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 نقش فناوری اطالعات در حسابداری مدیریت

 کارمند شرکت آب منطقه ای گلستان داری، واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران.گروه حساب ،ماریه حسنی

 دانشیار، گروه حسابداری، واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران.، منصور گرکز  

  

فناوری اطالعات و استفاده از آن امروزه به صورت گسترده ای توسط سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته است و تحوالت اساسی   چکیده:

 های فناوری این به خود  نیازمند سازمان یل به نیازمندی هایو ن کارآیی بهبود برای در حسابداری مدیریت ایجاد کرده است. مدیران نیز

گیری از فناوری اطالعات در حسابداری مدیریت  نیست. بهره شرایط این فراهم کردن به قادر سنتی مدیریت حالیکه باشد، در می جدید

های مختلف افزایش دهد. چه آن که، مدیران برای  نها و سازما های اقتصادی بنگاه تواند توان کاربردی آن را در هدایت و راهبری فعالیت می

ها و فرایندهای مورد نیاز هستند.  ها، مسئولیت داشتن یك سیستم حسابداری مدیریت مناسب و کارا نیازمند اطالعات کافی از سیستم

های  ند اطالعات مورد نیاز از بخشتوا ها می ی حسابداری مدیریت و دیگر حوزه های جامع اطالعاتی در حوزه نتایج به دست آمده از سیستم

 ابزارهای از های استراتژیك سازمان یاری رساند. یکی گیری ها و تصمیم گیری مختلف را در اختیار مدیران قرار دهد و به آنان در جهت

این مقاله به  در .گردد می محسوب ما شده ارائه مدل مرکز عنوان به که است متوازن های امتیازی کارت تکنیك مدیریت، حسابداری

 و منسجم مدیریت حسابداری سیستم یك ایجاد برای فناوری اطالعات نقش فناوری اطالعات در حسابداری مدیریت و  نیز راهکارهای

 منعطف پرداخته می شود.

 فناوری اطالعات، حسابداری مدیریت : كلمات كلیدي

 

  مقدمه -1

عمیقی بر ابعاد مختلف زندگی بشر داشته است، به طوری که در دهه  توسعه و گسترش فناوری اطالعات و کاربرد آن آثار   

های اخیر، دسترسی به فناوری اطالعات و توانایی استفاده از آن به طور روز افزونی به عنوان ابزاری الزم برای شرکت در یك 

 .(2010جامعه مبتنی بر اطالعات تبدیل شده است )بسری،

عات به گونه ای غیرقابل انکار بر زندگی روزمره جوامع مختلف تاثیر گذار است. به بیانی دیگر امروزه رشد روزافزون فناوری اطال

تاثیر این تکنولوژی بر ابعاد زندگی به گونه ای است که دیگر نمی توان مفاهیمی نظیر توسعه پایدار و اقتصاد دانایی محور را از 

سریع تر فناوری اطالعات در جوامع مختلف، بهره وری نیروی کار و این واژه مجزا دانست. آنچه مسلم است با توسعه هر چه 

رفاه عمومی جامعه افزایش می یابد و در سایه گسترش فناوری اطالعات فرصت های شغلی جدیدی ایجاد می شود. فناوری 

یر ساخت که عموما اطالعات به عنوان یك زیرساخت جدید توجه زیادی را به تاثیر خود در سازمان ها جلب کرده است. این ز

به صورت بهره برداری جمعی از دستگاه های الکترونیکی، ارتباط از راه دور، نرم افزار، ایستگاه های کامپیوتری نامتمرکز و 

رسانه های یکپارچه تعریف می شود، بر سازماندهی فاصله های مکانی و به طبع آن بر دیگر سیستم ها اثر عمیقی برجای 

 می جدید های اورینف این به مند نیاز خود سازمان های و نیل به نیازمندی بهبودکارآیی برای ران نیزمدی لذاگذاشته است. 

 . نیست شرایط این فراهم کردن به قادر سنتی مدیریت حالیکه باشد.در

 اهمیت فناوری در حسابداری  - 2
ه منابع انسانی، مواد اولیه و منابع مالی در روند اطالعات یکی از منابع با ارزش و اصلی مدیران یك سازمان است. همانطور ک   

تولید دارای نقش و ارزش زیادی هستند در عصر اطالعات و ارتباطات، اطالعات دارای ارزش ویژه ای است. از طرفی اطالعات 

ارتقای ملی  کلید جامعه مردمی است و انتشار و استفاده از آن، شاخصی اجتماعی به شمار می رود. رشد این شاخص به معنای

(. همگام با گسترش فعالیت های 1392خواهد بود. اطالعات به طور محسوس بر بینش و رفتار ما اثر می گذارد)شجاعی، 

بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات سریع در محیط سازمان ها اطالعات به عنوان عاملی استراتژیك به شمار می رود، تا جایی 

ابتی قدرتمند در مواجهه با مشکالت محیطی و چالش ها و نیز استفاده مناسب از فرصت ها که امروزه به عنوان یك ابزار رق

محسوب می شود. در این راستا برقراری یك سیستم اطالعاتی مناسب با بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در جهت 
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ت و ارتباطات و استفاده از رایانه هرگز جمع آوری پردازش و نگهداری اطالعات امری حیاتی است. گرچه فناوری اطالعا

نتوانسته جایگزین نیروی انسانی در تصمیم گیری شود، ولی از قدرت آن نیز در کمك به کارکنان و مدیران جهت تصمیم 

سازمان ها به  نمی توان صرف نظر کرد. بسیاری ازگیری درست با استفاده از اطالعات دقیق و سرعت بخشیدن به کارها 

اوری اطالعات و تاثیر آن بر سرعت و دقت جریان امور، رضایت بیشتر مشتریان، سیستم های پشتیبانی،                     اهمیت فن

 سال تا دارد. گسترده مفهومی اطالعات فناوری تصمیم گیری مدیران و به ویژه کارایی سازمان ها پی برده اند. واژه ی

 به تبدیل اطالعات فناوری حاضر حال در .می کرد پیدا پوشش اطالعات فناوری نتحت عنوا که بود فناوری تنها رایانه1980

 رسمی پایه می باشدجامعه ی فناوری های و کاربردها خدمات، ، تجهیزات از گروهی شامل آن مصادیق که ست ا چتری شده

 کارآمد مؤثر و فناوری های و ها ابزار از استفاده برای را الزم مهارت های باید حسابداری حرفه اعالم داشت: 1998 سال در آمریکا

 حرفه ی فناوری، از سازمان ها سریع به تأثیرپذیری توجه با که کرد ارائه را نظر این حسابداری تغییرات ی کمیته کند. کسب

 اینکه به جهتو (.1393جامعی و کرم زاده ،(کند درک را سازمان ها در اطالعات آتی فناوری و جاری نقش های باید نیز حسابداری

می  تغییر حال در روز به روز اطالعات فناوری مانده اما باقی ثابت ، اصلی تغییرات بدون سالیان طول در حسابداری استانداردهای

سیستم  دانش افزایش کمك به تغییر این که بودند نیازمند حسابداران آموزش تغییر در به حسابداری جامعه ی و باشد. کمیته ها

 بهتر ی ارائه و همچنین محاسبات فرآیند تسهیل باعث امر این که می باشد پذیر امکان اطالعات فناوری دانش و اطالعاتی های

 خواهد ها هزینه روی بر بسزایی تأثیر اطالعات این فناوری بر عالوه بود. هد خوا مؤثرتر گیری تصمیم برای تجاری های داده

 دقت افزایش و زمان در جویی صرفه همچنین و حسابداری بخش های در ثرمؤ باعث بهبود اطالعات فناوری داشت. در واقع

(.بخش های حسابداری سازمان ها نیز برای حرکت همپای رقبای خود در 2012، همکاران و محاسبات می گردد)مورتی

نوع نرم افزارها و  استفاده از فناوری اطالعات دارای چالش های مختلفی می باشند. از جمله انتخاب نوع سیستم، روش سیستم،

 سخت افزارها و زیربناهای مورد نیاز.

 پیشینه تحقیق -3
 در تعهدی سیستم حسابداری پیشبرد روی اطالعات فناوری نقش ( تحقیق با عنوان بررسی1393جامعی و کرم زاده)   

 میباشد پیمایشی نوع از استفاده مورد کرمانشاه( انجام دادند. روش پژوهش پزشکی علوم دانشگاه(ایران پزشکی علوم دانشگاههای

 معاونت های و دانشکده ها کلیه دانشگاه، اصلی ستاد در شاغل کارکنان حسابداری بین تحقیق این ساخته محقق پرسشنامه ی و

 روش از پژوهش فرضیه های آزمون برای و می باشد نفر 75نمونه  حجم که است گردیده کرمانشاه توزیع پزشکی علوم دانشگاه

برنامه  در نقش بسزایی اطالعات فناوری که میدهد نشان پژوهش یافته های از حاصل نتایج .است شده استفاده ن جزئیرگرسیو

 شیوه اطالعات، امنیت افزایش و کارکنان، سازمانها عملکرد ارزیابی واطالعات، داده ها مدیریت مدیران، تصمیمگیری و ریزی

 رکن و میباشند مؤثر تعهدی حسابداری سیستم پیشبرد در این عوامل همگی و میکند ایفا انسانی منابع مدیریت و مالی گزارشات

 . دانست سیستم آن با متناسب اطالعات فناوری را می توان عوامل این تأثیر جهت اساسی

( تحقیقی را با عنوان سنجش تاثیر مستقیم اطالعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی 1391نیکومرام و هاشمی )

صمیم و هوش تجاری در تصمیم گیری مدیران واحدهای اقتصادی انجام دادند. در این تحقیق بر اساس مرور ادبیات موضوع و ت

انجام مطالعه کتابخانه ای نسبت به ارائه الگوی سیستم اطالعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم گیری و هوش 

لب چهار گروه شامل سیستم های مبتنی بر ارتباطات و استنتاج، سیستم های تجاری بر اساس معیارها و خصوصیاتی در قا

هشدار دهنده و گزارش دهنده، ابزارهای تحلیل و تصمیم گیری اثربخش به منظور سنجش تاثیر در تصمیم گیری مدیران 

نشان می دهد اکثر مولفه  اقدام نموده ایم. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون ناپارامتریك، ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

های سیستم اطالعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم گیری و هوش تجاری در قالب سیستم های مبتنی بر 

ارتباط و استنتاج، سیستم های هشدار دهنده و گزارش دهنده، ابزارهای تحلیل و تصمیم گیری اثر بخش با متغیرهای تصمیم 

نداشته لیکن برخی از مولفه ها مانند استفاده از فرآیند استدالل دانش پیش رو پس رو و بهینه  گیری ارتباط معنی داری

سازی با فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر کسب بازده مطلوب، استفاده از تصمیم گیری گروهی و خالصه سازی با فرآیند تصمیم 
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تصمیم گیری گروهی و خالصه سازی با فرآیند تصمیم  گیری ریسك پذیر و استفاده از عامل هوشمند، گزارش های گرافیکی،

 درصد دارند. 95گیری بر اساس شرایط محیطی ارتباط معنی داری در سطح 

( تحقیقی را با عنوان پیمایش پژوهش های حسابداری مدیریت ایران و استرالیا انجام دادند. این 1391اعتمادی و همکاران )

وضوعی، قلمرو مکانی، تئوری ها، روش شناسی و فنون تحلیل داده پژوهش های نوشتار با هدف طبقه بندی حوزه های م

مقاله از تحقیقات  199مقاله در ایران و  67حسابداری مدیریت انجام شده توسط محققان کشورمان و محققان استرالیایی، 

ی دهد. یافته های تحقیق حاکی از مجله انگلیسی پیشرو را مورد بررسی قرار م 9مجله فارسی و  9پژوهشگران استرالیایی از 

آن است که علی رغم همبستگی معنی داری که بین رویکردهای تحقیقات ایران و استرالیا در حوزه های پنج گانه فوق وجود 

دارد، لکن میزان تنوع زیر طبقات حوزه های مزبور در ایران کمتر بوده و زمینه هایی وجود دارد که تاکنون مورد توجه 

کشور قرار گرفته است. موارد مزبور ضمن تبین مسیر تحقیقات پژوهشگران، نقاطی که به لحاظ آموزشی نیازمند  پژوهشگران

 توجه بیشتر در دانشگاه های کشور می باشد، برجسته می نماید.

ی ( تحقیقی را با عنوان بررسی کارایی و تحلیل حساسیت تکنیك های عملیاتی حسابدار1391معین الدین و همکاران )

مدیریت در بهبود عملکرد شرکت ها با رویکرد تحلیل پوششی داده ها )مطالعه موردی: شرکت های داروسازی پذیرفته شده در 

بورس تهران( انجام دادند. این تحقیق با هدف بررسی کارایی و تحلیل حساسیت تکنیك های عملیاتی حسابداری مدیریت در 

ین پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر زمانی، تك مقطعی محسوب می شود. بهبود عملکرد شرکت ها صورت گرفته است. ا

استراتژی به کار گرفته شده، استراتژی تحلیل مبتنی بر مدل سازی ریاضی و با استفاده از تکنیك تحلیل پوششی داده ها می 

است. همچنین دامنه مکان تحقیق، باشد و جمع آوری اطالعات با استفاده از دو شیوه مستندات و پرسشنامه انجام گرفته 

می باشد. با طراحی و اجرای  1390شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دامنه زمانی آن سال 

مدل مناسب تحلیل پوششی داده ها، میزان کارایی شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس تهران مشخص شد که نتایج 

درصد شرکت های داروسازی    می باشند، دارای کارایی کامل  53شرکت که معادل  8از آن است که تعداد مدل ها حاکی 

یعنی یك بودند. همچنین در پایان با استفاده از تحلیل حساسیت در مدل های تحلیل پوششی داده ها، ورودی و خروجی های 

 حساس برای شرکت های داروسازی مشخص گردید.

( تحقیق را با عنوان ارائه مدلی برای اندازه گیری سطح فناوری اطالعات در سازمان ها با استفاده از 1390)طلوعی و همکاران 

سیستم فازی انجام دادند. در این مقاله مدلی برای اندازه گیری سطح فناوری اطالعات سازمان ها، با توجه به ابعاد گسترده 

فناوری اطالعات و زیرشاخص های مربوط تعیین شده است. با توجه به  فناوری اطالعات، ارائه شده است. شاخص های اصلی

اینکه شاخص های کیفی و کمی به طور دقیق و قطعی قابل اندازه گیری نیستند، برای ارزیابی اهمیت هر یك، از سیستم های 

میم گیری برای هر فازی استفاده شده است. در خصوص اهمیت هر شاخص، خبرگان نظر داده و بعد از ایجاد ماتریس تص

سازمان، از تکنیك های ارزیابی اوزان بهره گرفته و سپس مدل سازی برای اندازه گیری به هدف به دست آوردن امتیاز برای 

سطح فناوری اطالعات واحد، ارائه شده است. روش به کار رفته برای ارزیابی اوزان، گروهبندی و روش اندازه گیری از طریق 

ازی است. امتیاز به دست آمده، سطح فناوری اطالعات سازمان را نشان می دهد. با توجه به اجرای مدل مجموعه ساده وزین ف

و بررسی خبرگان این حوزه مدل طراحی شده مورد تایید قرار گرفت و در تمامی سازمان ها که دارای واحد فناوری اطالعات 

حد علوم و تحقیقات مورد کاوی شده که نتایج آن در قسمت وا-هستند، قابل اجرا است. این مدل در دانشگاه آزاد اسالمی

 مربوطه آورده شده است.

( تحقیق در باب رابطه بین سیستم اطالعاتی حسابداری و فناوری اطالعات انجام دادند و  در آن سیر 2004سورمن و داستن)

که فناوری اطالعات بر سیستم اطالعاتی  تاریخی سیستم های اطالعاتی حسابداری و فناوری اطالعات بیان شد و تاثیر زیادی

 حسابداری دارد تشریح شد.

 تعریف فناوری اطالعات -4
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فناوری اطالعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روش ها و راهکارهای حل مساله و توانایی راهبری با استفاده از دانش     

م و فناوری کامپیوتری، طراحی کامپیوتری، پیاده سازی کامپیوتری است و شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته ی علو

 سیستم های اطالعاتی و کاربردهای آن است.

فناوری اطالعات تلفیقی از دانش سنتی کامپیوتر و فناوری ارتباطات به منظور ذخیره، پردازش و تبادل هر گونه داده )اعم بر 

 متن، صوت، تصویر و ...( است.

از همه ی شکل های فناوری که برای ایجاد، ذخیره سازی و استفاده از شکل های مختلف فناوری اطالعات عبارت است 

 اطالعات، شامل: اطالعات تجاری، مکالمات صوتی، تصاویر متحرک، داده های چند رسانه ای و ... به کار می رود.

بکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و فناوری اطالعات شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزای و ش

پردازش آن را در زمینه های: ذخیره سازی، دستکاری، انتقال، مدیریت، کنترل، و داده آمایی خودکار امکان پذیر می سازد 

 (.1386)درودچی و نیك مهر، 

 نقش فناوری اطالعات در فرآیندهای سازمان -5
قبیل تولید و فروش، رشد چشمگیری داشته است. اولین نسخه های فناوری  نقش فناوری اطالعات در فرآیندهای سازمان، از  

رایانه در ابتدا برای نگهداری اطالعات عملکرد سازمان استفاده می شد؛ اتفاق ها و فعالیت های روزها و هفته های گذشته را در 

و استفاده از اطالعات همزمان با رخداد آنها  اختیار مدیران قرار می داد. با توسعه سیستم ها و فناوری شبکه، امکان جمع آوری

فراهم شد؛ یعنی اطالعات عملیات سازمان در لحظه وقوع از طریق شبکه در اختیار مدیران قرار می گرفت. بعدها بسیاری از 

حذف  مراحل ثبت دستی اطالعات به روش های اطالعات رایانه ای و اتوماسیون تبدیل شد و برخی مراحل کاری کارمندان نیز

گردید. سیستم های رایانه ای اکنون امکان مشاهده و نظارت بر عملکردها را فراهم کرده و خطاها و مشکالت کاری را قبل از 

وقوع به اطالع کارمندان و مدیران سازمان می رسانند. بسیاری از فرآیندهای دستی قدیمی به طور کامل اتومات شده اند. این 

ر ساختار شغلی و تخصصی پرسنل شده است. برخی مشاغل حذف شده اند و برخی کارها که تحوالت موجب تغییرات مهمی د

قبال دستی انجام می شد از طریق رایانه و به شیوه های جدید انجام می شوند؛ برای مثال، برنامه ریزها یا افراد مسئول کنترل 

ی دستی انجام می دادند. اکنون با به کارگیری سیستم پروژه ها، که قبال کار خود را به روش های سنتی و روی کاغذ و فرم ها

های رایانه ای، تبدیل به کاربران تخصصی و برنامه نویس رایانه ای شده اند و قدرت و مهارت شغلی خود را چندین برابر توسه 

ها را هم تغییر داده است.  داده اند. استفاده از فناوری اطالعات، عالوه بر اثر روی طبیعت کار و محیط کار، نحوه رقابت سازمان

فناوری اطالعات موجب توسعه و بهینه عملیات داخلی سازمان ها، کاهش هزینه های داخلی و تسریع در امر تولید شده است. 

کاهش هزینه های فرصت سودآوری حتی در قیمت پایین تر برای محصوالت را نیز ممکن ساخته است. با سرعت عمل در 

، دسترسی به سود سریع تر رخ می دهد. فناوری اطالعات به یاری فرآیندهای بازاریابی و فروش آمده و رساندن محصول به بازار

سرعت عمل در بازاریابی را خصوصا در مواردی که محصوالت جدید موجب کاهش قیمت و پایمال شدن فرصت ها بهبود 

سازمان قرار گرفته و نیاز مشتری به موقع بخشیده می شود. اطالعات دقیق تری از مشتری در اختیار عوامل فروش در 

تشخیص داده می شود. محاسبه قیمت دقیق محصول متناسب با نیاز و منابع هر مشتری امکان پذیر است. به کار گیری 

سیستم های فناوری اطالعات فرآیندهای خرید و انتقال را نیز ساده تر و سریع تر نموده است. نقش فناوری اطالعات تنها به 

د محصول توسط مشتری ختم نمی شود؛ بلکه می تواند خدمات مشتری را از طریق حفظ اطالعات عمومی از هر مشتری خری

و اطالعات ارتباطات مشتری توسعه و بهبود بخشد. حتی امروزه از فناوری اطالعات همراه با محصول و خدمات استفاده می 

مثال حتی اتومبیل که یك کاالی فیزیکی است از طریق فناوری های  شود و کارایی بیشتری برای مشتری ابداع می کند؛ برای

 (.1382فناوری اطالعات می تواند به سیستم های ترمز جدید معروف به هزینه یابی بر مبنای فعالیت مجهز گردد )زرگر، 

 مدیران و فناوری اطالعات -6
شند. کار با رایانه و توانایی بهره برداری از شبکه اینترنت از مدیران باید توانایی درک و کاربرد فناوری اطالعات را داشته با   

ضروریات مهارت های مدیران در عصر نوین است. امروزه رایانه ها همان نقشی را ایفا می کنند که تلفن ها در چند دهه 
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د بتوانند کارشناسان فنی گذشته داشته اند. بنابراین فناوری اطالعات بخش تفکیك ناپذیر از مشاغل مدیران است. مدیران بای

را به تفکر وادارند، تا نوآوری های فناوری در تغییر ماهیت مشاغل و امور سازمان، در جهت بهره وری و اثربخشی بیشتر 

استفاده کنند. در دنیای کنونی نظام مدیریت سنتی دچار تحوالت عمیقی شده است. جریان عظیم اطالعات، فرآیند تصمیم 

شنایی کامل مدیران با نظام های اطالعاتی و استفاده بهینه از آن ساخته است. چالش اطالعات و تقابل گیری را نیازمند آ

مدیران سطح عالی سازمان با آن، مستلزم تغییرات بنیادین سازمان و تطابق ساختارهای سنتی مدیریتی با تعامل های محیطی 

رد مطلوب در سازمان الزم می داند. منابع فیزیکی، سرمایه و است. نظام مدیریت سنتی سه منبع اصلی را برای داشتن عملک

منابع انسانی، میراث باقی مانده از نگرش سنتی است. با رشد فناوری از یك سو و خارج شدن فرآیندهای سازمانی از حالت 

مساعد بتوانند به رشد و  ایستا از سوی دیگر، سازمان ها نیازمند بازنگری مجدد در عملکرد خود هستند تا با ایجاد زمینه های

پویایی الزم برای تطبیق با تغییرات فناوری و محیطی نایل آیند. امروزه یك مدیر موفق می تواند به نحوی مطلوب و شایسته از 

فناوری اطالعات در ارتقای نقش مدیریتی خود استفاده کند و الگوهای جدید مدیریتی ایجاب می نماید مدیرانی که تفکر 

 (.1383زم را ندارند ضمن آموزش های فشرده با فناوری اطالعات و کاربردهای آن آشنا گردند )صرافی زاده، دیجیتالی ال

 حسابرسی فناوری اطالعات -7
حضور پررنگ و ملموس فناوری اطالعات به عنوان مجموعه ابزاری در جهت تولید، پردازش، ذخیره سازی و تبادل اطالعات،    

اطالعاتی شده است و از طرفی امروزه اکثر شرکتها از سیستمهای مختلف پردازش الکترونیکی داده  منجر به ایجاد سیستمهای

ها برای پردازش اطالعات حسابداری استفاده می کنند، تنها راه بررسی و اعتباردهی به گزارشها، حسابرسی فناوری اطالعات 

رزیابی بی طرفانه شواهد پشتوانه یك یا چند ادعا از است. حسابرسی فناوری اطالعات فرایند سیستماتیك جمع آوری و ا

سیستمهای اطالعاتی، شیوه ها و عملیات سازمان است. ارزیابی شواهد به دست آمده در این حسابرسی نشان می دهد که اگر 

دیگر، سیستمهای اطالعاتی ایمن باشد، داده های نگهداری شده صحیح و عملیات شرکت به طور کارا ،خواهد بود از سوی 

نظارت بر فعالیتهای کنترلی و دستیابی به تفکیك اثربخش وظایف از طریق برقراری کنترلهای ایمنی در بانکهای اطالعاتی، از 

دیگر فواید استفاده از برنامه های الکترونیکی حسابرسی محسوب می شود.از آنجا که نقش اصلی حسابرسان، اعتباردهی به 

ت که آنها برای ارائه خدمات حسابرسی گسترده تر و به روز در خصوص داده های اطالعات حسابداری است،ضروری اس

الکترونیکی حسابداری و نیز برای جمع آوری و آزمون اطالعات حسابداری و افزایش کارایی در حسابرسی به این نوع 

شی ابزار فناوری اطالعات بکار حسابرسی روی آورند. حسابرسی فناوری اطالعات راهی برای کسب اطمینان از کارایی و اثر بخ

ت) گرفته شده در تهیه صورتهای مالی و گزارشات مالی قابل اتکاو صحیح،در سازمان در راستای نیل به اهداف اس

 (.1392کرمی،

 برنامه ریزی سیستم های اطالعات استراتژیک -8
ان چارچوبی از برنامه های کاربردی مبتنی برنامه ریزی سیستم های اطالعات استراتژیك فرآیندی است که از طریق آن سازم  

بر کامپیوتر را تعیین می کند تا این مجموعه از سیستم ها بتواند برای دستیابی به اهداف استراتژیك سازمانی کمك نماید. 

 فرآیند برنامه ریزی سیستم های اطالعات استراتژیك مشتمل بر تعدادی فعالیت به هم پیوسته است .خروجی اصلی فرآیند

برنامه ریزی سیستم های اطالعات استراتژیك مجموعه ای مشخص از سیستم های اطالعاتی است که می تواند به سازمان در 

انجام فعالیت های تجاری و دستیابی به اهداف استراتژیك کمك نماید. بنابراین سازمان ها این برنامه را با هدف تشخیص با 

ده و به دنبال برنامه های کاربردی و سیستم هایی هستند که نتیجه ای در ارزش ترین سیستم های اطالعاتی انجام دا

پشتیبانی از موقعیت رقابتی و ایجاد مزیت رقابتی آنها داشته باشد. خروجی برنامه ریزی سیستم های اطالعات استراتژیك 

برنامه ریزی شده برای توسعه و تعریف یك سری برنامه ها جهت استفاده از سیستم های اطالعاتی و همچنین کنترل مستمر و 

بهبود این سیستم ها در جهت پشتیبانی از موقعیت رقابتی و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می باشد. برنامه ریزان بایستی 

تغییرات روش های مدیریتی و موقعیت رقابتی را درون فرآیند برنامه ریزی قرار دهند تا از این طریق رویه های حاکم بر 
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و بهبود این سیستم ها معین شود. این کار باعث می شود تا مجموعه سیستم های اطالعات استراتژیك در برابر  توسعه

 (.2003تغییرات منعطف باشند و از پیچیدگی های ناشی از توسعه های نامنظم جلوگیری شود )نیوکیرک، 

 طراحی سیستم اطالعات منابع انسانی -9
نها با خرید سخت افزارها و نرم افزارها پایان نمی یابد. این کار شامل دگرگرونی در کارها، پیاده کردن یك نظام اطالعات ت  

بدون رویکرد به کاربران، نمی توان یك نظام نوین « اجتماعی –فنی »مهارت ها، مدیریت و سازمان نیز می گردد. بنا به فلسفه 

د که برپا کنندگان نظام های نوین هر دو مسئولیت فنی و خاطر نشان می کن« اجتماعی -فنی»اطالعات برپا ساخت. دیدگاه 

اجتماعی را به عهده دارند )الودن، مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی(. همچنین تکنولوژی، محیط، اندازه یا بزرگی سازمان 

حی و راه اندازه یك (. طرا1374تعیین کننده نوع سیستم اطالعاتی و شیوه پردازش آنها در سازمان می باشند )ال دفت، 

 مرحله انجام داد. 5سیستم اطالعاتی منابع انسانی را می توان در 

مرحله اول: مطالعه و شناخت سیستم فعلی: اولین مرحله در طراحی یك سیستم اطالعاتی بررسی وضعیت سیستم اطالعات 

ضروری است که هر سیستم دیگر موجود در سازمان است و در صورت عدم وجود یك سیستم اطالعاتی رسمی در سازمان، 

 موجود شناسایی گردد. هدف از بررسی سیستم اطالعاتی فعلی پاسخ به سواالتی از این قبیل است:

 حجم اطالعاتی که سیستم فعلی می تواند آن را پردازش کند چقدر است؟ -

 کیفیت اطالعات در چه حدی است؟ -

 چه نوع اطالعاتی مورد نیاز است؟ -

 به دست می آید.اطالعات از چه منابع  -

همچنین مطالعه سیستم اطالعات موجود باید برای ما روشن سازد که آیا سیستم اطالعات مرکزی وجود دارد یا اینکه هر 

 قسمتی به طور مستقل اطالعات موردنیاز خود را پردازش می کند. 

اهمیت نیست. فقدان برخی از اطالعات مرحله دوم: تعیین اولویت های اطالعاتی: همه اطالعات به یك اندازه دارای ارزش و 

می تواند موجب ناکامی در برنامه ها شود. بنابراین، سیستم های اطالعاتی باید طوری طراحی گردد که اوال اطالعات ضروری و 

مهم برای تصمیم گیری را تهیه کند و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد و سپس در صورت لزوم به صرفه بودن از نظر 

ت و هزینه، اطالعات کم اهمیت را در اختیار بگذارد. مدیران عالوه بر شناخت سیستم ها نیاز به شناخت سازمان و عوامل وق

آن خواهند داشت. از این رو شناخت کل سازمان برای آنها ضروری است. درک نظام همراه با شناخت سازمان دستمایه گزینش 

ان می شود که به آن معماری نظام اطالعات عنوان می دهند که می توان آن را شکل ویژه و مناسب نظام اطالعات برای سازم

ترکیبی از اطالعات و مدیریت دانست. اولویت هایی که می توان برای سیستم اطالعاتی منابع انسانی در زمینه برنامه ریزی 

و دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی و نیروی انسانی در نظر گرفت شامل: اطالعاتی در زمینه جمعیت و نیروی کار، روندها 

 قوانین و مقررات و فعالیت های دولت به انضمام مسایل مربوط به عرضه و تقاضای نیروی انسانی است.

مرحله سوم: طراحی سیستم اطالعاتی جدید: در این مرحله طراحی و پیشنهاد سیستم اطالعاتی جدید انجام می شود. سیستم 

یازهای اطالعاتی سازمان در مورد منابع انسانی باشد. یکی از مشخصات چنین سیستمی ورودی جدید باید جوابگوی تمام ن

های متعدد و زیاد است. انواع اطالعات خام از منابع و مراکز مختلف از طریق این ورودی ها به سیستم وارد، بعد از پردازش به 

ای برنامه ریزی نیروی انسانی و سایر برنامه ریزی ها در صورت اطالعات طبقه بندی شده و گزارش ها در یك جا متمرکز و بر

اختیار مدیران سطوح مختلف و تصمیم گیرندگان قرار می گیرد. مهم ترین ویژگی چنین سیستمی ادغام و یك کاسه کردن 

ود عاملی در تمام اطالعات مربوط به نیروی انسانی است. باید توجه داشت وجود اطالعات بی حد و حصر یا انفجار اطالعات خ

جهت عدم کارایی سازمان ممکن است، تبدیل شود. بنابراین، ویژگی های یك طراحی مناسب سیستم های اطالعاتی مدیریت 

 منابع انسانی جهت برنامه ریزی عبارت است از:

 در دسترس بودن، یعنی امکان دستیابی به اطالعات از راه های ساده و با زبان های طبیعی؛ -1

 یعنی امکان دریافت اطالعات در زمان مناسب به گونه ای که فرصت اقدام از دست نرفته باشد؛به هنگام بودن،  -2

 دقیق بودن، یعنی گزارش ها باید در حد امکان بدون خطا یا اشتباه باشد؛ -3
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 مرتبط بودن، یعنی اطالعات حاوی جزئیات کسل کننده و حاشیه های نامربوط نباشد. -4

 ا چگونگی شناخت، اولویت ها و مطلوبیت های کاربران تطابق داشته باشد.قابلیت کاربرد، یعنی شکل خروجی ب -5

نکته ای دیگر که در طراحی سیستم اطالعاتی باید مد نظر قرار داد این است که در عصر اطالعات ارزش افزوده از طریق 

ات سرعت کافی نداشته باشد تبدیل اطالعات به دانش و همچنین سرعت انتقال آن حاصل می شود. بنابراین، اگر شبکه اطالع

ارزش سیستمی که طراحی می شود صفر خواهد بود. در طراحی سیستم جدید همراهی و مشارکت کارکنان می تواند در 

جهت افزایش کارایی و کاهش تنش، اثرات مثبتی در سازمان بر جای گذارد. در مورد انتخاب و طراحی سیستم جدید، مدیران 

کوتاهی، به کار گیرند که این مرحله را در اصطالح نصب آزمایشی گویند. سپس بر ارزیابی نتایج  باید آن را برای مدت زمان

بپردازند و در صورت مثبت بودن نتایج، نصب موقت به نصب دایم تبدیل کنند و در غیر این صورت از ادامه فعالیت سیستم 

مجددا از مرحله اول فرآیند را آغاز کنیم تا با رفع  جلوگیری به عمل آورند. در صورت عدم رضایت سیستم طراحی شده باید

 معایب و مشکالت سیستم موردنظر را به اجرا در آوریم.

مرحله چهارم: انتخاب و نصب کامپیوتر )در صورت لزوم(: در صورتی که سرعت عمل، دقت و صحت یك سیستم دسته اطالع 

ن را رفع کند الزم است از کامپیوتر استفاده شود. همچنین باید توجه رسانی قابل قبول نباشد و نتواند نیازهای اطالعاتی سازما

داشت کامپیوتر را مطابق سیستم اطالعاتی انتخاب کرد نه برعکس. در مورد سیستم هایی نیز که از کامپیوتر استفاده می 

رتقا سیستم ها و به کارگیری سخت افزار و نرم افزار جدید با توجه به دگرگونی محیط و تغییرات مستمر ضروری است. کنند، ا

همچنین با توجه به تغییرات سریع در صنایع کامپیوتر و سخت افزارهای مربوط به آن سیستم باید توانایی روزآمد شدن 

 همگام با تغییرات جدید را نیز داشته باشد.

ه پنجم: حفظ کیفیت سیستم اطالع رسانی: کیفیت اطالعاتی که از سیستم موجود بیرون می آید به کیفیت داده هایی مرحل

که وارد سیستم شده است بستگی دارد. بنابراین، تمام قسمت ها باید بتوانند اطالعات مهم را از اطالعات بی ارزش تشخیص 

ن گزارش های صحیح، دقیق و به موقع کیفیت سیستم اطالعاتی منابع دهند و با ارسال اطالعات مفید و همچنین فرستاد

های گزارش شده مقایسه « هست»ها و « باید»انسانی را بهبود بخشد. منظور از کیفیت اطالعات این است که مدیران باید بین 

می آورند. در عین حال هزینه  ای انجام دهند. اطالعات دقیق تر، کیفیت باالتری را برای مدیران و امنیت بیشتر را به وجود

بیشتری را نیز موجب می شود. در صورت تداوم کاربرد سیستم، مدیران باید به منظور نکات ایمنی و حفاظتی، برنامه منسجم 

و جامع تعمیر و نگهداری را تهیه و تدوین کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی با رفع سریع آن، سالمت را به سیستم 

 (.1378زاهدی، بازگردانند)

 مفهوم سیستم اطالعات مدیریت -10
های اطالعات نیست بلکه چارچوبی کلی ارائه  سیستم اطالعات مدیریت سازمان یك چیز متمایز و جدا از دیگر سیستم   

 مفهوم که شد مشخص زمان طول در  شوند. های اطالعات بر مبنای آن با یکدیگر همخوان می کند که دیگر سیستم می

است که یك سیستم یکپارچه، به معنی یك  این واقعیت .است مشکل بسیار واحد یکپارچه کامالً سیستم یك سازی پیاده

ساختار واحد و همگن نیست بلکه بدین معنی است که اجزاء آن منطبق بر یك طرح کلی هستند. اکنون سیستم اطالعات 

شوند اما منطبق بر  شوند که در صورت نیاز طراحی و اجرا می ها در نظر گرفته می مدیریت به منزله فدراسیونی از زیرسیستم

های سیستم اطالعات مدیریت هستند. بنابراین به جای یك سیستم اطالعات مدیریت واحد و  طرح کلی، استانداردها و رویه

مختلف به  تواند تعداد زیادی سیستم اطالعات مرتبط داشته باشد که نیازهای مدیریتی را در سطوح کلی، سازمان می

که یك سیستم کامالً یکپارچه غیر ممکن است. عوامل زیادی وجود  دهد کنند. تجربه نشان می های مختلف تأمین می شکل

های  به همین دلیل، سیستم نگهداری چنین سیسیتمی مشکل است. دارند که باید همزمان و توأم در نظر گرفته شوند و

سازی تنها در مواردی که ضروری باشد اعمال  شوند و یکپارچه راحی میاطالعات مدیریت بیشتر به صورت بخش بخش ط

دهند  های اطالعات سازمانی ارائه می سازی پردازش های اطالعات مدیریت مبنایی برای یکپارچه شود. به طور خالصه سیستم می

 .(1985 ،)دیویس و اولسون
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 تعریف حسابداری مدیریت -11
های سازمان از  استفاده از حسابداری در داخل سازمان به منظور دستیابی به هدف حسابداری مدیریت شامل طراحی و   

طریق بهبود تصمیم گیری توسط مدیران و کارکنان آن است، چنانچه تکامل تدریجی سیستم حسابداری مدیریت از سیر 

محسوب خواهد شد. سیستمهای تکاملی سازمان عقب بیفتد، این سیستم در واقع ترمزی برای مواجهه با محیط درحال تغییر 

های عملیاتی را گزارش می کنند. بنابراین، سازمان ها باید  های مالی و غیرمالی فعالیت حسابداری مدیریت نتایج اندازه گیری

با تغییرات محیط سازگار شوند و حسابداری مدیریت نیز باید خود را با تغییرات سازمان هماهنگ کنند. به این ترتیب، 

مدیریت درحقیقت بررسی یك فرآیند است و محدود به مجموعه ای از روش ها است با این وجود درک مفاهیم حسابداری 

 (.1393)احمدی آستانه و کریم پور امشلی، حسابداری مدیریت نیز مستلزم شناخت سازمان و نیروهای موثر بر آن است

 هدف های اصلی حسابداری مدیریت -12

 دیریت را می توان به شرح زیر برشمردهدف های اصلی حسابداری م    

 تامین اطالعات موردنیاز مدیران برای تصمیم گیری و برنامه ریزی •

در تصمیم گیری های با اهمیت، مدیران واحدهای انتفاعی عمال بر اطالعات حسابداری مدیریت اتکا می کنند. اطالعات 

ن از آن ها برای تصمیم گیری های مهم استفاده کرد. یکی از حسابداری مدیریت باید ویژگی های خاصی داشته باشد که بتوا

ویژگی های با اهمیت اطالعات حسابداری مدیریت، مربوط بودن است، یعنی این اطالعات باید با مسئله یا تصمیم در دست 

ار گیرد زیرا با گذشت بررسی مرتبط باشد. هم چنین این اطالعات باید به موقع باشد و به موقع در اختیار استفاده کنندگان قر

زمان ممکن است ارزش اطالعات از بین برود. به موقع بودن اطالعات حسابداری مدیریت از این لحاظ اهمیت دارد که این 

اطالعات غالبا برای کنترل عملیات روزمره بکار گرفته می شود. حتی ممکن است در برخی موارد، دسترسی به موقع به 

بهتر از دریافت دیرتر اطالعات دقیق باشد. از جهت دیگر اطالعات حسابداری مدیریت باید صحیح اطالعات تقریبی به مراتب 

باشد زیرا به موقع ترین اطالعات در صورت صحیح نبودن ارزش چندانی ندارد. مثال برآورد نادرست مطالبات مشکوک الوصول 

راه سازد. بنابراین صحیح بودن یك پیش شرط با ممکن است مدیران را در تصمیم گیری در مورد سیاست های اعتباری گم

 .اهمیت برای اطالعات مربوط و به موقع حسابداری مدیریت است

 کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیت های عملیاتی •

العات رهبری و کنترل عملیات روزمره نیازمند مجموعه متنوعی از اطالعات مربوط به فرایند تولید یا ارائه خدمات است. اط

حسابداری مدیریت غالبا از طریق وظیفه جلب توجه به مدیران کمك می کند. گزارش های حسابداری مدیریت به ندرت 

ممکن است مسائل تصمیم گیری مدیریت را حل نماید. اما این اطالعات معموال توجه مدیران را به مباحثی جلب می کند که 

 .است نیازمند مهارت های مدیریتی آنان 

  گیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای اهداف سازمانان• 

یك مقصد کلیدی حسابداری مدیریت این است که انگیزه الزم را در مدیران ایجاد کند که فعالیت های خود را در راستای 

. در تهیه بودجه، دستیابی به هدف های سازمان متمرکز نمایند. یکی از راه های دستیابی به این مقصد، بودجه بندی است

مدیریت ارشد سازمان تعیین می کند که چگونه منابع در دسترس باید به فعالیت های مختلف تخصیص یابد و کدامیك از 

 .فعالیت ها باید مورد تاکید قرار گیرند

 سنجش و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه، مدیران و سایر کارکنان سازمان •

و کارکنان برای رهبری فعالیت ها در راستای دستیابی به هدف های سازمان، ارزیابی یکی از روش های انگیزش مدیران 

عملکرد آنان است. این قبیل اندازه گیری ها را می توان به عنوان مبنایی برای تشویق، ارتقا یا اهدای مزایای مالی به کار 

حدهای تابعه نظیر بخش ها، خطوط تولید، مناطق گرفت. حسابداری مدیریت عالوه بر اندازه گیری عملکرد اشخاص، عملکرد وا

جغرافیایی و امثال آنها را ارزیابی می کند. این ارزیابی ها به مدیران واحدهای تابعه کمك می کند تا به باالترین سطح ممکن 
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پذیری اقتصادی عملکرد در واحدهای تحت کنترل خود برسند. عالوه بر این، از اینگونه ارزیابی ها می توان در سنجش توجیه 

 (.1391د)شباهنگ، طرح ها و سرمایه گذاری ها نیز استفاده کر

 مجازی های سازمان در تیریمد حسابداری ستمیس الزامات -13

 برخی از اقتضایی(، باشد)تئوری مدیریت مختلف اطالعاتی نیازهای برای موثر خدماتی ابزار یك مدیریت حسابداری اینکه برای   

 برای حسابداری اساسی ارزشی ( بایستی ... و فرهنگ، ساختار، استراتژی، مانند )عواملی آنها در انطباق یجادا و سازمانی عوامل

 نیازمندی و الزامات و رقابتی محیط با که دارد ادعا سازمانی، نوین های مدل با همراه مدیریت حسابداری .باشند داشته مدیریت

 شوند. ویژگی می نامیده منعطف یا مجازی سازمانی ساختارهای نوین، دل هایدارد. این م سریعی انطباق پذیری مشتری های

 :از عبارتند مجازی یك سازمان اساسی های

مقابل  در ساختارش بطوریکه گیرد؛ می شکل دانش، تولید ظرفیت با اطالعاتی جریانهای از ای شبکه بصورت سازمان( الف

چنین . شود نزدیك مشتریان به ارتباطات و منابع از استفاده با است درقا و باشد می منعطف و داده نشان واکنش تغییرات

 .کند می فعالیت پرسنل نمودن متشکل و نمودن مجهز اساس بر و دارد سازمانی و فردی یادگیری بر زیادی تاکید سازمانی

 (.گیرد می صورت صف های بخش به و پایین سطوح به گیری تصمیم قدرت توزیع) است غیرتمرکز سازمانی ساختار( ب

نماید  ایجاد منسجمی استراتژی باید ارشد مدیریت. کشاند می چالش به را سازمان ارزشهای و رسالت ساختاری چنینی

 .ندهد دست از را خود جهانی انداز چشم سازمان تا نموده پذیر امکان را ارزشها شدن همراستا بطوریکه

مجازی  سازمان در. شوند می پیچیده و سخت بسیار سنتی ارزش یرهزنج تقسیمات خاطر به سازمانی واحدهای مرزهای( ج

 .است حاکم متغیر روابط با ارزش های زنجیره از ترکیبی

بندی  پیکره که هایی ویژگی به عنایت با و مجازی، سازمان فلسفه تحت سازمانی جدید مدلهای این گیری شکل به توجه با

 همانند سازمان گرفتن نظر در به توجه با اول، وهله در بود؟ خواهند بمناس سیستمهایی چه کنند، مشخصمی را سازمان

. بگوییم سخن سازمانها در مدیریت حسابداری سیستم برای مهم نکته دو درباره توانیم می اطالعاتی، های جریان از شبکه ای

 می ترکیب آن در طالعاتیا جریانهای از ای شبکه که اطالعاتی سیستم یك شبیه مدیریت حسابداری سیستم یك طرف، از

 نمودن همراستا منظور به بلکه است پذیر امکان اطالعاتی های فناوری از استفاده با تنها نه که ترکیبی. گردد می شود، طراحی

 در که ای مساله همچنین، .باشد می ضروری هستند، حیاتی و مهم بسیار بازرگانی مدیریت در امروزه که انسانی، و عوامل فنی

 می استراتژیك فرایند محوریك بر دانش کنترل و ایجاد بر تاکید است، یافته ای فزاینده اهمیت مدیریت و سازمان امروز دنیای

 سیستم نتیجتاً،. حاصل گردد رقابتی مزیت دارد، وجود سازمان در که دانشی از اولیه مواد همانند که منظور بدین باشد؛

 پذیری رقابت حفظ توانایی برای شود منبعی به تبدیل تا گیرد قرار نظر مورد یكاستراتژ رویکردی با باید مدیریت حسابداری

 بر مدیریت) مدیریت رقابتی اهمیت به توجه با. نمایند تسهیل را سودآوری که کند ارائه را اطالعاتی و اقتصادی، واحدهای

 ، مشارکت(پذیری انعطاف-زینهه-زمان-کیفیت: اولویتها مستمر بهبود محوری، مشتری اصلی، های توانمندی مبنای

 گرفته می نظر در سیستمی عنوان به مدیریت حسابداری سیستم که کند می گسترده آنقدر را موضوع قلمرو استراتژیستها

همه  و گرفته قرار استفاده مورد گیری تصمیم سطوح تمامی در بوده، هماهنگ سازمان استراتژیك گیری جهت با که شود

و  سنجش از فراتر چالشی با باید مدیریت حسابداری سیستم مفهوم، این در. دهد می قرار نظر مد را مدیریت مهم های جنبه

 .کند مقابله ناملموس منابع ارزیابی

درجهت  کننده تسهیل عامل یك باید مدیریت حسابداری سیستم که یابیم می در منعطف، سازماندهی بحث با مقایسه در ثانیاً،

 پذیری سازمانی انعطاف به مدیریت حسابداری سیستم که صورتی در .باشد منعطف باید خودش لذا شد،با سازمانی پذیری انعطاف

 و کیفیت ها، دستاوردها، هزینه ارزیابی برای سازمان ارزش های زنجیره همه از مهمتر -گیرد بر در باید را فعالیتها همه کند کمك

 از و سازمانی بازسازی از فرایندهای اطالعات، از نوع این .کند تحلیل و تجزیه را افزوده ارزش و دربرگرفته را فعالیتها اجرای زمان

 .کند حمایت می فعالیتها، ساختن مرتبط و سپاری برون های مکانیزم کاربرد بوسیله عمودی تفکیك
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حسابداری  سیستم بوسیله موجود، منابع و روابط تغییر توانایی با مجازی سازمانیِ ساختار یك منعطف عملکرد دیگر، طرف از

 سازمانی منطبق شرایط با سریعاً بتواند که بپذیرد را ساختاری است مجبور مدیریت حسابداری سیستم .است برآورد قابل مدیریت

 .کند حفظ را خود اثربخشی و شده

می  مشاهده جازیم سازمان یك در که هم با مرتبط ارزش های زنجیره ترکیب بوسیله سازمانی محدودیتهای شدن پیچیده ثالثاً،

و  نماید ایجاد را سازمان از جهانی اندازی چشم و بوده محور بازار مدیریت، حسابداری سیستم که کند می ایجاب شوند،

واحدهای  بین فایده-هزینه متقابل های وابستگی و سازمان فعالیتهای جامعِ ارزیابی جامع، معیارهایی مولد، کامالً فرایندهایی

 .باشد هداشت مدنظر را فرعی

برای  عاملی همانند باید مدیریت حسابداری سیستم آید، می حاصل سازمانها نوع این در که تمرکزی عدم با مقایسه در نهایتاً،

و  بوده مبتنی دانش بر که سازمانی در مهم بسیار ای وظیفه -شود گرفته درنظر انسجام و سازگاری یا هماهنگی از حمایت

شاخص  از ای مجموعه از استفاده هماهنگی، های مکانیسم از یکی .گیرند می شکل کارکنان همه بوسیله آن در کاری جریانهای

 تر از مهم معیارها این گرفتن قرار جایگاه دیدگاه، این در بطوریکه بوده مرتبط مدیریت حسابداری سیستم با که معیارهاست و ها

 سازمان موثر در افراد عملکردهای نمودن همراستا در باید مجازی سازمانهای در مدیریت حسابداری سیستم.آنهاست محتوای

 را یك سازمان که ارزشها از ای مجموعه -باشند مشترک انداز چشم یك با مطابق و بوده هم با جهت هم عملکردها این تا باشد

 و این انسجام این،بنابر و بوده سهیم و شریك آن در کارکنان همه و یافته بسط سازمان کل به و کنند می تعریف و تعیین

 (.1999اجرا )روبرتز، در تا گیرد می قرار مدنظر طراحی در بیشتر یکپارچگی

 

 

 

 متوازن ازییامت کارت های یفعل طرح -14

است که به عنوان مدل ما محسوب می شود  متوازن های امتیازی کارت تکنیك استراتژیك، مدیریت حسابداری ابزارهای از یکی

و  چندگانه اهداف ساختن مرتبط برای ابزاری عنوان به را متوازن امتیازی کارت های نورتون، و کاپالن ،1990 دهه اوایل در.

 .نمودند ارائه هستند، ناملموس منابع از استفاده و نوآوری و ها توانمندی مبنای بر آنها به دستیابی درصدد سازمانها که هماهنگ

در  که است غیرمالی و مالی معیارهای دربردارنده که است متوازن دهی گزارش منسجم سیستم یك متوازن، امتیازی کارتهای

 کار، و و کسب داخلی فرایندهای مشتری، مالی، عوامل : از عبارتند عامل چهار دارند. این قرار هم به وابسته عامل چهار با ارتباط

 روش علیّ یك به که گیرد می دربر قدامات راا و اهداف معیارها، موضوعات، عوامل، از ای مجموعه سیستم این .رشد و یادگیری

 .شود می مرتبط سازمان در ارزش ایجاد نحوه از جامع

 مشخص نمودند: را عوامل این بین موجود روابط در توازن های (ویژگی1992) نورتون و کاپالن

معیارهای  رجوع(و ارباب و )سهامداران بیرونی معیارهای بین توازن ب( مدت، بلند و مدت کوتاه اهداف بین توازن الف(

 .ذهنی و منعطف معیارهای سایر و سخت معیارهای بین ج(توازن یادگیری(، و رشد و سازمان درون کاری درونی)فرایندهای

و  ادغام عملیاتی کنترل ابزارهای با باید استراتژی سازی پیاده در کنترلی ابزار یك عنوان به متوازن امتیازی کارتهای همچنین،

که  است مالی شاخص های و عوامل بوسیله استراتژی اجرای نشاندهنده مالی، دیدگاه یا مالی، معیارهای ردد. بخشگ یکپارچه

 استراتژی اجرا آیا که دارد داللت امر این بر و دهد می نشان خالصه بطور را گذشته سنجش قابل اقتصادی دستاوردهای و پیامدها

 می موضوعات مرتبط این خاص با بطور چرخه این خیر. اهداف یا است بوده موثر رانسهامدا نظر در سازمان تصویر بهبود در شده

 معیارهایی .دارند فاصله سنتی مالی معیارهای از شاخص ها نقدینگی. این جریان های ایجاد یا فروش رشد سرمایه، شود: بازگشت

 ارزش نزدیك هستند، مانند جدید مالی معیارهای به بیشتر و ... و نقدینگی خالص، نتیجه ناخالص، سرمایه، سود مانند برگشت

 .نقدینگی افزوده ارزش و بازار افزوده ارزش اقتصادی، سود اقتصادی، افزوده
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 را در سازمان مختلف کارهای و کسب عملکرد نتایج و است همراه غیرمالی و مالی معیارهای با مدل، در مشتریان بخش یا دیدگاه

 هزینه در ارزش استراتژی، آیا دهد نشان تا نماید مشخصمی کند، می رقابت آن در سازمان که یبازارهای و رجوع ارباب بخشهای

 .محصول توسعه و گیری شکل مرحله کنترل مانند هایی هزینه دارد. جدید محصول های

 منعطف و منسجم مدیریت حسابداری سیستم یک ایجاد برای فناوری اطالعات راهکارهای -15

که  است آورده ارمغان به امروز سازمانهای برای را توجهی قابل اطالعاتی های پردازش و ارتباطاتی امکانات اطالعات، فناوری  

با روش  توانند می جدید سازمان ها نسل تکنولوژیکی، ابزارهای این های مزیت و ها قابلیت به توجه نبود. با تصور قابل این از پیش

اعضای  تمامی اینکه از اطمینان حال عین در و اطالعات حداکثر آوردن دست به کنند: مقابله مهم مساله دو با جدیدی های

 باید اطالعات که شود مشخص کنیم، توجه اطالعات های ویژگی بر اگر .باشند داشته دسترسی اطالعات این به توانند می سازمان

 شکلی به باشند، حصول قابل مقتضی مکان و انزم در باشند، کامل و صحیح دقیق و کافی، باشند، مناسب کیفیت، و میزان نظر از

 عبارت اطالعاتی ابزارهای وظیفه باشد. هزینه کم آن ها آوردن بدست و گیرد نیاز دارد قرار آن به که فردی اختیار در آسان و ساده

 می ها، داده دازشپر سرعت در نوین های فناوری قابلیت های به توجه با که بدست آمده، اطالعات کیفیت تضمین از بود خواهد

 را اطالعات فناوری تحلیل، قدرت و سرعت های ویژگی داد. این انجام سازمان مورد اطالعات در قوی هایی تحلیل و تجزیه توان

استراتژیك  می  مدیریت حسابداری ابزارهای از که یکی متوازن امتیازی کارتهای مدل از برای حمایت آل ایده ابزارهایی به تبدیل

 های ویژگی به توجه با و عامل یا هر بخش هر به توجه با توان می متوازن، امتیازی کارتهای اجزای به مراجعه با .مایدن باشد،می

 ارتقای در طرف یك از که است از منابعی استفاده مستلزم مشتری، عامل مثال، برای اختصاص داد. آن برای را مناسب ابزاری آن،

 را مشتریان از آمده بدست های داده دیگر، بتواند طرف از و باشد موثر ارتباطاتی ابزارهای ریقط از مشتریان نظر در سازمان تصویر

 برنامه اطالعاتی ابزارهای طریق از و آید به دست مشتریان های ویژگی از جامع دانشی تا داده قرار تحلیل و تجزیه مورد دقت به

 هم نوعی به سازمان دانش، و مشتریان به نزدیك بودن مزیتهای ردنک ترکیب پذیرد. با انجام سازمان توسط مناسبی های ریزی

 محصوالت ارائه امکان تنها نه اینترنت، جهانی در شبکه سازمان یابد. حضور می دست مشتریان به بهتر رسانی خدمت برای افزایی

 انجام امکان بلکه شود، می مرتفع وهبالق مشتریان مشکالت اولیه از یکی ترتیب بدین و سازد، می فراهم را سازمان های فعالیت

 مربوط ابزارهای از استفاده با و خدمات و کاالها سازی و تجاری ارتباطی سیستمهای از استفاده با نیز الکترونیك تجارت فعالیتهای

 مخزن و عاتیاطال پایگاههای بوسیله که مشتریان تمایالت و تحلیل تجزیه ابزارهای از توانیم می دوم، مورد در .گردد می حاصل

 در که ابزارهایی طریق از تا سازد می وادار را ها سازمان امروز، متغیر و پویا محیط .کنیم استفاده شوند، می پشتیبانی ها داده

 مبذول سازمانی یادگیری به کافی توجه کامپیوتری، یادگیری سیستمهای گیرند، یعنی می قرار سازمان اعضای همه دسترس

 .نمایند

عمدتاً  -منابع مدیریت از عبارتست عوامل این وظیفه .دهند می نشان را مشترکی های ، ویژگی)مالی و درونی(ریآخ عامل دو

نیز  را ارتباطاتی ابزارهای توانند می عوامل این .مشتریان و سهامداران انتظارات تحقق منظور به نتایج بهترین کسب برای -مالی

افزارها  گروه یا مشارکتی کار و کاری های جریان سیستمهای یا و کارگروهی طریق از تولید فرایندهای به که باشند داشته دربر

 (.2004کند)مولینر و رویز، می کمك

 مهمترین تاثیرات فناوری اطالعات بر حسابداری مدیریت -16

 برقراری یك سیستم اطالعاتی حسابداری مناسب در جهت جمع آوری، پردازش و نگهداری اطالعات -

 تصمیم گیری درست با استفاده از اطالعات دقیق کمك به -

 سرعت بخشیدن به کارها -

 بهبود سیستم ها پشتیبانی حسابداری مدیریت -

 بهبود اثربخشی و کارایی سازمان -

 آن  های اقتصادی هدایت و راهبری فعالیتو  های استراتژیك سازمان گیری ها و تصمیم گیری جهتکمك به مدیران  -

 یگیر نتیجه -17
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گیری از امکانات فناوری اطالعات  فناوری اطالعات، حسابداری مدیریت را دگرگون ساخته است حسابداری مدیریت با بهره  

 .ها داشته باشد های مالی و عملیاتی در سازمان دهی فعالیت گیری گزارش می تواند نقش به سزایی در نگرش و جهت

الت اساسی در حسابداری مدیریت ایجاد کرده است. اینك مدیران سطوح عالی ها، تحو به کارگیری فناوری اطالعات در سازمان

 حسابداری . سیستمآورند  های حسابداری مدیریت روی می های عملیاتی نرم افزاری به سوی سیستم سازمان از سیستم

چه بسا  .است پذیر مکاناطالعات و اینترنت ا فناوری مبنای بر که سیستمی مجازی ، سازمانهای در منعطف و منسجم مدیریت

ی گذشته موجب کم رنگ شدن نقش  شرایط اقتصادی دو دهه. فناوری اطالعات، حسابداری مدیریت را دگرگون ساخته است

سازی، اقتصادی کردن  های اقتصادی کشور شده بود، اما به تازگی با حرکت به سمت خصوصی حسابداری مدیریت در بنگاه

های اقتصادی به خوبی نمایان گشته است. حسابداری  تی، جای خالی حسابداری مدیریت در بنگاهها و ایجاد بازار رقاب فعالیت

ای را  مدیریت یك سیستم اندازه گیری برای گردآوری اطالعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه

حسابداری مدیریت . کند ازمان، خلق و حمایت میهای فرهنگی را برای به دست آوردن اهداف استراتژیك س هدایت و ارزش

گیری است و محدوده آن شامل اطالعات عملیاتی مانند نقص یا کمبود واحدهای تولید شده است.  ماهیتا یك فرایند اندازه

. استراتژیك کلیدی تعیین شده استو اصول هدف از حسابداری مدیریت کمك به یك سازمان به منظور رسیدن به اهداف 

روی سه بعد کیفیت ، زمان و هزینه استوار است. مشتریان انتظارات مختلفی از حاالت و کیفیت قابل  یازات رقابتی برامت

برای  .آنها بهای تمام شده، زمان و چگونگی تحویل محصول یا خدمتشان را مد نظر قرارمی دهند اعتماد به محصول را دارند،

تولید کنندگان باید به صورت همزمان روی سه بعد کیفیت، هزینه و زمان رقابت راضی نگه داشتن مشتریان و رقابت با سایر 

گیری از فناوری اطالعات در حسابداری  در این میان، بهره .این سه عنصر یك مثلث استراتژیك را تشکیل می دهند .کرد

های مختلف افزایش دهد. چه  ا و سازمانه های اقتصادی بنگاه تواند توان کاربردی آن را در هدایت و راهبری فعالیت مدیریت می

ها و  ها، مسئولیت آن که، مدیران برای داشتن یك سیستم حسابداری مدیریت مناسب و کارا نیازمند اطالعات کافی از سیستم

ها  ی حسابداری مدیریت و دیگر حوزه های جامع اطالعاتی در حوزه فرایندهای مورد نیاز هستند. نتایج به دست آمده از سیستم
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