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محمد حسين خزایی

چکيده

تاریخ دریافت1399/12/5 :
تاریخ پذیرش1400/2/4 :

در این مقاله ،همگرایی حسابداری مدیریت ( )MAو حسابداری مالی ( )FAبا تاکید بر پیشرفت
های فناوری اطالعات ( )ITبررسی شد هاست و این موضوع که چگونه این همگرایی در دامنه فنی
و تکنولوژیکی ظاهر می شود و چگونه در حوزه سازمانی و رفتاری انعکاس می یابد ،مورد بررسی
قرار گرفته است .طراحی مدل تحلیلی توسط همر و البرو ( )2008با چشم انداز آینده نگر حسابداری
مالی منجر به حرکت رو به جلو در حسابداری مدیریتی گردید و یک چهارچوب مفهومی برای
تحلیل این همگرایی ایجاد نموده ،مطابق با این چارچوب ،فناوری اطالعات ( )ITبه عنوان یک
تسهیل کننده ،کاتالیزور ،محرک یا عامل بهبود در جهت همگرایی حسابداری مدیریت با حسابداری
مالی به کار گرفته می شو همگرایی پدیده ای بسیار گسترده تر از آن چیزی است که توسط همر
و البرو ایجاد گردیده است .این همگرایی در حوزه فنی و تکنولوزی شامل یکپارچه سازی عمدی
سیستم های اطالعاتی و نرم افزاری و ترکیب روش ها و استانداردها است .در حوزه سازمانی و
رفتاری نیز شامل رفتارهای عمدی یا سهوی مطابق با نقش ها و فرایندها و همچنین همگرایی
عمدی و یا سهوی مطابق با کار و وظایف می باشد .بر اساس مشاهدات به دست آمده چنین نتیجه
گیری شد که حرکت رو به جلوی عناصر حسابداری مالی ،اغلب با حسابداری مدیریت در هم تنیده
هستند و بالعکس و به نظر می رسد همگرایی در حوزه فنی و تکنولوژی جلوتر از دامنه رفتاری و
سازمانی است .در بیشتر مشاهدات فناوری اطالعات نقش مهم و یا حتی در برخی موارد نقش
تعیین کننده در فرایند همگرایی ایفا می کند.

واژگان کليدي :حسابداری مالی ،حسابداری مدیریت ،همگرایی حسابداری ملی و
حسابداری مدیریت ،فناوری اطالعات.
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پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال ششم)

بررسی نقش فناوري اطالعات بر حسابداري مدیریت
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مقدمه
حسابداری یک پدیده در حال تغییر است که هم فعالیت های حسابداری مدیریت  MAو هم حسابداری مالی ،FA
تکنولوژی ها و مفاهیم آن به طور مستمر در حال تحول و تعریف مجدد هستند و با گذر زمان همگرا می شوند .در مطالعه
تحلیلی که توسط همر و البرو ( )2008انجام شد ،آن ها بیان کردند که توسعه حسابداری مالی در یک حرکت رو به جلو ،منجر
به پیشرفت حسابداری مدیریت خواهد شد .آن ها در مورد تقسیم بندی حسابداری از لحاظ ماهیت به دو شاخه مجزا تحت
عنوان حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در پژوهش ها ،ابراز نگرانی کردند .این دو پژوهشگر در مقاله خود با استفاده از
یک مدل تئوریکی نشان دادند که حسابداری مدیریت و حسابداری مستقل از هم نیستند و ویژگی های گزارشگری مالی،
کیفیت حسابداری مدیریت را تحت تاثیر قرار می دهد .به منظور اثبات این قضیه آن ها همگرایی در حوزه فنی و تکنولوژیکی
را مدل سازی کردند .بدون طرح این پرسش که چگونه این همگرایی در عمل اشکار خواهد شد و یا این که این همگرایی
ارتباطی با حوزه رفتاری و سازمانی دارد یا خیر (اورلیکووسکی  .)1992 ،1991بن برگر و انجل کورت ( )2011نخستین شواهد
رادر خصوص چگونگی همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی ارائه کردند که دارای اثرات رفتاری و سازمانی است.
مطابق یافته های آن ها این همگرایی منجر به افزایش ثبات و در نتیجه اثربخشی بیشتر کنترل از دیدگاه مدیریت و همکاری
بین کنترل کننده ها و حسابداران مالی خواهد شد .یک سیستم اطالعات مدیریت و یا یک پایگاه داده باید برای مدیران جراین
مفیدی از اطالعات مرتبط را فراهم کنند که دسترسی و استفاده از آن به آسانی صورت گیرد.
امروزه اطالعات در حجم باال جمع آوری شده و به کمک سیست های کامپیوتری ذخیره می شود .همچنین این امکان
وجود داد که مقادیر زیادی از اطالعات قابل دسترس در کسب و کارها و شرکت های عمومی موجود باشند .فناوری اطالعات
( )ITنقش اصلی را در توسعه سیستم های اطالعاتی حسابداری ( )AISیفا می کند .به عنوان مثال اتخاذ سیستم های برنامه
ریزی منابع سازان ( )ERPکیفیت سهولت دستیابی به اطالعات و زمان دسترسی به اطالعات حسابداری را برای مدیران بهبود
می بخشد.
هدف اصلی این مقاله این است که ماهیت چند وجهی ارتباط بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی را بررسی نماید
از این رو اهداف این مقاله عبارتند از:
• تئوری سازی و مفهومی کردن ارتباط بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت به ویژه همگرایی آنها
• توضیح این موضوع که چگونه همگرایی بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت نه تنها در حوزه فنی و تکنولوژیکی
بلکه در حوزه سازمانی و رفتاری نیز بازتاب می یابد.
به منظور ارائه مثال های تشریحی از همگرایی مطالعات قبلی به عنوان شاهد تجربی غیر مستقیم به کار گرفته شده است.
ساختار این مقاله به شرح زیر است ابتدا چارچوب مفهومی برای همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی با فرض
واگرایی قبلی آن ها ارائه گردیه است .سپس نقش فناوری اطالعات حوزه همگرایی (فنی و تکنولوژیکی ،رفتاری و سازمانی)
هراه با آشکارسازی همگرایی و نتایج اضافه گردیده است .دوم ،مبانی نظری در دو حوزه فنی و تکنولوژیکی و رفتاری و سازمانی
تشریح گردیده است .سوم به مباحث مهم در حال ظهور در این زمینه و پیامدهای دانشگاهی آن اشاره گردیده است.

روش شناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر ،روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه ای و از نوع پژوهش های تئوریک و نظری
مبتنی بر پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع می باشد .هدف تحقیق ارائه چارچوبی مفهومی برای تبیین همگرایی حسابداری
مالی و حسابداری مدیریت با تاکید بر نقش فناوری اطالعات در این همگرایی و نتیجه آن دانش افزایی در حوزه حسابداری می
باشد.
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مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
به نظور تشریح تئوری سازی در این مقاله طبقه بندی لیولین به کار برده شده است .مفاهیم حسابداری مدیریت و
حسابداری مالی نمونه هایی از تفاوت هایی است که در ادبیات دانشگاهی به کار برده می شود .در این مقاله همگرایی بنی
حسابداری دیریت و حسابداری مای به طور متقارن با تمرکز بر نقش فناوری اطالعات و تاثیرات آن در حوزه فنی و تکنولوژیکی
( )T&Tو نیز در حوزه سازمانی و رفتاری ( )B&Oبررسی شده است .به عبارت دیگر با در نظر گرفتن تاثیر فناوری اطالعات،
چگونه حسابداری دیریت و حسابداری مالی در حوزه فنی و تکنولوژیکی همگرا می شوند و چگونه این همگرایی بر افراد و
سازمان ها در حوزه رفتاری و سازمانی تاثیر می گذارد .این فعالیت ها سایر محققان را تشویق می کند که ماهیت ارتباط بین
حسابداری مدیریت و حسابداری مالی را هم در طرح پژوهش های جدید و هم در تفسیر آن از طریق نتایج به دست آمده در
نظر بگیرند .در مجموع ارتباط بین این دو بخش و توسعه آن برای اهداف پژوهشی نیز مفید می باشد .همچنین چنین رویکردی
برای استاندارد گذاران درک مهمی از این موضوع ارائه می دهد که چگونه کیفیت حسابداری می تواند در گزارشات مالی
تاثیرگذار باشد .از نقطه نظر عملی ،از دید افراد شاغل در حرفه این مطالعه به درک گسترده حسابداری مدیریت و حسابداری
مالی و پدیده های مرتبط با گزارشگری ،کنترل و تصمیم گیری کمک می کند.
همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی یک موضوع عصر کنونی است .در مفهوم همگرایی هم یکپارچگی عمدی
و هم فعالیت های افراد ،ایندو شاخه حسابداری را به سمت یکدیگر سوق می دهد .بدین ترتیب به روابط بین آن ها شکل
جدیدی داده و آن ها را همگرا می سازد .این روابط اغلب از فناوری اطالعات تاثیر می پذیرند و از طریق سیستم های عناصر
حسابداری (فرایندهای حسابداری ،استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری ،روش های حسابداری ،استانداردها و سیستم های
اطالعاتی حسابداری) را شامل می شود و در حوزه فنی و تکنولوژیکی و نیز سازمانی و رفتاری قابل مشاهده است .اگرچه این
همگرایی ممکن است منجر به یک مجموعه واحد و یکپارچه شود ،با این وجود این دو شاخه مستقل از هم هستند که در
شرایط فعلی همگرا هستند اما این همگرایی به صورت کامل نیست.

چارچوب مفهومی همگرایی حسابداري مدیریت و حسابداري مالی
چارچوب مفهومی همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی بر پایه پرسش های زیر است:
.1هدف نهایی اطالعات حسابداری چیست؟
.2عملکرد و جهت گیری تحوالت اخیر حسابداری چگونه است؟
.3چگونه سیستم های نوین و فناوری اطالعات در همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی دخیل هستند؟
با به کارگیری این چارچوب مفهومی ،در بخش سه مثال هایی از نتایج این همگرایی ارائه شده است .ویژگی های مشابه
این همگرایی رد مطالعه ژوزف و همکاران ( )1996مشاهده شده است که نشان می دهد که تاثیر حسابداری مدیریت بر
حسابداری مالی در شرکت های بزرگ عضو بورس دیده می شود .همچنین این ویژگی ها توسط گرانلند و لوکا ( )1998و لوکا
( )2007مستند گردیده است .لوکا ( )2007در مطالعه خود در خصوص تغییرات حسابداری مدیریت گزارشی تهیه کرده بود،
گزارش وی با تکیه بر سیستم های جداگانه و موازی با هم تهیه شده بود.

هدف نهایی حسابداري
هدف نهایی حسابداری را می توان به دو دسته کنترل و تصمیم گیری تقسیم نمود (زیمرمن )2000 ،در حسابداری
مدیریت ،کنترل شامل برنامه ریزی ،سایبرنتیک ،کنترل های اداری و فرهنگی و همچنین سیستم های پاداش می شود .در
حالی که تصمیم گیری شامل تصمیمات استراتژیک و عملیاتی است (مالمی و ایکاهیمو  ،2003مالمی و براون  .)2008در
حسابداری مالی کنترل به مباشرت اشاره دارد که در آن مدیر نسبت به افراد ذینفع پاسخگو است ،به ویژه نسبت به سرمایه
گذاران .با توجه به منابعی که از طریق آن ها تامین شده است .در فرایند تصمیم گیری اطالعاتی که برای سرمایه گذاران تهیه
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می شود باید ارزیابی شود تا آن ها بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند (همر و البرو  .)2008اگرچه به نظر می رسد که روش
ها در حسابداری مدیریت و حسابداری مالی متفاوت از یکدیگر است اما هدف نهایی آن ها شبیه به آن چیزی است که در باال
اشاره شد :تصمیم گیری ( )MAارزیابی ( )FAو کنترل ( )MAمباشرت ( .)FAدر مجموع حسابداری مدیریت از طریق بهبود
در فرایند تصمیم گیری و مدیریت اعضای یک سازمان به خلق ارش سازمان کمک می کند .حسابداری مدیریت نظامی است
که وظیفه آن اندازه گیری و تهیه اطالعات مالی و عملیاتی است به نحوی که فعالیت مدیران را هدایت نموده ،رفتارهای مناسب
را برانگیخته و ارزش های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف راهبردی سازمان را خلق و پشتیبانی کند( .رهنمای رودپشتی
)1392
حسابداری مدیریت از اهداف کنترلی گذشته نگر به سمت سیستم های اطالعاتی آینده نگر برای برنامه ریزی راهبردی
کنترل و تصمیم گیری حرکت می کند .همچنین بر کنترل های ساالنه در محیط های عملیاتی رقابتی محدود و پایدار تمرکز
دارد تا نیازهای اطالعاتی مدیران را به منظور درک عملکرد و کنترل مسئولیت پاسخ گویی در سازمان مرتفع سازد (گرانلند و
لوکا  ،1998گرانلد و مالمی  ،2002ایکاهیمو و تایپالینماکی  )2010تغییرات جدید مانند رقابت جهانی ،تغییر در نیازهای
مشتریان و تغییر در فناوری ،محیط عملیاتی کسب و کار را پویا نموده است (رهنمای رودپشتی )1392 ،در نتیجه نیازهای
اطالعاتی جدید برای حسابداری مدیریت پدیدار شده است که در آن اطالعات با رویکرد آینده نگر به منظور حمایت از برنامه
ریزی راهبردی و تصمیم گیری مورد نیاز است (گرانلند و لوکا  ،1998کاذر و گولدینگ  ،2008گورتزکی و همکاران )2013
با استفاده از اطالعات حسابداری مالی و به ویژه سیستم های مالی ،می توان نقش مباشرت را ایفا نمود که در آن مدیریت
در خصوص عملکرد گذشته به ذینفعان پاسخگو است .برای اهداف مباشرت ،مدیریت گزارشات مالی فصلی و ساالنه به گار می
گیرد تا اهداف حسابدهی را مرتفع سازد (زف  ،2005ایکاهیمو و تایپالینماکی  )2010حسابداری مالی همزمان از حسابداری
مباشرت گذشته نگر به ارزیابی اینده نگر تبدیل شده است که به سرمایه گذاران در تصمیم گیری کمک می کند (جونز و لوتر
 ،2005ایرلی و شولتز  ،2008همرو البرو .)2008 ،در دو شاخه حسابدار یدر نهایت دارای حوزه های مشابه با اهداف نهایی
مشابه هستند (تایپالینماکی و ایکاهیمو )2013
اگرچه به نظر می رسد که پیشرفت ها در شاخه حسابداری مدیرتی و حسابداری مالی متفاوت باشد ،مطالعه اخیر همر و
البرو ( )2008نشان می دهد که این دو مستقل از هم نیستند .مدل تحلیلی آن ها برای نقش مباشرت حسابداری مالی ،هیچ
دلیل منطقی برای ادغام حسابداری مدیریت و حسابداری مالی را نشان نداد .حسابداری مالی به طور گسترده به سرمایه گذاران
در تصمیم گیری کمک می کند ،منطقی است که حسابداری مدیریت را به حسابداری مالی ارتباط دهیم تا اطالعاتی را برای
ارزیابی دارایی های شرکت در صورت های مالی به دست آوریم .میزان دقتی که برای ایجاد سیستم های حسابداری مدیریت
شرکت ( )MASمورد نیاز است به صورت مستقیم به ویژگی های حسابداری مالی مرتبط است (تایپالینماکی و ایکاهیمو
 .)2013بنابراین منطقی است که در بلند مدت این دو شاخه حسابداری به سوی یکدیگر همگرا شوند.
از دیدگاه محدوده به گسترده :به سوی آینده و دید بلند مدت در حسابداری
محیط عملیاتی و ماهیت فعالیت های تجاری ،به صورت فزاینده ای آینده نگر شده اند .این موضوع الزامات جدیدی را
برای حسابداری مدیریت ایجاب نموده ست که بیشتر مبتنی بر آینده و تجارت محور گردد .این امر منجر به استفاده از اطالعات
حسابداری آینده نگر ،شامل سنجه های غیرمالی گردیده است .همچنین با استفاده از پیش بینی های کوتاه مدت ،به جای
تکیه بر طرح ها و برنامه های منسوخ و قدیمی به برنامه ریزی فرایندهای کسب و کار کمک می کند (اسکاپنیز و جزایری
 .)2003در حسابداری مدیریت راهبردی ،دیدگاه حسابداران بلند مدت است .آن ها شاخص های غیرمالی عملکرد آینده و
اطالعات محیط عملیاتی خارجی مانند بازارها و رقبا را تهیه می کنند (بمانی و کشت ورز  ،1999گیلدینگ و همکاران .)2000
در عمل یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت راهبردی ،کارت امتیازدهی متوازن ( )BSCاست که عناصری را که از نقطه نظر
مدیریت و سرمایه گذاران با اهمیت است ثبت می کند .این عناصر شامل معیارهای مهمی است که منجر به یکپارچگی
حسابداری مدیریت وحسابداری مالی می شود .در این راستا وظیفه و نقش حسابداران تغییر خواهد کرد .پژوه شهای زیادی
شواهدی برای توسعه حسابداری مدیریت ارائه نمودند که مرتبط با تغییر در نقش حسابداری مدیریت است و حسابداران را به
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سمت حمایت از برنامه ریزی و تصمیم گیری های راهبردی در محیط کسب و کار پویا سوق می دهد (ژوزف و همکاران ،1996
گرانلند و لوکا  ،1998برنز و وایو .)2001
روند جدید حسابداری مالی با تاکید بر ارزش های منصفانه و شفافیت ،حرکت از رویکرد مباشرت به سوی رویکرد تصمیم
گیری است .تغییر بنیادی در این شاخه ،حرکت از حسابداری بهای تمام شده تاریخی به حسابداری ارزش منصفانه است .هدف
اصلی حسابداری بهای تمام شده تاریخی ارزیابی اهداف گزارشگری مالی است (پنمن  .)2007سیر تکاملی فرایند استاندارد
گذاری به سوی حسابداری ارزش منصفانه در دهه  1990در امریکا آغاز شد (الندسمن  )2007و با روندی مشابه در سال
 2003در استانداردهای  IFRSنیز اتفاق افتاد (تروبرگ )2007
این توسعه در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس ،اهداف زیر را دنبال می کند ،ترازنامه ابزار اولیه برای
رساندن اطالعات به سهامداران است .همه دارایی ها بدهی ها به ارزش منصفانه ثبت می شود ،سود اقتصادی صحیح در صورت
سود و زیان گزارش می شود یعنی تغییرات در ارزش شرکت در طی سال مالی ،و عواید جاری نمی توانند برای پیش بینی
عواید آتی مورد استفاده قرار گیرند (پنمن  .)2007حسابداری ارزش افزوده منصفانه در اصل شکاف نامتقارن بودن اطالعات
بین سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی را از منظر انتخاب های راهبردی در سطح شرکت و توانایی مدیریت شرکت برای
استفاده از این گزینه ها به سوی موفقیت تجاری در آینده پر خواهد کرد .الزامات ارزش منصفانه به عنوان منبع اصلی اطالعات
آینده نگر برای حسابداری ارزش منصفانه چالش های اصلی کیفیت حسابداری مدیریت به نظر می رسند (همرو البرو )2008
در مجموع تغییرات اخیر فعالیت با سهامداران وسایر ذی نفعان نقش مباشرت سنتی حسابداری مالی را از پاسخگویی به
سهامداران به سوی الزامات شفاف گسترده تر و پاسخ گویی به کل جامعه گسترش داده است .از سوی دیگر همچنین می توان
افزایش شفافیت داخلی که توسط سیستم های اطالعاتی گزارشگری مدیریت فراهم گردیده است را مشاهده کرد .در حالی که
حسابداری به شکل کاغذی مرسوم در گذشته گزارش می شود برای مدیران سطوح باال این امکان وجود دارد که با استفاده از
این سیستم های گزارشگری الکترونیکی به ابعاد چندگانه ای از امور مالی در سطوح باال (درآمد یا سودآوری) دسترسی یابند.
این تحوالت در وظایف حسابداری در نمودار  1نشان داده شده است که همچنین تغییر به سوی جهت گیری وسیع در
حسابداری را نشان می دهد .تاکید می کنیم که اطالعات کوتاه مدت و تاریخی همچنان در حسابداری منعکس می شود
همچنین تا اندازه ای به پاسخگویی گسترده تر و آینده نگر تمرکز دارد.
فناوری اطالعات نوین :به سوی یکپارچگی و همگرایی در حسابداری
در بخش قبلی در خصوص این که حسابداری مدیریت و حسابداری مالی مستقل از یکدیگر نیست بحث شد .در این بخش
فناوری اطالعات به عنوان یک رکن اساسی در ارتباط درونی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی با نقش های مختلف آن در
این همگرایی افزوده می شود .نقش هایی که توسط فناوری اطالعات در فرایندهای حسابداری و کنترل ایفا می شود کل زنجیره
نقش ها را از بهبود بهره وری تا نقش واسطه گری پوشش می دهد (گرانالند  .)2011فناوری اطالعات یک محیط اطالعاتی
ایجاد می کند که انجام عملیات به صورت یکپارچه و انعطاف پذیری را تسهیل می کند (ارلیکووسکی  ،1991آرنولد و همکاران
 )2011و لذا تبدیل به یکی از ارکان اساسی و اجتناب ناپذیر اطالعات حسابداری گردیده است (گرانالند و موریستن ،2003
هیونین و همکاران  ،2006گرانالند  .)2011این امر تحقق اهداف حسابداری را از طریق استفاده از فناوری هایی نظیر اینترنت
و ارتباطات دیجیتال ،رهیافت های نرم افزاری و پایگاه داده ها تسهیل نموده است (دیچاو و همکاران)2007 ،
سیستم برنامه ریزی منابع سازمان نظامی یکپارچه برای مدیریت واحد تجاری است که از مجموعه ای از نرم افزارهای
جامعه تشکیل شده است .این سیستم به گونه ای طراحی شده که می تواند کلیه فعالیت ها و فرایندهای کسب کار در درون
سازمان را یکپارچه کرده و شرایط مدیریت یکپارچه را فراهم سازد (راهنمای رودپشتی  .)1392تحقیقات جدید نشان می دهد
که نوآوری های جدید در فناوری اطالعات مانند سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان هر دو فرایندهای داخلی و خارجی
شرکت را پشتیبانی کرده و یکپارچه می نماید .بنابراین مبنای وسیعتری برای کنترل مدیریت ایجاد می کند (گرانالند و مالمی
 ،2002گرانالند و موریستن  ،2003هارتمن و واسن  ،2003گرانالند و تایپالینماکی  )2005به صورت مشابه سازمان های
تجاری فرایندها و سیستم های حسابداری مدیریت و حسابداری مالی را یکپارچه می کنند که در آن گزارشگری داخلی شکرت
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مبنایی برای گزارشات مدیریت ایجاد می کند (ژوزف و همکاران  ،1996گرانالند و لوکا  .)1998بر اساس این مطالعات همگرایی
حسابداری مدیریت و حسابداری مالی توسط سیستم های اطالعاتی نوین حسابداری تسهیل شده و یا ایجاد می شود .این
سیستم های دیجیتالی هزینه نگهداری پایین تری دارند اگرچه پیاده سازی اغلب هزینه بر است .فناوری اطالعات می تواند
زمان مورد نیاز برای پردازش معامالت و یکپارچه کردن اطالعات حسابداری را کاهش دهد .همچنین کیفیت اطالعات یکپارچه
شده را افزایش می دهد و در نتیجه جذابیت استفاده از آن بیشتر می شود (برازل و دنگ )2008
بنابراین دیجیتالی شدن یک پیش نیاز ضروری و یک عنصر کلیدی تسهیل کننده برای همگرایی حسابداری مدیریت و
حسابداری مالی در عصر کنونی است (تایپالینماکی و ایکاهیمو )2013
به منظور درک اثرات فناوری اطالعات نوین باید بررسی شود که چگونه سیستم ها و فناوری اطالعات امروزی بر یکپارچگی
و همگرایی حسابداری تاثیر می گذارد .اطالعات مبتنی بر معامله در حسابداری مالی می تواند به عنوان مبنای داده ها جهت
مقایسه با بودجه برای حسابداری مدیریت مورد استفاده قرار گیرد و یا می تواند در پایگاه داده ها ذخیره شود و برای پاالیش،
تبدیل و تحلیل بیشتر در راستای اهداف کنترل و تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد .به عبارت دیگر داده های حسابداری
مالی به طور مداوم به عنوان داده های خام در سیستم های اطالعاتی مبتنی بر مطالعه ذخیره می شوند و در صورت نیاز از
طریق یک واسطه یا به واسطه مستقیم به سیستم های اطالعاتی حسابداری مدیریت که به منظور تحلیل و گزارشگری طراحی
شده منتقل می شوند (هوپر و همکاران  ،1992ژوزف و همکاران  ،1996لوکا )2007
نمودار  2نشان می دهد که چگونه اطالعات حسابداری مالی به سیستم های اطالعاتی مدیریت در سطح اصلی فرایند
حسابداری پاالیش می یابد (تایپالینماکی و ایکاهیمو  .)2013در صورتی که سیستم های اطالعاتی حسابداری یکپارچه تر
گردند این مسیر کوتاه تر می شود و بخش عمده ای از واسط ها حذف می شوند .به صورت مشابه چنانچه داده ها و اطالعات
از حسابداری مالی به حسابداری مدیریت و بالعکس جریان فزاینده ای داشته باشد این دو شاخه همگرا می شوند که در آن
یکی از تغییرات احتمالی در حسابداری ناشی از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و سیستم های اطالعاتی یکپارچه است
(روم و روحده )2007
نمودار  2همچنین با استفاده از چارچوب کنترلی هارتمن و اسن ( )2003شکل گرفته است که چارچوب کنترلی را از
دیدگاه مدیریت دانش به سیستم های اطالعاتی و فرایند ارتباط ،حمایت از خلق دانش و یکپارچگی ،گسترش داده است .این
چارچوب شامل سه حوزه برای کنترل سازمان ها می باشد :حوزه اطالعات ،ارتباطات و کسب و کار
اگرچه چارچوب هارتمن و واسن فاقد دو جزء مهم مرتبط با این مقاله است ،نخست بر حسابداری مدیریت و کنترل داخلی
تاکید دارد و فرایند گزارشگری مبتنی بر حسابداری مالی و ارتباط بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی را نادیده گرفته
است .دوم ارتباط بین داده ،اطالعات و دانش را که برای تحلیل سطح همگرایی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی
اهمیت داد به روشنی مشخص نکرده است .ارتباط بین این اجزا به صورت مشخص در نمودار  2نشان داده شده است و دو
حوزه فنی و تکنولوژیکی ( )T&Tو رفتاری و سازمانی ( )B&Oبرای تحلیل همگرایی تعیین گردیده است.
به منظور افزایش درک نقشی که فناوری اطالعات در همگرایی ایفا می کند ،سطوح متفاوتی از یکپارچگی توسط گرانلند
و مالمی ( )2002مورد بررسی قرار گرفت که می تواند به عنوان یک زنجیره مورد توجه قرار گیرد .سیستم های اطالعاتی
حسابداری متفاوت از راه حل های صفحات گسترده و بسته های نرم افزاری برای سستم های اطالعاتی جامع هستند .مانند
ماژول ها در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (دیچاو و موریستن  ،2005هیونن و همکاران  .)2005تاکنون چهار نوع
از یکپارچگی حسابداری با فناوری اطالعات شناسایی گردیده است .نخست یکپارچگی فرا داده که در مواقعی که بسته های
نرم افزاری تخصصی یکپارچه به عنوان نرم افزار حسابداری مدیریت ،فراداده را از نرم افزار حسابداری مالی می گیرند به توضیح
مفاهیم مشترک نیاز دارد .دوم هر دو ماژول های حسابداری مدیریت و حسابداری مالی ممکن است یک سیستم مانند برنامه
ریزی منابع سازمان ( )ERPیکپارچه باشند .در این مرحله از یکپارچگی داده ها فقط در یک مکان ذخیره و نگهداری می
شوند .سوم زمانی که اطالعات از منابع مختلف با هم ترکیب می شوند مانند داده های تلفیقی برای گزارش مدیریت از یک
منبع ذخیره داه به یک سیستم هوشمند کسب و کار .چهارم زمانی که یکپارچه سازی فقط در سطح یک رابط کاربری اتفاق
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بیفتد به گونه ای که استفاده کنندگان نمی دانند که اطالعات از تعدادی پایگاه داده یا منبع داده جمع آوری گردیده است
(پالهیم و پروب  ،2010پالهیم )2011
اگر حسابداری مدیریت و حسابداری مالی هر دو ابزارهای یکپارچه و همانندی را به کار گیرند چالش های متعددی به
وجود می آید .این چالش ها می توانند در ارتباط با عوامل شخصی باشند مانند طراحی مدل حسابداری در سیستم اطالعاتی
(به عنوان مثال نیاز به استفاده از ضوابط یکسان شناسایی درآمد در حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در مواقعی که مدیر
فروش ارزش فروش را پیش بینی می کند اما مدیر شرکت فقط درآمد واقعی را با پیش بینی شده مقایسه می کند) ،وجود
واحدهای فرعی برای تحلیل و گزارشگری (مانند نیاز به تعریف دقیق مراکز هزینه ،اگر شخصیت حقوقی سازمان برای گزارشگری
حسابداری مالی و واحد کسب و کار برای گزارشگری حسابداری مدیریت ،از ترکیب مراکز هزینه مشابه ساخته شده باشند) یا
ضوابط تخصیص سربار (مانند نیاز به استفاده از روش های تخصیص مشابه در بودجه ها و دفتر اداری) (تایپالینماکی و ایکاهیمو
)2013
برای ایجاد یکپارچگی بیشتر در مواقعی که رابط نرم افزاری برای انتقال داده ها در معامالت ساخته می شود باید تفاوت
های حسابداری مدیریت و حسابداری مالی شناسایی شود .به عنوان مثال انتقال داده ها از نرم افزار دفتر داری و سیستم
مدیریت ارتباط با مشتری ( )CRMبه یک پایگاه داده از سیستم گزارشگری چندبعدی مانند پردازش تحلیلی آنالین یکی از
تفاوت های حسابداری مدیریت و حسابداری مالی از الزامات دستوری در حسابداری مالی ناشی می شود .این داده های هنجار
محور ،اغلب پیش از این که داده ها به سیستم حسابداری مدیریت فرستاده شوند ،با ضوابط حسابداری خاص پردازش می
شوند .تفاوت مهم دیگری که باید مدنظر قرار گیرد در طراحی و ساخت مدل حسابداری در سیستم های اطالعاتی حسابداری
مدیریت ،شامل الزامات سنجش پذیری و انعطاف پذیری برای طراحی است که واکنش سریع و آسان را در مثل های حسابداری
برای تغییر در محیط کسب و کار فراهم می نماید .مانند حسابداری ناب (گرانالند و ماکی  )2005به عالوه رابط کاربری نقش
کلیدی در سیستم های اطالعاتی حسابداری امروزی ایفا می کند.
سیستم های اطالعاتی حسابداری مبتنی بر تحلیل و بسته های نرم افزاری گزارشگری مدیریت می توانند توسط سطوح
مختلف مدیران در سیستم های اطالعاتی یکپارچه مورد استفاده قرار گیرند (وندر و ووتر  ،2002روم و روحده.)2007 ،
صحت آن ها از نظر اصول و استانداردهای حسابداری مالی و همچنین تکنیک های حسابداری مدیریت ممکن است به
طرز قابل توجهی متفاوت باشد .متعاقب آن بسیاری از تصمیمات مهم سیستم های اطالعاتی توسط حسابداران و اعضای حرفه
اتخاذ می شود تا اطمینان حاصل شود که نقطه نظرات و نیازها از نظر دو گروه متفاوت استفاده کنندگان نهایی حسابداری
مدیریت و حسابداری مالی مورد توجه قرار گرفته باشد .این تصمیمات به طرح ضوابط حسابداری ،واسط بین سیستم های
اطالعاتی حسابداری ،طراحی و پیکره بندی مدل های حسابداری مانند پیکره بندی قابلیت ها رد بسته های نرم افزاری
حسابداری و ماژول های حسابداری در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان مرتبط می باشد (دیچاو و همکاران،2007 ،
ونگر و همکاران )2011
سلطه فناوری اطالعات ممکن است یک اعتماد کاذب در سیستم های حسابداری ایجاد نماید .به عنوان مثال وقتی ضوابط
حسابداری اتوماتیک برای همگرایی داده های حسابداری مالی و اطالعات حسابداری مدیریت تعریف می شود پیچییدگی
بیشتر شده و برای بقا در محیط عملیاتی پویا به رقابت می پردازند .مگر در مواردی که همزمان با تغییارت ،مدیریت شده و
مجدد تعریف گردند .در غیر این صورت این احتمال وجود دارد که اطالعات حسابداری ناکافی یا نادرست باشد .در مجموع
سیستم های اطالعاتی یکپارچه ممکن است منجر به وضعیتی شوند که اطالعات حسابداری برای کنترل عملیاتی یا اطالعات
حسابداری راهبردی آمیخته شود و در نتیجه اطالعات به کار گرفته شده هیچ یک از کنترل های عملیاتی و راهبردی سازمان
را پشتیبانی نکند (کوپر و کاپلن  .)1998تغییر مداوم در الزامات حسابداری مدیریت می تواند کیفیت گزارشگری حسابداری
مالی را به مخاطره بیندازد.
به منظور مفهوم سازی نقش فناوری اطالعات در همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی ،کوب و همکاران ()1995
اصطالحاتی را با عنوان تسهیل کننده محرک ،کاتالیزور و فراهم کننده برای تغییرات حسابداری معرفی نمودند .زمانی که
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فعالیت های فناوری اطالعات به عنوان تسهیل کننده همگرایی تلقی شود نقش فناوری اطالعات برای وقوع همگرایی الزم است
اما کافی نیست.
نقش محرک فناوری اطالعات اشاره به نفوذ کلی در فرایند همگرایی دارد .در چنین مواردی فناوری اطالعات زمینه را
برای ایجاد تغییرات مهیا می سازد .در قوی ترین حالت ،وقتی فناوری اطالعات فی نفسه همگرایی را ایجاد می کند ،نقش یک
فراهم کننده همگرایی را ایفا می کند .اگرچه نقش هایی که در باال اشاره شد به ظاهر ساده و واضح می آیند اما در واقعیت
شناسایی و تفکیک آن ها ساده نیست زیرا فناوری اطالعات به طور همزمان نقش های متعدد یا خصوصیاتی از هر یک را به
عهده دارد .در مجموع فناوری اطالعات در سازمان های مختلف نقش های متعدد و گاهی واگرا ایفا می کند .نقش فناوری
اطالعات در حسابداری مدیریت و کنترل مدیریت بیش از این توسط برنز و وایو ( )2001و گرانالند ( )2001مورد آزمون قرار
گرفت اما در حسابداری مالی و ارتباط بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی ناشناخته باقی مانده است.

یافته هاي علمی پژوهش
در این بخش مثال های تشریحی از آشکارسازی همگرایی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی ارائه می شود .این
همگرایی به طرق مختلف آشکار می شود که در دو حوزه فنی و تکنولوژیکی ( )T&Tو رفتاری و سازمانی ( )B&Dتقسیم
بندی شده است (ارلیکووسکی  .)1991 ،1992همگرایی در حوزه فنی و تکنولوژیکی شامل آشکارسازی و نتایج مرتبط با عناصر
فنی و تکنولوژیکی حسابداری و سیستم های اطالعاتی مربوطه است .در حالی که همگرایی در حوزه رفتاری و سازمانی شامل
آشکارسازی و نتایج آن در فرایندهای اجتماعی و سازمانی و همچنین کاربرد اطالعات حسابداری در خلق دانش می باشد.
فعالیت های ترکیب و یکپارچه سازی بیشتر در حوزه فنی و تکنولوژیکی قرار می گیرند ماند قرارداد حسابداری ،داده ها در
سیستم ها و نرم افزارها ،داده های حسابداری یا اطالعات مرتبط با روش ها و استانداردها یکپارچه سازی عمدی فرایندها و
عملکرد حسابداری مدیریت مالی و همگرایی عمدی نقش و وظایف حسابداران ،در حوزه رفتاری و سازمانی قرار می گیرد و
مرتبط با اطالعات حسابداری و دانش آن است .در حوزه رفتاری و سازمانی ،یکپارچگی و همگرایی همچنین ممکن است به
آشکارسازی یا نتایج غیرعمدی منجر شود .در این مقاله روی آن دسته از همگرایی تمرکز داریم که منجر به حرکت از حوزه
فنی و تکنولوژیکی به سوی رفتاری و سازمانی می شوند .برای بررسی تحلیلی ابتدا باید این دو حوزه را جداگانه بررسی نمود
و سپس ارتباط آن ها را مورد اریابی قرار داد .یک محیط فناوری اطالعات یکپارچه با سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به
خودی خود یکپارچگی رابه شرکت نمی آورد اما می تواند طرز فکر اعضای سازمان را تغییر دهد (دیچاو و موریتسن .)2005
به عالوه آشکارسازی همگرایی و نتایج آن چند وجهی هستند و می توانند از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرند
(تایپالینماکی و ایکاهیمو )2013
همچنین فناوری اطالعات در طراحی وظایف حسابداری ایفای نقش می کند (لوکاسن و بارودی  .)1994مثال دیگری از
این همگرایی در افزایش تامین مالی از منابع خارجی آشکار می شود (نیکلسن و همکاران  .)2006همچنین این امکان وجود
دارد که اطالعات حسابداری مدیریت به وسیله تهیه کنندگان خدمات حسابداری ،جمع آوری گردد .این امر توسط پیشرفت
فناوری اطالعات مهیا شده و تسهیل می گردد .برنامه های نرم افزاری مشخص و رهیافت های مبتنی بر فناوری اطالعات فقط
منجر به همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی نمی شود بلکه فرایندهای حسابداری مدیریت را نیز استاندارد می
کند( .گرانالند و لوکا  ،1998ایکاهیمو و تایپالینماکی  .)2010در مجموع در راستای همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری
مالی قواعدی برای شیوه تفکر مدیران ایجاد می شود .برای هیئت مدیره بسیار حائز اهمیت است که تحلیل های مالی با
انتظارات بازار سرمایه ترکیب شود و در اختیار آن ها قرار گیرد .در این شرایط زمان بندی دقیق مبتنی بر حسابداری مالی
برای اهداف برنامه ریزی و کنترل در حسابداری مدیریت نیز اتخاذ می شود .در این نوع همگرایی ،فناوری اطالعات نقش
مستقیمی به عهده ندارد می تواند به ضرورت غیرمستقیم ارائه گزارش در زمان کوتاه تر در حسابداری مدیریت و حسابداری
مالی تسهیل نماید.
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مثال دیگر از یکپارچگی طرز تفکر در بودجه بندی بر مبنای هدف است .در این روش هدف کاهش هزینه ها با تمرکز بر
تالش های تمامی دوایر مربوط به یک شرکت است (رهنمای رودپشتی و جلیلی  .)1388پیش بینی های تحلیل گران مالی،
نقش مهمی در کنترل مالی و فرایند مدیریت شرکت ها ایفا می کند .دالیل محکمی وجود دارد که پیش بینی های تحلیل
گران مالی ،بر فرایند بودجه بندی تاثیرگذار است و این امر از طریق بررسی امور مالی شرکت در راستای تعیین سود هدف
بدست می آید (جنسن  .)2004در این مرحله حسابداری مدیریت برای اهداف کنترلی به کار گرفته می شود .همچنین
یکپارچگی عمدی منجر به الزامات بیشتر در سازمان می شود تا حسابداری مالی ،به عنوان محرک فرایندها به منظور برنامه
ریزی و کنترل در حسابداری مدریت عمل نماید .همچنین در یکپارچگی غیرعمدی نیز اهداف غیرواقعی در سازمان ایجاد می
شود که می تواند منجر به مدیریت سود در حسابداری گردد.
الزم به ذکر است که همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی فقط در نتیجه تغییرات با اهمیت ناشی از فناوری
در رشته حسابداری نیست .همچنین همگرایی فقط مربوط به شاخه های حسابداری نیست و همه رشته های مرتبط با اقتصاد
و تجارت را شامل می شود مانند حسابداری ،بازاریابی ،مدیریت و سایر رشته های مرتبط .بنابراین منافع زیادی برای پژوهش
های بین رشته ای خواهد داشت .در آینده ای نزدیک این همگرایی ادامه می یابد و انتظار می رود که حسابداری به طور کامل
یکپارچه گردد (تایپالینماکی و ایکاهیمو  .)2013یک راه مبتنی بر فناوری می تواند مبتنی بر ( XBRLزبان گزارشگری
تجارت) باشد که بین کسب و کار اطالعات مالی ارتباط برقرار می کند .همچنین به سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان کمک
می کند تا اطالعات خود را بر اساس یک مبنای منظم ،مورد استفاده قرار دهند (دی برسنی و گری  ،2001دی برسنی و
همکاران )2005
با استفاده از  XBRLاین امکان فراهم می شود که هر داده به صورت دقیق تعریف شود و مطابق با طبقه بندی استاندارد
به سایر اقالم مرتبط گردد (هانتون  .)2002در  XBRLفناوری اطالعات به عنوان یک تسهیل کننده همگرایی در حسابداری
مدیریت و حسابداری مالی عمل می کند .به صورت همزمان استانداردسازی طبقه بندی شرکت ها ،تحلیل داده ها را برای همه
سهامداران بهبود می بخشد و نیز در حسابداری مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد (دی برسنی و همکاران  ،2005یون و
همکاران  ،2011آلس و دی برسنی  .)2012عالوه بر موارد فوق فناوری اطالعات نوین برخی از اطالعات حسابداری را به غیر
حسابداران انتقال می دهد و از این رو کل رشته حسابداری را با سایر فرایندهای کسب و کار یکپارچه و همگرا می سازد.
یکی از مهمترین انواع همگرایی مرتبط با استانداردهای حسابداری است که تفاوت های با اهمیتی در نحوه عمل و تصمیم
گیری ایجاد نموده است .استانداردهای حسابداری به ویژه آن ها که با اطالعات آینده نگر مرتبط می باشند و شفافیت بخش
ها را افزایش می دهند نقش حسابداری مدیریت در تهیه صورت های مالی مناسب در حسابداری مالی را باال می برند .این امر
نیازمند برآورد جریان های نقدی آتی برای ارزش گذاری منصفانه و ارائه اطالعات مدیریت در واحدهای تجاری است (همر و
البرو  )2008مثال های دیگر از همگرایی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در حزه فنی و تکنولوژیکی شامل حسابداری
سرمایه های فکری ،گزارشگری داوطلبانه ،قیمت گذاری انتقالی ،تحلیل رقبا ،مشتریان و اندازه گیری عملکرد می باشد (همر
و البرو  ،2008ونبرگر و آنجل کورت )2011
در این بخش چگونگی همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در حوزه رفتاری و سازمانی مورد بررسی قرار می
گیرد .همگرایی در حوزه فنی و تکنولوژیکی یکپارچگی را به سمت حوزه رفتاری و سازمانی سوق می دهد (تایپالینمکی و
ایکاهیمو  .)2013فناوری اطالعات تاثیر خود را در حوزه تالش های ذهنی از طریق تاثیر بر شناخت با تغییر در طرز فکر
کارمندان و افزایش چابکی در فرایند تجاری گسترش می دهد (دیچاو و موریتسن  ،2005راسچه  .)2010هارتمن و واسن
( )2003اظهار داشتند که در یک چارچوب کنترلی حوزه کسب و کار (شامل فرایندهای تجاری اصلی ،یکپارچگی و خلق دانش،
کنترل مدیریت) حوزه ارتباطات (شامل حسابداری مدیریت ،کنترل داخلی ،انتقال اطالعات) و حوزه اطالعات (شامل سیستم
های اطالعات حسابداری و سایر برنامه های کاربردی) از طریق روابط علی به هم ارتباط پیدا می کنند .آن ها ادعا کردند که
این علیت ناشی از این حقیقت است که کنترل فرایندها خود نیازمند کنترل است .به بیان دیگر یک روش موثر خلق دانش در
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دو حوزه اطالعات و ارتباطات از طریق فرایندهای موثر برقراری ارتباط بین اطالعات مربوط و قابل اعتماد و نیز طراحی ساز و
کارهای موثر و کارآمد سیستم های اطالعاتی ایجاد می گردد.

نتيجه گيري و بحث
حسابداری و شاخه های اصلی آن ،حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در حال تغییر و حرکت رو به جلو هستند .یکی
از این تغییرات حرکت به سوی همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی است که در این مقاله در خصوص آن بحث و
بررسی صورت گرفت .هدف نهایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی مشابه است که شامل ارزیابی عملکرد گذشته برای
اهداف پاسخگویی و اطالع رسانی و نیز طرح هایی برای آینده جهت اتخاذ تصمیمات منطقی تخصیص سرمایه می باشد .روند
اخیر حرکت حسابداری مدیریت از برنامه ریزی و کنترل کوتاه مدت مبتنی بر اطالعات تاریخی به برنامه ریزی و کنترل
راهبردی آینده نگر و همچنین حسابدرای مالی از حسابداران بهای تمام شده تاریخی برای اهداف مباشرت ،به حسابداری ارزش
منصفانه جهت ارزیابی اهداف و تصمیم گیری بوده است .همچنین افزایش شفافیت منجر به نیاز به یک ارتباط نزدیک بین
حسابداری مدیریت و حسابداری مالی می شود .در این راستا فناوری اطالعات می تواند همگرایی را تسهیل کرده کاتالیز کند
محرک آن باشد و یا حتی آن را ایجاد نماید .این امر اغلب موارد ابتدا در حوزه فنی و تکنولوژیکی و سپس در حوزه رفتاری و
سازمانی پدیدار می شود .آشکارسازی همگرایی و نتایج مشاهده شده آن بر این نکته داللت دارد که فناوری اطالعات نقش
عمده ای به عنوان تسهیل کننده این فرایند دارد .یکپارچگی سیستم های اطالعاتی به صورت گسترده ای توسط سازمان ها
پذیرفته شده است و روند همگرایی به دلیل رشد فزاینده بسترهای تکنولوژیکی پیشرفته بیشتر از قبل نمایان می شود.
آشکارسازی همگرایی و نتایج آن می تواند در حوزه فنی و تکنولوژیکی و همچنین در حوزه رفتاری و سازمانی بررسی شود .در
حوزه فنی و تکنولوژیکی ،پیشرفت های اخیر مانند گزارشگری داوطلبانه ،مقررات بازار سرمایه و سنجش عملکرد شامل عناصر
عمده ای از همگرایی است که فناوری اطالعات در آن نقش عمده ای را ایفا می کند .در حوزه رفتاری و سازمانی نیز دالیل
متعددی از یکپارچگی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی شامل فرایندهای حسابداری نقش حسابداران و کنترل شبکه
های تجاری وجوددارد.
سیستم های اندازه گیری عملکرد و سیستم های محرک تصمیم گیری ،همگرایی در سطح فنی را به همگرایی در سطح
رفتاری تبدیل می کنند و حسابداری مدیریت و حسابداری مالی را در سطح داده در سیستم اطالعاتی و سطح اطالعات در
گزارشات ،ترکیب می نمایند.
همان گونه که داده ها می توانند از سیستم های اطالعاتی متعدد با هم ترکیب شوند داده های حسابداری مالی نیز به
اطالعات حسابداری مدیریت تبدیل می شوند .این نوع اطالعات به عنوان اطالعات حسابداری یا اطالعات کنترل مدیریت مورد
استفاده قرار می گیرند.
برای افراد شاغل در حرفه حسابداری چارچوب تحلیلی مبتنی بر پژوهش برای ارتقای درک حسابداری همگرا پیشنهاد
می شود بدون درک مناسب از تغییرات در حوزه فنی و تکنولوژیکی و نیز حوزه رفتاری و سازمانی ،تغییرات در حوزه فنی و
تکنولوژیکی ممکن است پیامدهای نامطلوب و غیر منتظره در حوزه رفتاری و سازمانی داشته باشد.
وجود یک چارچوب مفهومی مناسب به درک این روابط کمک خواهد کرد .در حوزه آموزشی و دانشگاهی نیز باید پژوهش
های گسترده ای در خصوص همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی و حوزه های مرتبط با آن صورت گیرد .این امر
می تواند تاثیر بسزایی بر درک جامعه از شاخه های حسابداری داشته باشد و وضعیت حسابداری را نه فقط در محیط دانشگاهی
بلکه در عمل نیز بهبود بخشد .پیشنهاد می شود در پژوهش های های آتی روش های مختلف همگرایی به صورت تجربی مورد
آزمون قرار گیرد.
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