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مقدمه
جریــان مــداوم و ســریع تغییرهــا، افزایش 
رقابت بازارهای جهانی و کوتاه شــدن ســریع 
چرخه عمر محصوالت، شــرکتها را مجبور به 
تجزیه وتحلیل دقیق و به موقع اطالعات برای 
واکنش به هنگام نسبت به تغییرها در کسب وکار 
خود می کند. شــرکتها در حــال ورود به عصر 
جدیدی هستند؛ عصر شــرکتهای به هنگام و 
اقتصادهــای به هنگام که »اقتصــاد اکنون« نیز 
نامیده می شود. اقتصاد اکنون، چالش جدیدی 
برســر راه ســامانه اطالعات حســابداری قرار 

می دهد که همان گزارشگری به هنگام است.
گزارشگری به هنگام در حسابداری یا به عبارت 
ســاده تر، حســابداری به هنگام، مزایای فراوانی 
را در مقایســه بــا گزارشــگری دوره ای ســنتی 
ارائه می دهد. شــرکتها به طور ســنتی، براساس 
دوره های سه ماهه و ســاالنه به ارائه گزارشگری 
مالی و یا غیرمالی، می پرداختند. با این حال، بروز 
تغییرهای سریعی در بازار و جامعه، باعث می شود 
این گزارشــهای دوره ای به سرعت منسوخ شوند. 
رقابت بیشــتر میان شــرکتها نیازمنــد اطالعات 
دکترمحمودالری،مهنازنوجوان،رضاعبدالهنژادبه روزتری، به منظور توانمندسازی مدیریت برای 

نگاهی بر

گزارشگری مالی الکترونیکی: گزارشگری به هنگام
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انطباق سریع با فرصتها و پاسخ به مشکلها است.
دغدغه اصلی حـسابداران امروزی، موضوعی بـسیار 
مهــم  یعنی به موقع بــودن  اطالعات  اســت. همانگونه  
که ســرمایه گذاران و بســتانکاران به  منابــع  متنوعی  از 
اطالعات برای ارزیابی چگونگی پایداری و بقای شرکت 
متوسل می شوند، اســتفاده کنندگان صورتهای مالی نیز 
به  یافتن اطالعاتی برمـــبنای وضـــعیت روز شـــرکتها 
عالقــه  دارند و چنانچــه الگویی برای تهیــه  اطالعات 
به موقع  برای  تصمیم گیرندگان  پدیــد نیاید، آنها هر روز 
به اطـالعات صـورتهای مـالی مرسوم  بی توجه تر  شده  و 
این اطالعات اهمیت و منزلت خود را به تـدریج از دست 

خواهند داد )عرب مازار یزدی، 1385(.
چالش پیــِش رو در قلمــرو ســامانه های اطالعاتی، 
این اســت که چگونه  ممکن اســت فناوری اطالعات در 
تسهیل آنچه ما آن را »گزارشگری مالی مستمر برخـط« 

می خوانیم، مورد اسـتفاده  قرار  گیرد؟
حرکــت از صورتهــای مالــی ســاده  منتشرشــده به 
ســمت گزارشــگری به هنگام، به تقریب اجباری بوده و 
حسابداری و سامانههایاطالعاتحسابداری1  باید از 
طریق اســتفاده از فناوریهای جدید، پاسخگوی این نیاز 
جدید باشد. قانون ســاربنز آکسلی  مصوب  سال  2002، 
افشــای  به هنگام را الزامی می سازد. مقرر شده اســـت 
کـه هـــر واحد تجاری »باید این قبیل اطـالعات اضافی 
را برای جامعه  بر  یک  مبنای ســریع و جــاری  با عنایت 
بــه  تغییرهای عمده در عملیات  یا  وضعیت  مالی، افشــا  
کند. افشــای یادشده ممکن اســت دربرگیرنده روندها و 
اطالعات کیفی و ارائه گرافیکی )تصویری( باشــد.« این 
درخواست مستلزم  انتقال از وضـعیت »افشای دوره ای« 
فعلی  بـه  »افشای به هنگام « برای تمام اطالعات مالی  و 

غیرمالی است )عرب مازار، 1384(.
از آنجا که گزارشــهای مالــی، ابزاری برای افشــای 
اطالعــات مالــی قابل اعتماد  و قابل اتـــکاست کـــه در 
دســـترس عموم قرار می گیــرد، در صــورت به هنگام 
بودن، ممکن است از طریق  کاهش  اطالعات  خصوصی 
و محرمانه، بـــاعث کـاهش احـــتمال انتخاب نادرست 

از سوی سرمایه گذاران شــود. بنابراین، می توان چنین 
پنداشــت که ارائه اطالعات به موقع تر باعث  کاهش نبود 
تقارن اطالعاتی میان ســـرمایه گذاران خـــواهد شـــد 

.(Biddle et al., 2009)

هیئــت  حســابداری   مـــفاهیم   2 شـــماره  بیانیــه 
استانداردهای  حسابداری  مالی، به هنگام بودن اطالعات 
را یکی از ارکان مربوط  بودن  اطالعات مالی می داند و آن 
را چنین تـــعریف مـی کند: “دردسـترس بودن اطالعات 
بــرای تصمیم گیری،  قبــل  از اینکه تأثیرگــذاری آن بر 

.(Foster, 1986) ”تصمیمها  از  بین برود
   (Schroeder et al., 2008)شــرودروهمکاران
معتقدنــد  کــه به هنــگام بــودن اطـــالعات، ویژگــی 
پشــتیبانی کننده ای برای  مربوط بودن  اطالعات اســت. 
 (Hendrksen & Berda, 1992) هندریکسنوبردا
ویژگی به هنگام بودن اطالعات را مختص گروه خاصی 
از استفاده کنندگان  نمی دانند  و بـر ایـن عقیده اند که همه 
اســتفاده کنندگان، اطالعاتی به موقــع را طلب  می کنند. 
آنهــا  چنین بیــان می دارند که جـــمع آوری، تلخیص  و 
انـــتشار  اطالعات باید از ســرعت الزم برخوردار باشــد 
تا چنین بـــرداشت شـود کـــه در زمان  الزم  دردسترس 
 (Hendrksen & اســتفاده کنندگان قرار خواهد گرفت

.Berda, 1992)

به منظور کمک به پیاده ســازی گزارشگری به هنگام، 
فناوریهــای مکمــل متعددی ماننــد مدیریــت فرایند 
کســب وکار وجــود دارند که اجــازه نظــارت به هنگام به 
فرایندهــای کســب وکار را می دهنــد؛ ایــن فناوریهــا، 
اطالعات مالی و غیرمالی مربوط به عملیات کســب وکار 
را به مدیران منتقل می کنند. برای نمونه، دســتگاه های 
تلفن همراه که به کاربرانشــان اجــازه دریافت به هنگام 
گزارشهای تولیدشده در هر زمان و هر مکانی را می دهند 
و پــردازش ابری کــه اجــازه به اشــتراک گذاری فوری 
اطالعــات میان همه کاربران درون یا برون ســازمانی را 
می دهند؛ اطالعاتی که کاربــران برای تصمیم گیریهای 
آگاهانه به آنها نیاز دارند. ســامانه هوش تجاری، اجازه 
تولید و تحویل اطالعات متمرکزتر و همچنین اطالعات 
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مربــوط به عملیات کســب وکار را به مدیــران می دهد؛ 
به طوری که مدیران را نه تنها برای برنامه ریزی هدفهای 
درازمــدت ســازمان بلکه برای مدیریت و بهینه ســازی 
عملیات روزانه کسب وکار )رویدادمحور( توانمند می سازد 
و معمــاری ســازمانی و یکپارچه ســازی ســامانه های 
ســازمانی و داده های متناظرشان در سازمان را ترکیب و 
تجمیع می کند و اجازه تولید گزارشــهای به هنگام دارای 

ارزش افزوده را به کاربران می دهد. 

ابعاداطالعاتدرگزارشگری
گزارشــگری دارای دیــدگاه چندوجهی بــوده و به حوزه 
مالی محدود نمی شــود. این امر ممکن اســت به سادگی 
در سه وجه مشاهده شــود؛ بدین ترتیب که ممکن است 
دربرگیرنــده داده هایی مالی و یا غیرمالی باشــد، ممکن 
اســت اجباری یا داوطلبانه باشد و همچنین ممکن است 

از نوع کّمی یا کیفی باشد.

شکل1 نشــان دهنده ابعاد این اطالعــات از گزارشگری در 
قلمرو حســابداری بوده که ترکیبی از اطالعات کّمی یا کیفی، 

مالی یا غیرمالی و افشای اجباری یا داوطلبانه است.
گزارشهای حسابداری ممکن است دیدگاه های درخور توجه 
مختلفی مانند عملیات حسابداری، گزارشهای برون سازمانی، 
حسابداری مدیریت، بررسی دقیق طرحهای سرمایه ای، تأکید 
بر مشــتریان و محصوالت، گزارش در مورد سابقه بدهکاران 
و بســتانکاران، حسابرســی، پیاده ســازی کنترلهای داخلی، 
مدیریت ریســک و غیره، داشــته باشد. گزارشــگری فعالیتی 
است که بیشتر اوقات از سوی حسابداران انجام می شود و یکی 
از مهمترین ویژگیهای یک ســامانهاطالعاتحسابداری 

(AIS) است.

اقتصاداکنونواثرآنبرگزارشگریحسابداری
ســه تحول باعث افشای اطالعات و مقررات گزارشگری مالی 

در سراسر جهان شده اند. 

شکل1-ابعاداطالعاتبرایگزارشگریتجاری

کیفی

کّمی

مالی

غیرمالی

اجباری داوطلبانه

3

1

2
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اول، مجموعه ای از بحرانهای مالی و رســواییهای شرکتی 
که منجر به درخواســت برای اصالحات نظارتی شدند. بحران 
مالی آســیا در سال 1997، رســوایی انرون در ایاالت متحد و 
بحران مالی ســال 2008 از این نمونه های مهم هستند. پس 
از وقوع این بحرانها، سیاســتگذاران و قانونگذاران تغییرهای 

درخور توجهی در افشا و مقررات گزارش دهی ایجاد کردند. 
دوم، طی دهه گذشته، بســیاری ازکشورها استانداردهای
بینالمللیگزارشــگریمالــی (IFRS) را در تالش برای 
افزایش هماهنگــی و همگرایی جهانی قوانین حســابداری و 

گزارش دهی استانداردها به تصویب رسانده اند. 
سوم، مباحث ملی اخیر در مورد رقابت بازارهای سرمایه 
و افزایش بین المللی شــدن بازارهای ســرمایه و بحثهای 
مربــوط به اصالحــات اوراق بهادار و مقررات افشــا بوده 

است. 
عوامــل بیان شــده، موجــب پیامدهای اقتصــادی بر 
 (Leuz & گزارشگری مالی در سطح جهان گردیده است

.Wysocki, 2016)

اقتصاددانــان در ســال 2002، ایــده اقتصــاد اکنــون 
یــا اقتصاد به هنــگام را مورد بحــث قرار دادنــد؛ اقتصاد 
به هنگامی که شــرکتها در تعامل با آن هســتند و از سوی 
مجموعه پیچیده ای از محصــوالت و خدمات نرم افزاری 
در تعامــل بــا شــرکت پشــتیبانی می شــود؛ خدمــات و 
محصوالتی که ممکن اســت مســیر شــرکتها را به ایجاد 
مفهــوم »بنگاه های اقتصادی به هنــگام« تغییر دهد. این 
الگوی جدید کســب وکار، نیازمند الگوی جدید حسابداری 
یا به عبارتی گزارشــگری به هنگام است. به طور خالصه، 
زمانی که کســب وکارها به سوی مفهوم »اقتصاد اکنون« در 
حال حرکت هســتند، نیاز به گزارشگری به هنگام ملموس 
است. درطول ســالهای طوالنی، گزارشهای حسابداری 
براساس دوره های زمانی سه ماهه و ساالنه ارائه می شدند 
و مدیــران شــرکتها از ایــن گزارشــهای دوره ای بــرای 
تصمیم گیری هایشان استفاده می کردند. از آنجا که بازار ها 
تحت تأثیر تغییرهای عظیم و ســریع رقابتهای پیچیده و 
اجتماعی قرار دارند، این گزارشهای دوره ای نیز به سرعت 
منســوخ می شــوند و این شــکاف بین الگوهای محرک 

کسب وکار و حسابداری، شرکتها را وادار می کند تا در مورد 
ارزش صورتهای مالی و احساس نیاز ورود به یک الگوی 
جدید در مورد گزارشــگری که گزارشگری به هنگام نامیده 
می شــود، تأمل کنند. گزارشــگری به هنگام، به مدیریت 
اجازه خواهد داد تا به سرعت با فرصتها تطبیق پیدا کرده و 

پاسخگوی مشکلها باشند.

چالشگزارشگریبههنگامحسابداریو
پاسخهایفناوری

 (Charles در واقع، توسعه اولین کامپیوتر توسط چارلزبابیج
(Babbage، مبنای حسابداری مبتنی بر کامپیوتر بود؛ به ویژه 

کــه آیبیام702(IBM702) در 1953 برای حســابداری 
استفاده شد. برنامهریزیمنابعسازمانی (ERP)، بهترین 
پاســخ به منظور گسترش قلمرو حســابداری است که ترکیب و 
تســهیل تمام توابع حیاتی هر سازمان برای پیاده سازی است. 
درحال حاضر، هوشتجاری (BI) و ســامانه کارت امتیازی 
متــوازن، نقــش خود را بــا تکمیــل و ادغام در ســامانه های 
 .(Islam et al., 2017) اطالعاتی حســابداری، ایفا می کنند
در واقع، توانمندیهای حسابداری، “حسابداران را قادر می سازد 
تا با یکپارچه ســازی مدیریت و روشــهای تحلیلی که به وسیله 
فناوری پشــتیبانی می شــود، راهبرد های شــرکت خــود را با 
موفقیت تدوین و اجرا کنند. و این امر در گزارشــگری مالی نیز 

.(Lawson & Blocher, 2014) ”تأثیرگذار است
امروزه، سامانه های رایانه ای مفهوم جدیدی با نام »به هنگام« 
را برای ما به ارمغان آورده اند. با ســامانه های کامپیوتری، هر 
عمل به هنگام، زمانی روی خواهد داد که داده هایی ورودی در 
چندهزارم ثانیه پردازش شوند؛ به طوری که درعمل، بی درنگ 
به عنوان بازخورد در دسترس خواهند بود. در طول چرخه عمر 
سازمان، گزارشــگری به هنگام در حسابداری، اطالعات کامل 
و آنــی را در مورد ابعاد کلیدی ســازمان بــه مدیریت می دهد؛ 
اطالعاتــی برای تصمیم گیری در جهت بهتــر و اقدام بهتر در 
هر لحظه. فناوری اطالعات فعلی، به وســیله توان محاسباتی 
زیــاد و ظرفیت ذخیره ســازی داده هایی عظیــم، امکان تولید 
گزارشــهای ترکیبی از چشم اندازهای مختلف سازمان را داده و 

به افزایش رقابت پذیری کمک می کنند. 
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شــکل2 نمایانگــر پاســخهای مهــم فناوری بــه چالش 
گزارشگری به هنگام حسابداری است که از سوی بلفووتریگو 
(Belfo & Trigo, 2013)  مشــخص شده اند و عبارتند از: 

مدیریت فرایند کسب وکار، دستگاه های تلفن همراه، پردازش 
ابــری، هوش تجاری، معماری ســازمانی و یکپارچه ســازی 

سامانه های سازمانی.
مدیریتفرایندکسبوکار

ماهیت پویا و آشــفته محیط کســب وکار، نیازمنــد ارزیابی و تغییر 
فرایندهــای بحرانی اســت. ســازمانها اگر می خواهنــد در دنیای 
کســب وکار فعلی زنده بمانند، باید به طور مــداوم در حال نظارت، 
اندازه گیری و بهبود فرایندهای خود باشــند. کســب وکار در بخش 
خصوصــی و دولتــی در چند دهه اخیــر، معطوف بــه فرایندهای 

کسب وکار بوده است. این امر از نیاز به عملی شدن عملیات تجاری، 
ســازماندهی و کاهش هزینه ها افزایــش یافته و منعکس کننده این 
واقعیت اســت کــه فرایندکســب وکار در یک ســازمان، بیان کننده 
ارزش است. فرایند کســب وکار، ادامه ای از وظایف ساختاریافته یا 
نیمه ساختاریافته اســت که به صورت سری یا موازی از سوی دو یا 
چند نفر انجام می شود تا به هدف مشترک برسند. به عبارت ساده، 
فرایند کسب وکار مجموعه فعالیتهایی است که سازمان برای انجام 
هدفی خاص برای یک مشــتری خــاص- داخلی یا خارجی- دنبال 

.(Dave, 2017) می کند
مدیریتفرایندکســبوکار2 مانند حســابداری به تازگی 
روی موضوع به هنگام تمرکز کرده اســت تا این امکان را برای 
مدیران و رهبران کســب وکار فراهم کند تــا بتوانند فرایندهای 

(Belfo & Trigo, 2013)شکل2-پاسخهایمهمفناوریبهچالشگزارشگریبههنگامحسابداری

دستگاه های تلفن همراه

مدیریت فرایند کسب وکارمحاسبات ابری

گزارشگریبههنگام

یکپارچه سازی
هوش تجاریسامانه های سازمان
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کســب وکار را نظــارت و بهینه ســازی کنند. ابــزارمدیریت
فرایندکســبوکار (BPMS) به عصر جدیدی پا نهاده اند؛ 
عصر ابزار مدیریت فرایند کسب وکار هوشمند، شامل نمونه ای 
جدید از نظارتبرفعالیتهایکســبوکار3 است که توانایی 
عرضــه صفحه نمایش به هنگام برای نظــارت بر تمامی انواع 

فرایندهای کسب وکار را ارائه می کند.
اصطــالح نظارت بــر فعالیتهای کســب وکار دراصل از ســوی 
تحلیلگران گارتنر4 ابداع شــد که به تجمیع، تجزیه وتحلیل و ارائه 
اطالعات به هنگام در مورد فعالیتها در داخل سازمان اشاره می کند 
و مشــتریان و همکاران را نیز درگیر این امر می سازد. حسابداری 
به هنگام، با نیاز مستمر به ارزیابی در ارتباط است؛ ارزیابی آنچه که 
در جریان عملیات و فرایندهای کسب وکار اتفاق می افتد و مدیریت 
را قادر می ســازد تا بی درنگ واکنش نشان دهد. با استفاده از این 
مفهوم، به نظر می رســد نظارت بر فعالیتهای کســب وکار به وسیله 
اســتفاده از این فرایند، یکی از بهترین فناوریها برای گزارشگری 

به هنگام و پیاده سازی حسابرسی مستمر باشد.
دستگاههایتلفنهمراه

هم اکنون تلفنهای هوشــمند و دیگر دســتگاه های تلفن همراه 
درکنارمان هستند تا در زندگی روزمره و زندگی حرفه ای ما حضور 
یابند. در شرایط کســب وکار کنونی بزرگترین پیشگام استفاده از 
دســتگاه های تلفن همراه شرکت بلکبری (BlackBerry) در 
ســال 2001 بود که بــا تلفنهای همراه خود راه حلــی ارائه کرد تا 
ارسال نامه های الکترونیکی کاری، بدون نیاز به کامپیوتر ممکن 
باشد. پس از آن، شرکت اپل (Apple) مفهوم گوشی هوشمند 
را در میــان مــردم عمومی کرد؛ مردمی که اســتفاده از تلفنهای 

همراه در محل کارشان را آغاز کرده بودند. 
با اســتفاده از دســتگاه های تلفن همراه شــخصی، انقالب 
جدیدی در شرکتها شروع شد. همانطور که متخصصان زیادی 
اســتفاده از گوشی های هوشــمند و دیگر دســتگاه های تلفن 
همراه را به دلیل به روز نگه داشــتن گزارشهای مالی و غیرمالی 
آغاز کرده بودند، همگرایی بین گزارشــگری کسب وکار با تأکید 

ویژه بر گزارش به هنگام، آشکار به نظر می رسید. 
دســتگاه های تلفن همراه دارای یک ویژگی مهم هستند و 
آن، قابلیت دریافت اطالعیه ها )اخطارها- هشــدارها( است که 
ممکن اســت از نوع متنهای تلفنهای همراه یا نامه الکترونیک 

باشــند. این ویژگی بســیار مهمی در زمینه مفهوم گزارشگری 
به هنگام اســت؛ چراکه این ویژگی به مدیران در مورد عملیات 
کسب وکارشان آگاهیهای الزم را می دهد تا به سرعت در مقابل 

تغییرهای کسب وکار خود واکنش نشان دهند. 
پردازشابری

پردازش ابــری به تازگی به عنــوان یکی از فناوریهــای کلیدی برای 
سازگاری ســازمانها تبدیل شــده است. این شــیوه پردازش، امکان 
ارائه منابع و ظرفیتهای فناوری اطالعات به وســیله اینترنت را دارد و 
رویکردی جدید است که با بهره گرفتن از آن، منابع مبتنی بر اینترنت 
ســریع تر، با هزینه کمتر و تنوع بیشتری ممکن است در اختیار گرفته 

شوند )حکیم و محمدی، 1391(.
پردازش ابری این شایستگی را دارد که به شرکتهای کوچک ومتوسط 
اجازه دسترســی به سامانه های اطالعات حسابداری را بدهد؛ امکانی 
کــه پیش از ایــن فقط برای شــرکتهای بزرگ مقــرون به صرفه بود. 
در میــان مزایــای فراوان پــردازش ابــری، ماننــد انعطاف پذیری، 
مقیاس پذیــری و هزینه های حقیقی و هزینه هــای نگهداری کمتر، 
یک مزیت جالب تر از جنبه گزارشــگری به هنگام برای انواع مختلف 
سهامداران به گزارشهای حسابداری است؛ یعنی قابلیت دسترسی به 

اطالعات از هر جایی که اتصال به اینترنت وجود دارد. 
هوشتجاری

هوشتجاری5، اصطالحی عظیم و چترگونه اســت که اولین 
بار در ســال 1989 از سوی هوارد درســتر از گروه گارتنر برای 
توصیــف مجموعه ای از مفاهیــم و روشــها و به منظور بهبود 
تصمیم گیری کســب وکار با اســتفاده از ســامانه های پشتیبانی 
کامپیوتری، مطرح شــد. اولین تعریف علمی هوش تجاری از 
(Goshal & Kim, 1986)ســوی گــوشـالوکیـــــم

بدین صــورت انجام شــد: “یک فلســفه مدیریتــی و ابزاری 
به منظور کمک به ســازمانها برای مدیریت و تصفیه اطالعات 
کسب وکار با هدف اتخاذ تصمیمهای کارا در محیط کسب وکار.”
هوش تجــاری دو فعالیت اصلی را دربــر می گیرد. فعالیت 
اول، دربرگیرنــده ورود داده هاســت که به عنــوان انبار داده ها 
شــناخته می شــود. این فعالیت دربرگیرنده اســتخراج داده ها 
از ســامانه هایی با چندیــن منبع به داخل یــک انبار داده های 
یکپارچه شــده اســت. فعالیت دوم نیــز دربرگیرنــده دریافت 
اطالعات از ســامانه اســت. این مورد به طور معمول با مفهوم 
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ســنتی هوش تجــاری در ارتباط اســت و ویژگیهایــی مانند 
گزارشگری سازمان، سامانههایپردازشتحلیلیبرخط6، 
پوشــش  را  پیش بینی  کننــده  تجزیه وتحلیــل  و  پرس وجــو، 
می دهد. با این حال، هوشحســابداری7 اصطالحی است 
کــه به تازگی پدید آمــده و از هوشتجاری (BI) کالســیک 
در مسیر اســتخراج اطالعات، متفاوت اســت. در راه حلهای 
کالسیک هوش تجاری، اطالعات به وسیله یک انباردادهها
یامکعب (OLAP) استخراج می شدند. در مقابل و در هوش 
حســابداری، اطالعات به طور مســتقیم از برنامه ریزی منابع 

سازمانی در زمان اجرای یک پرس وجو استخراج می شوند.
معماریسازمانیویکپارچهسازیسامانههایسازمانی

معماری ســازمانی را می توان به عنوان تشــکیالت بنیادی یک 
ســازمان تعریف کرد؛ تشــکیالتی که دربردارنــده اجزای خود، 
روابــط این اجزا با یکدیگر و با محیط بــوده و اصولی که طراحی 
 (EA) و ســیر تکاملی آن را هدایت می کند. معماریسازمانی
چارچوبــی یکپارچــه فراهــم می کند کــه در ســطح باالتری از 
معماریهای فردی قرار می گیرد. معماری سازمانی به طورنزدیکی 
با یکپارچهســازیسامانههایســازمانی8 در ارتباط است. 
یکپارچه سازی سامانه های متنوعی که در یک سازمان با یکدیگر 
هم زیستی دارند، اطالعات و فرایندهایشان را به اشتراک  گذاشته 
و به طور معمول، به عنوان یکپارچه ســازی سامانه های سازمانی 
شناخته می شوند و به شدت بر طراحی معماری سازمان تأثیرگذار 
هستند. ســامانه های اطالعاتی حســابداری نباید به تنهایی کار 
کننــد؛ بلکه باید به انــدازه کافی با دیگر ســامانه های اطالعاتی 

به منظور تأثیرگذاری بیشتر، یکپارچه شوند.
یکپارچه سازی سامانه های سازمانی، فرایندی است که این 
چنیــن برنامه های کاربردی را درون یک ســازمان و به منظور 
ساده سازی و خودکارســازی فرایندهای کسب وکار، با یکدیگر 

.(Bilge et al., 2014) مرتبط می کند
یکی از نرم افزارهایی که گردش اطالعات در درون سازمان 
را به اشــکال مختلف به صورت یکپارچه برای مدیران فراهم 
می کند، برنامه ریزی منابع سازمان نام دارد. برنامه ریزی منابع 
ســازمانی با ویژگیهای پردازش به هنگام و برخط تراکنشها این 
قابلیــت را نیز دارد کــه اطالعات جــاری را به جای اطالعات 

قدیمی، در مورد عملکرد شرکت تحویل دهد.

به همیــن ترتیــب، برنامه ریــزی منابع ســازمان و هوش
مصنوعــیســازمان (EAI) رهیافتهــای نوینــی از قبیل 
زبانهای ویژه و قدرتمند گزارشــگری مانند زبانگزارشگری

توسعهپذیر کسبوکار9 را تسهیل می کنند.
زبانگزارشــگریتوســعهپذیرکســبوکاروتوســعه

گزارشهایمالی
زبان گزارشــگری توســعه پذیر کســب وکار، یک زبان گزارشــگری 
اینترنتی و در چارچوب شــبکه جهانی وب اســت که روند و شیوه ای 
جدید از گزارشگری مالی ارائه می کند. هدف از به کارگیری این زبان 
جدید در بازار ســرمایه، گزارشدهی یکسان صورتهای مالی و کمک 
بیشتر به استفاده کنندگان از اطالعات و صورتهای مالی شرکتهاست 

)شیپوریان و احمدی، 1388(.
توســعه پذیر  گزارشــگری  زبــان  کلیــدی  مزیتهــای  از  یکــی 
کسب وکار، این است که گزارشــگری به هنگام را نیزآسان تر می کند. 
اســتفاده کنندگان اطالعات تجاری، با اســتفاده از این زبان نیازی به 
تبدیل اطالعات تجاری از شــکلی به شــکل دیگر را نداشــته و این 
امر باعث افزایش ســرعت گزارشگری می شود؛ اطالعات و گزارشها 
قابل اتکاتر، کاراتر و قابل دسترس تر خواهد شد و ارائه صورتهای مالی 
در سطح بین المللی، تسهیل می شود )شیپوریان و احمدی، 1388(. 
فرصتهای آموزشی یکپارچه ســازی فناوری و داده های بزرگ 
نیز در حســابداری وجود دارند. برای نمونه، گزارشگری یکپارچه 
ممکن اســت در زمینه چگونگی تســهیل جمــع آوری و گزارش 
داده هــای مختلــف و نکته هــای اطالعاتــی در مــورد راهبری 
سازمانی، الگوهای تجاری، ریسکها، فرصتها، راهبرد و عملکرد 
با استفاده از زیرســاختهای فناوری زبان گزارشگری توسعه پذیر 
کســب وکار برای آماده ســازی و برقــراری ارتباط گزارشــگری 

.(Sledgianowski et al., 2017) یکپارچه، مطرح شود

نتیجهگیری
هم اکنــون، جریــان مــداوم و ســریع تغییرهــا، افزایش 
رقابت بازارهای جهانی و کوتاه شــدن ســریع چرخه عمر 
محصوالت، حرکت به سمت گزارشگری به هنگام را برای 
شرکتها امری ضروری ساخته است. گزارشگری به هنگام 
در حســابداری یا به عبارت ساده تر حســابداری به هنگام، 
مزایای فراوانی را در مقایسه با گزارشگری دوره ای سنتی 
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برای شرکتها و استفاده کنندگان اطالعات به همراه دارد.
موفقیت در پیاده ســازی یک سامانه اطالعات حسابداری نیز در 
پاسخ به نیاز گزارشگری به هنگام، به عوامل فناوری بستگی دارد. 
این مقاله پاســخهای اصلی فناوری را به صورت هم زمان با یکی از 
نگرانیهای موجود در حسابداری یعنی گزارشگری به هنگام، مطرح 
می کند. چالش پیاده ســازی گزارشــگری به هنگام در سامانه های 
اطالعاتــی حســابداری تا اندازه ای به وســیله برخی ابــزار فناوری 
ماننــد مدیریت فرایند کســب وکار و نظارت بر فعالیت کســب وکار، 
دســتگاه های تلفن همــراه، پــردازش ابری، هوش کســب وکار، 

معماری و یکپارچه سازی سامانه های سازمانی، بهبود می یابد.
البته الزم است درباره این مسائل، پژوهشهای مفصل تری 
در آینده انجام شــود. ایــن مقاله بر آن بود تــا زمینه ای برای 
توســعه و همچنین به کارگیــری دیگر فناوریهــای نوظهور و 

چابک در این زمینه را فراهم آورد.

پانوشتها:
1- Acounting Information System (AIS)
2- Business Process Managment (BPM)
3- Business Activity Monitoring (BAM)

4- مؤسســهگارتنر (.Gartner Inc) یک مؤسســه پژوهشی امریکایی 
اســت که مرکز آن در ایالت کانتیکات ایالت متحد واقع اســت. این مؤسســه 
در زمینه هــای مربوط بــه فناوری تحقیق می کند و به طــور منظم نتایج این 
تحقیقها را منتشــر می کند. عمــده این تحقیقها معطوف بــه رهبران اصلی 
صنعت فناوری اطالعات اســت که شامل سازمانهای دولتی، کسب وکارهای 
بزرگ در حوزه فناوریهای برتر، ارتباطات، خدمات تخصصی و سرمایه گذاران 

دنیای فناوری می باشند.
5- Busness Intelligence (BI)
6- Online Analytical Processing (OLAP)
7- Accounting Intelligence (AI)
8- Enterprise Application Integration (EAI)
9- eXtensible Business Reporting Language (XBRL)

منابع:
• حکیم امین و شهریار محمدی، پردازشابری،رویکردینویندرمعماری

فضایاطالعاتی، مجله سیاست دفاعی، شماره 79، 1391، صص 32-9
• شــیپوریان ســعید و محمدرضا احمــدی، ایکسبیآرالضرورتیبرای
حســابداریوآیندهگزارشگریمالی، فصلنامه حســابداری و مدیریت 

مالی، شماره 1، 1388، صص 56-38
• عرب  مازار یزدی محمد، گزارشــگریمالیتحتوب:چشماندازیاز

آینده، مجله حسابدار، شماره 167، 1384، صص 16-12
• عرب مازار یزدی محمد، سیســتمهایاطالعاتــیوفناوری:تطبیق

حسابداریوحسابرسیباالزامهایگزارشگریمستمربرخط، مجله 
حسابدار، شماره 173، 1385، صص 29-26

• Biddle G., H. Gilles, and V. Rodrigos, How Does 
Financial Reporting Quality Relate to Investment Ef-
ficiency? Journal of Accounting and Economics, 2009
• Belfo F., and A. Trigo, Accounting Information 
Systems: Tradition and Future Directions, Procedia 
Technology,9, 2013, pp. 536-546
• Bilge Ö.E.Ç., and G.Yılmaz, A Comparison Analy-
sis between ERP and EAI, Procedia Economics and 
Finance, 9, 2014 
• Dave B., Business Process Management–A Construc-
tion Case Study, Construction Innovation, 17(1), 2017, 
pp. 50-67
• Foster G., Financial Statements Analysis, 2nd Edition, 
New Jersy, Engelwood Cliffs: Prentice Hall, 1986
• Ghoshal S., and S.K. Kim, Building Effective Intel-
ligence Systems for Competitive Advantage, Sloan 
Management Review, Vol. 28., No.1, 1986, pp.49-58
• Hendrksen E., and M.F. van Berda, Accounting 
Theory, 5th Edition, Pentice-Hall, 1992
• Hoitash R., and U. Hoitash, Measuring Accounting 
Reporting Complexity with XBRL, The Accounting 
Review In-Press, https://doi.org/10.2308/accr-51762, 
2017
• Islam K., Ch.A. Rehman, A.R. Bilal, and M. Ilyas, Ac-
counting Information Systems: Traditions and Future 
Directions (By Using AIS in Traditional Organiza-
tions), 22(2), 2017, pp. 1-13
• Lawson R.L., E. Blocher, P.C. Brewer, G. Cokins, 
J.E.Sorensen, , D.E. Stout, and M.J.F. Wouters, Focus-
ing Accounting Curricula on Students’ Long-run 
Careers: Recommendations for an Integrated Compe-
tency-based Framework for Accounting Education, 
Issues in Accounting Education, 29(2), 2014, 295–317
• Leuz C., and P.D. Wysocki, The Economics of Disclo-
sure and Financial Reporting Regulation: Evidence 
and Suggestions for Future Research, Journal of Ac-
counting Research, 54, 2016, pp. 525–622
• Schroeder R., M.W. Giclark, and M.C. Cathey, Finan-
cial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases, 
9th Edition, john wileg&sons, 2008
• Sledgianowski D., M. Gomaa, and C. Tan, Toward 
Integration of Big Data, Technology and Information 
Systems Competencies into the Accounting Curriculum, 
Journal of Accounting Education, Vol. 38, 2017, pp. 81-93


