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کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی ،مدرس آموزش و پرورش ناحیه شش مشهد.
نام نویسنده مسئول:
فرشته ستاري برآبادي

چکيده

تاریخ دریافت1399/7/15 :
تاریخ پذیرش1399/9/29 :

هدف اصلی مقاله بررسی "تأثیر فناوری اطالعات بر حسابداری مالی" بوده و به این ترتیب
سؤال اصلی بدین صورت بیان شد :تأثیر فناوری اطالعات بر هر یک از ویژگی های اطالعات
حسابداری چگونه است؟ با توجه به این که اطالعات حسابداری ،حاصل گزارش گری است،
بنابراین ابتدا نوع گزارش گری که با به کارگیری فناوری اطالعات به دست می آید ،بررسی
شد ،و سپس اطالعات حاصل از گزارش گری ،از نظر کیفیت مورد بررسی قرار گرفت.به منظور
تعیین تأثیر فناوری اطالعات بر حسابداری مالی ،ابتدا با بررسی گسترده مبانی نظری ،شبکه
منطقی تأثیر فناوری اطالعات بر هر یک از ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری تدوین شد.
سپس فرضیه های تحقیق با توجه به روابط اجزای اصلی شبکه شکل گرفت .در نهایت ،برای
تأیید فرضیه ها از روش های آماری آزمون و آنالیز واریانس و آزمون دانکن استفاده شد .یافته
های تحقیق حاکی از آن است که فناوری اطالعات باعث افزایش مربوط بودن اطالعات
حسابداری و کاهش قابلیت اعتماد آن می شود و قابلیت مقایسه را نیز به میزان کم افزایش
می دهد.

واژگان کليدي :حسابداری مالی ،فناوری اطالعات
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مقدمه
با توجه به توسعه روز افزون در حوزه آی تی و فراگیر شدن آن و رغبت شرکای تجاری به استفاده از آن در حوزه مالی
که باعث سهولت و دقیق تر شدن کار ها و کاهش خطاهای انسانی و یکپارچه سازی اطالعات مالی می گردد .با توجه به اینکه
در گذشته نه تنها حوزه مالی بلکه در بقیه حوزه ها کسب و کار به صورت سنتی بوده و اکنون با وجود فناوری اطالعات این
کسب و کار به کسب و کار الکترونیکی تبدیل شده و باعث تسریع در امور این حوزه می گردد .فناوری اطالعات عنصری
کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی ،دسترسی بهتر وسریع تر به اطالعات ،به روز بودن و ...است .به عبارت دیگر ،فناوری،
روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده بستری که بر کاغذ بنا شده بود ،به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود که آن
را در اصطالح تبادل الکترونیکی اطالعات می نامند .در پی این تغییر ،زمان دسترسی به اطالعات بسیار کوتاه تر شده و نحوه
مبادالت پولی منابع مالی تغییر یافته است و به جای پول ،اطالعات مالی رد و بدل می شود.
از طرفی ،هدف های گزارش گری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند ،اطالعاتی که گزارش گری مالی فراهم می
آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشد تا در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر
استفاده کنند گان مؤثر واقع شود .این ویژگی ها را ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری می نامند که عبارتند از:
-1مربوط بودن :شامل به موقع بودن ،سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی؛
- 2قابلیت اعتماد :شامل قابلیت تأیید ،معتبر بودن(کامل بودن ،صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل) و بیطرفانه بودن؛
- 3قابلیت مقایسه  :شامل ثبات رویه و افشای کافی.
از طرف دیگر ،تحوالت پیاپی و پیشرفت های سریعی که در دامنه فعالیت و انواع واحد های اقتصادی در جریان وقوع
است ،لزوم تهیه و ارایه اطالعات مالی مربوط ،قابل اعتماد و قابل مقایسه را توسط واحدهای اقتصادی تشدید کرده است .هم
چنین رشد فزاینده پیچیدگی های جامعه ،نیاز به اطالعات اقتصادی مربوط ،سیستم های اطالعاتی و فرآیندهای مولد اطالعات
را توجیه می کند.
در نهایت ،تاکنون دسترسی به دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اعتماد به طور هم زمان به دلیل محدودیت های فناوری
میسر نبوده است و به دلیل اهمیت قابلیت اعتماد ،مربوط بودن اطالعات فدای آن شده است ،و این در حالی است که خواسته
ها و انتظارات استفاده کنندگان در دسترسی به اطالعات درباره آنچه که دیروز یا امروز صبح اتفاق افتاده تضمین می شود نه
یک یا دو ماه قبل
به همین دلیل گزارشگری به روش سنتی (به صورت دوره ای و چاپ) به دلیل عدم ارایه اطالعات به موقع ،محدودیت
در پردازش سریع داده های حجیم ،هزینه باالی توزیع اطالعات ،نتوانسته پاسخ گوی استفاده کنندگان اطالعات برای دسترسی
به اطالعات به موقع باشد.
بنابراین با توجه به قابلیت های بالقوه فناوری اطالعات ،در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم که آیا استفاده
از فناوری اطالعات باعث افزایش در کیفیت گزارش گری مالی می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر می خواهیم به این سؤال اصلی
پاسخ دهیم که تأثیر فناوری اطالعات بر هر یک از ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری چگونه است ؟ با توجه به این که
اطالعات حسابداری ،حاصل گزارش گری است ،بنابراین برای پاسخ به این سؤال ابتدا نوع گزارش گری که با به کارگیری
فناوری اطالعات به دست می آید ،بررسی می شود و سپس اطالعات حاصل از آن گزارش گری ،از نظر کیفیت مورد بررسی
قرار می گیرد .به این منظور ،با بررسی گسترده مبانی نظری ،شبکه منطقی تأثیر فناوری اطالعات بر هر یک از ویژگی های
کیفی اطالعات حسابداری تدوین می شود و در پایان فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند.

مروري بر ادبيات
باتوجه به این که استفاده از فناوری اطالعات برای گزارشگری مالی سابقه زیادی ندارد بنابراین تحقیقات محدودی در
این رابطه انجام گرفته اند ،که بیشتر آن ها بر فناوری اینترنت و تأثیر آن متمرکز شده اند .هر چند که این تحقیقات به طور
دقیق تأثیر فناور ی را بر ویژگی های اطالعات حسابداری مورد بررسی قرار نداده اند ،اما در بعضی موارد اشاراتی به
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آن داشته اند .در این بخش به مرور تعدادی از این تحقیقات که ارتباط بیشتری با موضوع این تحقیق دارند ،می پردازیم:
آشباخ ،جانستون و وارفیلد در تحقیقی که با هم انجام دادند به تغییرات قابل توجه ای در کیفیت گزارشگری مالی در
اینترنت به ویژه تغییر در کیفیت به موقع بودن و بنابراین مفیدتر شدن گزارش گری مالی ،دست یافتند .آن ها بیان کردند که
ایجاد تعادل نسبی بین دو ویژگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطالعات مهم ترین نکته در پیدایش اینترنت است.
با این وجود به همان اندازه که گزارشگری مالی اینترنتی ،دامنه اطالعات ( برای مثال چه چیز ،چه وقت ،و چگونه اطالعات
منتشر شود ) و مربوط بودن اطالعات ( به ویژه به موقع بودن ) را افزایش می دهد ،ریسک های مرتبط با ورود اطالعات قابلیت
اعتماد نیز افزایش می یابد .هم چنین عدم حسابرسی و عدم امنیت وب سایت ها را دالیل دیگر کاهش قابلیت اعتماد عنوان
کردند .و باالخره بیان کردند که گزارشگری مالی اینترنتی به شرکت ها امکان می دهد که از طریق افشاء داده های مالی اضافی
و تفکیک شده در وب سایت شرکت ،افشاء های مالی شان را افزایش دهند.
راولیک و خان در دو سال متفاوت و به صورت جداگانه تحقیقاتی را در زمینه استفاده از اینترنت برای گزارش گری
اینترنتی انجام دادند و به یک نتیجه مشابه رسیدند و هر دو عنوان کرده اند که مهم تر ین عاملی که استفاده از اینترنت را
برای گزارش گر ی مالی محدود می کند عدم قابلیت اعتماد در گزارش گری مالی اینترنتی است.
لودیا ،آالم و الیمر در تحقی ق شان ،مهم ترین دالیل عدم استفاده شرکت ها از پتانسیل کامل اینترنت برای گزارش
گری مالی و تمایل کم آن ها را عدم قابلیت اعتماد و کمی مهارت های فناوری اطالعات ذکر کردند.
دال ،گراهام و بالدوین در سال  2۰۰3بیان کردند که استفاده از ارتباط برتر در صورت های مالی می تواند روند قضاوت
ها را تحت تأثیر قرار دهد به عبارت دیگر مربوط بودن را تحت تأثیر قرار دهد.
کمیته راهبری هیأت استانداردهای مالی آمریکا در تحقیقی که درسال  2۰۰۰انجام داد یافته های عمده خود را به این
صورت عنوان کرد که اینترنت گزارش گر ی را از سیستم گزارش گری ماهانه؛ سه ماه و ساالنه به سوی گزارش گری به هنگام
سوق داده است .بنابراین با گزارش گری از طریق اینترنت ،اطالعات نه تنها در اختیار مدیران ،تحلیل گران و افراد
متخصص قرار می گیرد ،بلکه با هزینه کم ،سرعت باال و دسترسی آسان در اختیار کلیه استفاده کنندگان قرار می گیرد.
با این حال نمی توان پیش بینی کرد اطالعات کامل است یا خیر.
هم چنین این گروه تحقق تفاوت ها ی زیادی در محتوا و روش توزیع گزارش ها در اینترنت مشاهده کردند و بیان کردند
که مشکالتی از قبیل امنیت ،موانع قانونی ،بی عدالتی در رابطه با دسترسی به این فناوری ها ،افزایش استفاده از این ابزارها را
محدود کرده است.

مروري بر ادبيات
باتوجه به این که استفاده از فناوری اطالعات برای گزارشگری مالی سابقه زیادی ندارد بنابراین تحقیقات محدودی در
این رابطه انجام گرفته اند ،که بیشتر آن ها بر فناوری اینترنت و تأثیر آن متمرکز شده اند .هر چند که این تحقیقات به طور
دقیق تأثیر فناور ی را بر ویژگی های اطالعات حسابداری مورد بررسی قرار نداده اند ،اما در بعضی موارد اشاراتی به
آن داشته اند .در این بخش به مرور تعدادی از این تحقیقات که ارتباط بیشتری با موضوع این تحقیق دارند ،می پردازیم:
آشباخ ،جانستون و وارفیلد در تحقیقی که با هم انجام دادند به تغییرات قابل توجه ای در کیفیت گزارشگری مالی در
اینترنت به ویژه تغییر در کیفیت به موقع بودن و بنابراین مفیدتر شدن گزارش گری مالی ،دست یافتند .آن ها بیان کردند که
ایجاد تعادل نسبی بین دو ویژگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطالعات مهم ترین نکته در پیدایش اینترنت است.
با این وجود به همان اندازه که گزارشگری مالی اینترنتی ،دامنه اطالعات (برای مثال چه چیز ،چه وقت ،و چگونه اطالعات
منتشر شود) و مربوط بودن اطالعات (به ویژه به موقع بودن) را افزایش می دهد ،ریسک های مرتبط با ورود اطالعات قابلیت
اعتماد نیز افزایش می یابد .هم چنین عدم حسابرسی و عدم امنیت وب سایت ها را دالیل دیگر کاهش قابلیت اعتماد عنوان
کردند .و باالخره بیان کردند که گزارشگری مالی اینترنتی به شرکت ها امکان می دهد که از طریق افشاء داده های مالی اضافی
و تفکیک شده در وب سایت شرکت ،افشاء های مالی شان را افزایش دهند.
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راولیک و خان در دو سال متفاوت و به صورت جداگانه تحقیقاتی را در زمینه استفاده از اینترنت برای گزارش گری
اینترنتی انجام دادند و به یک نتیجه مشابه رسیدند و هر دو عنوان کرده اند که مهم تر ین عاملی که استفاده از اینترنت را
برای گزارش گر ی مالی محدود می کند عدم قابلیت اعتماد در گزارش گری مالی اینترنتی است.
لودیا ،آالم و الیمر در تحقی ق شان ،مهم ترین دالیل عدم استفاده شرکت ها از پتانسیل کامل اینترنت برای گزارش
گری مالی و تمایل کم آن ها را عدم قابلیت اعتماد و کمی مهارت های فناوری اطالعات ذکر کردند.
دال ،گراهام و بالدوین در سال  2۰۰3بیان کردند که استفاده از ارتباط برتر در صورت های مالی می تواند روند قضاوت
ها را تحت تأثیر قرار دهد به عبارت دیگر مربوط بودن را تحت تأثیر قرار دهد.
کمیته راهبری هیأت استانداردهای مالی آمریکا در تحقیقی که درسال  2۰۰۰انجام داد یافته های عمده خود را به این
صورت عنوان کرد که اینترنت گزارش گر ی را از سیستم گزارش گری ماهانه؛ سه ماه و ساالنه به سوی گزارش گری به هنگام
سوق داده است .بنابراین با گزارش گری از طریق اینترنت ،اطالعات نه تنها در اختیار مدیران ،تحلیل گران و افراد
متخصص قرار می گیرد ،بلکه با هزینه کم ،سرعت باال و دسترسی آسان در اختیار کلیه استفاده کنندگان قرار می گیرد.
با این حال نمی توان پیش بینی کرد اطالعات کامل است یا خیر.
هم چنین این گروه تحقق تفاوت ها ی زیادی در محتوا و روش توزیع گزارش ها در اینترنت مشاهده کردند و بیان کردند
که مشکالتی از قبیل امنیت ،موانع قانونی ،بی عدالتی در رابطه با دسترسی به این فناوری ها ،افزایش استفاده از این ابزارها را
محدود کرده است.
وباالخره گروه تحقیق پی بردند که استفاده از اینترنت برای گزارش گری تنها در صورتی که نمایش الکترونیکی اطالعات
همانند روش چاپی باشد با اجرای مقررات جاری امکان پذیر است در حالی که فناوری اینترنت وضعیتی را خارج از پارادایم
چاپی ایجاد کرده است.

لزوم مدل جدید گزارشگري
اولین و بزرگ ترین عامل که در کار سازمان ها در آینده تغییر ایجاد می کند ،اینترنت است (اندی گرووز) رئیس شرکت
اینتل ادعا می کند که در طول  5سال آینده ،یا همه شرکت ها اینترنتی خواهند شد یا از بین خواهند رفت .در حالی که یکی
ممکن است خالف ادعای اینتل را انتظار داشته باشد ،مجله اکونومیست بیان می کند که این استدالل اینتل می تواند درست
باشد .اینترنت با تغییر اساسی روش عملکرد شرکت ها ،حرفه را زیر و رو می کند ،این تغییرات به مراتب فراتر از تجارت
الکترونیکی هستند ،به طوری که محصول فرعی تجارت الکترونیکی ،تغییر بنیادی در فرایندها و فرهنگ سازمان است.
در حالی که ،اینترنت ،فناوری اطالعاتی است که بیشترین مسئولیت را برای تغییر در را نادیده ) (ERPرویه حرفه به
عهده دارد ،نباید نقش سیستم های برنامه ریزی منابع شرکت انجام می دهند این است که همه اطالعات سازمان را در ERP
گرفت .آنچه که سیستم های یک منبع مرکزی گردآوری می کنند ،به طوری که دسترسی به اطالعات کلیدی به ویژه برای
اعضاء خارج از سازمان خیلی آسان تر می شود .به دست آوردن یک مرحله باالتر داخلی سازمان با سیستم های فروشندگان و
مشتریان  ERPمستلزم هماهنگی سیستم  ERPمی شود .فناوری ) (MERPاست که باعث ایجاد سیستم برنامه ریزی منابع
چند شرکت توانمند برای تکامل چنین سیستم هایی (سیستم های چند شرکته) ،اینترنت است.
چگونه فناوری اطالعات به مدل های حسابداری و حسابرسی مرتبط است و چرا این مدل ها به تغییر نیاز خواهند داشت؟
کوتاه و مختصر این است که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نیز جز ء اعضاء حرفه محسوب می شوند و دنبال منابع
اطالعاتی متناوب برای ارزیابی کارایی شرکت هستند .از طرفی پیشرفت چشمگ یر فناوری اطالعات و مزایای آن باعث م ی
شود اطالعات زیادی از طریق پایگاه عمومی داده ها ،به ویژه اینترنت قابل دسترسی باشد و در نتیجه تصمیم گیرندگان بتوانند
به طور روزافزون از اطالعات به موقع و متنوع برای تصمیم گیری استفاده کنند درحالی که آن ها هنوز مجبور به استفاده از
اطالعات صورت ها ی مالی حسابرسی شده هستند که این اطالعات فقط به صورت دوره ای و بر مبنا ی گذشته قابل دسترسی
است.
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بنابراین منطقی است فرض کنیم که انتظار آن ها نیز برای دسترسی به اطالعات کلیدی موجود در سیستم های اطالعاتی
داخلی شرکت ها ،بیشتر خواهد شد .این انتظارات برای بعضی افراد به طور کامل متفاوت از افشاهایی است که توسط سازمان
ها روزانه به صورت رایگان از طریق سای ت ها ارایه می شوند .تنها اعالم ساده اسناد مالی و صورت ها ی مالی حسابرسی
شده ( به صورت دوره ای و بر مبنا ی گذشته ) ،و آن ها را از طریق اینترنت در اختیار عموم گذاشتن ،نیاز سرمایه گذران را
که با بی تابی جویای اطالعات جاری درباره وضعیت مالی شرکت هستند ،برطرف نمی کند .بنابراین ،این اطالعات حسابداری
ارایه شده ،برای تصمیم گیری کم اهمیت خواهند بود ،مگر این که مدلی جدید به منظور تهیه اطالعات مالی به موقع و
برطرف کردن این نیاز ،ایجاد شود.

روش تحقيق
در اینجا یک چالش در رابطه با فناوری اطالعات برای محققان حسابداری قابل طرح است و آن این که ،فناوری اطالعات
چگونه می تواند برای تسهیل در گزارش گری مورد استفاده قرار گیرد ،به طوری که به گزارش گری مالی به هنگام برسیم .
موارد نامشخص عبارتند از:
-1چگونه اطالعات به صورت فوری از سازمان به اینترنت می رسند؟
 -2در چه شکل و فرمی.
از دیدگاه فنی به نظر می رسد تغییرات در سیستم های موجود امکان پذیر باشد .همان طور منبع مرکزی اطالعات را
ارایه می کنند که برای تسهیل که پیشتر بیان شد ،سیستم های برای امکان پذیر کردن بستن اجرای فرآیند الزم است .در
بسیاری از شرکت ها ،سیستم های شرکت جی حساب های دوره ای در هر روز تقویت شده اند .به عنوان مثال نرم افزار D-
 EDWARDشامل قابلیت برنامه ای جستجو است ،به صورتی که به استفاده کننده اجازه می دهد که تاریخ های شروع و
پایان را به منظور جمع آوری داده ها تعریف کند ،بدین ترتیب به استفاده کننده اجازه می دهد که گزارش های اختصاصی
را برای تسهیل در تجزیه و تحلیل مالی و غیره ،تهیه نماید  .یکی از فناوری های جدیدی که ارایه اطالعات مالی در زبان
گزارش گری مالی مبتنی بر صفحه گسترده است ،اینترنت را ارتقاء بخشیده است که برای انتقال اطالعات حسابداری به
شبکه جهانی وب مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین امکان پذیر بودن گزارش گری مالی به هنگام به طور کامل معقول به
نظر می رسد.
با فرض این که اطالعات از سیستم های داخلی می توانند به اینترنت برسند .اطالعات در چه شکل و به چه صورت به
استفاده کنندگان ارایه می شوند؟
سؤال دوم این است که فرمی با وجود فایل های الکترونیکی و اینترنت ،انتشار اطالعات به صورت الکترونیکی در هر دو
سطح کلی و جزیی امکان پذیر است .سؤال این است که کدام یک از این سطوح ( کلی یا جزئی ) برای استفاده کنندگان
اطالعات مالی مفیدتر است؟ برای یک استفاده کننده خاص ممکن است جواب دادن به این سؤال آسان باشد .برای استفاده
کنندگان به صورت عام ،بسیار مشکل تر است ؛ زیرا بعضی ،اطالعات کلی را می خواهند و بعضی ،اطالعات تفصیلی می
خواهند  .در نهایت هر دو نوع اطالعات الزم و ضروری هستند .برای استفاده کنندگان با مهارت کم تر ،دسترسی به تعداد
محدودی از فرمت های از پیش مشخص شده که اطالعات کلی ارایه می کند ،می تواند مطلوب تر باشد .استفاده کنندگان
ماهر دسترسی کامل به اطالعات و توانایی تفسیر و تحلیل اطالعات مورد نیازشان را خواستارند .بنابراین با مطالعه و بررسی
روش ها می توان یک مدل هنجاری برای گزارشگری مالی در عصر الکترونیک ایجاد کرد.
باتوجه به موارد گفته شده ،روش پژوهش با درنظر گرفتن چهار فرضیه دنبال می شود:
فرضیه اول  :بین میزان استفاده از فناوری اطالعات و مربوط بودن اطالعات حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم  :بین میزان استفاده از فناوری اطالعات و قابلیت اعتماد اطالعات حسابداری رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه سوم  :بین میزان استفاده از فناوری اطالعات و قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم  :میزان تأثیر فناوری اطالعات بر هر یک از ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری متفاوت است.
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این تحقیق یک تحقیق توصیفی ،پیمایشی است که مبتنی بر تحقیقات میدانی و کتابخانه ای (از نظر روش گردآوری
اطالعات) است .روش های گردآوری اطالعات در این تحقیق آمیزه ای از روش های تحقیق کتابخانه ای و میدانی است .در
روش کتابخانه ای از طریق مطالعات کتابخانه ای ،ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و نیز چارچوبی مناسب برای موضوع فراهم
شد .در روش میدانی تحقیق ،از طریق پرسش نامه ،داده های مورد نیاز برای تأیید و یا رد فرضیه های تحقیق گردآوری شد.
در این تحقیق ،روایی پرسش نامه ،با تدوین پرسش ها بر اساس مبانی نظری تحقیق و با اظهارنظر و تأیید اساتید حاصل
شده است .در واقع ،با توجه به مبانی نظری ،به اطالعاتی مربوط اطالق می شود که سه ویژگی ،به موقع بودن ،سودمندی
درپیش بینی ،سودمندی در ارزیابی را دارا باشد که در نمودار مشخص است .از این رو با توجه به اظهارنظر و تأیید اساتید
برای تعیین تأثیر فناوری اطالعات بر مربوط بودن اطالعات ،مهم ترین مالک ،بررسی تأثیر فناوری اطال عات بر سه ویژگی آن
است .در نهایت پرسش های تحقیق بر این اساس طراحی و تدوین شد .پرسش های تحقیق برای قابلیت اعتماد ،قابلیت
مقایسه نیز به همین تربیب تدوین شد.
به منظور کسب پایایی پرسش نامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .بدین صورت که در ابتدا  3۰پرسش نامه
بین پرسش شوندگان توزیع و جمع آوری شد .سپس به  ۸۰درصد جواب به دست آمده به کمک آلفای کرونباخ و کمک نرم
افزار  spssبیانگر این مطلب است که سؤاالت همسویی داشته و پاسخ دهندگان نیز در جواب دادن به سؤاالت ،دقت و حوصله
باالیی را مبذول داشته اند .به عبارت دیگر پرسش نامه از پایایی و قابلیت اعتماد باالیی برخوردار است.

جامعه و نمونه آماري
جامعه آماری در این تحقیق شامل مدیران مالی ،مدیران حسابرسی ،سرپرستان حسابرسی ،دانشجویان و اساتید رشته
حسابداری و محققان بخش تحقیقات سازمان حسابرسی است ،که آشنایی کافی با موضوع تحقیق (تأثیر فناوری اطالعات بر
ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری) دارند.
در این پژوهش با توجه به این که داده ها کیفی هستند برای محاسبه حجم نمونه از فرمول هایی که برای داده های
کیفی مناسب است ،استفاده می شود .به این ترتیب اندازه تعریف می کنیم و هم چنین با توجه به نامحدود بودن ) (pنمونه
را تحت تأثیر نسبت موفقیت جامعه آماری فرمول حساب حجم نمونه عبارت است از :
) 𝑧𝛼2 × 𝑝0 (1 − 𝑝0
2

=𝑛

𝜀2
× 0.5 × 0.5
=𝑛
= 96.04
(0.1)2
با توجه به این که حداقل  97پرسش نامه قابل استفاده الزم بود و ممکن بود تعدادی از پرسش نامه ها قابل برگشت
نباشند و یا غیر قابل استفاده باشند 13۰ ،پرسش نامه توزیع شد.
به منظور اطمینان بیشتر تعداد  1۰۰پرسش نامه از  1۰۸پرسش نامه برگشتی قابل استفاده ،مورد تجزیه وتحلیل قرار
گرفت.
(1.96)2

تجزیه و تحليل
نگاره  .۱تجزیه و تحليل داده ها

فرضیه
اول

فرض های آماری
H0 :μ ≤3نقیض ادعا
ادعا

H1 :μ > 3

روش های
آماری

p-value

مقایسه

نتیجه

T-Test

۰

< P-value
0.5

در سطح اطمینان
 H0 ،٪95رد می شود

پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع ،شماره  ،24زمستان  ،1399ص 1 -10
ISSN: 2588-2791

http://www.miej.ir

پس فرضیه اول
پذیرفته می شود.
 H0 :μ ≤ 3ادعا
دوم

H1 :μ > 3

نقیض ادعا

T-Test

1

نقیض ادعا H0: μ≤3
سوم

T-Test
H1 :μ > 3

ادعا

نقیض ادعا H0= μ1= μ2= μ
3
ادعا
:H1
حداقل یک جفت از میانگین ها با هم
تفوت دارند.
چهارم

1

ANOVA

1

> P-value
0.5

در سطح اطمینان
 H0 ،٪95تایید می
شود پس فرضیه دوم
پذیرفته می شود.

> P-value
0.5

در سطح اطمینان
 H0 ،٪95تایید می
شود پس فرضیه سوم
پذیرفته نمی شود.

< P-value
0.5

در سطح اطمینان
 H0 ،٪95رد می شود
پس فرضیه چهارم
پذیرفته می شود.

نقیض ادعا
H0= μ1= μ2=...= μ11
ادعا
:H1
حداقل یک جفت از میانگین ها با هم
تفوت دارند

ANOVA

۰

< P-value
0.5

در سطح اطمینان
 H0 ،٪95رد می شود
پس فرضیه چهارم
پذیرفته می شود.

نگاره  .۲اولویت بندي ( تعيين ميزان تاثير ) ویژگی هاي اصلی بر اساس آزمون دانکن

اولویت

میزان تاثیر

ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری

میانگین زیر مجموعه های همگن

اول

زیاد

مربوط بودن

3.۶۶

دوم

متوسط

قابلیت مقایسه

2.۶9

سوم

تاثیر منفی

قابلیت اعتماد

۰.۸9

رتبه بندي بر اساس آزمون دانکن براي ویژگی هاي فرعی
همان طور که در نگاره شماره ( )3نشان داده شده است ،میزان فناوری اطالعات بر هر یک از ویژگی های کیفی اطالعات
حسابدای ،بر اساس آزمون دانکن در شش مجموعه همگن به ترتیب از اولویت اول تا ششم ،رتبه بندی شده است.

نگاره  .۳اولویت یندي (تعيين ميزان تاثير) ویژگی هاي فرعی بر اساس آزمون دانکن
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اولویت

میزان تاثیر

ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری

میانگین زیر مجموعه های همگن

اول

خیلی زیاد

به موقع بودن

۴.۸2

دوم

زیاد

ثبات رویه

۴.17

سوم

زیاد
زیاد
زیاد

سودمندی در ارزیابی
افشای کافی
سودمندی در پیش بینی

3.1۴
3.۰5
3.۰2

چهارم

بی تاثیر

رجحان محتوی بر شکل

1.5۸

پنجم

تاثیر منفی
تاثیر منفی
تاثیر منفی
تاثیر منفی

کامل بودن
مقایسه بین شرکت ها
بی طرفانه بودن
صحیح بودن

۰.9۰
۰.۸۶
۰.۸5
۰.۶9

ششم

تاثیر منفی

قابلیت تایید

۰.۴۴

نتيجه گيري
نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از فناوری اطالعات ،تغییرات قابل توجهی درکیفیت گزارشگری مالی ایجاد
کرده است ،به ویژه افزایش در کیفیت مربوط بودن اطالعات حسابداری که به طور عمده از به موقع بودن اطالعات ناشی می
شود.
هم چنین نتایج تحقیق بیان گر این موضوع است که با وجود مزایای بسیار فناوری اطالعات برای گزارش گری مالی،
قابلیت اعتماد اطالعات کاهش می یابد.
قابلیت مقایسه اطالعات مالی روند شرکت(تحلیل روند تغییر در وضعیت مالی و نتایج عملیات آن) نیز افزایش می یابد
در حالی که قابلیت مقایسه اطالعات بین شرکت های مختلف کاهش می یابد.
باالخره ،تأثیر فناوری اطالعات بر هر یک از ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری به )شرح نگاره های شماره  2و 3
متفاوت است ،که به صورت یک مدل در نمودار شماره  )1نشان داده شده است.

پيشنهادها
همان طور که مالحظه شد ،فناوری اطالعات بر ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری تأثیر می گذارد که این تأثیر از
طریق گزارشگری اعمال می شود .در واقع ،فناوری اطالعات گزارشگری را به سمت گزارشگری مالی به هنگام سوق می دهد
و این نوع گزارشگری ،اطالعاتی با ویژگی های متفاوت تهیه می کند که با توجه به پیشرفت های روزافزون فناوری اطالعات
انتظار می رود که تأثیر آن بر گزارشگری و به تبع بر ویژگی های کیفی اطالعات حسابداری روز به روز بهبود (مثبت تر) یابد.
از یک طرف با استفاده از فناوری اطالعات ،نه تنها اطالعات مربوط تر می شوند؛ بلکه با استفاده از فناوری های آتی
یادشده در شبکه منطقی ،انتظار می رود که قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه اطالعات نیز افزایش یابد .از طرف دیگر با توجه
به نیاز های اطالعاتی استفاده کنندگان و معایب مدل گزارشگر ی فعلی (سنتی ) ،مشخص می شود که مدل گزارشگری مالی
در نهایت باید به سمت گزارشگری مالی به هنگام سوق یابد .بنابراین پیشنهاد می شود که نظام حسابداری کشور در این
مسیر گام بردارد .بدین صورت که سیستم های حسابداری و حسابرسی متناسب با فناوری جدید ر ا طراحی و توسعه دهد و
گزارشگری ها و افشاگری های جامع حسابداری و مالی را با تغییرات سریعی که در دنیای تجاری ایجاد شده همگام سازد.
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