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 گروه حسابداری، واحد کاشی مجتمع میبد، دانشگاه علمی کاربردی، میبد، ایران  1
 دی، میبد، ایران مربی، گروه حسابداری، واحد کاشی مجتمع میبد، دانشگاه علمی کاربر 2

 

 چکیده 

سازی در  شده در حوزه دیجیتالیسو در راستای پیگیری سؤاالت مطرحهای پیشین، از یکدر این مقاله، دو جستار از پژوهش

شود. تصورمان این است که  کار گرفته میمنظور پیگیری سؤاالت مختص به نقش، بهگزارشگری مدیریت و از سوی دیگر، به

ها  وری و اثرگذاری، نقش کلی حسابداران حوزه مدیریت و نیز نقش ویژه آنسازی از نظر بهرهند دیجیتالیگسترش یافتن فرآی

ها و احتماالً افزایش زمان  در زمینه گزارشگری را تغییر خواهد داد زیرا این گسترش باید منجر به افزایش خودکارسازی دستگاه

نب حسابداران/مدیران حسابداری حوزه مدیریت شود. پس از طی یک فرآیند  ای از جاهای مشاورهیافته برای فعالیتاختصاص 

مستند، مجموعاً  تفکیک  پژوهشی طرح   41سازی کامالً  برای تجزیه و تحلیل سؤاالت  نتیجه، در مقاله  شده برگزیده شدند. در 

تی(  زارهای فناوری اطالعات )آیترین ابهای حوزه مدیریت، امکان شناسایی مهمهای پژوهشی موجود در گزارشگری کنار شکاف

می فراهم  مدیریت  گزارشگری  و  حسابداری  شرکتدر  عملکرد  گرفتن  نظر  در  با  پژوهش  این  حسابداری شود.  عملکرد  و  ها 

رابطه وجود  آشکارسازی  به  همچنین  دیجیتالیمدیریت،  روندهای  میان  نقش سازی/آیای  حسابداری،  مدیریت  بحث  در    تی 

ت و  حسابداری  نقشمدیران  این  میان  میضاد  ارزیابیها  کارایی  انجامپردازد.  ساختارمند  پژوهشهای  از  پیشین  گرفته  های 

 های بیشتر در راستای روابط علّی است. عنوان مبنایی برای پژوهشبه

 

 نظریه نقش ، گزارشگری مدیریت  ،حسابداری مدیریت ، ابزارهای فناوری اطالعات ،سازی دیجیتالیهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه .  1

ها و  سازی باید از جانب عموم افراد جامعه، سیاست، بحث دیجیتالی19-گیری ویروس کوویددلیل همهدر چند مدت اخیر و به

بهوکسب محدودیتکارها  اثر  در  زیرا  شود  درک  کامل  همهطور  این  حوزه های  همه  تقریباً  بهگیری  زندگی  مختل  های  نوعی 

اقدامات نشان میاین بحث همچنین نقطه عطفی مهم برای شرکت  ترتیب،همیناند. بهشده منظور دهد. بهها در راستای آغاز 

های سازگاری یافتن با شرایط جدید و حفظ روابط خود با  ها ناچار به تعمق درباره روشحفظ توانمندی رقابتی بودن، شرکت

سازی آن دسته از  توان در راستای بهینه ی را همچنین میساز(. در این زمینه، حضور بحث دیجیتالی1طرفین خارجی هستند )

بهفرآیندهای کسب نیز  شدهوکار  دیجیتالی  ناکافی  در سطوحی  این  از  پیش  که  گرفت  بهکار  امروزه،  بحث اند.  مشخص،  طور 

دادهدسترس  زمینهپذیری  دسترس ها  جریان  در  است.  اساسی  روند  نوعی  رواج  دادهساز  بهبودیافتهپذیری  بالقوه  های  امکان   ،

(. در بین همه ابزراهای دیگر، امروزه هوش  2کارگیری ابزارهای فناوری اطالعات از جمله هوش مصنوعی در حال رشد است )به

می را  تصمیممصنوعی  فرآیندهای  کیفیت  بهبود  راستای  در  تصمیمتوان  توانمندی  تقویت  و  شرکتگیری  در  بهگیری  کار  ها 

تولید مستقل تحلیل   کارگیری(. با به3گرفت ) تولید خودمحور منابع ها و گزارشابزارهای فناوری اطالعات، مدیران امکان  ها، 

به و  مجموعه اطالعاتی  بهدادهکارگیری  بازیافت  قابل  به های  را  دیجیتالی  میصورت  بهینه دست  بر  افزون  امر  این  سازی آورند. 

سازی و ابزارهای  (. در جریان دیجیتالی4بهبود کلی گزارشگری است )پذیری  گیری، همچنین نشانگر امکانفرایندهای تصمیم

ها در راستای فناوری عصر جدید، حسابداران )یا مدیران حسابداری( حوزه مدیریت امکان صرف نظر از وظایف گردآوری داده

به را  فرآیندها  میخودکارسازی  گردست  عهده  بر  به  قادر  را  حسابداری  مدیران  کار  این  فعالآورند.  نقشی  فرایند  فتن  در  تر 

 (.  5سازد )گیری مدیریتی میتصمیم

نقش تغییر  زمینه  در  مقاالت  برخی  این  از  زمینه  پیش  در  نیز  و  حسابداری  مدیران  ماهیت  در  مدیریتی  حسابداری  در  ها 

داشته دیجیتالی وجود  حوزه  این  در  آن سازی  بیشتر  اما  هستند.اند  عمومی  حسابداری  سطح  زمینه  در  آنجایی  ها  که  از 

پرداخته پژوهش این فرآیندها  به فرایندهای گزارشگری مدیریت و مسئله نقش در  ناکافی  پیشین در سطحی  این  های  اند، در 

سازی در مدیریت حسابداری، تجزیه و تحلیل در  مقاله به این مبحث پرداخته خواهد شد. در ارتباط با عوامل انسانی و دیجیتالی

دارشده در گزارشگری مدیریت، نحوه ارتباط این امر در توزیع وظایف در گزارشگری مدیریت و  ی عهدههاراستای تعیین نقش

 رسد.  نظر میتأثیرگذاری نهایی آن بر حسابداری حوزه مدیریت و عملکرد شرکت، جالب به

پژوهش بر  ساختارمند  مرور  دو  از  اولیه حاصل  نتایج  مقاله،  )این  پیشین  مبنای  SLRهای  بر  را  ارائه (  زیر  پژوهشی  سؤاالت 

ها در پیشینه سازی و نقشنظر ما، مباحث دیجیتالیکند. تصمیم ما، انجام دو تجزیه و تحلیل مجزا از هم بود زیرا از نقطهمی

 صورت زیر با تلفیق کردیم: اند. در مرحله بعد، نتایج را بهطور مجزا از هم مورد بحث قرار گرفته تحقیق عموماً به

 تی مرتبط با حوزه مدیریت حسابداری و گزارشگری مدیریت هستند؟های آیرها/فناوریکدام ابزا •

ابزارهای آیسازی یا بهآیا دیجیتالی • ها  تی در مدیریت حسابداری و گزارشگری مدیریت بر موفقیت شرکتکارگیری 

 اثرگذار هستند؟

دیجیتالی • اثرگذاری  بهنحوه  یا  آیسازی  ابزارهای  نقشکارگیری  بر  نقشتی  تضاد  و  و  ها  حسابداری  مدیریت  در  ها 

 ویژه در گزارشگری مدیریت چگونه است؟ به

 های پژوهشی وجود دارد؟ ها احتمال مواجهه با شکافدر کدام حوزه •



 اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداریمطالعات  

 32-47، صفحات 1401  زمستان،  4، شماره 8دوره 

34 

 

  3پردازد. در بخش  های پیشین میشناسی دو مرور ساختارمند بر پژوهشبه روش  2ساختار این مقاله بدین شرح است: بخش  

شوند  نتایج اولیه تبیین می  4گیرد. در یخش  های پیشین مورد بحث قرار میصل از دو مرور ساختارمند بر پژوهشهای حانمونه 

 گیرد. های آینده را در بر مینگاهی اجمالی بر پژوهش 5و بخش 

 

 های پیشین شناسی مرور ساختارمند بر پژوهش. روش2

ن در این مقاله، بر مبنای فرآیند تفکیک است که در آن، مقاالت علمی  های پیشیرویکرد انتخابی برای مرور ساختارمند پژوهش

های پیشین برای سؤاالت پژوهشی برگزیده  (. مقاالت مروری ساختارمند بر پژوهش7و    6شوند ) صورت نموداری انتخاب میبه

سازی  شده درباره دیجیتالیطرح (. حیطه موضوعی کلی این مقاله، از یک سو به سؤاالت م6مذکور در باال اختصاص داده شدند )

تر ساختن درک مطالب، مقاالت  پردازد. در راستای آساندر گزارشگری مدیریت و از سوی دیگر، به سؤاالت منحصر به نقش می

( به چندین بخش مجزا تقسیم شدند. بر این اساس، بخش اول مقاالت مروری SLRهای پیشین )مرور ساختارمند بر پژوهش

های پیشین  سازی« مرورهای ساختارمند پژوهش( به مقاالت مربوط به »دیجیتالیSLR 1های پیشین )پژوهشساختارمند بر  

های  های« مرور ساختارمند پژوهش( به مقاالت مربوط به »نقشSLR 2های پیشین )و بخش دوم مرور ساختارمند پژوهش

داده فرآیند گردآوری  دارند.  اشاره  فوریه  پیشین  ماه  ماه  2021ها در  فاصله  ارزیابی در  فرآیند  آگوست  و  تا  فوریه    2021های 

 انجام گرفت. 

  های پیشین، عالوه بر انتخاب کلی یک پایگاه دلیل پوشش جامع مطلوب نتایج بالقوه برای هریک از مرور ساختارمند پژوهشبه

های داده برگزیده این  یری پایگاهکارگطور ویژه انتخاب شدند. بهبه ECONBIZو  EBSCO  ،JSTORهای داده داده، پایگاه

کار  ای که در فرآیند جستجو قرار دارند، بهتوانند به آن دسته از مقاالت نشریه کننده میهمراه دارد که عناصر تفکیک مزیت را به 

های  ز پایگاهای اپذیری به تعداد گستردهگرفته شوند که این امر بیانگر تنوع نتایج دارای کیفیت علمی باال در نتیجه دسترس 

 داده است.  

(. همچنین در نتایج  8و    6های انگلیسی و آلمانی جستجو شدند )های برگزیده به زبانهای داده، تعداد از کلیدواژهدر این پایگاه

جستجوی پایگاه داده با نماد »*« نیز وجود داشتند. این نماد، همه کاراکترهای ویژه و همچنین اعداد و حروف بعد از آخرین 

های انتخابی از طریق انتخاب کاراکتر  (. کلیدواژه9و    8کنند )ها ارائه میدهند و فهرستی از آنحرف قبل از »*« را تعمیم می

«AND(. 10و   6شوند )« در موتورهای جستجو به یکدیگر پیوند داده می 

« »*digitعبارات   ،»IT«  ،»tool« و   »technolog*به مترادف«  »دیجیعنوان  عبارت  مرور  تالیهای  اول  بخش  در  سازی« 

پژوهش بهساختارمند  پیشین،  مترادفهای  شدند.  گرفته  ساختارمند  کار  مرور  اول  بخش  در  »گزارشگری«  عبارت  های 

پیشین، عبارات »پژوهش برای *account« و »*report*« ،»Berichtهای  نتایج ترکیب واژگان  اساس،  این  بر  « هستند. 

 های پیشین عبارتند از: هشبخش اول مرور ساختارمند پژو

(digit*; IT; tool; technolog*) AND (report*; Bericht*; account*) 
پژوهش ساختارمند  مرور  دوم  بخش  بهدر  پیشین،  پژوهشهای  تعداد  بودن  محدود  نقشدلیل  موضوعی  حیطه  در  و  ها  ها 

عبارت »مدیریت حسابداری« را نیز در بر گیرد. در   گزارشگری مدیریت تا به امروز، دامنه جستجوی واژگان گسترش داده شد تا 

« وارد شدند.  *account های »عنوان مترادف « به *controll « و »*Bericht*« ،» report راستای این هدف، عبارات »

»  *role*« ،» Rolle*« ،»task*« ،» Aufgabe عبارات »  ،» conflict* « و  » Konflikt* به مترادف«  های  عنوان 
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»نقشعبا بهرت  پژوهشها«  ساختارمند  مرور  دوم  بخش  برای  حاصل  واژگانی  ترکیبات  نتایج  شدند.  گرفته  پیشین  کار  های 

 صورت زیر هستند:به

 (control*; report*; Bericht* and account*) AND (role*; Rolle*; task*; Aufgabe*; conflict*; 

Konflikt*) 

های مرتبط با  عیار غربالگری بود که به زبان، نوع، نشریه دربرگیرنده نتایج و همچنین زمینه ها همچنین بر مبنای مانتخاب داده

به  پژوهشی مطرح منظور آدرس محتوا  با  دهی کامل سؤاالت  نتایج مرتبط  انتخاب شدن  برای تضمین  این کار  اشاره دارد.  شده 

آمده وجود دارد. این امر  دستیق متن کامل کل نتایج به(. برای انتخاب نتایج، امکان اقدام از طر11و    6پژوهش حاضر است )

های  آمده بر اساس نتایج یا روشدستشرطی کارآمد است که دامنه نتایج کوچک باشد. همچنین، ارزیابی نتایج پژوهشی بهبه

اولیه )عنوان، چکیده، متن کامل( نیز امکانآن  انتخاب پژوهش در مراحل  از این لحاظ منقی پذیر است. مورد آها یا برای  خر 

 (. 11کنند )های پیشین پیروی میهای مرور ساختارمند پژوهشرسد که تعداد باالیی از نتایج از روشنظر میبه

به  کیفیت  معیار  اساس  بر  محتوا  تفکیک  فرایند  یک  نتایج،  دریافت  از  گرفت  کارگرفتهپس  انجام  پژوهشی  سؤاالت  برای  شده 

های تکراری، تفکیک زبان، های پیشین شامل تفکیک نسخهمرور ساختارمند پژوهش  ن دو روش(. فرآیند تفکیک بیشتر ای12)

 تفکیک عنوان، تفکیک چکیده، تفکیک زمان، تفکیک محتوا و تفکیک تجربی است.

 

 ها . شرح نمونه3

های پیشین  تارمند پژوهشمرور ساخ مجزا بود. ابتدا نمونه    ساختارمند پیشینه تحقیق مرور    مورد  شامل دو  پیشینه تحقیق  مرور

(SLR)  قابل    مقاله  2412شامل    یکل  جهینت  ،یتکرار  هایتفکیک نمونه از    پیششرح داده شده است.  سازی  یتالیجید  در زمینه

  یسیانگل  هایزبان  زبان )فقط  تفکیک. پس از  قابل ارائه بودندمقاله همچنان    2070  ،یتکرارهای  تفکیک نمونه. پس از  ارائه بود

ابتدا    ن،یعناو   تفکیکمقاله قابل ارائه بود. هنگام    91  ن،ی. پس از انتخاب عناوافتیمقاله کاهش    1908تعداد به    نی(، ایو آلمان

  یو حسابدار  تیریمد  یانتخاب بر موضوعات گزارشگر  نیمرتب شدند. ا  ی نامرتبط بودند،نظر موضوع   وضوحبه  ی کههمه مقاالت

برخمدیریت   در  بود.  ع   واردم  یمتمرکز  می  یریگمیتصمامکان    مقاالت  نوانکه  را سلب   یحسابدار  کامل  عبارت  ،کردروشن 

م عناوشدیحفظ  گزارش  دارای  ن ی.  موضوع  تفکیک  هایفناورزمینه  در    گریموضوع  دارای  عناوین  اما  در فناوری  شده    ها 

نشدند.  گزارش تفکیک  اگری  بر  از    ن، یعالوه  دسته  قراانتخاب    ی مقاالتآن  تأکید  مورد  و  گرفتندشدند  عن  ر  حاو یواکه    ی ن 

که به    لحاظ کردیمرا    یاتینشر  تنها.  داشتند  تیریمد  گریدر گزارش   ی مؤثرهابه نقشبالقوه  اشاره    ای  هاتضاد نقش  اتموضوع 

مقاله   46به  تعداد مقاالت قابل ارائه    چکیده مقاالت،  پس از تفکیک.  پردازندیم  یسازیتالیجیدحوزه  به    فردمنحصربه   یاوه یش

ها  نقش  ت، یریمد  گریگزارش  ت،یریمد   یو حسابدارسازی  یتالیجیبر د  شتریب  زین  چکیده مقاالت  تفکیک  محوریت  . یافت  کاهش

نقش تضاد  چکو  ابتدا،  بود.  کههادهیها  بودند   وضوحبه  یی  صورت  نامرتبط  در  شدند.  چکیده  که  یمرتب  از  برابرخی   یمقاالت 

حسابدار نظر    دیمف  زین  تیریمد  یموضوع  مقاالت  ، سیدند رمیبه  چکیده  از  دسته  به  آن  حفظ   یحسابدار  اتموضوع   مربوط 

اغلب دارا  چکیده مقاالت  اکثرشدند.  می و    یمتنوع   اریبس  ی هایژگیو  ینامربوط  بدون  آن  امکان تفکیکبودند    ذکر موردی ها 

 .وجود داشتص اخ

ا بر  برا  یاز نظر موضوع   ریز  یهایبنددسته  ن،یعالوه  اما  بسانی پا  یارزشمند  نتارزیابی شده  گسترده    ارینامه حاضر   جه یو در 

  ی و حسابدار  ی مال  یو بازارها  بانکداری  های بخش  ،یایی پا  ،یاطالعات و حسابدار  یفناورهای  ی رشتهدرس  : برنامهشدند  تفکیک

،  داشتنداشاره    یخارج  تالیجید   هایوکارکسب  یهاکه به گزارش   یموضوع حسابدار  مقاالت با  دهی. چکرهنمودهاو استانداردها/
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یکی    یبرا  ن، ی. عالوه بر اندحفظ شد  عجالتاً   ،گزارشگریاطالعات در    یفناور  یابزارها  زمینهمهم در  بالقوه    یمحتوا  یبررس  یبرا

در    کلی مهمی  یمحتوا   این مقاله حاوی  رایز  لحاظ شداستثنا    مورد  کی  مهیب  یهاها/شرکتبانک  زمینهدر    مقاالت  دهیچکاز  

ی  محتوا  ،. سپس یافتکاهش  مقاله    42به    مقاالت قابل ارائه  تعداد  ، موقت  با انجام تفکیک .  سازی بودیتالیجیدها و  نقشزیمنه  

ها  بندی محتوای آندسته  از طریق مقاالت  این  .  ندشد  یی مقاله مرتبط شناسا  21  ، ندیفرآ  نیشد. در ا  تفکیکو    یبررس  مقاالت

ن  فه،ینقش/وظ  هایمشخصه   یی همچونها در دسته  و/تضاد  ابزارها  یسازیتالیجید  ا یقش  ارتباط    ،اطالعات  یفناور  یو  نظر  از 

بودند، و مقاالت    نامرتبط  وضوح به  که از نظر محتوا  یی هاگزارشیا به عبارتی دیگر،  ،  هاهمایش  شدند. گزارش   یبررس  ییمحتوا

  یو دو مقاله با دسترس  رس نبودنددو مقاله که با وجود درخواست در دست   ،یمحدود از جمله سه مقاله تکرار  یدسترس  دارای

 تیبا ماه  ی مقاالت  شاملکه  را مورد تحلیل قرار داد  مقاله    8  توانیم  تیدر نها  ،یتجرب  تفکیکاز    سپ  .شدند  ، تفکیکمحدود

 هستند. های پیشینمرورهای ساختارمند پژوهش ای(  ی+ کم ی فیک یبیترک یهااز هر دو )روش یبیترکی یا کم ا ی یفیک

 ،یتکرار  هایتفکیک نمونه از    پیشپرداخت.    میخواه  هانقش  حیطۀ  تا  های پیشینمرور ساختارمند پژوهش  اتیجزئ  در ادامه به

 تفکیک . پس از  قابل ارائه بودندمقاله همچنان    2989  ،یتکرار  هایتفکیک نمونه . پس از  بودمقاله قابل ارائه    3728در مجموع  

)فقط زبان  زبان  آلمان  یسیانگل  دو  ایو  به  تع  نی(  کاهش    2851داد  عناو افتی مقاله  انتخاب  از  در    که  مقاالتی )فقط    نی. پس 

که از    ی، ابتدا همه مقاالت عناوین  تفکیک. هنگام  قابل انتخاب بودمقاله    165(،  شده بوداشاره    ی هانقش  ا ی  فیبه وظا  عناوینشان

  ی . اصطالحاتندگرفته شد  ده یناد ی مال یحسابدار حوزۀ مقاالت مربوط به ن، یبودند مرتب شدند. عالوه بر ا نامرتبط ینظر موضوع 

حسابدار حسابدار  تیریمد  یمانند  شدند   مدیریتی   و  الحاظ  بر  عالوه  جمله  ی موضوعات  ن، ی.  حسابدار  از  مسائل    ینقش  در 

در   یحسابدار  کاملعبارت    ،کردصریح را سلب می  یریگمیتصم  امکان  عناوین مقاالتموارد که    ی. در برخندحفظ شد  یتیریمد

در  بود.    یسازیتالیجید  حوزهدر    ی موجودهابر نقش  محوریت اصلی این تفکیک  ن، یشد. عالوه بر ا  لحاظ   یبعد  تفکیکمرحله  

با حوزه    برخی مقاالت  عنواناز    کهصورتی  نبودیتال یجیدمرتبط بودن آن  انتخاب نشدند   ،سازی مشخص  با  .  آن مقاالت موقتاً 

ارائهت قابتعداد مقاال  چکیده مقاالت،  تفکیک بر    محوریت اصلی  ،مقاالت  دهیچک  تفکیک. هنگام  یافتکاهش  مورد    106به    ل 

اساس،    نیبود. بر ا  مدیریت و مدیریت حسابداری  گزارشگری  حیطۀ  در  یسازیتالیجیو د  ها یستگ یشا  ف، یها، وظانقش  حیتوض

 تعلق نداشتند.  بندیدسته نیبه ا وضوحبه اما  قابل تفکیک بودند مقاالتاز  یبرخ

اصل  این مسئله به وضوح مشخص شد که بر موضوع  اصلی  جستجوشده،    یعالوه    ی بر موضوعاتموجود  اغلب مقاالت  محوریت 

  ( IFRSالمللی گزارشگری مالی ) استانداردهای بیناستانداردها/ ، یآن(، حسابدار تیاهم حاتی)توض ی مال یمانند نقش گزارشگر

حفظ محوریت   منظوربهکرد.   یبندهسبز طبق نظارت  ای  پایایی   ی برطیمح رتنظا دستهدر  ن،ی . عالوه بر ااست سکیر ت یریو مد

اصل  عمده شده  مذکور  هایبندیدسته مقاله،    نیا  یموضوع  سا حذف  تفکیک  بررسی  مقاالت  دهیچک  ریاند.    ی حاو   زینشده  و 

بود.   یحسابرس  تهیکم  مربوط به  ات  موضوع   ای  هامربوط به حسابرسان و حسابرسان بانک  یتیمسئول  یهاو حوزه  هانقش  جزئیات

از مقاالت با موضوعات بسیار خاص نیز   ، عالوهبه ا  تفکیک  آن دسته  ها و  دانشگاه  مه،یب  یهاشامل شرکتموضوعات    نیشدند. 

باا  ها مارستان یب مقاله  استثنا وجود داشت  مورد  کیحال،  نیبود.  آن  ازنقشبه    ،که در  بود که   تیریمد  یحسابدار  ی  پرداخته 

  ن، یباشد. عالوه بر ا  هادر مورد تضاد نقش  یمهمکلی  اطالعات    یحاو  توانستمی  مقاله  نیاما ا  به محیط بیمارستانی بود  منحصر

مقاله به   نیا  رایز  مربوط بود  مهیب  یهاها/شرکتموضوع بانکمقاالت وجود داشت که به    دهی چک  مورد استثنا نیز در بین  کی

اشاره مییتالیجیها و دنقش  زمینه  در  یمهم  کلی  یمحتوا انجام تفکیک.  کردسازی  به    یزمان  با  با  مقاله و    87تعداد مقاالت 
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قابل    یتجرب  صیپس از تخص  لیو تحل  هیزتج  یمقاله برا  43  در پایان،  کاهش داد.مقاله    65به  این تعداد  محتوا    انجام تفکیک

 ارائه بودند.

 

 (SLRهای پیشین ). نتایج اولیه مرور ساختارمند پژوهش4

ریزی منابع  های برنامهشود: مقاالت پژوهشی منتخب بر موضوعات عمده سیستمآمده ذکر میدستای از نتایج بهر زیر گزیدهد

( دادهEPRسازمانی  انبارداری،  ابزارهای  داده(،  کالن،  دادههای  بالدرنگ،  خودکارسازی  کاوی  ماشینی،  یادگیری  کاوی، 

(، خدمات خودمحور )سلف سرویس(، داشبورد  BI(، واکاوش، هوش تجاری )RPA)  خودکارسازی )اتوماسیون( رباتیک فرآیند/

دستگاه و  اهمیت  مدیریتی  بیانگر  همچنین  موارد  سایر  کنار  در  نتایج  این  دارند.  تأکید  حسابداری  مدیریت  در  سیار  های 

بر  های  سیار برای حوزه گزارشگری )حلهای ابری، خدمات خودمحور و راهحل خودکارسازی، راه مدیریت( نیز هستند. عالوه 

های مؤثر در مدیریت حسابداری و  این، اثرگذاری فناوری اطالعات بر مدیریت حسابداری، که در عمل قابل مشاهده است، نقش

گیرند. در حیطۀ گزارشگری کار نیز مورد بحث قرار میوویژه در قبال همکاران کسبهای مدیران حسابداری به تغییر در نقش

های زیر  برداری هستند. نقشبرداری یا در حال بهره، تمرکز بیشتر بر روی ابزارهای فناوری اطالعات است که قابل بهرهمدیریت

 ( در حیطه گزارشگری برآمده از عوامل زیر است:26برای حسابداران مدیریتی )

 کند. طمینان حاصل میها، هماهنگی و رشد پیوسته فرایندهای مدیریت مؤثر اکارشناس خدمات: از اجرای نقش •

اطالع • و  کرده  تعریف  را  مدیریتی  رهنمودهای  و  راهبردها  کاربردی:  میراهنمای  کارشناسیرسانی  و  های  کند 

 دهد. شناختی و فنی ارائه میروش

بهره • تغییر،  فرآیندهای  تغییر:  فناوریعامالن  از  کسببرداری  جدید  الگوهای  توسعه  و  جدید  پیش  های  به  را  وکار 

 د.  برنمی

 دهد. ای در زمینه فرآیندهای مدیریت مؤثر انجام میها: وظایف روزمرهمتصدی مدیریت هزینه •

نظارت می • مالی  اهداف  دستاوردهای  بر  و فرصتنگهبان:  ریسک کند  و  ارزیابی میها  را  رهنمودها  ها  رعایت  از  کند؛ 

 کند. اطمینان حاصل می

توصیه  • مدیران  به  تجاری:  ارئه میشریک  را  آنهایی  خود  انتقادی  نظرات  با  میدهد؛  چالش  به  را  بهها  و  طور کشد 

 کار مشغول به فعالیت است.وهای کسبها و فرصتفعاالنه در زمینه چالش

های گزارشگری، واکاوش و  حلکند؛ راهها اطمینان حاصل میها و نظارت مناسب بر دادهمهندس داده: از کیفیت داده •

 کند. هد و اجرا میدریزی را توسعه میبرنامه

های  حل دهند و به توسعه و دوام الگوهای آماری و راههای کالنرا انجام میمتخصصین علم داده: تجزیه و تحلیلی داده •

 پردازند.  یادگیری ماشینی می

  ها به اقدامات گیری: از توجه متخصصین داده به سؤاالت مرتبط و ترجمه نتایج این تجزیه و تحلیلمتخصصین تصمیم  •

 کند. مبتکرانه اطمینان حاصل می

نقش از  صحبت  نقشوقتی  بین  تضاد  و  وظایف  میها،  پژوهشها  تحلیلشود،  تغییرات های  به  ارجاع  به  گرایش  عموماً  شده 

انجامنقش مطالعات  دارند:  پژوهشها در مدیریت  مرور ساختارمند  زمینه  بهگرفته در  نقش  پیشین، فرضیه  عنوان شریک  های 

ب را  میهتجاری  بررسی  فزاینده  )طور  منابع  به  کنید  مراجعه  مثال،  )برای  (.  19و    37،  25،  36،  35،  30،  34،  33،  17کنند 



 اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداریمطالعات  

 32-47، صفحات 1401  زمستان،  4، شماره 8دوره 

38 

 

گر  تواند ترویجاطالعات می  کارگیری روندهای فناوریکنند که به( در توضیحاتشان تصریح می19ویگمان، ترتیبار و استراش )

( نیز در پژوهش خود توسعه نوعی نقش در مدیریت  30(. کخ و استورم )19نقش شریک تجاری در مدیریت حسابداری باشد )

ها به شرکای  تری از فعالیتهای جامعکارگیری حوزهها با بهکنندگان مرسوم دادهکنندگان و تسهیلحسابداری از جانب فراهم

 (. 30کند )توصیف میشده تا زمانِ شناخت یا توسعه بیشتر نقش شریک تجاری عنوان نقشی شناخته تجاری را به 

حوزه  از  دیگر  ابزارهای  یکی  از  استفاده  افزایش  با  است.  توسعه  حال  در  داده  علم  متخصصان  جهت  در  کنونی  پژوهشی  های 

دیجیتالی به  نسبت  شناخت  ضروری  افزایش  مسئله  اطالعات،  روزبهفناوری  حسابداری  مدیریت  در  را سازی  خود  اهمیت  روز 

پوشانی وظایف مدیران حسابداری با متخصصان علم داده یا تعیین  زمینه، پژوهشگران مسئله همدهد. در این  بیشتر نشان می

گرفته (. بر این اساس، مطالعات انجام26،  25،  24،  23کنند )عنوان متخصصان علم داده را مطرح مینقش مدیران حسابداری به 

مدیران حسابداری هستند که به موجب آن، با وجود تغییر   های کامالً مرسومحاکی از احتمال وقوع نوعی توسعه خارج از نقش

از بین همه نقشنقش را همچنان میهای موجود، نقش مدیریت هزینهها،  ،  38توان در مدیریت حسابداری مشاهده کرد )ها 

34 ،36 .) 

 

 هاها و تضاد نقشهای پیشین با تمركز بر نقش. نتایج حاصل از مرور ساختارمند پژوهش1جدول  

های موضوعه در مدیریت ضاد نقشت

 حسابداری 
 ها و وظایف موضوعه در مدیریت حسابدارینقش

 (؛ 46(؛ گورتسکی و وبر )42بیرن و پیرس )

(؛  40(؛ آمیلین )58نونز پالومینو و فرزاتی )

 (؛ 59بیرن و پیرس )

 (؛22هینزلمان )

(؛ وولف و همکاران 57اوپی و فانیونی )

(31) 

 (42(؛ بیرن و پیرس )41برنز و بالدوینسدوتیر )

 (؛ 38(؛ ارنست و همکاران )43واالنچینی و گیمزوسکینی )

 (؛44فر، عسکرانی و عسکری )یزیدی

 (؛ 45امسلی، انگ و هونگا )

لو،   (؛47هوفیان، تراپ و بوکیران ) (14(؛ آلبو و همکاران )46گورتسکی و وبر )

 (؛15(؛ چن و همکاران )36فرشتگن و سواگرمن )

(؛ 35(؛ کریستک و رایمر )33ایوانز و تون )-(؛ گراهام، دیوی16ایت )کلینتون و و

 (؛ 48نوریس و وید )

 (؛ 49شافر و وبر )

 (؛50برگر، آنگلکورت و گوبل )وایسن

 (37برگر و همکاران )وایسن

 (؛ 17گورتسکی، استراش و وبر )
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 (؛ 18هالبونی و نور )

 (52(؛ زارزیشکا )51(؛ لیپیستو و همکاران )19ویگمان، تربار و استراش )

 (؛53کارلسون، کورکیو و هرزینگر ) (؛23فریزتوهلر و همکاران )

 (؛ 27کوکینا و بلنکت )

 (؛ 24ماتانوویچ، زابل و وورمان )

 (؛54(؛ پاش ) 25اوستریش و همکاران )

 (؛ 55راجیوان )

 (؛ 34(؛ هورتون و همکاران )56(؛ اندرسن )26شافر و بروکنر )

 (؛30(؛ کخ و استورم )32نودسن )

 (31(؛ وولف و همکاران )57اوپی و فانیونی )

 

سازی و رشد استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات در گزارشگری توان اینگونه فرض کرد که با افزایش دیجیتالیدر مجموع می

ه مدیریت در مقامی  کننده بها، نقش کمکگیرند که در آن طور روزافزون وظایفی را بر عهده میمدیریت، مدیران حسابداری به 

 (. 39گیرند )کننده و مبتکر اقدامات داشته باشند و/یا وظایفی در حیطۀ فناوری اطالعات را بر عهده میای، ارزیابیمشاوره

شرکت موفقیت  به  توجه  پژوهشبا  حسابداری،  مدیریت  و  با  ها  ارتباط  برقراری  نوعی  به  همچنین  روندهای  ها 

ها  ( و تضاد نقش28،  27،  40،  19،  37های مدیران حسابداری )سازی/فناوری اطالعات در مدیریت حسابداری، نقشدیجیتالی

های  که تا به امروز پژوهش(. از آنجایی39اشاره دارند. گزارشگری مدیریت یکی از وظایف اساسی در مدیریت حسابداری است )

دیجی بین  رابطه  درباره  توسعهتالیچندانی  مرورهای  است،  نگرفته  انجام  آن  موفقیت  و  مدیریت  گزارشگری  در  یافته  سازی 

عنوان چارچوبی اولیه برای بسط دادن  دهند و بهمحور بیشتر را شکل میهای نقشهای پیشین اساس تحلیلساختارمند پژوهش

بنشان  1کنند. جدول  فرضیات عمل می بین مقاالتی است که  های حسابداران ه بحث درباره وظایف و نقشدهنده تمایزهای 

طور صریح به ذکر یا بحث درباره تضاد  حال، تعداد بسیار کمتری از مقاالت بهحوزه مدیریتی )سمت چپ جدول( است، بااین

 پردازند. ها بر اساس مبانی نظری از جمله نظریه نقش مینقش

 

 

 . كاربردها و موضوعات پژوهشی آزاد 5

(.  56ها در مدیریت حسابداری ممکن است )سازی و استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات، برخی تغییر نقشیدر جریان دیجیتال

های جدید یا از طریق تغییرات نقش، الزامات مهارتی، انتظارات و ادراکات شغلی و در نتیجه، احتماالت سازی نقشبا یکپارچه
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های بیشتری در زمینه  عنوان نقطه عطفی برای پژوهشتوان بهاین امر را می  (. 31آیند )وجود میها بهبالقوه برای تضاد نقش

توان اشاره داشت که روندهای فناوری اطالعات و  شمار آورد. همچنین میها و وظایف در گزارشگری مدیریت بههای نقشحوزه 

می حسابداری  مدیران  نقش  در  کتغییرات  و  اثرگذاری  کیفیت،  بر  مثبتی  تأثیر  حسابداری  توانند  مدیریت  و  گزارشگری  ارایی 

( 19(. ویگمان ، تربار و استراش )19،  28،  27ها دارند )گیری در شرکتعالوه، این روندها تأثیر مثبتی بر تصمیمداشته باشد. به

تالش کاهش  به  که  بودن  پژوهشگرانی  کردهاز  اشاره  اطالعات  فناوری  از  استفاده  طریق  از  فرآیندها  تقویت  و  از  19)اند  ها   .)

های  اند، انجام پژوهشهای فردی گزارشگری مدیریت پرداخته های پیشین تنها در سطوحی ناکافی به حوزه که پژوهشآنجایی

روابط علّت و معلولی بالقوه را در چارچوبی کل   1های مذکور مؤثر باشد. شکل افزایی در زمینهتواند در ارزش بیشتر همچنین می

 های تجربی بیشتر است:عنوان مبنایی برای پژوهشکارگیری آن بهین چارچوب، بهدهد. هدف از انشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نمایش روابط علّت و معلولی كه باید آزمایش شوند1شکل  

 

بررسی مقایسه  از  انجامپس  مروری  پژوهشهای  بر  »دیجیتالیگرفته  حیطۀ  در  پیشین  »نقشهای  و  و همچنین هاسازی«    »

کتاب به  تکمیلی  شرکتتوجه  اقدامات  از  حاصل  امروزی  مقاالت  و  نشریات  یافتهها،  شرحها،  قبالً  میدادههای  را  توان شده 

 صورت زیر خالصه نمود: 2به

ارائه  • اطالعات  فناوری  ابزارهای  تجاری  اهمیت  هوش  فرآیند،  رباتیک  اتوماسیون  مصنوعی،  هوش  جمله  از  شده 

 شود.(، داشبورد مدیریتی، گزارشگری سیار تشدید میSSBIخودمحور )

 توان در نظر گرفت.افزارهای کارآمد را میدهندگان نرمبررسی اجمالی ارائه  •

 توان در نظر گرفت. های موجود در مدیریت حسابداری را میبررسی اجمالی نقش •

تجاری، • شرکای  بین  شدن  قائل  تمایز  با  حسابداری  مدیران  نقش  اجمالی  هزینه   بررسی  مدیریت  و  متصدیان  ها 

 نظر در ارزیابی نقش مدیران حسابداری مفید باشد. راهنمایان به
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به • داده  علم  متخصصین  مکمل  در  نقش  که  باشد  اطالعات  فناوری  ابزارهای  زمینه  در  مهم  موضوعات  از  یکی  نظر 

 های آتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پژوهش

 ها در گزارشگری مدیریت، نیاز به بسط تجربی است. شها و تضاد نقدر حیطۀ موضوعی نقش •

 گرفته در حیطۀ موضوعی وظایف گزارشگری مدیریت، نوعی شکاف وجود دارد. های انجامدر پژوهش •

 نیاز به کسب شناخت از روابط علّت و معلولی مختلف موجود در مجموعه موضوعات مذکور در باال است. •

 ند شد: برای موضوعات زیر فرضیاتی مطرح خواه

 سازی و استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و توزیع وظایف در گزارشگری مدیریت. همبستگی بین سطح دیجیتالی •

 سازی و استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و موفقیت. همبستگی بین سطح دیجیتالی •

 ها. ها و تضاد نقششسازی و استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و نقهمبستگی بین سطح دیجیتالی •

 همبستگی بین توزیع وظایف در گزارشگری مدیریت و موفقیت. •

 ها و توزیع وظایف در گزارشگری مدیریت. ها و تضاد نقشهمبستگی بین نقش •

 ها و موفقیت.ها و تضاد نقشهمبستگی بین نقش •

 همبستگی بین موفقیت گزارشگری مدیریت و مدیریت حسابداری و موفقیت شرکت.  •

زا ارائه شده است که در ارتباط با این وضعیت، هردو  زا / درونعنوان وضعیت برون ن مقاله، این وضعیت بدین دلیل بهدر ای

که این  زا )از جمله، ساختار سازمانی( وجود دارند. از آنجاییزا )از جمله، مقتضیات این صنعت( و عناصر درون عناصر برون

اسسازیچارچوب نوعی چارچوب ساده پژوهششده  اساس، در  این  بر  های  ت، جزئیات کامل متغیرها مطرح نشده است. 

آتی در این زمینه، این حوزۀ موضوعی باید موارد زیر را در بر گیرد: برخی از ابزارهای فناوری اطالعات مذکور در باال از 

ا در گزارشگری مدیریت مورد  ه های گزارشگری مدیریت و تضاد نقشها بر وظایف گزارشگری مدیریت، نقشلحاظ تأثیر آن

نقش راستا، وظایف،  این  در  بگیرند.  قرار  نقشآزمایش  تضاد  و  آماری ها  بررسی  مبنای یک  بر  ها در گزارشگری مدیریت 

ها در گزارشگری ها از لحاظ موفقیت آن ها و تضاد نقشبسط داده شوند. در آخر، ابزارهای فناوری اطالعات، وظایف، نقش

 سابداری و در کل مجموعه شرکت مورد بررسی قرار بگیرند. مدیریت، مدیریت ح
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Abstract 

In this article, two questions from previous researches are used, on the one hand, in order to pursue the questions 

raised in the field of digitization in management reporting, and on the other hand, in order to pursue questions 

specific to the role. We believe that the expansion of the digitization process in terms of productivity and 

effectiveness will change the general role of management accountants as well as their special role in the field of 

reporting because this expansion should lead to increased automation of devices and possibly an increase in time 

devoted to consulting activities on the part of Accountants/accounting managers in the field of management. 

After going through a well-documented screening process, a total of 41 articles were selected to analyze the 

proposed research questions. As a result, along with existing research gaps in management reporting, it is 

possible to identify the most important information technology (IT) tools in accounting and management 

reporting. Considering the performance of companies and the performance of management accounting, this 

research also reveals the existence of a relationship between digitization/IT trends in the discussion of 

accounting management, the role of accounting managers and the conflict between these roles. The effectiveness 

of structured evaluations carried out from previous researches is a basis for further researches in line with causal 

relationships . 
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