   که  حالیدر  . کنندگان اطمینان داده خواهد شد      استفاده

رار خواهــد گرفــت، امکــان کننــدگان قــ ای در اختیــار اســتفاده صــورت لحظــه اطالعــات بــه
وجود ندارد و در حال حاضـر سـالیانه فقـط دو بـار              ) ای  مستمر، یا لحظه  (هنگام    حسابرسی به 

یکی در شش ماهه اول ودیگری در پایان   ( وجود دارد  ها  محدودیتدلیل   هامکان حسابرسی ب  
، قابلیت  ی مالی گر  گزارش برای بسیار فناوری اطالعات     یبا وجود مزایا  بنابراین  ). سال مالی 

ترین دلیل آن    عمده. تواند داشته باشد    می که دو دلیل اصلی    یابد  می اعتماد اطالعات کاهش  
ی فنـاوری  هـا  پیشـرفت رود بـا    مـی  کـه انتظـار  اسـت   حسابرسی مستمر در حال حاضر  فقدان

هـای     هوشمند، امضاءهای دیجیتالی و تأییدیه     یها  عاملاز قبیل   (ها     آن اطالعات و استفاده از   
عـدم  ،   اعتمـاد   قابلیـت  کـاهش دلیـل دیگـر     . امکان حسابرسی مستمر فراهم شـود     ) الیدیجیت

 . ]18[است  ها فناوری در امنیت اطالعات
 چنـین   هـم کنـد و      مـی  هنگام، شرکت از فرمت مشخص استفاده       ی مالی به  گر  گزارشدر  
بنـابراین ثبـات رویـه در آن        . کنـد   مـی   تعریـف  یگـر   گـزارش های یکنواخت را بـرای        رویه
ی، از طریق انتشار اطالعات گر گزارشیابد و از طرف دیگر در این نوع  ت افزایش میشرک

 بنابراین قابلیت مقایسه اطالعات     ،گیرد اضافی و تفکیک شده، افشای مالی بیشتری انجام می        
یابد  افزایش می ) تحلیل روند تغییر در وضعیت مالی و نتایج عملیات آن         ( شرکت    روند مالی
یابـد کـه دلیـل آن         مـی  ی مختلف کاهش  ها  شرکت مقایسه اطالعات بین      قابلیت که  حالیدر

 ]. 9[است  ،ی مختلفها شرکتی مالی ها گزارشی زیاد در محتوا و روش توزیع ها تفاوت
مقایسـه  ( XBRLی گـر  گـزارش  زبـان   :ی مـؤثر بـر قابلیـت مقایسـه عبارتنـداز          ها  فناوری
 ییق ایجاد سازگاری در طبقه بنـد       در هر گروه صنعتی را از طر       ها  شرکت مالی   یها  گزارش

هنگـام بـه      ی مـالی بـه    گر  گزارشها از     ، قابلیت انتقال داده   )کند پذیر می  های مالی امکان    داده
نـرم افزارهـای مبتنـی بـر هـوش           زمـان،   کاوی و پردازش تحلیلی هـم       داده ،ها  صفحه گسترده 

ی هوشـمند   هـا   امـل ع و   )کنـد   پـذیر مـی      را مطابق با شرایط امکان     ها  گزارشتغییر  (مصنوعی  
ایـن سیسـتم بـرای تجزیـه و تحلیـل      .  اسـت )EDGAR SCANیک نرم افزار مهم سیسـتم  (

توانـد    مـی   کـه  به ایـن صـورت     ، شده است  ی مختلف طراح  یها  شرکتاطالعات چند ساله    
 را از نظر معیار تعیین شده با هم مقایسه و بهترین شرکت را طبق آن معیار انتخاب                  ها  شرکت
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 . )کند
 و از جمله تأثیر فناوری اطالعات بر قابلیت اعتمـاد اطالعـات   مباحث یادشدهبه   با توجه   

مانند مربوط بـودن و قابلیـت   (  در تضاد نسبی با هم قرار دارندها ویژگی بعضی از این   که  این
ــاد ــردارد    )اعتم ــان ب ــن تضــاد را از می ــته ای ــروز نتوانس ــه ام ــا ب ــاوری ت ــأثیر  ، و فن ــابراین ت بن
 هـر   .اسـت  ی کیفی اطالعات حسـابداری متفـاوت      ها  ویژگیهر یک از    اطالعات بر     فناوری

هنگام، ایجاد تعادل نسـبی بـین ایـن           ی مالی به  گر  گزارشین نکته در پیدایش     تر  مهمچند که   
ی جدیـد ایـن تضـاد از میـان برداشـته            ها  فناوریرود در آینده با       می  است و انتظار   ها  ویژگی
 ].9[و ] 18[ )شود

  تحقیقهای هفرضی
اطالعات و مربوط بـودن اطالعـات حسـابداری            بین میزان استفاده از فناوری     :ه اول فرضی

 .ی وجود دارددار معنیرابطه 
اطالعات و قابلیت اعتماد اطالعات حسـابداری          بین میزان استفاده از فناوری     :فرضیه دوم 

 .داردنی وجود دار معنیرابطه 
 قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری     اطالعات و    بین میزان استفاده از فناوری     :فرضیه سوم 

 .ی وجود دارددار معنیرابطه 
ی کیفـی اطالعـات   هـا  ویژگـی اطالعات بر هر یک از        میزان تأثیر فناوری   :فرضیه چهارم 

 . استحسابداری متفاوت 

 روش تحقیق
ای   است که مبتنی بر تحقیقات میدانی و کتابخانـه         پیمایشی این تحقیق یک تحقیق توصیفی،    

ی گـردآوری اطالعـات در ایـن تحقیـق          ها  روش. است )ش گردآوری اطالعات  از نظر رو  (
از طریـق   ای    در روش کتابخانـه   . و میـدانی اسـت    ای    ی تحقیـق کتابخانـه    ها  روشاز  ای    آمیزه

ای، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و نیز چارچوبی مناسب برای موضـوع               مطالعات کتابخانه 
 تأییـد و  بـرای های مورد نیـاز   ، دادهنامه پرسشریق در روش  میدانی تحقیق، از ط . شدفراهم  

 . تحقیق گردآوری شدهای هیا رد فرضی
ها بر اساس مبانی نظری تحقیـق و بـا           ، با تدوین پرسش   نامه  پرسش، روایی     تحقیق  این در

در واقع، با توجه به مبـانی نظـری، بـه اطالعـاتی             . اظهارنظر و تأیید اساتید حاصل شده است      
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موقع بودن، سودمندی درپیش بینی، سـودمندی در          ، به   که سه ویژگی   شود مربوط اطالق می  
 با توجه بـه اظهـارنظر   رو از این. است مشخص )1(نمودار شماره ارزیابی را دارا باشد که در      

ین تـر   مهـم و تأیید اساتید برای تعیین تـأثیر فنـاوری اطالعـات بـر مربـوط بـودن اطالعـات،                    
های تحقیق   در نهایت پرسش  . استعات بر سه ویژگی آن      مالک، بررسی تأثیر فناوری اطال    

های تحقیق برای قابلیت اعتمـاد، قابلیـت مقایسـه            پرسش. شدبر این اساس طراحی و تدوین       
 . شدنیز به همین تربیب تدوین 

بـدین  . شـد  از روش ضریب آلفای کرونبـاخ اسـتفاده          نامه  پرسشبه منظور کسب پایایی     
سـپس بـه   . شـد  آوری جمعشوندگان توزیع و   بین پرسشمهنا پرسش 30صورت که در ابتدا  

 آمـده  دسـت  بـه  درصـد  .شدمحاسبه  درصد 73/80 کرونباخ  ، آلفایSPSSکمک نرم افزار   
دهندگان نیز در جواب دادن بـه    این مطلب است که سؤاالت همسویی داشته و پاسخ      گر  بیان

 از پایـایی و   نامـه   پرسـش  دیگر   عبارت  به. اند  سؤاالت، دقت و حوصله باالیی را مبذول داشته       
 . قابلیت اعتماد باالیی برخوردار است

 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در این تحقیق شامل مدیران مالی، مدیران حسابرسی، سرپرسـتان حسابرسـی،              

دانشـگاه، دانشـجویان دوره دکتـری و محققـان بخـش              مؤلفین کتاب، اعضـاء هیـأت علمـی       
ــی    ــازمان حسابرس ــات س ــت،تحقیق ــق     اس ــوع تحقی ــا موض ــافی ب ــنایی ک ــه آش ــأثیر ( ک ت

 .دارند) ی کیفی اطالعات حسابداریها ویژگی بر اطالعات فناوری
 بـرای محاسـبه حجـم نمونـه از        هسـتند هـا کیفـی        داده کـه   اینپژوهش با توجه به     این  در  
بـه ایـن ترتیـب انـدازه        . شـود    استفاده می  ،استهای کیفی مناسب      هایی که برای داده    فرمول

 با توجه به نامحدود بودن چنین هم و کنیم تعریف می) p(مونه را تحت تأثیر نسبت موفقیت       ن
 :] 1[  حجم نمونه عبارت است ازحسابجامعه آماری فرمول 
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ی از  ممکـن بـود تعـداد      قابل استفاده الزم بود و       نامه  پرسش 97حداقل   که  اینبا توجه به    

. شـد  توزیـع    نامـه   پرسش 130 ، قابل برگشت نباشند و یا غیر قابل استفاده باشند         ها  نامه  پرسش
 برگشـتی قابـل اسـتفاده،       نامـه   پرسـش  108 از   نامـه   پرسش 100به منظور اطمینان بیشتر تعداد      

 .مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت
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 ی کیفی اطالعات حسابداری ها ویژگیات بر مدل تأثیر فناوری اطالع. 1نمودار 
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 ها تجزیه و تحلیل داده
 

 ها  تجزیه و تحلیل داده. 1نگاره 

p-value مقایسه نتیجه
های  روش

فرضیه های آماری فرض آماری

در سطح اطمینان 
95% ،H0 شود رد می. 

پس فرضیه اول 
 .ودش پذیرفته می

P-value < 0.5 0 T-Test 
3:0                         ادعا نقیض ≤µH

3:1                               ادعا      >µH  اول

در سطح اطمینان 
95% ،H0 ید یتا
 پس فرضیه ،شود می

. شود دوم پذیرفته می

P-value > 0.5 1 T-Test 
3:0                                  ادعا   ≤µH

3:1                           ادعا ضنقی >µH  دوم

در سطح اطمینان 
95% ،H0  تأیید
 پس فرضیه ،شود می

.شود سوم پذیرفته نمی

P-value > 0.5 1 T-Test 
3:0                         ادعا   نقیض ≤µH

3:1                            ادعا          >µH  سوم

در سطح اطمینان 
95% ،H0 شود رد می، 

پس فرضیه چهارم 
 . شود پذیرفته می

P-value < 0.5 1 ANOVA
 

3210       نقیض ادعا  : µµµ ==H
ها با هم تفاوت حداقل یک جفت از میانگین     ادعا 

 1H:دارند
در سطح اطمینان 

95% ،H0 شود رد می، 
پس فرضیه چهارم 

 . شود پذیرفته می

P-value < 0.5 0 ANOVA
 

11210 ادعا   نقیض ...: µµµ ===H
ها با هم تفاوت حداقل یک جفت از میانگین     ادعا 

 1H:دارند

چهارم

 

 ی کیفی اطالعات حسابداریها ویژگییزان تأثیر فناوری اطالعات بر هر یک از م
هارم تأیید شد و به این نتیجه رسیدیم که فناوری اطالعات بر هـر یـک از                 حال که فرضیه چ   

 میزان این   بنابراینگذارد،   ای متفاوت اثر می    ی کیفی اطالعات حسابداری به گونه     ها  ویژگی
  کیفـی بـا اسـتفاده از آزمـون دانکـن مـورد بررسـی قـرار        یهـا  ویژگیتأثیر را بر هر یک از    

 .دهیم می
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 ی اصلیها ویژگیمون دانکن برای رتبه بندی بر اساس آز
صـورت زیـر    را بـر اسـاس آزمـون دانکـن بـه         ) میـزان تـأثیر    (ی، رتبـه بنـد    )2(نگاره شـماره    

  .دهد  می همگن نشانیها مجموعه
   بر اساس آزمون دانکنی اصلیها ویژگی )تعیین میزان تأثیر( اولویت بندی .2نگاره 

ی کیفی اطالعات ها ویژگی میزان تأثیر اولویت
 سابداریح

  همگنیها میانگین زیر مجموعه

 66/3 مربوط بودن زیاد اول
 69/2 قابلیت مقایسه متوسط دوم
 89/0 قابلیت اعتماد تأثیر منفی سوم

 
 ی فرعیها ویژگیبندی بر اساس آزمون دانکن برای  رتبه
یـک   نشان داده شده است، میزان فناوری اطالعات بر هر           )3(نگاره شماره   طور که در     همان

ی کیفی اطالعات حسابدای، بر اساس آزمون دانکن در شش مجموعه همگـن             ها  ویژگیاز  
 . استشدهبه ترتیب از اولویت اول تا ششم، رتبه بندی 

 
  بر اساس آزمون دانکنی فرعیها ویژگی )تعیین میزان تأثیر(بندی   اولویت.3نگاره 

  همگنیها انگین زیر مجموعهمی ی کیفی اطالعات حسابداریها ویژگی میزان تأثیر اولویت
 82/4 به موقع بودن خیلی زیاد اول
 17/4 ثبات رویه زیاد دوم
 زیاد  سوم

 زیاد 
 زیاد 

 درارزیابی سودمندی
 افشای کافی

 بینی درپیش سودمندی

14/3 
05/3 
02/3 

 58/1 برشکل محتوا رجحان بی تأثیر چهارم
 تأثیر منفی پنجم

 تأثیر منفی
 تأثیر منفی
 فیتأثیر من

 بودن کامل
 ها مقایسه بین شرکت

 بودن طرفانه بی
 بودن صحیح

90./ 
86/0 
85/0 
69/0 

 44/0 تأیید قابلیت تأثیر منفی ششم

 گیری نتیجه
دهد که استفاده از فنـاوری اطالعـات، تغییـرات قابـل تـوجهی در                 می نتایج این تحقیق نشان   
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ر کیفیـت مربـوط بـودن       دافـزایش    ویـژه   بـه ی مالی ایجـاد کـرده اسـت،         گر  گزارشکیفیت  
 . شود  میموقع بودن اطالعات ناشی  از بهطور عمده بهاطالعات حسابداری که 

 بسـیار فنـاوری   ی ایـن موضـوع اسـت کـه بـا وجـود مزایـا             گر  بیان نتایج تحقیق    چنین  هم
 .یابد  میی مالی، قابلیت اعتماد اطالعات کاهشگر گزارشبرای اطالعات 

تحلیل روند تغییر در وضعیت مالی و نتـایج         ( شرکت   ند رو قابلیت مقایسه اطالعات مالی   
ی هـا   شـرکت  قابلیـت مقایسـه اطالعـات بـین          کـه   حـالی یابـد در    می  افزایش  نیز )عملیات آن 

 .یابد  میمختلف کاهش
ی کیفی اطالعات حسابداری بـه      ها  ویژگیاطالعات بر هر یک از         تأثیر فناوری  باالخره،

 ) 1(نمودار شـماره  صورت یک مدل در  که بهست،ا متفاوت )3 و   2(های شماره     نگارهشرح  
 .نشان داده شده است

 پیشنهادها 
ی کیفی اطالعات حسابداری تأثیر     ها  ویژگیاطالعات بر      فناوری طور که مالحظه شد،    همان
اطالعـات    در واقـع، فنـاوری    . شـود  ی اعمال مـی   گر  گزارشگذارد که این تأثیر از طریق        می

ی، گر گزارشدهد و این نوع  هنگام سوق می ی مالی بهرگ  گزارشی را به سمت     گر  گزارش
 روزافزون فنـاوری    یها  پیشرفتکند که با توجه به       ی متفاوت تهیه می   ها  ویژگیاطالعاتی با   

ی کیفی اطالعات   ها  ویژگیی و به تبع بر      گر  گزارشرود که تأثیر آن بر        می اطالعات انتظار 
 . یابد) تر مثبت(حسابداری روز به روز بهبود 

 بلکه با ؛شوند تر می  از یک طرف با استفاده از فناوری اطالعات، نه تنها اطالعات مربوط           
رود کـه قابلیـت اعتمـاد و           در شبکه منطقـی، انتظـار مـی        یادشدهی آتی   ها  فناوریاستفاده از   

هـای اطالعـاتی       از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه نیـاز             .قابلیت مقایسه اطالعات نیز افزایش یابـد      
شـود کـه مـدل       ، مشـخص مـی    )سـنتی (ی فعلـی  گـر   گـزارش ان و معایب مدل     کنندگ استفاده
 بنـابراین . هنگـام سـوق یابـد        به یی مال گر  گزارشسمت   هباید ب در نهایت   ی مالی   گر  گزارش

 بـدین صـورت کـه     . نظام حسابداری کشـور در ایـن مسـیر گـام بـردارد             که   شود پیشنهاد می 
 و توسـعه دهـد   طراحـی و     را دیـد  متناسب بـا فنـاوری ج      یی حسابداری و حسابرس   ها  سیستم
 که در دنیـای     یهای جامع حسابداری و مالی را با تغییرات سریع         ها و افشاگری   یگر  گزارش

 . تجاری ایجاد شده همگام سازد



 ...های  بر ویژگیی تأثیر فناوری اطالعات بررس
 

23

 منابع 
ــؤمنی، منصــور   .1 ــادل و م ــد دوم،  .)1377(آذر، ع ــدیریت، جل ــار و کــاربرد آن در م  آم

 انتشارات سمت 

گری تجاری،     مبانی نظری گزارش   .)1382( علی اکبر  حساس یگانه، یحیی و یحیی پور،      .2
 .152، 151، 150مجله حسابدار، شماره 

، 138 حسـابدار، سـال پـانزدهم، شـماره        .)1379(خستوئی، هوشنگ، آینده حسـابداری       .3
 62-65 و3-6صفحه 

 نوین اطالعـات بـر کنترلهـای داخلـی،          ی تأثیر فناور  .)1380(عرب مازار یزدی، محمد      .4
 .146ارهمجله حسابدار، شم

گـری    مبانی نظری حسابداری وگزارش.)1376(هیأت تدوین استانداردهای حسابداری   .5
مالی در ایران، مرکز تحقیقات تخصصی حسـابداری و حسابرسـی سـازمان حسابرسـی،               

 چاپ اول

رویکـرد  : هـای هوشـمند اطالعـاتی مـدیریت          سیستم .)1378(الهی، شعبان و آذر، عادل     .6
 135-156، بهار، صفحه 1وهشی مدرس،شماره  عصبی، فصلنامه علمی پژ-فازی

الگـوی هوشـمند تصـمیم    : هـای خبـره    سیسـتم .)1382(الهی، شعبان و رجب زاده، علی        .7
ــه مؤسســه مطالعــات و     ــری، انتشــارات شــرکت چــاپ و نشــر بازرگــانی، وابســته ب گی

 ی بازرگانیها پژوهش

8. A Survey of Business and the Internet: The Net Imperative. (1999). The 
Economist, 26:1-34 

9. Ashbaugh, H., Johnstone, K. and Warfield, T. (1999). "Corporate 
Reporting on the Internet". Accounting Horizons. 13 (3): 241- 257. 

10. Bodnar ,G ,H. Hopwood , W ,S. (2004). "Accounting Information 
Systems". Pearson Prentice Hall. 

11. Dull, R, B., Graham, A, W. and Baldwin, A, A. (2003). "Web-based 
Financial Statement: Hypertext Links to footnotes and their effect on 



24  1385 ـ بهار 43های حسابداری و حسابرسی ـ شماره  بررسی

decisions". International Journal of Accounting Information Systems. 
Vol 4. pp 185-203. 

12. Financial Accounting Standard Board Steering Committee. (2000). 
"Business Reporting Research Project". FASB.  www.fasb.org 

13. Hollander, A, S., Denna, E, L. and Cherrington, J, O. (1999). 
"Accounting, Information Technology and the Business Sloution". 
Tow edit. Irwin/McGraw-Hill.  

14. Khan, T. (2002). "Internet Financial Reporting: ahead of time? ". 
Australian CPA. Octobr. 

15. Lodhia, S, k., Allam, A and Lymer. (2003). "Corporate Reporting in the 
Internet in Australian: An Exploratory Study". Available at 
teaching.fac.anu.edu.au/BUSN8001/Lodhia/FRPaper.pdf. 

16. Ravlice, T. (2000). "Wild Wild Web". Australian CPA Augest. 

17. Romney, M, B., Steunbart, P, J. (2000). "Accounting Information 
Systems". 8 thed. Prentic-Hall.  

18. Sutton, S, G. (2000). "The Changing Face of Accounting in an 
Information Technology Dominated World", International Journal Of 
Accounting Information Systems, page1-8   

19. Tansey, D,T., Darnton,G. and Wateridge, J. (2003). "Business, 
Information, Technology and Society". Routledge, London and New 
York. First ed. 

20. Top 10 Technologies – Plus 5 For Tomorrow. (1999). Journal of 
Accountancy. May. pp16-17. 

21. Travica, B., Cronin, B. (1995). "The Argo: A Strategice Information 
System for Group Decision Making". International Journal of 
Information Systems.vol 15. Issue 3.pp 223-236. 

22. Turban, E. and  Wetherbe ,J. (2004). " Information Technology for 
Management ". John Wiley & Sons ,inc. 

23. Turban, E.; Rainer R ,K.  and Potter ,R ,E. (2005). "Introduction to 
Information Technology ".   John Wiley & Sons ,inc. Third Edition 

24. Vserhelyi M. (1998). "Towards an Intelligent Audit: Online Reporting, 
Online Audit and Other Assurance Services". International Journal Of 
Accounting Information Systems,6:207-221  

25. XBRL. "XBRL: Transforming Business Reporting". (2003). Available 
at http://www.xbrl.org/ahatisxbrl/index.asp. 


