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 چکيده

 شرفتیبر پ دی( با تاکFA) یمال ی( و حسابدارMA) تیریمد یحسابدار ییمقاله، همگرا نیدر ا

 یدر دامنه فن ییهمگرا نیموضوع که چگونه ا نیشد هاست و ا ی( بررسITاطالعات ) یفناور یها

 یمورد بررس ابد،ی یانعکاس م یو رفتار یشود و چگونه در حوزه سازمان یظاهر م یکیو تکنولوژ

 ینگر حسابدار ندهی( با چشم انداز آ2008توسط همر و البرو ) یلیمدل تحل یقرار گرفته است. طراح

 یبرا یچهارچوب مفهوم کیو  دیگرد یتیریمد یمنجر به حرکت رو به جلو در حسابدار یمال

 کی( به عنوان ITاطالعات ) یچارچوب، فناور نینموده، مطابق با ا جادیا ییهمگرا نیا لیتحل

 یداربا حساب تیریمد یحسابدار ییعامل بهبود در جهت همگرا ایمحرک  زور،یکاتال نده،کن لیتسه

مر است که توسط ه یزیگسترده تر از آن چ اریبس یا دهیپد ییشو همگرا یبه کار گرفته م یمال

 یعمد یساز کپارچهیشامل  یو تکنولوز یدر حوزه فن ییهمگرا نیاست. ا دهیگرد جادیو البرو ا

و  یروش ها و استانداردها است. در حوزه سازمان بیو ترک یو نرم افزار یاطالعات یها ستمیس

 ییهمگرا نیو همچن ندهایمطابق با نقش ها و فرا یسهو ای یعمد یشامل رفتارها زین یرفتار

 جهینت نیباشد. بر اساس مشاهدات به دست آمده چن یم فیمطابق با کار و وظا یسهو ایو  یعمد

 دهیدر هم تن تیریمد یاغلب با حسابدار ،یمال یعناصر حسابدار یبه جلو روشد که حرکت  یریگ

و  یجلوتر از دامنه رفتار یو تکنولوژ یدر حوزه فن ییرسد همگرا یهستند و بالعکس و به نظر م

موارد نقش  یدر برخ یحت ایاطالعات نقش مهم و  یمشاهدات فناور شتریاست. در ب یسازمان

 کند. یم فایا ییهمگرا ندیه در فراکنند نییتع

و  یمل یحسابدار ییهمگرا ت،یریمد یحسابدار ،یمال یحسابدار :يديکل واژگان

  .اطالعات یفناور ت،یریمد یحسابدار
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 2داود مژدکانلو، 1ییخزا نيمحمد حس

 خانه کارگر واحد مشهد یکاربرد یمرکز علم یکاربرد یدانشگاه علم سیرئ1 
 واحد مشهد یخانه کارگر یکاربرد یمرکز علم یکاربرد یمعاونت پژوهش و مدرس دانشگاه علم 2
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 مقدمه

، FA یمال یو هم حسابدار MA تیریمد یحسابدار یها تیاست که هم فعال رییدر حال تغ دهیپد کی یحسابدار

شوند. در مطالعه  یمجدد هستند و با گذر زمان همگرا م فیآن به طور مستمر در حال تحول و تعر میها و مفاه یتکنولوژ

حرکت رو به جلو، منجر  کیدر  یمال یکه توسعه حسابدار کردند انی( انجام شد، آن ها ب2008که توسط همر و البرو ) یلیتحل

به دو شاخه مجزا تحت  تیاز لحاظ ماه یحسابدار یبند میخواهد شد. آن ها در مورد تقس تیریمد یحسابدار شرفتیبه پ

با استفاده از  وددو پژوهشگر در مقاله خ نیکردند. ا یدر پژوهش ها، ابراز نگران یمال یو حسابدار تیریمد یعنوان حسابدار

 ،یمال یگزارشگر یها یژگیو و ستندیمستقل از هم ن یو حسابدار تیریمد ینشان دادند که حسابدار یکیمدل تئور کی

 یکیوژو تکنول یدر حوزه فن ییآن ها همگرا هیقض نیدهد. به منظور اثبات ا یقرار م ریرا تحت تاث تیریمد یحسابدار تیفیک

 ییهمگرا نیکه ا نیا ایدر عمل اشکار خواهد شد و  ییهمگرا نیپرسش که چگونه ا نیا حکردند. بدون طر یرا مدل ساز

شواهد  نی( نخست2011(. بن برگر و انجل کورت )1992، 1991 یکووسکی)اورل ریخ ایدارد  یو سازمان یبا حوزه رفتار یارتباط

است.  یو سازمان یاثرات رفتار یکه دارا دارائه کردن یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار ییهمگرا یرادر خصوص چگونگ

 یو همکار تیریمد دگاهیکنترل از د شتریب یاثربخش جهیثبات و در نت شیمنجر به افزا ییهمگرا نیآن ها ا یها افتهیمطابق 

 نیجرا انریمد یبرا دیداده با گاهیپا کی ایو  تیریاطالعات مد ستمیس کیخواهد شد.  یکنترل کننده ها و حسابداران مال نیب

 .ردیصورت گ یو استفاده از آن به آسان یاز اطالعات مرتبط را فراهم کنند که دسترس یدیمف

امکان  نیا نیشود. همچن یم رهیذخ یوتریکامپ یها ستیشده و به کمک س یاطالعات در حجم باال جمع آور امروزه

اطالعات  یموجود باشند. فناور یعموم یاز اطالعات قابل دسترس در کسب و کارها و شرکت ها یادیز ریوجود داد که مقاد

(ITنقش اصل )یارحسابد یاطالعات یها ستمیرا در توسعه س ی (AIS )برنامه  یها ستمیکند. به عنوان مثال اتخاذ س یم فای

هبود ب رانیمد یرا برا یبه اطالعات حسابدار یبه اطالعات و زمان دسترس یابیسهولت دست تیفی( کERPمنابع سازان ) یزیر

 بخشد. یم

 دینما یرا بررس یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار نیارتباط ب یچند وجه تیاست که ماه نیمقاله ا نیا یاصل هدف

 مقاله عبارتند از: نیرو اهداف ا نیاز ا

 آنها  ییهمگرا ژهیبه و تیریمد یو حسابدار یمال یحسابدار نیکردن ارتباط ب یو مفهوم یساز یتئور •

 یکیولوژو تکن ینه تنها در حوزه فن تیریمد یو حسابدار یمال یحسابدار نیب ییموضوع که چگونه همگرا نیا حیتوض •

 .ابدی یبازتاب م زین یو رفتار یبلکه در حوزه سازمان

ه است. به کار گرفته شد میمستق ریغ یبه عنوان شاهد تجرب یمطالعات قبل ییاز همگرا یحیتشر یمنظور ارائه مثال ها به

با فرض  یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار ییهمگرا یبرا یاست ابتدا چارچوب مفهوم ریمقاله به شرح ز نیساختار ا

( یانو سازم یرفتار ،یکیو تکنولوژ ی)فن ییاطالعات حوزه همگرا یفناوراست. سپس نقش  هیآن ها ارائه گرد یقبل ییواگرا

 یسازمان و یو رفتار یکیو تکنولوژ یدر دو حوزه فن ینظر یاست. دوم، مبان دهیاضافه گرد جیو نتا ییهمگرا یهراه با آشکارساز

 است. دهیآن اشاره گرد یاهدانشگ یامدهایو پ نهیزم نیمباحث مهم در حال ظهور در ا است. سوم به دهیگرد حیتشر

 

 پژوهش  یروش شناس
 یو نظر کیتئور یو از نوع پژوهش ها یدر چارچوب مطالعات کتابخانه ا یخیحاضر، روش شناخت تار قیتحق روش

 یحسابدار ییهمگرا نییتب یبرا یمفهوم یارائه چارچوب قیباشد. هدف تحق یمرتبط با موضوع م قاتیتحق نهیشیبر پ یمبتن

 یم یدر حوزه حسابدار ییآن دانش افزا جهیو نت ییهمگرا نیاطالعات در ا یبر نقش فناور دیبا تاک تیریمد یو حسابدار یمال

 باشد.
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 پژوهش  نهيشيبر پ يو مرور ينظر یمبان
و  تیریمد یحسابدار میبه کار برده شده است. مفاه نیولیل یمقاله طبقه بند نیدر ا یساز یتئور حینظور تشر به

 یبن ییمقاله همگرا نیشود. در ا یبه کار برده م یدانشگاه اتیاست که در ادب ییاز تفاوت ها یینمونه ها یمال یحسابدار

 یکیوژو تکنول یآن در حوزه فن راتیاطالعات و تاث یتمرکز بر نقش فناور ابه طور متقارن ب یما یو حسابدار تیرید یحسابدار

(T&Tو ن )یو رفتار یدر حوزه سازمان زی (B&Oبررس )اطالعات یفناور ریبا در نظر گرفتن تاث گریشده است. به عبارت د ی ،

 بر افراد و ییهمگرا نیا چگونهشوند و  یهمگرا م یکیو تکنولوژ یدر حوزه فن یمال یو حسابدار تیرید یچگونه حسابدار

 نیارتباط ب تیکند که ماه یم قیمحققان را تشو ریها سا تیفعال نیگذارد. ا یم ریتاث یو سازمان یسازمان ها در حوزه رفتار

به دست آمده در  جینتا قیآن از طر ریو هم در تفس دیجد یرا هم در طرح پژوهش ها یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار

 یکردیور نیچن نیباشد. همچن یم دیمف زین یاهداف پژوهش یدو بخش و توسعه آن برا نیا نیارتباط ب. در مجموع رندینظر بگ

 یتواند در گزارشات مال یم یحسابدار تیفیدهد که چگونه ک یموضوع ارائه م نیاز ا یاستاندارد گذاران درک مهم یبرا

 یدارو حساب تیریمد یمطالعه به درک گسترده حسابدار نیدر حرفه ا اغلافراد ش دیاز د ،یباشد. از نقطه نظر عمل رگذاریتاث

 کند. یکمک م یریگ میکنترل و تصم ،یمرتبط با گزارشگر یها دهیو پد یمال

 یعمد یکپارچگیهم  ییاست. در مفهوم همگرا یموضوع عصر کنون کی یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار ییهمگرا

 آن ها شکل نیبه روابط ب بیترت نیدهد. بد یسوق م گریکدیرا به سمت  یشاخه حسابدار ندویافراد، ا یها تیو هم فعال

عناصر  یها ستمیس قیو از طر رندیپذ یم ریاطالعات تاث یفناور ازروابط اغلب  نیسازد. ا یداده و آن ها را همگرا م یدیجد

 یاه ستمیاستانداردها و س ،یحسابدار یروش ها ،یاستفاده کنندگان از اطالعات حسابدار ،یحسابدار یندهای)فرا یحسابدار

 نیمشاهده است. اگرچه ا لقاب یو رفتار یسازمان زیو ن یکیو تکنولوژ یشود و در حوزه فن ی( را شامل میحسابدار یاطالعات

دو شاخه مستقل از هم هستند که در  نیوجود ا نیشود، با ا کپارچهیمجموعه واحد و  کیممکن است منجر به  ییهمگرا

 .ستیبه صورت کامل ن ییهمگرا نیهمگرا هستند اما ا یفعل طیشرا

 

  یمال يو حسابدار تیریمد يحسابدار ییهمگرا یمفهوم چارچوب
 است: ریز یپرسش ها هیبر پا یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار ییهمگرا یمفهوم چارچوب

 ست؟یچ یاطالعات حسابدار ییهدف نها.1

 چگونه است؟ یحسابدار ریتحوالت اخ یریعملکرد و جهت گ.2

 هستند؟ لیدخ یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار ییاطالعات در همگرا یو فناور نینو یها ستمیچگونه س.3

ه مشاب یها یژگیارائه شده است. و ییهمگرا نیا جیاز نتا ییدر بخش سه مثال ها ،یچارچوب مفهوم نیا یریبه کارگ با

بر  تیریمد یحسابدار ریدهد که تاث ی( مشاهده شده است که نشان م1996رد مطالعه ژوزف و همکاران ) ییهمگرا نیا

( و لوکا 1998ها توسط گرانلند و لوکا ) یژگیو نیا نی. همچنودش یم دهیبزرگ عضو بورس د یدر شرکت ها یمال یحسابدار

کرده بود،  هیته یگزارش تیریمد یحسابدار راتییمطالعه خود در خصوص تغ( در 2007است. لوکا ) دهی( مستند گرد2007)

 شده بود. هیبا هم ته یجداگانه و مواز یها ستمیبر س هیبا تک یگزارش و

 

  يحسابدار یینها هدف
 ی( در حسابدار2000 مرمن،ینمود )ز میتقس یریگ میتوان به دو دسته کنترل و تصم یرا م یحسابدار یینها هدف

. در شود یپاداش م یها ستمیس نیو همچن یو فرهنگ یادار یکنترل ها ک،یبرنتیسا ،یزیکنترل شامل برنامه ر ت،یریمد

(. در 2008و براون  ی، مالم2003 مویکاهیو ا ی)مالم تاس یاتیو عمل کیاستراتژ ماتیشامل تصم یریگ میکه تصم یحال

 هیرمانسبت به س ژهیپاسخگو است، به و نفعینسبت به افراد ذ ریکنترل به مباشرت اشاره دارد که در آن مد یمال یحسابدار

 هیران تهگذا هیسرما یکه برا یاطالعات یریگ میتصم ندیشده است. در فرا نیآن ها تام قیکه از طر یگذاران. با توجه به منابع
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رسد که روش  ی(. اگرچه به نظر م2008آگاهانه اتخاذ کنند )همر و البرو  ماتیشود تا آن ها بتوانند تصم یابیارز دیشود با یم

است که در باال  یزیبه آن چ هیآن ها شب ییاست اما هدف نها گریکدیمتفاوت از  یمال یو حسابدار تیریمد یها در حسابدار

بهبود  قیاز طر تیریمد یحسابدار(. در مجموع FA( مباشرت )MA( و کنترل )FA) یابی( ارزMA) یریگ میماشاره شد: تص

ت اس ینظام تیریمد یکند. حسابدار یسازمان به خلق ارش سازمان کمک م کی یاعضا تیریو مد یریگ میتصم ندیدر فرا

ناسب م ینموده، رفتارها تیرا هدا رانیمد تیکه فعال یحواست به ن یاتیو عمل یاطالعات مال هیو ته یریآن اندازه گ فهیکه وظ

 یرودپشت یکند. )رهنما یبانیسازمان را خلق و پشت یبه اهداف راهبرد یابیدست یبرا ازیمورد ن یو ارزش ها ختهیرا برانگ

1392) 

 یاهبردر یزیبرنامه ر ینگر برا ندهیآ یاطالعات یها ستمیگذشته نگر به سمت س یاز اهداف کنترل تیریمد یحسابدار

تمرکز  ردایمحدود و پا یرقابت یاتیعمل یها طیساالنه در مح یبر کنترل ها نیکند. همچن یحرکت م یریگ میکنترل و تصم

 در سازمان مرتفع سازد )گرانلند و ییپاسخ گو تیعملکرد و کنترل مسئول کرا به منظور در رانیمد یاطالعات یازهایدارد تا ن

 یازهایدر ن رییتغ ،یمانند رقابت جهان دیجد راتیی( تغ2010 ینماکیپالیو تا مویکاهی، ا2002 ی، گرانلد و مالم1998لوکا 

 یازهاین جهی( در نت1392 ،یدپشترو ینموده است )رهنما ایکسب و کار را پو یاتیعمل طیمح ،یدر فناور رییو تغ انیمشتر

نامه از بر تینگر به منظور حما ندهیآ کردیشده است که در آن اطالعات با رو داریپد تیریمد یحسابدار یبرا دیجد یاطالعات

 (2013و همکاران  ی، گورتزک2008 نگی، کاذر و گولد1998است )گرانلند و لوکا  ازیمورد ن یریگ میو تصم یراهبرد یزیر

 تیرینمود که در آن مد فایتوان نقش مباشرت را ا یم ،یمال یها ستمیس ژهیو به و یمال یاستفاده از اطالعات حسابدار با

 یار مو ساالنه به گ یفصل یگزارشات مال تیریاهداف مباشرت، مد یپاسخگو است. برا نفعانیدر خصوص عملکرد گذشته به ذ

 یهمزمان از حسابدار یمال ی( حسابدار2010 ینماکیپالیو تا مویکاهی، ا2005را مرتفع سازد )زف  یتا اهداف حسابده ردیگ

)جونز و لوتر  کند یکمک م یریگ میگذاران در تصم هیشده است که به سرما لینگر تبد ندهیا یابیمباشرت گذشته نگر به ارز

 ییمشابه با اهداف نها یحوزه ها یرادا تینها دری(. در دو شاخه حسابدار 2008، همرو البرو، 2008و شولتز  یرلی، ا2005

 (2013 مویکاهیو ا ینماکیپالیمشابه هستند )تا

و  همر ریمتفاوت باشد، مطالعه اخ یمال یو حسابدار یرتیمد یها در شاخه حسابدار شرفتیرسد که پ یبه نظر م اگرچه

 چیه ،یمال ینقش مباشرت حسابدار یآن ها برا یلی. مدل تحلستندیدو مستقل از هم ن نیدهد که ا ی( نشان م2008البرو )

گذاران   هیمابه طور گسترده به سر یمال یرا نشان نداد. حسابدار یمال یارو حسابد تیریمد یادغام حسابدار یبرا یمنطق لیدل

 یا برار یتا اطالعات میارتباط ده یمال یرا به حسابدار تیریمد یاست که حسابدار یکند، منطق یکمک م یریگ میدر تصم

 تیریمد یحسابدار یها ستمیس جادیا یکه برا یدقت زانی. ممیبه دست آور یمال یشرکت در صورت ها یها ییدارا یابیارز

 مویکاهیو ا ینماکیپالیمرتبط است )تا یمال یحسابدار یها یژگیبه و میاست به صورت مستق ازی( مورد نMASشرکت )

 همگرا شوند. گریکدی یبه سو یدو شاخه حسابدار نیاست که در بلند مدت ا یمنطق نی(. بنابرا2013

  یبلند مدت در حسابدار دیو د ندهیآ یمحدوده به گسترده: به سو دگاهید از

ا ر یدیموضوع الزامات جد نینگر شده اند. ا ندهیآ یا ندهیبه صورت فزا ،یتجار یها تیفعال تیو ماه یاتیعمل طیمح

ات امر منجر به استفاده از اطالع نیو تجارت محور گردد. ا ندهیبر آ یمبتن شترینموده ست که ب جابیا تیریمد یحسابدار یبرا

 یکوتاه مدت، به جا یها ینیب شیبا استفاده از پ نیاست. همچن دهیگرد یرمالیغ ینگر، شامل سنجه ها ندهیآ یحسابدار

 یریو جزا زیکند )اسکاپن یکسب و کار کمک م یندهایفرا یزیبه برنامه ر یمیمنسوخ و قد یبر طرح ها و برنامه ها هیتک

و  ندهیعملکرد آ یرمالیغ یحسابداران بلند مدت است. آن ها شاخص ها دگاهید ،یراهبرد تیریمد ی(. در حسابدار2003

(. 2000و همکاران  نگیلدی، گ1999و کشت ورز  یکنند )بمان یم هیمانند بازارها و رقبا را ته یخارج یاتیعمل طیاطالعات مح

را که از نقطه نظر  ی( است که عناصرBSCمتوازن ) یازدهیکارت امت ،یراهبرد تیریمد یابزارها نیاز مهمتر یکیدر عمل 

 یکپارچگیاست که منجر به  یمهم یارهایعناصر شامل مع نیکند. ا یاست ثبت م تیگذاران با اهمه یو سرما تیریمد

 یادیز یخواهد کرد. پژوه شها رییو نقش حسابداران تغ فهیراستا وظ نیشود. در ا یم یمال یوحسابدار تیریمد یحسابدار

به  است و حسابداران را تیریمد یدر نقش حسابدار رییارائه نمودند که مرتبط با تغ تیریمد یتوسعه حسابدار یبرا یشواهد
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، 1996دهد )ژوزف و همکاران  یسوق م ایکسب و کار پو طیدر مح یراهبرد یها یریگ میو تصم یزیاز برنامه ر تیسمت حما

 (.2001 وی، برنز و وا1998گرانلند و لوکا 

 میصمت کردیرو یمباشرت به سو کردیحرکت از رو ت،یمنصفانه و شفاف یبر ارزش ها دیبا تاک یمال یحسابدار دیجد روند

 ارزش منصفانه است. هدف یبه حسابدار یخیتمام شده تار یبها یشاخه، حرکت از حسابدار نیدر ا یادیبن رییاست. تغ یریگ

رد استاندا ندیفرا یتکامل ری(. س2007است )پنمن  یمال یگزارشگر اهداف یابیارز یخیتمام شده تار یبها یحسابدار یاصل

مشابه در سال  ی( و با روند2007آغاز شد )الندسمن  کایدر امر 1990ارزش منصفانه در دهه  یحسابدار یبه سو یگذار

 (2007اتفاق افتاد )تروبرگ  زین IFRS یدر استانداردها 2003

 یراب هیکند، ترازنامه ابزار اول یرا دنبال م ریشده در بورس، اهداف ز رفتهیپذ یشرکت ها یمال یتوسعه در صورت ها نیا

در صورت  حیصح یشود، سود اقتصاد یها به ارزش منصفانه ثبت م یها بده ییرساندن اطالعات به سهامداران است. همه دارا

 ینیب شیپ یتوانند برا ینم یجار دیو عوا ،یسال مال یارزش شرکت در ط رد راتییتغ یعنیشود  یگزارش م انیسود و ز

ارزش افزوده منصفانه در اصل شکاف نامتقارن بودن اطالعات  ی(. حسابدار2007)پنمن  رندیمورد استفاده قرار گ یآت دیعوا

 یشرکت برا تیریمد ییتوانادر سطح شرکت و  یراهبرد یرا از منظر انتخاب ها یگران مال لیگذاران و تحل هیسرما نیب

طالعات ا یپر خواهد کرد. الزامات ارزش منصفانه به عنوان منبع اصل ندهیدر آ یتجار تیموفق یها به سو نهیگز نیاستفاده از ا

 (2008رسند )همرو البرو  یبه نظر م تیریمد یحسابدار تیفیک یاصل یارزش منصفانه چالش ها یحسابدار ینگر برا ندهیآ

به  ییرا از پاسخگو یلما یحسابدار ینفعان نقش مباشرت سنت یذ ریبا سهامداران وسا تیفعال ریاخ راتییمجموع تغ در

توان  یم نیهمچن گرید یبه کل جامعه گسترش داده است. از سو ییالزامات شفاف گسترده تر و پاسخ گو یسهامداران به سو

که  یاست را مشاهده کرد. در حال دهیفراهم گرد تیریمد یگزارشگر یتاطالعا یها ستمیکه توسط س یداخل تیشفاف شیافزا

امکان وجود دارد که با استفاده از  نیسطوح باال ا رانیمد یشود برا یمرسوم در گذشته گزارش م یبه شکل کاغذ یحسابدار

 .ابندی ی( دسترسیسودآور ای ددر سطوح باال )درآم یاز امور مال یبه ابعاد چندگانه ا یکیالکترون یگزارشگر یها ستمیس نیا

در  عیوس یریجهت گ یبه سو رییتغ نینشان داده شده است که همچن 1در نمودار  یحسابدار فیتحوالت در وظا نیا

شود  یمنعکس م یهمچنان در حسابدار یخیکه اطالعات کوتاه مدت و تار میکن یم دیدهد. تاک یرا نشان م یحسابدار

 دارد. رکزنگر تم ندهیگسترده تر و آ ییبه پاسخگو یتا اندازه ا نیهمچن

  یدر حسابدار ییو همگرا یکپارچگی ی: به سونیاطالعات نو یفناور

بخش  نیبحث شد. در ا ستین گریکدیمستقل از  یمال یو حسابدار تیریمد یکه حسابدار نیدر خصوص ا یبخش قبل در

ر مختلف آن د یبا نقش ها یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار یدر ارتباط درون یرکن اساس کیاطالعات به عنوان  یفناور

 رهیجشود کل زن یم فایو کنترل ا یحسابدار یندهایاطالعات در فرا یکه توسط فناور ییشود. نقش ها یافزوده م ییهمگرا نیا

 یاطالعات طیمح کیاطالعات  ی(. فناور2011دهد )گرانالند  یپوشش م یتا نقش واسطه گر ینقش ها را از بهبود بهره ور

، آرنولد و همکاران 1991 یکووسکیکند )ارل یم لیرا تسه یریو انعطاف پذ کپارچهیبه صورت  اتیکند که انجام عمل یم جادیا

، 2003 ستنیاست )گرانالند و مور دهیگرد یاطالعات حسابدار ریو اجتناب ناپذ یاز ارکان اساس یکیبه  لی( و لذا تبد2011

 نترنتیا رینظ ییها یاستفاده از فناور قیرا از طر یامر تحقق اهداف حسابدار نی(. ا2011، گرانالند 2006و همکاران  نیونیه

 (2007و همکاران،  چاوینموده است )د لیداده ها تسه گاهیو پا ینرم افزار یها افتیره تال،یجید تو ارتباطا

 یاز نرم افزارها یاست که از مجموعه ا یواحد تجار تیریمد یبرا کپارچهی یمنابع سازمان نظام یزیبرنامه ر ستمیس

درون  کسب  کار در یندهایها و فرا تیفعال هیتواند کل یشده که م یطراح یبه گونه ا ستمیس نیشده است. ا لیجامعه تشک

دهد  ینشان م دیجد قاتی(. تحق1392 یرودپشت یرا فراهم سازد )راهنما کپارچهی تیریمد طیکرده و شرا کپارچهیسازمان را 

 یو خارج یداخل یندهایمنابع سازمان هر دو فرا یزیبرنامه ر یها ستمیانند ساطالعات م یدر فناور دیجد یها یکه نوآور

 یانالند و مالمکند )گر یم جادیا تیریکنترل مد یبرا یعتریوس یمبنا نی. بنابرادینما یم کپارچهیکرده و  یبانیشرکت را پشت

 ی( به صورت مشابه سازمان ها2005 ینماکیپالی، گرانالند و تا2003، هارتمن و واسن 2003 ستنی، گرانالند و مور2002

کرت ش یداخل یکنند که در آن گزارشگر یم کپارچهیرا  یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار یها ستمیو س ندهایفرا یتجار
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 ییمطالعات همگرا نی(. بر اساس ا1998، گرانالند و لوکا 1996کند )ژوزف و همکاران  یم جادیا تیریمد گزارشات یبرا ییمبنا

 نیشود. ا یم جادیا ایشده و  لیتسه یحسابدار نینو یاطالعات یها ستمیتوسط س یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار

واند ت یاطالعات م یبر است. فناور نهیاغلب هز یساز ادهیپ چهدارند اگر یتر نییپا ینگهدار نهیهز یتالیجید یها ستمیس

 کپارچهیاطالعات  تیفیک نیرا کاهش دهد. همچن یکردن اطالعات حسابدار کپارچهیپردازش معامالت و  یبرا ازیزمان مورد ن

 (2008شود )برازل و دنگ  یم شتریاستفاده از آن ب تیجذاب جهیدهد و در نت یم شیشده را افزا

و  تیریمد یحسابدار ییهمگرا یکننده برا لیتسه یدیعنصر کل کیو  یضرور ازین شیپ کیشدن  یتالیجید نیبنابرا

 (2013 مویکاهیو ا ینماکیپالیاست )تا یدر عصر کنون یمال یحسابدار

 یپارچگکیبر  یاطالعات امروز یها و فناور ستمیشود که چگونه س یبررس دیبا نیاطالعات نو یمنظور درک اثرات فناور به

 داده ها جهت یتواند به عنوان مبنا یم یمال یبر معامله در حسابدار یگذارد. اطالعات مبتن یم ریتاث یحسابدار ییو همگرا

 ش،یالپا یشود و برا رهیداده ها ذخ گاهیتواند در پا یم ایو  ردیمورد استفاده قرار گ تیریمد یحسابدار یبا بودجه برا سهیمقا

 یسابدارح یداده ها گری. به عبارت دردیمورد استفاده قرار گ یریگ میاهداف کنترل و تصم یدر راستا شتریب لیو تحل لیتبد

از  ازیشوند و در صورت ن یم رهیبر مطالعه ذخ یتنمب یاطالعات یها ستمیخام در س یبه طور مداوم به عنوان داده ها یمال

 یطراح یو گزارشگر لیکه به منظور تحل تیریمد یحسابدار یاطالعات یها ستمیبه س میبه واسطه مستق ایواسطه  کی قیطر

 (2007، لوکا 1996، ژوزف و همکاران 1992شوند )هوپر و همکاران  یشده منتقل م

 ندیفرا یدر سطح اصل تیریمد یاطالعات یها ستمیبه س یمال یدهد که چگونه اطالعات حسابدار ینشان م 2 نمودار

تر  کپارچهی یحسابدار یاطالعات یها ستمیکه س ی(. در صورت2013 مویکاهیو ا ینماکیپالی)تا ابدی یم شیپاال یحسابدار

شوند. به صورت مشابه چنانچه داده ها و اطالعات  یها حذف م اسطاز و یشود و بخش عمده ا یکوتاه تر م ریمس نیگردند ا

شوند که در آن  یدو شاخه همگرا م نیداشته باشد ا یا ندهیفزا انیو بالعکس جر تیریمد یبه حسابدار یمال یاز حسابدار

است  ارچهکپی یاطالعات یها ستمیمنابع سازمان و س یزیبرنامه ر یها ستمیاز س یناش یدر حسابدار یاحتمال راتییاز تغ یکی

 (2007)روم و روحده 

را از  ی( شکل گرفته است که چارچوب کنترل2003هارتمن و اسن ) یبا استفاده از چارچوب کنترل نیهمچن 2 نمودار

 نیگسترش داده است. ا ،یکپارچگیاز خلق دانش و  تیارتباط، حما ندیو فرا یاطالعات یها ستمیدانش به س تیریمد دگاهید

 : حوزه اطالعات، ارتباطات و کسب و کار دباش یکنترل سازمان ها م یچارچوب شامل سه حوزه برا

 یو کنترل داخل تیریمد یمقاله است، نخست بر حسابدار نیچارچوب هارتمن و واسن فاقد دو جزء مهم مرتبط با ا اگرچه

گرفته  دهیرا ناد یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار نیو ارتباط ب یمال یبر حسابدار یمبتن یگزارشگر ندیدارد و فرا دیتاک

 یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار نیب ییسطح همگرا لیتحل یرا که برا نشداده، اطالعات و دا نیاست. دوم ارتباط ب

نشان داده شده است و دو  2اجزا به صورت مشخص در نمودار  نیا نیمشخص نکرده است. ارتباط ب یداد به روشن تیاهم

 .است دهیگرد نییتع ییهمگرا لیتحل ی( براB&O) یو سازمان ی( و رفتارT&T) یکیو تکنولوژ یحوزه فن

رانلند توسط گ یکپارچگیاز  یکند، سطوح متفاوت یم فایا ییاطالعات در همگرا یکه فناور یدرک نقش شیمنظور افزا به

 یاطالعات یها ستمی. سردیمورد توجه قرار گ رهیزنج کیتواند به عنوان  یقرار گرفت که م ی( مورد بررس2002) یو مالم

جامع هستند. مانند  یاطالعات یسستم ها یبرا ینرم افزار یصفحات گسترده و بسته ها یمتفاوت از راه حل ها یحسابدار

(. تاکنون چهار نوع 2005و همکاران  وننی، ه2005 ستنیو مور چاویمنابع سازمان )د یزیبرنامه ر یها ستمیماژول ها در س

 یه هاکه بست یمواقع درفرا داده که  یکپارچگیاست. نخست  دهیگرد ییاطالعات شناسا یبا فناور یحسابدار یکپارچگیاز 

 حیه توضب رندیگ یم یمال یفراداده را از نرم افزار حسابدار ت،یریمد یبه عنوان نرم افزار حسابدار کپارچهی یتخصص ینرم افزار

مانند برنامه  ستمیس کیممکن است  یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار یدارد. دوم هر دو ماژول ها ازیمشترک ن میمفاه

 یم یو نگهدار رهیمکان ذخ کیداده ها فقط در  یکپارچگیمرحله از  نیباشند. در ا کپارچهی( ERPمنابع سازمان ) یزیر

 کیاز  تیریگزارش مد یبرا یقیتلف یشوند مانند داده ها یم بیکه اطالعات از منابع مختلف با هم ترک یشوند. سوم زمان

تفاق ا یرابط کاربر کیفقط در سطح  یساز کپارچهیکه  یمانهوشمند کسب و کار. چهارم ز ستمیس کیداه به  رهیمنبع ذخ
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است  دهیگرد یمنبع داده جمع آور ایداده  گاهیپا یدانند که اطالعات از تعداد یکه استفاده کنندگان نم یبه گونه ا فتدیب

 (2011 می، پاله2010و پروب  می)پاله

به  یمتعدد یچالش ها رندیرا به کار گ یو همانند کپارچهی یهر دو ابزارها یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار اگر

 یاطالعات ستمیدر س یمدل حسابدار یباشند مانند طراح یتوانند در ارتباط با عوامل شخص یچالش ها م نی. ادیآ یوجود م

 ریه مدک یدر مواقع یمال یو حسابدار تیریمد یدرآمد در حسابدار ییشناسا کسانیبه استفاده از ضوابط  ازی)به عنوان مثال ن

ود کند(، وج یم سهیشده مقا ینیب شیرا با پ یشرکت فقط درآمد واقع ریکند اما مد یم ینیب شیفروش ارزش فروش را پ

 یزارشگرگ یسازمان برا یحقوق تیاگر شخص نه،یمراکز هز قیدق فیبه تعر ازی)مانند ن یو گزارشگر لیتحل یبرا یفرع یواحدها

 ایمشابه ساخته شده باشند(  نهیمراکز هز بیاز ترک ت،یریمد یحسابدار یگزارشگر یو واحد کسب و کار برا یمال یحسابدار

 مویکاهیو ا ینماکیپالی( )تایمشابه در بودجه ها و دفتر ادار صیتخص یبه استفاده از روش ها ازیسربار )مانند ن صیضوابط تخص

2013) 

ت فاوت دیشود با یانتقال داده ها در معامالت ساخته م یبرا یکه رابط نرم افزار یدر مواقع شتریب یکپارچگی جادیا یبرا

 ستمیو س یشود. به عنوان مثال انتقال داده ها از نرم افزار دفتر دار ییشناسا یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار یها

از  یکی نیآنال یلیمانند پردازش تحل یچندبعد یگزارشگر ستمیداده از س گاهیپا کی( به CRM) یارتباط با مشتر تیریمد

هنجار  یداده ها نیشود. ا یم یناش یمال یدر حسابدار یاز الزامات دستور یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار یتفاوت ها

 یخاص پردازش م یحسابدار ابطفرستاده شوند، با ضو تیریمد یحسابدار ستمیکه داده ها به س نیاز ا شیمحور، اغلب پ

 یحسابدار یاطالعات یها ستمیدر س یو ساخت مدل حسابدار یدر طراح ردیمدنظر قرار گ دیکه با یگریشوند. تفاوت مهم د

 یحسابدار یو آسان را در مثل ها عیاست که واکنش سر یطراح یبرا یریو انعطاف پذ یریشامل الزامات سنجش پذ ت،یریمد

نقش  ی( به عالوه رابط کاربر2005 یناب )گرانالند و ماک ی. مانند حسابداردینما یط کسب و کار فراهم میدر مح رییتغ یبرا

 کند. یم فایا یامروز یحسابدار یاطالعات یها ستمیدر س یدیکل

طوح توانند توسط س یم تیریمد یگزارشگر ینرم افزار یو بسته ها لیبر تحل یمبتن یحسابدار یاطالعات یها ستمیس

 (.2007، روم و روحده، 2002)وندر و ووتر  رندیمورد استفاده قرار گ کپارچهی یاطالعات یها ستمیدر س رانیمختلف مد

ممکن است به  تیریمد یحسابدار یها کیتکن نیو همچن یمال یحسابدار یآن ها از نظر اصول و استانداردها صحت

حرفه  یتوسط حسابداران و اعضا یاطالعات یها ستمیمهم س ماتیاز تصم یاریمتفاوت باشد. متعاقب آن بس یطرز قابل توجه

 یحسابدار ییازها از نظر دو گروه متفاوت استفاده کنندگان نهایحاصل شود که نقطه نظرات و ن نانیشود تا اطم یاتخاذ م

 یاه ستمیس نیواسط ب ،یبه طرح ضوابط حسابدار ماتیتصم نیمورد توجه قرار گرفته باشد. ا یمال یو حسابدار تیریمد

 یافزار نرم یها رد بسته ها تیقابل یبند کرهیمانند پ یحسابدار یمدل ها یبند کرهیو پ یطراح ،یحسابدار یاطالعات

، 2007و همکاران،  چاویباشد )د یمنابع سازمان مرتبط م یزیبرنامه ر یها ستمیدر س یحسابدار یو ماژول ها یحسابدار

 (2011ونگر و همکاران 

وابط ض ی. به عنوان مثال وقتدینما جادیا یحسابدار یها ستمیاعتماد کاذب در س کیاطالعات ممکن است  یفناور سلطه

 یدگییچیشود پ یم فیتعر تیریمد یو اطالعات حسابدار یمال یحسابدار  یداده ها ییهمگرا یبرا کیاتومات یحسابدار

شده و  تیریمد ارت،ییکه همزمان با تغ یپردازند. مگر در موارد یم تبه رقاب ایپو یاتیعمل طیبقا در مح یشده و برا شتریب

نادرست باشد. در مجموع  ای یناکاف یاحتمال وجود دارد که اطالعات حسابدار نیصورت ا نیا ریگردند. در غ فیمجدد تعر

اطالعات  ای یاتیکنترل عمل یبرا یشوند که اطالعات حسابدار یتیممکن است منجر به وضع کپارچهی یاطالعات یها ستمیس

مان ساز یو راهبرد یاتیعمل یاز کنترل ها کی چیاطالعات به کار گرفته شده ه جهیشود و در نت ختهیآم یراهبرد یحسابدار

 یحسابدار یگزارشگر تیفیتواند ک یم تیریمد یمداوم در الزامات حسابدار ریی(. تغ1998نکند )کوپر و کاپلن  یبانیرا پشت

 .ندازدیرا به مخاطره ب یمال

( 1995کوب و همکاران ) ،یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار ییاطالعات در همگرا ینقش فناور یمنظور مفهوم ساز به

که  ینمودند. زمان یمعرف یحسابدار راتییتغ یو فراهم کننده برا زوریکننده محرک، کاتال لیرا با عنوان تسه یاصطالحات
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زم است ال ییوقوع همگرا یاطالعات برا یشود نقش فناور یتلق ییهمگرا ندهکن لیاطالعات به عنوان تسه یفناور یها تیفعال

 .ستین یاما کاف

را  نهیاطالعات زم یفناور یموارد نیدارد. در چن ییهمگرا ندیدر فرا یاطالعات اشاره به نفوذ کل یمحرک فناور نقش

 کی کند، نقش یم جادیرا ا یینفسه همگرا یاطالعات ف یفناور یحالت، وقت نیتر یسازد. در قو یم ایمه راتییتغ جادیا یبرا

 تیاما در واقع ندیآ یکه در باال اشاره شد به ظاهر ساده و واضح م یینقش ها هکند. اگرچ یم فایرا ا ییفراهم کننده همگرا

ه را ب کیاز هر  یاتیخصوص ایمتعدد  یاطالعات به طور همزمان نقش ها یفناور رایز ستیآن ها ساده ن کیو تفک ییشناسا

 یکند. نقش فناور یم فایا واگرا یمتعدد و گاه یمختلف نقش ها یاطالعات در سازمان ها یعهده دارد. در مجموع فناور

( مورد آزمون قرار 2001( و گرانالند )2001) ویتوسط برنز و وا نیاز ا شیب تیریو کنترل مد تیریمد یاطالعات در حسابدار

 مانده است. یناشناخته باق یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار نیو ارتباط ب یمال یگرفت اما در حسابدار

 

 پژوهش  یعلم يها افتهی
 نیشود. ا یارائه م یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار نیب ییهمگرا یاز آشکارساز یحیتشر یبخش مثال ها نیا در

 می( تقسB&D) یو سازمان ی( و رفتارT&T) یکیو تکنولوژ یشود که در دو حوزه فن یبه طرق مختلف آشکار م ییهمگرا

ر مرتبط با عناص جیو نتا یشامل آشکارساز یکیو تکنولوژ یفن هدر حوز یی(. همگرا1991، 1992 یکووسکیشده است )ارل یبند

شامل  یو سازمان یدر حوزه رفتار ییکه همگرا یمربوطه است. در حال یاطالعات یها ستمیو س یحسابدار یکیو تکنولوژ یفن

باشد.  یدر خلق دانش م یکاربرد اطالعات حسابدار نیو همچن یو سازمان یاجتماع یندهایآن در فرا جیو نتا یآشکارساز

ه ها در داد ،یماند قرارداد حسابدار رندیگ یقرار م یکیو تکنولوژ یدر حوزه فن شتریب یساز کپارچهیو  بیترک یها تیفعال

و  ندهایفرا یعمد یساز کپارچهیاطالعات مرتبط با روش ها و استانداردها  ای یحسابدار یها و نرم افزارها، داده ها ستمیس

و  ردیگ یقرار م یو سازمان یحسابداران، در حوزه رفتار فینقش و وظا یعمد ییو همگرا یمال تیریمد یعملکرد حسابدار

ممکن است به  نیهمچن ییو همگرا یکپارچگی ،یو سازمان یو دانش آن است. در حوزه رفتار یمرتبط با اطالعات حسابدار

که منجر به حرکت از حوزه  میتمرکز دار ییهمگرا زآن دسته ا یمقاله رو نیمنجر شود. در ا یرعمدیغ جینتا ای یآشکارساز

نمود  یدو حوزه را جداگانه بررس نیا دیابتدا با یلیتحل یبررس یشوند. برا یم یو سازمان یرفتار یبه سو یکیو تکنولوژ یفن

ه سازمان ب نابعم یزیبرنامه ر ستمیبا س کپارچهیاطالعات  یفناور طیمح کیقرار داد.  یابیو سپس ارتباط آن ها را مورد ار

(. 2005 تسنیو مور چاویدهد )د رییسازمان را تغ یتواند طرز فکر اعضا یآورد اما م یرابه شرکت نم یکپارچگیخود  یخود

 رندیقرار گ یمختلف مورد بررس یتوانند از جنبه ها یهستند و م یآن چند وجه جیو نتا ییهمگرا یبه عالوه آشکارساز

 (2013 مویکاهیو ا ینماکیپالی)تا

از  یگری(. مثال د1994 یکند )لوکاسن و بارود ینقش م یفایا یحسابدار فیوظا یاطالعات در طراح یفناور نیهمچن

امکان وجود  نیا نی(. همچن2006و همکاران  کلسنیشود )ن یآشکار م یاز منابع خارج یمال نیتام شیدر افزا ییهمگرا نیا

 تشرفیامر توسط پ نیگردد. ا یجمع آور ،یخدمات حسابدار نندگانک هیته لهیبه وس تیریمد یدارد که اطالعات حسابدار

 اطالعات فقط یبر فناور یمبتن یها افتیمشخص و ره ینرم افزار یگردد. برنامه ها یم لیشده و تسه ایاطالعات مه یفناور

 یاستاندارد م زیرا ن تیریمد یحسابدار یندهایشود بلکه فرا ینم یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار ییمنجر به همگرا

 یو حسابدار تیریمد یحسابدار ییهمگرا ی(. در مجموع در راستا2010 ینماکیپالیو تا مویکاهی، ا1998کند. )گرانالند و لوکا 

ا ب یمال یها لیاست که تحل تیحائز اهم اریبس رهیمد ئتیه یشود. برا یم جادیا رانیتفکر مد وهیش یبرا یقواعد یمال

 یالم یبر حسابدار یمبتن قیدق یزمان بند طیشرا نی. در اردیآن ها قرار گ اریشود و در اخت بیترک هیانتظارات بازار سرما

اطالعات نقش  یفناور ،یینوع همگرا نیشود. در ا یاتخاذ م زین تیریمد یو کنترل در حسابدار یزیاهداف برنامه ر یبرا

 یارو حسابد تیریمد یدر زمان کوتاه تر در  حسابدار گزارشارائه  میرمستقیتواند به ضرورت غ یبه عهده ندارد م یمیمستق

 .دینما لیتسه یمال

http://www.joas.ir/


 1 -14، ص  1400 بهار، 21پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

ر ها با تمرکز ب نهیروش هدف کاهش هز نیهدف است. در ا یبر مبنا یطرز تفکر در بودجه بند یکپارچگیاز  گرید مثال

 ،یگران مال لیتحل یها ینیب شی(. پ1388 یلیو جل یرودپشت یشرکت است )رهنما کیمربوط به  ریدوا یتمام یتالش ها

 لیتحل یها ینیب شیوجود دارد که پ یمحکم لیکند. دال یفا میشرکت ها ا تیریمد ندیو فرا یدر کنترل مال ینقش مهم

هدف  سود نییتع یشرکت در راستا یامور مال یبررس قیامر از طر نیاست و ا رگذاریتاث یبودجه بند ندیبر فرا ،یگران مال

 نیشود. همچن یبه کار گرفته م یاهداف کنترل یبرا تیریمد یمرحله حسابدار نی(. در ا2004)جنسن  دیآ یبدست م

 به منظور برنامه ندهایبه عنوان محرک فرا ،یمال یشود تا حسابدار یدر سازمان م شتریمنجر به الزامات ب یعمد یکپارچگی

 یم جادیدر سازمان ا یرواقعیاهداف غ زین یرعمدیغ یکپارچگیدر  نی. همچندیعمل نما تیمدر یو کنترل در حسابدار یزیر

 گردد. یدر حسابدار سود تیریتواند منجر به مد یشود که م

 یاوراز فن یناش تیبا اهم راتییتغ جهیفقط در نت یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار ییبه ذکر است که همگرا الزم

اد مرتبط با اقتص یو همه رشته ها ستین یحسابدار یفقط مربوط به شاخه ها ییهمگرا نی. همچنستین یدر رشته حسابدار

ژوهش پ یبرا یادیمنافع ز نیمرتبط. بنابرا یرشته ها ریو سا تیریمد ،یابیبازار ،یشود مانند حسابدار یو تجارت را شامل م

به طور کامل  یرود که حسابدار یو انتظار م ابدی یادامه م ییهمگرا نیا کینزد یا ندهیخواهد داشت. در آ یرشته ا نیب یها

 ی)زبان گزارشگر XBRLبر  یتنتواند مب یم یبر فناور یراه مبتن کی(. 2013 مویکاهیو ا ینماکیپالیگردد )تا کپارچهی

ک نفعان کم یذ ریگذاران و سا هیبه سرما نیکند. همچن یارتباط برقرار م یکسب و کار اطالعات مال نیتجارت( باشد که ب

و  یبرسن ی، د2001 یو گر یبرسن یمنظم، مورد استفاده قرار دهند )د یمبنا کیکند تا اطالعات خود را بر اساس  یم

 ( 2005همکاران 

رد استاندا یشود و مطابق با طبقه بند فیتعر قیشود که هر داده به صورت دق یامکان فراهم م نیا XBRLاستفاده از  با

 یدر حسابدار ییکننده همگرا لیتسه کیاطالعات به عنوان  یفناور XBRL(. در 2002اقالم مرتبط گردد )هانتون  ریبه سا

مه ه یداده ها را برا لیشرکت ها، تحل یطبقه بند یکند. به صورت همزمان استانداردساز یعمل م یمال یو حسابدار تیریمد

و  ونی، 2005و همکاران  یبرسن ی)د ردیگ یمورد استفاده قرار م تیریمد یدر حسابدار زیبخشد و ن یسهامداران بهبود م

 ریرا به غ یاز اطالعات حسابدار یبرخ نیاطالعات نو ی(. عالوه بر موارد فوق فناور2012 یبرسن ی، آلس و د2011همکاران 

 سازد. یو همگرا م کپارچهیکسب و کار  یندهایفرا ریرا با سا یرو کل رشته حسابدار نیدهد و از ا یحسابداران انتقال م

 میدر نحوه عمل و تصم یتیبا اهم یاست که تفاوت ها یحسابدار یمرتبط با استانداردها ییانواع همگرا نیاز مهمتر یکی

خش ب تیباشند و شفاف ینگر مرتبط م ندهیآآن ها که با اطالعات  ژهیبه و یحسابدار ینموده است. استانداردها جادیا یریگ

ر ام نیبرند. ا یرا باال م یمال یمناسب در حسابدار یمال یصورت ها هیدر ته تیریمد یدهند نقش حسابدار یم شیها را افزا

است )همر و  یتجار یدر واحدها تیریمنصفانه و ارائه اطالعات مد یارزش گذار یبرا یآت ینقد یها انیبرآورد جر ازمندین

 یدارشامل حساب یکیو تکنولوژ یدر حزه فن یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار نیب ییاز همگرا گرید ی( مثال ها2008البرو 

اشد )همر ب یعملکرد م یریو اندازه گ انیرقبا، مشتر لیتحل ،یانتقال یگذار متیداوطلبانه، ق یگزارشگر ،یفکر یها هیسرما

 (2011، ونبرگر و آنجل کورت 2008و البرو 

 یقرار م یمورد بررس یو سازمان یدر حوزه رفتار یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار ییهمگرا یبخش چگونگ نیا در

و  یکنمیپالیدهد )تا یسوق م یو سازمان یرا به سمت حوزه رفتار یکپارچگی یکیو تکنولوژ یدر حوزه فن یی. همگراردیگ

در طرز فکر  رییبر شناخت با تغ ریتاث قیاز طر یذهن یتالش ها وزهخود را در ح ریاطالعات تاث ی(. فناور2013 مویکاهیا

(. هارتمن و واسن 2010، راسچه 2005 تسنیو مور چاویدهد )د یگسترش م یتجار ندیدر فرا یچابک شیکارمندان و افزا

ش، و خلق دان یکپارچگی ،یاصل یتجار یندهایحوزه کسب و کار )شامل فرا یچارچوب کنترل کی( اظهار داشتند که در 2003)

 تمسیانتقال اطالعات( و حوزه اطالعات )شامل س ،یکنترل داخل ت،یریمد ی( حوزه ارتباطات )شامل حسابدارتیریکنترل مد

کنند. آن ها ادعا کردند که  یم دایبه هم ارتباط پ یروابط عل قی( از طریکاربرد یبرنامه ها ریو سا یاطالعات حسابدار یها

انش در روش موثر خلق د کی گرید انیکنترل است. به ب ازمندیخود ن ندهایاست که کنترل فرا قتیحق نیاز ا یناش تیعل نیا
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و  ساز یطراح زیاطالعات مربوط و قابل اعتماد و ن نیارتباط ب یموثر برقرار یندهایفرا قیدو حوزه اطالعات و ارتباطات از طر

 گردد. یم جادیا یاطالعات یها ستمیموثر و کارآمد س یکارها

 

 و بحث  يريگ جهينت
 یکیو حرکت رو به جلو هستند.  رییدر حال تغ یمال یو حسابدار تیریمد یآن، حسابدار یاصل یو شاخه ها یحسابدار

مقاله در خصوص آن بحث و  نیاست که در ا یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار ییهمگرا یحرکت به سو راتییتغ نیاز ا

 یعملکرد گذشته برا یابیمشابه است که شامل ارز یمال یارو حسابد تیریمد یحسابدار ییصورت گرفت. هدف نها یبررس

وند باشد. ر یم هیسرما صیتخص یمنطق ماتیجهت اتخاذ تصم ندهیآ یبرا ییطرح ها زیو ن یو اطالع رسان ییاهداف پاسخگو

ل و کنتر یزیبه برنامه ر یخیبر اطالعات تار یو کنترل کوتاه مدت مبتن یزیاز برنامه ر تیریمد یحسابدار حرکت ریاخ

ش ارز یاهداف مباشرت، به حسابدار یبرا یخیتمام شده تار یاز حسابداران بها یمال یحسابدرا نینگر و همچن ندهیآ یراهبرد

 نیب کیارتباط نزد کیبه  ازیمنجر به ن تیشفاف شیافزا نیبوده است. همچن یریگ میاهداف و تصم یابیمنصفانه جهت ارز

کند  زیکرده کاتال لیرا تسه ییتواند همگرا یاطالعات م یراستا فناور نیشود. در ا یم یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار

و  یو سپس در حوزه رفتار یکیو تکنولوژ یامر اغلب موارد ابتدا در حوزه فن نی. ادینما جادیآن را ا یحت ایمحرک آن باشد و 

 اطالعات نقش ینکته داللت دارد که فناور نیبر ا نمشاهده شده آ جیو نتا ییهمگرا یشود. آشکارساز یم داریپد یسازمان

ان ها توسط سازم یبه صورت گسترده ا یاطالعات یها ستمیس یکپارچگیدارد.  ندیفرا نیکننده ا لیبه عنوان تسه یعمده ا

. ودش یم انیاز قبل نما شتریب شرفتهیپ یکیتکنولوژ یبسترها ندهیرشد فزا لیبه دل ییشده است و روند همگرا رفتهیپذ

ود. در ش یبررس یو سازمان یدر حوزه رفتار نیو همچن یکیو تکنولوژ یتواند در حوزه فن یآن م جیو نتا ییهمگرا یآشکارساز

صر و سنجش عملکرد شامل عنا هیداوطلبانه، مقررات بازار سرما یمانند گزارشگر ریاخ یها شرفتیپ ،یکیو تکنولوژ یحوزه فن

 لیدال زین یو سازمان یکند. در حوزه رفتار یم فایرا ا یاطالعات در آن نقش عمده ا یاست که فناور ییاز همگرا یعمده ا

ه نقش حسابداران و کنترل شبک یدارحساب یندهایشامل فرا یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار نیب یکپارچگیاز  یمتعدد

 وجوددارد.  یتجار یها

طح در س ییرا به همگرا یدر سطح فن ییهمگرا ،یریگ میمحرک تصم یها ستمیعملکرد و س یریاندازه گ یها ستمیس

و سطح اطالعات در  یاطالعات ستمیرا در سطح داده در س یمال یو حسابدار تیریمد یکنند و حسابدار یم لیتبد یرفتار

 .ندینما یم بیگزارشات، ترک

ه ب زین یمال یحسابدار یشوند داده ها بیمتعدد با هم ترک یاطالعات یها ستمیتوانند از س یگونه که داده ها م همان

مورد  تیریاطالعات کنترل مد ای ینوع اطالعات به عنوان اطالعات حسابدار نیشوند. ا یم لیتبد تیریمد یاطالعات حسابدار

 .رندیگ یاستفاده قرار م

 دشنهایهمگرا پ یدرک حسابدار یارتقا یبر پژوهش برا یمبتن یلیچارچوب تحل یافراد شاغل در حرفه حسابدار یبرا

و  یدر حوزه فن راتییتغ ،یو سازمان یحوزه رفتار زیو ن یکیو تکنولوژ یدر حوزه فن راتییشود بدون درک مناسب از تغ یم

 داشته باشد. یو سازمان یدر حوزه رفتار ظرهمنت رینامطلوب و غ یامدهایممکن است پ یکیتکنولوژ

پژوهش  دیبا زین یو دانشگاه یروابط کمک خواهد کرد. در حوزه آموزش نیمناسب به درک ا یچارچوب مفهوم کی وجود

امر  نی. اردیمرتبط با آن صورت گ یو حوزه ها یمال یو حسابدار تیریمد یحسابدار ییدر خصوص همگرا یگسترده ا یها

 یشگاهدان طیرا نه فقط در مح یحسابدار تیداشته باشد و وضع یبدارحسا یبر درک جامعه از شاخه ها ییبسزا ریتواند تاث یم

ورد م یبه صورت تجرب ییمختلف همگرا یروش ها یآت یها یشود در پژوهش ها یم شنهادیبهبود بخشد. پ زیبلکه در عمل ن

 .ردیرار گآزمون ق
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