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 چکیده
 شتد   دیجیتتای  : دارنتد  قترار  تأثیرعوامت  ییت    تحتت  عموما حسابداری بخش بنابراین و ها شرکت فناوری توسعه به توجه با

 زمینته  ایتن  در. کتاوی  داده به روزافزو  اهمیت و بزرگ های داده پیامدهای اینترنت، توسط شده ایجاد شدید پتانسی  مشاغ ،

 فنتاوری  روشتهای تتاثیر   بررست   مقایته  اصتي   هتد   .کترد  ایجاد تجاری جدید مدیهای و کرد آغاز را خود راه ابری محاسبات
هد  پژوهش حاضر توسعه و گسترش دانش موضوع  درباره تاثیر پدیده هتای   و بوده حسابداری اطالعات کیفیت بر اطالعات

جمت  آوری داده هتا از طریت     . ی مت  باشتد  فن آوری اطالعات در زمینه شرکت های حسابداری و فعاییت مشاورا  حستابدار 
در این مطایعه روشهای فناوری اطالعات در قایت    .پرسشنامه و جامعه آماری آ  شرکت های حسابداری استا  تهرا  م  باشد

و تاثیر آ  بر کیفیت اطالعات حسابداری متورد  ( حسابداری ابری و دیتاهای بزرگ اینترنت اشیاء، بالک چین،) چهار مورد شام 
     شترکت حستابداری و روش تجزیته و تحيیت  داده هتا معتادتت ستاختاری         53نمونه آماری شتام    .بررس  قرار خواهد گرفت

حستابداری ابتری    که است آ  از حاک  تحقی  های یافته نهایت، در. گرفت مورد آزمو  توجه با تحقی  های فرضیه .م  باشد
 .مثبت  دارد و باق  فرضیه ها تایید نشدبر کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر معنادار و 

 . دیتاهای بزرگ ،بالکچین ،حسابداری ابری ،اینترنت اشیاء ،کیفیت اطالعات حسابداری: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
امکا  استفاده از نرم افزارهای  را برای نوشتن و محاسبه فراهم آورد که باعت  کتاهش    1991پیشرفت مداوم رایانه ها در دهه 

توسعه نرم افزار رایانته ای افتزایش یافتت و دهته     . تایپ دست  و ایجاد فرصتهای جدید برای تسهی  روند حسابداری شدمیزا  
استتفاده  . و آغاز قر  بیست و یکم دوره های  در طول تاریخ بود که میزا  استفاده از نرم افتزار حستابداری افتزایش یافتت     91

به منظور بهبود فعاییتهای حسابداری و یخیتره و محافظتت   . آغاز نشده بود 9119ال گسترده از فناوری رایانه در حسابداری تا س
بتویال  و  ) از داده های حسابداری، اعتماد به دیجیتای  شد  بین شرکتها افزایش یافته و به یک ضترورت تبتدی  شتده استت    
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ر نرم افزار، برنامته هتای مبتنت  بتر     اجرای راه ح  های دیجیتای  در حسابداری نیز محصول کاهش قیمت د. (9112 ،1بویال 
عالوه بر این، استانداردسازی فن آوری و نرم افزار همچنین باع  افتزایش کتارای    . اینترنت و نیاز به دسترس  به اطالعات بود

. (9112 ،9آدامتز ) کارکنا ، افزایش سرعت جم  آوری داده ها و افزایش فرصت های یخیره سازی داده های مهتم شتده استت   
، متخصصا  حسابداری بر توسعه فن آوری تأکید م  کنند که یک  از مهمترین انتظارات  است که در حتوزه حستابداری   زهامرو

به عنوا  یک ایگو که به ایتن رونتد رو بته رشتد و توستعه       ه میزا  قاب  توجه  رو به رشد وبه وجود آمده است و اجرای آ  ب
از ایتن رو، امتروزه توستعه فنتاوری در     . یندهای مشاغ  دارد توصیف م  شودمشاغ  کمک م  کند و تأثیرات ماندگاری بر فرآ

     اگرچه توسعه فن آوری یک مفهوم بسیار گستترده استت ، امتا یتک عنصتر بتا اهمیتت        . حسابداری برجسته تر از همیشه است
  .(9114 ،5آیپار)م  باشد

 به توا  م  را بالکچین (.9118 ،4ناکاموتو) شد سازی پیاده 9119 سال در و مطرح 9118 سال در بار اویین برای بالکچین
 جدید های زنجیره وقت  .شود م  یخیره بيوک زنجیره یک در متعهد معامالت کيیه آ  در که گرفت نظر در عموم  برد عنوا 
 تمرکز، معد مانند کيیدی خصوصیات بالکچین دارای آوری فن .کند م  رشد مداوم بطور زنجیره این شوند، م  وص  آ  به

 چندین ادغام با که کند، کار غیرمتمرکز محیط یک در تواند م  بالکچین. است پاسخگوی  قابيیت و ماند  ناشناس پایداری،
      فعال شده توزی  اجماع مکانیسم و( نامتقار  رمزنگاری اساس بر) دیجیتای  امضای رمزنگاری، هش مانند اصي  فناوری
 تواند م  بالکچین نتیجه، در. شود انجام غیرمتمرکز روش  به تواند م  معاميه یک بالکچین، یفناور از استفاده با .شود م 

 (.9118، 3ژنگ و همکارا ) بخشد بهبود را راندما  و کرده یخیره را زیادی هزینه

 مدر  سیم ب  ارتباطات گسترد  سناریوی حال در سرعت به که است جدید ایگوی یک( IoT) اشیاء اینترنت اشیاء اینترنت
 رادیوی  فرکانس شناسای  های برچس  مانند - ما اطرا  در اشیاء یا چیزها انواع گسترده حضور مفهوم، این اصي  ایده .است
 برای فرد به منحصر نقشه های آدرس ده  طری  از که -است غیره و همراه های تيفن ،اه محرک سنسورها، ،RFIDیا 

آتزوری و ) مشترک هستند اهدا  به رسید  برای خود همسایگا  با همکاری و یکدیگر با تعام  ده  قادر به آدرس
 (.9119،  همکارا 

 در شود، م  تعیین کار و کس  جدید های مدل ترویج و سازی جهان  توسط که جمعیت  تغییر عيم، در سری  های پیشرفت
 افزایش با همراه کار، و کس  محیط وزافزو ر پیچیدگ . داد خواهد شک  را متفاوت  اقتصادی ارزشهای و انتظارات مجموع
 طر  از. کشد م  چایش به را حسابداری حرفه که است های  شرط پیش تجارت های چرخه کاهش و جهان  سطح در رقابت
 .(9119 ،2دیمتریو و مات ) دارد تأثیر حسابدارا  آینده بر نیز جهان  حسابداری های شیوه و استانداردها به مستمر نیاز دیگر،

 شد  دیجیتای : دارند قرار تأثیرعوام  یی  تحت عموما حسابداری بخش بنابراین و ها شرکت فناوری، توسعه به توجه با
 زمینه این در. کاوی داده به روزافزو  اهمیت و بزرگ های داده پیامدهای اینترنت، توسط شده ایجاد شدید پتانسی  مشاغ ،
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 است انکار غیرقاب  حاضر حال در ابری محاسبات تأثیر. کرد ایجاد تجاری جدید دیهایم و کرد آغاز را خود راه ابری محاسبات
 .(9119 ،1دیمتریو و مات ) کند م  فراهم را اقتصادی حوزه بعدی دگردیس  مبنای و

     مضاعف ورود سیستم 9اینکه پاسیوی  از قب . است بوده گیرندگا  تصمیم به اطالعات ارائه همواره حسابداری از هد 
 سیستم یک از خواه کنند، ایجاد را تجاری های داده از وسیع  حجم کوشیدند کند حسابدارا  مستند را اعتبارات و ها بده 
 .سازمان  جانبه همه و فن  کامالً سازمان  سیستم یک یا اوییه، رایانه بر مبتن  ای رایانه سیستم یک کاغذ، بر مبتن 

   برای را اطالعات  و کرده تيفی  و خالصه فیيتر، ضبط، را ها داده این موجود، تحيیي  ابزارهای از استفاده با حسابدارا 
 (.9119، 5جا  ورین و همکارا ) کنند م  تهیه خارج  و داخي  گیرندگا  تصمیم

پژوهش حاضر توسعه و گسترش دانش موضوع  درباره تاثیر پدیده های فن آوری اطالعات در زمینه شرکت های حسابداری 
این مطایعه در قای  توزی  پرسشنامه انجام خواهد شد و جامعه آماری آ  .فعاییت مشاورا  حسابداری در این زمینه م  باشد و

اینترنت  بالک چین،) در این مطایعه اتوماسیو  در قای  چهار مورد شام  .شرکت های حسابداری استا  تهرا  م  باشد
 .اثیر آ  بر کیفیت اطالعات حسابداری مورد بررس  قرار خواهد گرفتو ت( اشیاء،حسابداری ابری و دیتاهای بزرگ

 

  و پیشینه پژوهش مبانی نظری 
توسعه فناوری در حوزه حسابداری ط  سایهای گذشته رشد چشمگیری داشته و تأثیرات زیادی را برای شرکتهای حسابداری 

. اورا  حسابداری در انجام کارهای روزانه خود شده استبه وجود آورده و منجر به تغییر عظیم  در نحوه نگرش و فعاییت مش
توسعه مداوم تکنویوژی اکنو  وارد مرحيه جدیدی شده است، که در حال حاضر اتوماسیو  فرآیندهای حسابداری به عنوا  

. (9112 ،4آرنتز و همکارا ) روند اصي  فعي  این فرایند درک م  شود و این حرفه را حت  بیشتر تحت تأثیر قرار م  دهد
حسابداری خودکار ممکن است تأثیر مثبت و منف  بر شرکتهای حسابداری و مشاورا  آنها بگذارد، اما ممکن است تهدیدهای 
بسیاری نیز داشته باشد که سؤاتت  در مورد یزوم فعاییت مشاورا  حسابداری در صورت خودکار بود  مراح  انجام فعاییت 

مربوط به اتوماسیو  در زمینه های مختيف ط  سایها انجام شده است، اما از بررس  اجرای  مطایعات. حسابداری به وجود آید
عالوه بر . حسابداری خودکار بر کیفیت اطالعات شرکت های حسابداری و مشاورا  آنها در تحقیقات قبي  غفيت شده است

ن تغییرات  و تأثیرات مربوطه برای درک موض  آنها این، از آنجا که مشاورا  نیز تحت تأثیر قرار م  گیرند، نگرش آنها به چنی
حسابداری را م  توا  به عنوا  روش جم  آوری و مستند سازی اطالعات در مورد . نسبت به این تغییرات مورد توجه است

 ،3باداچ و نیکوتی) حسابداری را م  توا  به دو حوزه فرع  تقسیم کرد. وضعیت اقتصادی و مای  یک شرکت توصیف کرد

   حسابداری خارج  شام  تهیه گزارش های مای  به یینفعا  مانند سرمایه گذارا  یا . حسابداری خارج  و داخي . (9115
حسابداری داخي  . تهیه کنندگا  است و اطالعات  را درمورد وضعیت اقتصادی بنگاه در اختیار طرفین خارج  قرار م  دهد

. وط به طرفین داخي  و تمرکز روی اطالعات مربوط به آینده شرکت استشام  معامالت، تحيی  ها و گزارش های مرب
شرکت ها م  توانند با انجام حسابداری داخي  تصمیم بگیرند یا این فرآیند را به شخص ثای  ، یعن  یک شرکت حسابداری 
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انه ها در بازار در دسترس رای 1981در دهه . واگذار کنند، که دارای دانش و فن آوری تخصص  برای چنین راه ح  های  است
چنین فعاییتهای با سیستم های کامپیوتری در گذشته در . قرار گرفتند و شرکت ها توانستند از این سیستم ها استفاده نمایند

بین چندین شرکت متداول بود، و همین امر تقاضای دیجیتای  شد  را برای ساده سازی توزی  اطالعات مای  به یینفعا  ایجاد 
این مفاهیم و مطایعات در زمینه حسابداری برای محققا  پدیده ای جدید در ججهت بررس  این سیستم ها در . ستکرده ا

از این رو، این مطایعه به استدتیهای آنها متک  است که این مفاهیم . (9118 ،1براندو  و کاوپ ) حرفه ی حسابداری م  باشد
ه بیا  شد مطایعه حاضر بر دیدگاه جام  تر حسابداری خودکار متمرکز حسابداری خودکار را تشکی  م  دهند، همانطور ک

گام اول پشتیبان  از فرآیندهای موجود است که . میزا  اتوماسیو  را م  توا  در سه مرحيه مختيف توصیف کرد. خواهد شد
به عهده م  گیرد و به عنوا  مرحيه دوم این است که اتوماسیو  وظایف مختيف  را . رایانه ها به کار روزانه کمک م  کنند

مرحيه سوم به این معن  است که اتوماسیو  جایگزین است و کارکنا  در جای  که فن آوری وظیفه . یک مکم  عم  م  کند
 طب  مطایعه ای که توسط موسسه حسابداری سوئد. انجام فعاییت ها را بر عهده داشته باشد ، تزم نیست فعاییت  داشته باشند

است، حرفه حسابداری یک  از حرفه های تحت تأثیر در حال توسعه فرآیندهای خودکار است و آنها انتظار دارند که انجام شده 
( 9119) 9این تغییر اساس  در حرفه نیز توسط مطایعه ناگاراجه. سال آینده وظایف حسابداری به طور کام  انجام شود 91ط  

کند و همچنین پیش بین  م  کند که دستیارا  حسابداری چیزی از گذشته تأیید شده است، که چارچوب زمان  را اثبات م  
ا و فن آوری ها در همچنین استدتل م  کنند که حرفه ه. هستند و فقط مشاور با تجربه حسابداری در بازار فعاییت م  ماند

، م  توا  پیامدهای  را برای این رو از. اییت کارکنا  م  شونددرصد جایگزین فع 98، در آینده با احتمال زیاد حوزه حسابداری

 .( 911 ،5باچ و همکارا ) حسابدارا  انتظار داشت

 شتبکه  یتک  بته  متصت   رایانه چندین در ها بيوک در شده یخیره تراکنش ها سواب  آ  در که است بالکچین سیستم  فناوری
 (.9112، 4ن و میش کوی) کند م  استفاده معامالت تأیید برای ها ایگوریتم از که است متص  همکار

 تزم اطالعتات  فوری گذاری اشتراک به ها، داده یکپارچگ  از محافظت در بالکچین عميکردهای که معتقدند 3واشاری  و دای
 .کند تسهی  را جدید حسابداری اکوسیستم توسعه تواند م  فرآیندها، خودکار و شده ریزی برنامه کنترل همچنین و

 که کنند م  ادعا برخ  سو، یک از. کرد تعبیر تهدید یک و فرصت یک عنوا  به توا  م  را بالکچین نوآوری، هر مانند
 های سیستم برای بهتری جایگزین ارائه دهد و با جيوه اعتمادتر قاب  را حسابداری اطالعات که دارد را پتانسی  این بالکچین
 (.9112، کوین و میش ) فعي  در زما  صرفه جوی  م  کند حسابرس  و حسابداری

 تهدیدی عنوا  به نیز بالکچین حسابرس ، و حسابداری فرآیندهای برخ  اتوماسیو  در آ  پتانسی  به توجه با دیگر، طر  از

 (.9118،  کیس  و ویجنا) محسوب م  شود آنها سنن و ها شیوه حسابرسا ، و حسابدارا  حرفه موجود وض  برای

 مانند اینترنت ساختار یک در آنها مجازی بازنمای  و شناسای  قاب  فرد به صرمنح موارد شام  اینترنت اشیاء این مفهوم که
 است اشیاء ارتباط و اتصال به دستیاب  اینترنت اشیاء هسته. گرفت قرار استفاده مورد 2اشتو  کوین توسط بار اوییناست، 

                                                             
1 Brandon & Kauppi 
2 Nagarge 
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 از جدیدی های اینترنت اشیاء شک , را همکا و آتزوری یوئیج  ، تجاری کاربرا  منظر از(. 9119، 1گوی تیا  و همکارا )
 استفاده قاب  جامعه های زمینه همه در تقریباً و کند م  پذیر امکا  را دیگر چیزهای و چیزها بین و ، اشیاء و مردم بین ارتباط

 وانگ توسط مطایعه یک. دارد وجود حسابداری اشیاء با ارتباط در سیستم اطالعات حسابداری مورد در کم  مطایعات. است
 را حسابداری انفورماتیک توسعه ایده و کرده تحيی  و تجزیه حسابداری انعکاس بر را اینترنت اشیاء تأثیر هوی، هونگ و هوی
 و است بزرگتر گذشته از اکنو  ها داده مجموعه که حای  در (.9119، 9کائو و ژو) کند م  ترکی  اینترنت اشیاء عنوا  تحت
 به اطالعات ارائه و ایجاد :است بوده یکسا  همیشه حسابداری اصي  هد  است، دسترس در ها داده بهتر تحيیي  افزار نرم

 .(9119، جا  ورین و همکارا ) خارج  و داخي  گیرندگا  تصمیم
 1991 دهه از سرعت و حجم. کنند تمرکز ها داده آوری جم  فایده -هزینه/  ارزش و صحت روی که دارند تمای  حسابدارا 

 اند شده ایجاد ها شرکت بین اطالعات جریا  و معامالت باتی حجم اداره برای سازمان  های سیستم که است مدهآ وجود به
 طری  از شده انجام مشاغ  به کي  طور به و نیست جدیدی ایگوی دیگر ابری محاسبات .(9119، جا  ورین و همکارا )

حسابداری ابری  ،5بویا و همکارا  9118در سال  .دارد اشاره افزار نرم مجوز یا ای رایانه افزار سخت از استفاده بدو  و اینترنت
 پویا بصورت که مجازی و پیوسته بهم های رایانه از ای مجموعه از متشک  شده توزی  و موازی سیستم نوع  عنوا  را به
 به. شوند تعریف کرده اند م  هارائ سرویس سطح های نامه تواف  اساس بر یکپارچه محاسبه منب  چند یا یک عنوا  به و تهیه
 از خدمات عنوا  به افزاری نرم کاربردی های برنامه و کامپیوتر افزار سخت ارائه: معنای به ابری محاسبات دیگر، عبارت
 چندین در که مختيف  های برنامه طری  از و کرده یخیره را ها داده تا دهد م  کاربرا  به را امکا  این است و اینترنت طری 

 نقطه یک در مختيف، مشاغ  در ابری رایانش استقرار از پس .(9119 ،4دیمتریو و مات ) کنند استفاده اند، شده واق  ا مک
 یکپارچه مؤیفه یک باید بيکه باشد مشاغ  خود از جدا نباید شرکت یک حسابداری. است رسیده نیز حسابداری حوزه به معین،

 بنابراین باشد، یافته توسعه هم با باید حسابداری مدل ، هد  این به دستیاب  یبرا .باشد تجارت پویای  در اساس  نقش با
 .(9119 ،3دیمتریو و مات ) افزود تجارت خود برای هم و مای  های جنبه برای هم را ارزش

ابداری هد  این مطایعه گسترش دانش فعي  درباره اثرات احتمای  و تبیین پدیده های اتوماسیون  در زمینه شترکت هتای حست   
همچنین هد  دیگری که مطایعه حاضر به دنبال آ  است گسترش دانش حسابداری خودکار و آنچه که، آ  را تهدیتد و   .است

اتوماسیو  ممکن است منجر به سوء استفاده های مای  بیشتتر شتود و ایتن امتر نیتاز بته ختدمات و         فرصت م  دانند م  باشد
با توجته بته نگترش     .عایت مشاورا  حسابداری باید دانش فن  بیشتری داشته باشندبرای این ر .مطایعات تحيیي  بیشتری دارد

مثبت  که اکثر مشاورا  حسابداری نسبت به حسابداری اتوماسیون  یا خودکار دارند و این فن آوری در کشور در حتال توستعه و   

وجود دارد یذا اهمیت و انگیزه نویسنده بته  گسترش روزافزو  م  باشد و همچنین تحقیقات و مطایعات اندک  که در این زمینه 
پرداختن چنین موضوع  چند برابر شده است تا با پرداختن به ادبیات موضوع  عنوا  شده به غنتای بیشتتر پتژوهش و مبتان      

  هد  این مطایعه گسترش دانش فعي  دربتاره اثترات احتمتای  و تبیتین پدیتده هتای اتوماستیو  در زمینته         .نظری آ  بیافزاید

                                                             
1 Huang GuiTian, Gong Liutang. Zhang Quansheng 
2 Hui Cao and Zuqiang Zhu. 
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همچنین هد  دیگری که مطایعه حاضر به دنبال آ  است استتفاده   .رکت های حسابداری و فعاییت مشاورا  حسابداری استش
 .از روش های فناوری اطالعات و آنچه که آنها، آ  را تهدید و فرصت م  دانند

به هر حتال مبتان     .ا مطایعه کردندشواهدی از یبنا  ر:تاثیر اتوماسیو  بر حرفه ی حسابداری و شغي ( 9119) 1رین و همکارا 
نظری و تاریخچه موضوع و هم چنین نتایج مطایعه ایشا  بر این دتیت دارد که فعاییت شغي  حسابدارا  تحتت تتاثیر مهتارت    

 .ها از قبی  مهارتهای اتوماسیون  قرار دارند
مدیر حسابداری و مای   19ایشا   .بررس  کردند تاثیر فرایند اتوماسیو  بر خدمات حسابداری جهان  را( 9118) 9فرناندز و اما 

نتایج نشا  داد که تکنویتوژی اتوماستیو  تتاثیر     .را در شرکت های حسابداری مختيف به عنوا  جامعه ی آماری انتخاب کردند
منجتر   معناداری بر اشخاص و سازما  ها در تغییر کاهش زما  کاری دارد که م  تواند در جهت کاهش تعداد نیتروی کتار نیتز   

 .شود
نتتایج نشتا  داد کته تغییترات در      .تغییر تکنویوژی محیط و آینده رفتار تحقیقات  در حسابداری را مطایعه کردند( 9118) 5آرنوید

محیط تکنویوژی و تحقیقات  و رفتاری در حسابداری زمان  رخ خواهتد داد کته پتذیرش تغییترات در توستعه زمتان  و طراحت         
 .انجام م  شود که تحقیقات حسابداری به سمت سیاست تصمیم گیری بهتر و استاندارد گام برداردرویکرد تحقیقات  به شرط  

مطایعه ای کیف  از تاثیر ها و نگرش ها را مطایعته   :حسابداری خودکاردر شرکت های حسابداری (9118) 4تارینکویست وفورس
نتایج نشا  داد که نگترش مشتاورا  نستبت     .قرار دادند شرکت حسابداری و مشاور حسابداری را مورد مطایعه 11ایشا   .کردند

 .به حسابداری اتوماسیون  مثبت بوده و این نگرش م  تواند بر تغییرات و توسعه تکنویوژی در حسابداری آینده اثر گذار باشد

تری موجت   یومپکاربرد سیستم کا.حسابرس  کارکنا  حسابداری بر اساس محیط کامپیوتری را بررس  کردند( 9112) 3اوکسا 
تخصتص  ( 1:همه اشخاص در سیستم حسابداری کامپیوتری م  توانند به سه دستته تقستیم بنتدی شتوند     .ارتقا شغي  م  شود
 .تخصص واحد تکنویوژی اطالعات( 5تخصص واحد حسابداری ( 9اشخاص تجاری 

حستابداری،  کیفیتت   بتر  آ  راتاثت  و متای   تخصتص  جنستیت ،  تنوع بررس  به پژوهش  در( 9112)  همکارا  و گارسیاسانچز
 نویسندگا  مطایعه م  کنند کته آیتا   .تانتخاب شده اس 9111-9114کشور مختيف در دوره  9بانک از  139نمونه از . پرداختند
در زمانبندی سود نسبت به اخبار بد و سود با کیفیت در ساختارهای حکومت  بانک هتا، تفتاوت هتای  در محافظتت از      اختال 

کننتد، و تتأثیر آنهتا بتر      ها، نقش نظارت  کارشناسا  ز  و مای  را تأیید م  یافته .  در سطوح مقررات بانک داردسرمایه گذارا
با توجه به ویژگ  های سازمان ، نتایج نشا  م  دهد کته نقتش مکمت     . محافظه کاری و کیفیت سود در بانک ها مثبت است
ر و محافظتت بیشتتر   باتتهای نظارت   اثرات، با توجه به این که در محیطمقررات بانکداری و حمایت از سرمایه گذارا  در این 

 .سرمایه گذارا ، تنوع جنسیت  و تخصص مای  در هیئت مدیره تاثیر بیشتری بر محافظه کاری و کیفیت سود بانک ها دارد
براستاس  گیتری   تصتمیم  ستودمندی  و حستابداری  اطالعتات  کیفیتت  بررست   بته  پژوهش  در( 9112) 2کاراتزیماس و کوهن

رویکرد اتخای شتده  . شود شده از طری  منشور نظریه نوین تحيی  م  اصالحگذار به تعهدات . گزارشگری مای  دویت ، پرداختند
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حسابداری مربوط به چارچوب مفهوم  موسسات تنظیم استاندارد حسابداری دویتت  و خصوصت  استتوار     اطالعاتبر ویژگیهای 
  مای  بخش عموم  در یتک پرسشتنامه مبتنت  بتر وب انجتام       از اطالعاتدراک استفاده کنندگا  این ارزیاب  بر اساس ا. است

 .دهد حسابداری بر مبنای تعهدی کام  را نشا  م  اطالعاتنتایج حرکت به سمت . شود م 

اری، بیتا   گتذ  سرمایهانتخاب  و شرکت  حاکمیت حسابداری، اطالعات کیفیت عنوا  تحت پژوهش  در(  911) 1و وانگ  ژای
  .از شرکت های عموم  یکر شده، همبستتگ  زیتادی بتا حاکمیتت شترکت  ضتعیف دارد       باتترکنند که کیفیت حسابداری  م 

تواند در بهینه سازی انتخاب سرمایه گذاری مؤثر باشد، که مکم  و  حسابداری م  اطالعاتیافته ها نشا  م  دهد که کیفیت 
 .مراه داردتقویت عميکرد حاکمیت شرکت  را به ه

مطایعه ای در جهت دانشجویا  حستابداری و حستابدارا  بتر نیتاز مهراتت  آموزشت  اتوماستیو         ( 9113) 9نواکیک و همکارا 
 81مدیر حسابداری و دانشجوی حسابداری را مورد مطایعه قرار دادند که از ایتن تعتداد    149ایشا   .حسابدارا  را بررس  کردند

نتایج حاصت  از تحيیت  داده هتا نشتا  داد کته ارتبتاط نیتاز تکنویتوژی مهتارت            .ار م  باشندحسابد 9 دانشجو حسابداری و 
که این مهارت ها شام  توسعه نرم افزاری،عميیات رایانه ای و توانتای  تحيیت  در    .دانشجویا  حسابداری ارتباط معناداری دارد

 .سیستم اتوماسیون  است
 .یت اطالعات و شبکه در شرکت ها و سیستم های حسابداری و حسابرس  پرداختنتد به بررس  امن( 1592) نعمت زاده و پورقي 

ترین مسائ  تکنویوژیک  است و اهمیت آ  ناش  از این است که نبود کتاف  آ  در یتک سیستتم از     در واق  امنیت یک  از مهم
کند و همچنتین   سازمان  جيوگیری م  برو  سازمان  یا هر گونه قابيیت اطمینا  هنگام گزارش اطالعات مورد نیاز به افراد درو 

ای در قای   اکنو  به دیی  نبود ایمن  کاف  در چارچوب حسابداری حرفه هم. دهد فرصت جع ، دستکاری و تقي  را افزایش م 
هتا و   جع  و اغراق عمتدی در حستابداری شترکت   . سیستم ها و شبکه ها، تجارت جهان  با مشکالت بسیاری مواجه شده است

هتای   نمونه هتای  همچتو  فروپاشت  شترکت    . ها منجر به افزایش مؤسسات مای  در حال ورشکستگ  شده است سرقت دیگر
هتای متای  و    همگت  ایمتن بتود  اعتبتار گتزارش     ... بزرگ  مانند انرو ، وردکام، گيوبال کراسینگ در ایاتت متحده آمریکا و 

این دست تا حدی ممکتن استت منجتر بته اثترات نتامطيوب بتر روی        مواردی از . پاسخگوی  آنها را به شدت پایین آورده است
های متقيبانه سب  شده تا اثرات مخرب  بر سرمایه گتذاری و بازارهتای متای      همچنین، فعاییت. وضعیت اقتصادی کشورها شود

رست  صتورت گرفتته    کنند که این اعمال به دیی  ناایمن بود  حرفه حستابداری و حساب  وارد شود، زیرا مردم چنین استدتل م 
یذا تحقی  و پژوهش در چگونگ  ایمتن کترد  محتیط حسابرست  و حستابداری و تتاثیر آ  بتر         (.28: 9118تای ، )شده است 
ایتن  . تواند رهنمودهای  را در جهت بهبود شرایط فراهم کند نماید و م  های مذکور، تزم و ضروری جيوه م  ها و سیستم شرکت

هتای حستابداری و حسابرست  طراحت  شتده       ها و سیستم ثیر امنیت اطالعات و شبکه در شرکتپژوهش نیز با هد  مطایعه تا
 .است

 .به شناسای  و رتبه بندی چایشهای بکارگیری فناوری اطالعات در حسابداری پرداختنتد  ( 159) موس  خان  گنجه و همکارا 
کننتدگا  قترار نگیترد و در نتیجته      تیتار استتفاده  ضعف در نظام حسابداری باع  م  شود تا اطالعات به هنگام و صتحیح در اخ 

کننتد کته وظیفته آ  پتردازش      حسابداری را نوع  سیستتم اطالعتات  معرفت  مت     . ناپذیری به آنا  وارد شود های جبرا  زیا 
امتا امتروز در بستیاری از دورس حستابداری، دانشتجویا  در موضت        . های خام و تبدی  آنها به اطالعات قاب  درک استت  داده
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استفاده کننده اطالعات حسابداری قرار م  گیرند و تقریباً در هیچ یک از دروس، نم  آموزند که این اطالعتات از کجتا فتراهم    
مدیریت سازما  باید تصمیم قطع  بگیترد کته سیستتم تت مین شتده را مستتقرکند و بپتذیرد کته         (. 93: 1582 سایطه،)م  شود

ستب  آ  را تغییتر نتداد زیترا        باید ویژگ  سیستم انتخاب شده را حفظ کرد و ب در اص.فرایندها طب  سیستم جدید تغییر دهد
. های خوب فرهنگ  ضتروری باشتد   ایبته شاید برخ  از تغییرات برای انطباق سیستم با قوانین و سیستم. سیستم آسی  م  بیند

  دارد و مدیریت رده بات باید تواف  جمعت   مسئيه مهم دیگر، این است که استقرار سیستم جام  کامپیوتری نیاز به اعتماد جمع
را به عنوا  یک ایزام در نظر بگیرد، اگر کس  به طور اساس  با استقرار سیستم مخایف است باید کنار گذاشتته شتود تتا اینکته     

 .سیستم اجرا گردد
انتخاب سرمایه گتذاری   وری حکومت و حسابداری، بهره اطالعاتدر پژوهش  به بررس  کیفیت (  159)فایمرزی و آقاکوچک  

برای بررس  انتخاب سرمایه گذاری ثابت به صورت همبستگ  رشد درآمد عميیات  بتین شترکتها و صتنای ، در    . ثابت، پرداختند
کیفیتت  دهند که  نتایج نشا  م . گیرد این تحقی  شرکتها و تمرکز آنها در مورد کس  و کار مرکزیشا ، مورد ارزیاب  قرار م 

 یافتته . شتوند  حسابداری شرکت که به صورت عموم  یکر شده منجر به ایجاد همبستگ  بسیار قدرتمندی م  باتی اطالعات
حسابداری میتواند انتخاب سرمایه گذاری ثابت را بهبود دهد که مکم  وتقویتت کننتده    اطالعاتدهند که کیفیت  ها نشا  م 

توجه بسیار زیادی را برای توا  بتازار جهتت رستیدگ  بته رفتتار      ها باید  از این رو تعدی  کننده. عميکرد حاکمیت شرکت  است
حسابداری و افزایش کارای  تخصیص ثابت، معطتو    اطالعاتمنظور بهبود عميکرد حکومت در مورد  شرکتهای ییست شده به

 .کنند

 در سرمایه عدی  ساختارت سرعت بر حسابداری اطایعات کیفیت تاثیر بررس  به پژوهش  در(  159) همکارا  و مرانيو اینانيو 
 بود  هموار و سود بین  پیش تعهدی، قابيیت اقالم کیفیت ویژگ  سه تاثیر منظور بدین. پرداختند تهرا ، بهادار اوراق بورس
یغایت  1589 بورس اوراق بهادار تهرا  در بازه زمان  سایهایدر شده پذیرفته شرکت 113 سرمایه ساختار تعدی  سرعت بر سود
. تفاده از مدل تعدی  جزی  و رویکرد داده های ترکیب  پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته، بررس  شده استبا اس 1594

تعهدی و همچنین هموار بود  سود، تاثیر معناداری روی سرعت تعدی   اقالمنتایج پژوهش حاضر نشا  م  دهد که کیفیت 
از  اطالعات ا افزایش کیفیت اقایم تعهدی و هموار بود  سود محیط ساختار سرمایه دارند، این موضوع بدا  معناست که ب

کاهش م  یابد و واحد تجاری ساده تر م  تواند میزا  بده  ها یا  اطالعات شفافیت بیشتری برخوردار م  شود، عدم تقار  
سود تاثیر معناداری روی  وی  قابيیت پیش بین . حقوق صاحبا  سرمایه خود و از این طری ، ساختار سرمایه را تعدی  کند

با ارزش و  اطالعاتسرعت تعدی  ساختار سرمایه شرکت های مورد بررس  ندارد، عيت این است که توا  پیش بین  سود، 

وارد بازار نم  کند و موج  تغییر سرعت  اطالعات و افزایش کیفیت محیط  اطالعات  عمده ای جهت کاهش عدم تقار 
 .دشو تعدی  ساختار سرمایه نم 

اعتبار . در پژوهش  به بررس  رابطه بین کیفیت اطایعات حسابداری و اعتبار تجاری، پرداختند( 1594)ایزدی نیا و طاهری 
عوام  گوناگون  بر میزا  اعتبار تجاری تأثیرگذار است که از . باشد تجاری یک  از مهمترین مناب  تامین مای  کوتاه مدت م 

حسابداری و  اطالعاتاز این رو، بررس  در مورد رابطه بین کیفیت . باشد حسابداری م  اتاطالعجميه مهمترین آنها کیفیت 
حسابداری و اعتبار تجاری مورد بررس   اطالعاتپژوهش رابطه بین کیفیت  یذا در این. رسد اعتبار تجاری ضروری به نظر م 

از تغییرپذیری سود . د، محافظه کاری و مدیریت سودهمواربود  سو: متغیرهای مستق  این پژوهش عبارتند از. قرار گرفته است
تعهدی اختیاری به عنوا  معیاری برای  اقالمنسبت به جریانهای نقد عميیات  به عنوا  معیاری برای همواربود  سود و از 
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کاری با  و محافظه (1993)تعهدی اختیاری با استفاده از مدل جونز تعدی  شده  اقالم. مدیریت سود استفاده گردیده است
گیری  باشد که برای اندازه متغیر وابسته پژوهش نیز اعتبار تجاری م . محاسبه گردید( 9119)استفاده از مدل خا  و واتس 

ها  از نسبت حسابهای پرداختن  به ک  دارای  9111 و جیانت  و همکارا ( 1992)آ  با توجه به پژوهش پیترسن و راجا  
 1599تا  1582شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا  ط  سایهای  192شام  نمونه پژوهش . استفاده شده است

دهد که بین  ها نشا  م  یافته. ها از روش رگرسیو  حداق  مربعات معموی  استفاده گردید برای آزمو  فرضیه. باشد م 
ا بین مدیریت سود و اعتبار تجاری رابطه منف  کاری با اعتبار تجاری رابطه معناداری وجود ندارد، ام همواربود  سود و محافظه

 .و معنادار مشاهده شد
هتای فنتاوری    بررس  نقش و تاثیر آگتاه  و مهتارت حسابرستا  نستبت بته مبتان  و روش      به ( 1595) موس  زاده و همکارا 
این پژوهش از . داختندپرهای داخي  و اجرای عميیات حسابرس   های اطالعات  حسابداری بر ارزیاب  کنترل اطالعات و سیستم

نتتایج نشتا  داد،   . ها از آزمو  ت  استفاده شده استت طری  توزی  پرسشنامه بین حسابرسا  انجام و جهت تجزیه و تحيی  داده
عيیرغم وجود رابطه همسو بین تمام  متغیرهای مستق  و وابسته تحقیت ، تنهتا چهتار عامت  اساست  مشتتم  بتر آگتاه  از         

هتا و آشتنای  و کتار بتا      سابداری، شناخت سطوح امنیتت سیستتم، آشتنای  در خصتوص پتردازش داده     های اطالعات  ح سیستم
 .باشند دار بر ارزیاب  کنترل داخي  و اجرای عميیات حسابرس  م  افزارهای حسابداری دارای تاثیر معن  نرم

هتای عيتوم    ری تعهتدی در دانشتگاه  بررس  نقش فناوری اطالعات روی پیشبرد سیستم حسابدابه  ( 1595) جامع  و کرم زاده
هتای دانشتگاه عيتوم پزشتک  کرمانشتاه توزیت         ها و معاونت دانشکده .پرداختند( دانشگاه عيوم پزشک  کرمانشاه)پزشک  ایرا  

. های پژوهش از روش رگرسیو  جزئ  استتفاده شتده استت    فرضیه باشد و برای آزمو  نفر م  23گردیده است که حجم نمونه 
متدیرا ،   گیتری   ریتزی و تصتمیم   دهد که فناوری اطالعات نقش بسزای  در برنامه های پژوهش نشا  م  یافته ز نتایج حاص  ا
ها و کارکنا ، افزایش امنیتت اطالعتات، شتیوه گزارشتات متای  و متدیریت        ها واطالعات، ارزیاب  عميکرد سازما  مدیریت داده

باشند و رکتن اساست  جهتت تتأثیر      رد سیستم حسابداری تعهدی مؤثر م کند و همگ  این عوام  در پیشب مناب  انسان  ایفا م 
 .توا  فناوری اطالعات متناس  با آ  سیستم دانست این عوام  را م 

هتای فنتاوری    بررس  نقش و تاثیر آگتاه  و مهتارت حسابرستا  نستبت بته مبتان  و روش       به (1588)موس  زاده و همکارا 
های داخي ، برآورد خطر حسابرس  و اجرای عميیتات حسابرست     داری بر ارزیاب  کنترلهای اطالعات  حساب اطالعات و سیستم

  ، آگاه  و شتناخت  در بخش نخست. بدین منظور دو دسته سوال از پاسخگویا  در جامعه آماری تحقی  پرسش گردید .پرداختند
واهد شد پرستش گردیتد و در بختش دوم از    حسابرسا  از عوام  و پارامترهای  که باع  افزایش مهارت در فناوری اطالعات خ

نتایج نشتا  داد عيیترغم وجتود    . های حسابرس  را ارزیاب  کنند حسابرسا  خواسته شد تا مهارت و توانای  خود در انجام فعاییت
ت  های اطالعا رابطه همسو بین تمام  متغیرهای مستق  و وابسته تحقی ، تنها چهار عام  اساس  مشتم  بر آگاه  از سیستم

افزارهای حستابداری دارای   ها و آشنای  و کار با نرم حسابداری، شناخت سطوح امنیت سیستم، آشنای  در خصوص پردازش داده
های  همچتو  آشتنای  در خصتوص انتواع      باشند و عام  دار بر ارزیاب  کنترل داخي  و اجرای عميیات حسابرس  م  تاثیر معن 

نویست  بتر ارزیتاب  کنتترل داخيت  و       ای کاربردی و آشنای  با زبا  برنامته  های رایانه سیستم عام ، آشنای  در خصوص برنامه
هتای اطالعتات     عالوه بر این نتایج نشا  داد آگاه  از میزا  امنیتت سیستتم  . داری ندارند اجرای عميیات حسابرس  تاثیر معن 

کار بر برآورد دقیقتر مختاطرات حسابرست  متوثر خواهنتد      اح ها ص حسابداری و نیز آگاه  از امکانات پردازش ایکترونیک  داده
 .بود
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 پژوهش ایه هیضفر
 .بالکچین بر کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر معناداری دارد:  فرضیه اول

 .اینترنت اشیاء بر کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر معناداری دارد: فرضیه دوم
 .بداری تاثیر معناداری داردحسابداری ابری بر کیفیت اطالعات حسا: فرضیه سوم
 .دیتاهای بزرگ بر کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر معناداری دارد :فرضیه چهارم

 

 روش پژوهش 
به روش تحقی  در این پژوهش چو  در این پژوهش از ابزار پرسشنامه جهت جم  آوری اطالعات استفاده م  شود بنابراین 

و به این دیی  که  .گیرد م وه همبستگ  صورت ی  توصیف  است که به شروش تحقی  از بعد هد .پیمایش  استصورت 
از بعد زما ، . از بعد هد  استفاده تحقی ، کاربردی است نتایج پژوهش م  تواند برای افراد و سازما  های  قاب  استفاده باشد

ت های حسابداری در استا  تهرا  شرک جامعه آماری این پژوهش .پیمایش  است ها دادهمقطع  است و از بعد روش گردآوری 
 در حسابداری های شرکت تعداد اجتماع  های شبکه و ها رسانه تبيیغات آناییز و گرفته صورت های بررس  به توجه با. هستند
جهت جم  آوری مبان  نظری پژوهش حاضر از مطایعات کتابخانه ای، مقاتت عيم  و . باشد م  موسسه 31 حدود تهرا 

 .استفاده شده استاستاندارد در این تحقی  جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه  .ت استفاده خواهد شدپژوهش  و مجال
شرکت در تکمی  پرسشنامه همکاری کردند یذا نمونه آماری نهای   53پرسشنامه تحقی  در اختیار این شرکتها قرار گرفت و 

آزمو   تجزیه و تحيی  نتایج و اطالعات بدست آمده ازدر این پژوهش برای  .شرکت حسابداری م  باشد 53شام  
و مدل معادتت ساختاری برای برآورد اسمرینو  جهت محاسبه نرمال یا غیرنرمال بود  جامعه های آماری  -یموگرو وک

1اسمارت پ  ال اسنرم افزار استفاده شده در این پژوهش  .استفاده شده استمدل 
 .م  باشد  

 

 متغیرهای پژوهش 

 :یر وابستهمتغ

متناس  با کاربرا  : اغي  به این صورت تعریف م  شود. کیفیت محتوای سیستم های اطالعات  است: 5کیفیت اطالعات

همچنین یک روش ميموس را برای ارزیاب  و اندازه گیری اطالعات ارائه شده و قاب   .جهت استفاده از اطالعات ارائه شده

 .پرسشنامه سنجش م  شود  تا  1این متغیر توسط گویه های  .(9112 ،5همکارا آرنتز و ) استفاده را  ارائه م  دهد
 :متغیرهای مستقل

بالک چین یک نوع سامانه ی دفتر ک  توزی  شده بسیار امن است که در یک شبکه ی خصوص  یا عموم   : بالک چین (9

رایانه ی شخص ، یپ تاپ، دستگا ههای متص  به شبکه، و هر  ر ایستگاه کاری سرور،در این ساختار ه. در دسترس است

ی  هر داده. ای از ک  پایگاه داده را در خود نگهداری میکند چیز دیگر در بستر این شبکه ها نسخه ی کام  و بروزشده

                                                             
1 Smart pls 
2 information quality 
3 arntz et al 
4 blockchain 
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ت کنندگا  در شبکه و بر اساس جدیدی که میخواهد به این شبکه وارد شود از یک ساز و کار کس  اجماع نظرات مشارک
هر داده به دیی  پیشگیری از تحریف یا . یک مهر زمان  استفاده میکند، تا به عنوا  یک رویداد جدید در دفتر ک  ثبت شود

جع  باید بر اساس یک ایگوی از پیش تعیین شده در پایا  یک زنجیره قرار گیرد؛ و عالوه بر دادههای اصي  خود، امضای 
 در. شود م  گفته نیز قب  بيوکبه این امضای دیجیتای  بيوک قبي ، کدِ هَش . بيوک قبي  خود را نیز یخیره کنددیجیتای  

به طور خالصه، بالک چین را .از همین بيوکهای به هم متص  و در امتداد هم گرفته است را خود نام چین بالک واق ،
در این پایگاه داده به منظور . ک  توزی  شده مستقر شده است ردفات فناوری اساس بر که دانست داده میتوا  یک پایگاه

این پایگاه داده دارای مدیر نیست؛ و . ورود داده ی جدید باید مجوز اکثریت کاربرا  فعال در بالک چین دریافت شود

های  مي  از دادهبه عالوه، در یک ساختار بالک چین  هر کاربر نسخه ی کا. براساس قواعد اتفاق نظر جمع  اداره میشود
سشنامه سنجش پر 19تا  2این متغیر توسط گویه های . (9112 ،1ریچمن) موجود در پایگاه داده را حفظ و نگهداری میکند

 .م  شود
اینترنت اشیاء را به سادگ  م  توا  هما  ارتباط بین اشیاء تعریف کرد که قابيیت دریافت و ارسال : 9اینترنت اشیاء (5

های کامپیوتری و عم  طب  اطالعات دریافت  از سنسورهای خود یا سایر سیستم های موجود در  اطالعات ازطری  شبکه
   ایبته به تازگ  و جهت سهویت استفاده و عدم تداخ  با شبکه های موجود، . شبکه و یا راهبر شبکه را دارا م  باشند

تفاده از نوع شبکه ارتباط  برای ایجاد بستر پروتک  های شبکه ای مختص آ  بوجود آمده است وی  هیچ محدودیت  در اس
  ارتباط ب  سیم بین اشیاء که تعام  بین واحدها را برای دستیاب  به یک هد  مشترک، تعریف  .اینترنت اشیاء وجود ندارد

توییدی را به طور معمول، تمام واحدهای دارای ارتباط اینترنت  که هر نوع داده مانند تيفن، دوربین و دستگاههای . م  شود
 12تا  15این متغیر توسط گویه های  (.9113 ،5ی  و ی ) در نظر گرفته م  شوند تویید م  کند، به عنوا  یک دستگاه

 .پرسشنامه سنجش م  شود
3گوگ  درایوری مانندبیک  از رایجترین ابزار ابری درایوها ا: 4حسابداری ابری (3

 دراپ باکس و 
م  باشد که یک فضای  

روی سرور های خود در اختیار شما قرار م  دهند و م  توا  فایيها تصاویر و اطالعات مورد نیاز خود را بر  اطالعات  را بر
روی این فضاها منتق  کنید و از هر نقطه و هر زما  با در اختیار داشتن اینترنت و نام کاربری و کيمه عبور به اطالعات خود 

این امکا  را فراهم میکنند که شما فایيهای خود را با دیگرا  به اشتراک  برخ  از این فضاهای ابری.دسترس  داشته باشید
 .پرسشنامه سنجش م  شود 99تا  18این متغیر توسط گویه های . (9111 ،2دو و کونگ)بگدارید

 
 

                                                             
1 Rechtman 
2 internet of things 
3 lee,  i.,  &  lee,  k 
4 cloud accounting 
5 google drive 
6 dropbox 
7 du & cong 
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داده های بزرگ حجم عظیم  از داده ها است که به اندازه ای قاب  توجه است که امکا  تجزیه و : 9دیتاهای بزرگ ( 

عام  دیگر این است که داده های بزرگ شام  هر دو داده . يی  دست  و یا با نرم افزار حسابداری سنت  غیرممکن استتح

های  داده .، مشکي  را در فرایند تحيی  ایجاد م  کندهنگام استفاده از نرم افزار سنت ساختاری و بدو  ساختار است که 
های نرم افزاری رنامهبکه به طور معمول با سیستم مدیریت پایگاه داده یا حجیم  است  هایبزرگ متشک  از مجموعه داده

های محاسبات  و سنت  قاب  تحيی  نیست دیی  مقبوییت این اصطالح، حجم فزاینده اطالعات  است که با گسترش فناوری
این متغیر  .(9113 ،9همکارا  وار  و) باشند های محیط  قاب  دسترس  م خصوص اینترنت و سنجش دور به  ارتباط از راه 

 .پرسشنامه سنجش م  شود 92تا  95توسط گویه های 
 

 یافته های پژوهش
 :نشا  داده شده است 1آمار توصیف  متغیرهای پژوهش در جدول 

 
 آمار توصیفی پژوهش(: 9)جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین تعداد نام متغیر

 1,94 1 ,5 1,23 3 ,5 53 کیفیت اطالعات

 9,24 8 ,9 1,82 9,48 53 بالکچین

 1,98 4,92 1,11 5,92 53 اینترنت اشیاء

 1,29 9,5 1,9 5,42 53 داده های بزرگ
 1,51 25,  1,95 5,84 53 حسابداری ابری

 
د چویگ  و کشیدگ  نزدیک به محدوده صفر هستن. را  معیار داده های تحقی  کم م  باشد که مناس  ارزیاب  م  شودانح

یذا م  توا  . میانگین داده ها نیز در وضعیت مناسب  قرار دارد. که بصورت شهودی نرمال بود  داده ها را نمایا  م  سازند
نتیجه گیری کرد که نمونه آماری از کیفیت مناس  برخوردار م  باشد و یذا م  توا  نتایج حاص  از آ  را به جامعه آماری 

 .تعمیم داد
ها ما فرض صفر  هنگام بررس  نرمال بود  داده. دهد ها را نشا  م  سمیرنو  نرمال بود  توزی  دادها -آزمو  کویموگرو  

در این بخش آزمو  بر روی متغیرهای تحقی  . کنیم تست م % 3ها نرمال است را در سطح خطای  مبتن  بر اینکه توزی  داده
 :آورده شده است 9پیاده سازی شد که نتایج آ  در جدول 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Big data 
2 warren 
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اسمیرنوف کولموگروف آزمون نتایج(: 5)جدول   

 سطح معناداری آماره آزمون معیارها

 9 ,1 5 1,9 کیفیت اطالعات

 1,18 1,181 بالکچین

 1,11 5 1,1 اینترنت اشیاء

 1,189 1,154 داده های بزرگ

 1,9 1,195 حسابداری ابری

 
نرمال ) درصد است که به معنای این است که فرض صفر 3 در آماره های مربوط به همه متغیرها سطح معناداری باتتر از

برای آزمو  قابيیت اعتماد یا  9کرونباخی آیفا ضری  .را نم  توا  رد کرد و بنابراین داده ها دارای توزی  نرمال است( بود 

سازگاری درون  سنجش )باشند  ای م  ای که به صورت طیف ییکرت طراح  شده و جوابهای آ  چند گزینه پرسشنامه پایای 
 :نشا  داده شده است 5نتیجه این آزمو  در جدول . رود ، به کار م (پرسشنامه

 
 (Cronbach's Alpha)ضرایب آلفای کرونباخ (: 3)جدول 

 حسابداری ابری داده های بزرگ بالکچین اینترنت اشیاء کیفیت اطالعات حسابداری متغیر
ضری  آیفای 
 کرونباخ

1,994 1,999 1,8 8 1,995 1,232 

 
برای بررس   .است که حاک  از پایای  مناس  مدل دارد 1,2مقدار مربوط به ضری  آیفای کرونباخ برای همه سازه ها باتتر از 

 .فرضیه های پژوهش ابتدا مدل تحقی  را برآورد م  کنیم

-tی  معناداری یا آماره ی در صورت  که ضر. نشا  داده شده است 9و  1نتایج حاص  از برآورد مدل تحقی  در شک  های 

value  معنادار م  باشد و فرضیه ها تایید ( کیفیت اطالعات حسابداری) باشد تاثیر متغیر مستق  بر متغیر وابسته  1,9بیشتر از
 .م  گردد و درغیراینصورت تاثیر متغیر ها معنادار نخواهد شد و فرضیه تایید نم  شود

                                                             
1 Cronbach's alpha 
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 (t-values مقادیر) معناداری ضرایب: (9) شکل

 

 

ضرایب مسیر(: 5)شکل    
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 .بالکچین بر کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر معناداری دارد  :فرضیه اول

م  باشد که   1,11برای متغیر بالکچین  tمقدار آماره ( t-valueبرآورد مدل بر مبنای ضرای  معناداری یا ) 1با توجه به شک  

یه بحران  قرار م  گیرد و معنادار نم  باشد بنابراین فرضیه تایید نم  شود و در نتیجه کمتر است یذا خارج از ناح  1,9از مقدار 
 .بالکچین بر کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر معناداری ندارد

 .اینترنت اشیاء بر کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر معناداری دارد :فرضیه دوم

        1,11برای متغیر اینترنت اشیاء  tمقدار آماره ( t-valueناداری یا برآورد مدل بر مبنای ضرای  مع) 1با توجه به شک  
     کمتر است یذا خارج از ناحیه بحران  قرار م  گیرد و معنادار نم  باشد بنابراین فرضیه تایید   1,9م  باشد که از مقدار 

 .داری نداردنم  شود و در نتیجه اینترنت اشیاء بر کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر معنا

 .حسابداری ابری بر کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر معناداری دارد :فرضیه سوم

    9,358برای متغیر حسابداری ابری  tمقدار آماره ( t-valueبرآورد مدل بر مبنای ضرای  معناداری یا ) 1با توجه به شک  
راین فرضیه تایید م  شود و در نتیجه حسابداری ابری بر بیشتر است یذا معنادار م  باشد بناب  1,9م  باشد که از مقدار 

 1,414 ابری حسابداری (ضری  رگرسیو ) مسیر ضری  9با توجه به شک  . کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر معناداری دارد
واحد تغییر در یعن  هر . باشد که تاثیر مثبت متغیر حسابداری ابری بر متغیر کیفیت اطالعات حسابداری را نشا  م  دهد م 

 .واحد افزایش م  دهد 4,414متغیر کیفیت اطالعات حسابداری را به میزا   ،حسابداری ابری

 .دیتاهای بزرگ بر کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر معناداری دارد :فرضیه چهارم

      1,992یر دیتاهای بزرگ برای متغ tمقدار آماره ( t-valueبرآورد مدل بر مبنای ضرای  معناداری یا ) 1با توجه به شک  
     کمتر است یذا خارج از ناحیه بحران  قرار م  گیرد و معنادار نم  باشد بنابراین فرضیه تایید   1,9م  باشد که از مقدار 

 .نم  شود و در نتیجه دیتاهای بزرگ بر کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر معناداری ندارد
تغیر حسابداری ابری بر کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر معناداری دارد و باق  متغیرها بر تنها م 1 (دیاگرام)با توجه به شک 

 .م  باشد 1,414ضری  مسیر حسابداری ابری  9با توجه به شک  . کیفیت اطالعات حسابداری تاثیر معناداری ندارند

 

 و پیشنهادات پژوهش نتیجه گیری
 ح  و اطالعات  عدم تقار  کاهش به منجر بات، کیفیت با حسابداری العاتاط از استفاده و مفید اطالعات داشتن دست در

حسابداری با اطالعات  .م  شود سرمایه گذاری مطيوب یک به بخشید  بهبود درنتیجه، و نمایندگ  تضادهای چو  مسائي 
ی گزینه های سرمایه گذاری و گذاری دارد که م  تواند مدیریت را برای بهینه ساز نقش مهم  در مدیریت سرمایه باتکیفیت 

 مکان ، و زمان  محدودیت حذ  در کيیدی عنصری اطالعات فناوری .در نهایت مناف  سهامدارا  را به حداکثر برساند
 ساخته دگرگو  را کارها انجام روش فناوری، دیگر، عبارت به. است … و بود  روز به اطالعات، به تر سری  و بهتر دسترس 

 ایکترونیک  تبادل اصطالح در را آ  که شود بدی  ایکترونیک  بسترهای به بود، شده بنا کاغذ بر که بستری شده باع  و
 وقوع جریا  در اقتصادی واحدهای انواع و فعاییت دامنه در که سریع  ی ها پیشرفت و پیاپ  تحوتت .نامند م  اطالعات
   . است کرده تشدید اقتصادی واحدهای توسط را مقایسه قاب  و اعتماد قاب  مربوط، مای  اطالعات ارایه و تهیه یزوم است،
 موید فرآیندهای و اطالعات  های سیستم مربوط، اقتصادی اطالعات به نیاز جامعه، های پیچیدگ  فزاینده رشد چنین هم
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 است، شده راگیرف آ  های پیشرفت و داده رخ اطالعات فناوری زمینه در شگرف  تحوتت امروزه .کند م  توجیه را اطالعات
 پردازش در زیاد سرعت آ  های ویژگ  ترین مهم. است کرده ایجاد مختيف های زمینه در را دگرگون  روندهای که طوری به

 کیفیت اطالعات، ایکترونیک  مبادیه امکا  بود ، روز به اطالعات، به دسترس  باتی سرعت زیاد، ایعاده فوق دقت ها، داده
 با. داریم پیش در را امور شد  تر پیچیده و عميیات حجم گسترش طرف  از است، کاهش به رو و ارزا  ایعاده فوق قیمت بات،
 به ناگزیر نیز حسابداری و داشت نخواهیم امروز دنیای در اطالعات فناوری از استفاده توجیه به نیازی دیگر عوام  این به توجه
یذا بر اساس نتایج حاص  از فرضیه  .است خود وظایف و خدمات ارایه در نو های روش از برخ  یا تمام از استفاده و کاربرد

پیشنهاد م  شود شرکتهای حسابداری بیش از پیش امکانات  ،تایید شده تاثیر حسابداری ابری بر کیفیت اطالعات حسابداری
به . رکتها اهتمام ورزندخود را در زمینه فناوری اطالعات افزایش دهند و نسبت به پیاده سازی حسابداری ابری نیز در ش

 .محققا  نیز پیشنهاد م  شود در تحقیقات آت  جنبه های مختيف کیفیت حسابداری اطالعات را مورد بررس  قرار دهند
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