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حسابداري و فناوری
حســابداري پيشــينهاي همقدمــت تمدن
بشــر دارد،يعني از همان روزهاي نخستين كه
نشانهاي سفالين و چرتكه براي انجام محاسبه
به دست بشر اختراع شــد .دفترداری دوطرفی
تا انقــاب بازرگاني در پايان قرون وســطي به
وجود نیامده بود (دفتــرداری دوطرفه در ونيز
و فلورانس در ايتاليا آغاز شــد) .صد سال بعد،
لوكا پاچولي ،راهبي وابسته به فرقهي فرانسيس
مقدس ،يك كتاب رياضي نگاشت و در آن اشاره
كرد كه بازرگانان به سه چيز نياز دارند :وجه نقد
يا اعتبار كافي ،يك سامانهي حسابداري ،و يك
دفتردار خوب .امروزه ،حسابداري به عنوان يك
شاخهي آموزشي بزرگ محسوب میشود.

چيزي كه امروزه عموماً با عنوان "حسابداري
بها" شناخته میشود و به عنوان شاخهي علمي
برآورد ،رديابي و كنترل بهاي محصول و خدمت
تعريف میگردد ،تا اواخر سدهي هجدهم ميالدي

ايجاد نشده بود .در آن زمان هم توسط يك فرد
نامرتبط  -يك كوزهگر مشــهور -به وجود آمد.
جوزا وجوود در كســادي بازار ،كوزهگري بسيار
موفق بود .او كشــف كرد كــه دفتردارهايش نه
تنها بســياري از تشــريفات اداري مورد نياز را
ناديده ميگيرند ،بلكــه پولهای مربوط به كار
را نيز ميدزدند.
وجوود زماني را براي بازرســي جزئيات دفترها
و يادداشــتبرداري از اشــتباهها صــرف كرد،
و متوجه اهميت محاســبهي ســربار در بهاي

لوکا پاچولی( 1446-1517ایتالیا)

نشانهای سفالین
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چرتکهی مدرن!

جوزا وجوود ( 1730-1795انگلستان)

تمامشدهي كوزهگري شــد .او پس از استخدام
یک دفتردار تازه ،بازبینی حســابداري هفتگي
را آغاز كــرد ،و به قول تاريخنويســان ،مفاهيم
"صرفهی مقياس" و "بهاي ریخته" كشف شدند.
او بهاي كوزههايش را بهمنظور پاسخ به نیازهای
متفاوت در بازار تقاضا تغيير داد .بر اين مبنا ،او
دو خط توليــد ،يكي براي كوزههاي باكيفيت و
گرانقيمت و ديگري براي كوزههاي كمكيفيت
و توليد انبوه پديد آورد .شــركت وجوود يكي از
معدود شركتهايي بود كه آن بحران اقتصادي
را با موفقيت پشت سر گذاشت.
حدود پنجاه سال ديگر طول کشید تا حرفهای
كه امروزه با عنوان "حسابداران" شناخته ميشود
رواج يابد .اواسط ســدهي نوزدهم ميالدي ،در
لندن ،گروهــي از کارمندان خدماتشــان را با
عنوان "حســابداران" تبليغ كردنــد .همزمان
بــا افزايش تكاليــف قانوني و مالياتــي ،نياز به
حســابداران حرفهاي آشكارتر ميشد .نخستين
مؤسسهي حســابداري در سال  1845در لندن
افتتاح شــد ،امــا در آن فناوری حســابداري و
پيشــرفتهاي فناوری در حســابداري همانند
نرمافزارهاي حسابداري که در سالهاي اخير پا
به عرصه گذاشتند وجود نداشتند.
فناوریهاي نخستين
فناوری حســابداري همــواره در نگهداري و
ضبط ســابقهي اعداد نقش بازي میکرد ،و فكر
استفاده از ماشــينها براي حل مسائل رياضي
به قرنهــا پیش باز میگردد .لئوناردو داوينچي
ماشيني طراحي كرد كه آن را "كدكس مادريد"
ميناميد .اين ماشــين سيزده چرخ دنده داشت
كه اعداد را ثبت ميكرد.

دستگاه کدکس مادرید ،اختراع لئوناردو داوینچی

با اين كه پــس از آن ،تالشهاي ديگري نيز
براي ساختن يك ماشين حساب انجام شد ،اما
بالس پاســكال ،دانشمند فرانســوي ،نخستين
ماشين حســاب را اختراع كرد .اختراع ماشين
رولــت چرخان قمار و ســاعت مچــي نيز جزو
افتخارات پاسكال است.
در ســال  ،1885ويلييام بوروقس نخستين
ماشــين جمعزننده را اختراع كرد .نخســتين
مجموعه از اين ماشينها بهخوبي فروش نرفتند.
به طوري كه بوروقس تنها كسي بود كه از آنها
اســتفاده ميكرد .به همين دليل آنها باز پس
گرفتهشــدند ،و پس از آن ماشــين جمعزننده
خودكار اصالحشده اختراع شد .طبيعتاً ،اين نوع
بسيار بهتر فروش رفت.

بالس پاسكال ( 1623-1662فرانسه)

لئوناردو داوینچی ( 1452-1519ایتالیا)

نخستین ماشین حساب ،اختراع پاسکال

ويلييام بوروقس ( 1914-1997ایاالت متحدهی
آمریکا)

نخستين ماشين جمعزننده ،اختراع
ويلييام بوروقس در سال 1885

ماشــينهاي جمعزننــده و پــس از آن
ماشينحسابها ،پيشهي حســابداري را بسيار
آســانتر كردند .آنها باعث شــدند ،اشتباهها
كمتر و پاســخگويي بيشتر شــودو سرعت كار
متوسط دفتردارها يا حســابداران افزايش يابد.
پيشــرفتهاي فناوری در حسابداري همواره به
معناي افزايش سرعت و كارايي بوده است.
انقالب اطالعاتي سدهي بيستم
با اين كــه تغييرات ماهرانــهاي در زمينهي
حســابداري از روزهاي نخستين دههي 1970
پدید آمده بــود ،اما در واقع ،كار حســابداري
همان ثبت اسناد كاغذي شامل ستوني از اعداد
بود .اما با اختراع رايانه و نرمافزارهای حسابداري
هم ه چيز دگرگون شد.
در  ،1930واننــور بوش  -اســتاد دانشــگاه
ام.آي.تي -يك تحليلگر ديفرانسيلي الكترونيكي
ســاخت .مخترعين ديگر ماننــد كنراد زاس و
هووارد آيكن نیز ماشينهاي حسابگر صفر و يكي
برقي ســاختند و از تقويتكنندههاي الكتريكي
براي محاســبهي مجموع اعداد استفاده كردند.
پروفســور آيكن با شركت آي.بي.ام كار ميكرد.
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آنها در سال  1942ماشــيني ساختند كه آن را ميتوان نخستين رايانه
ناميد .در دورهي پنجاه ســالهي پس از آن سالها ،رايانههاي غولپيكري
كه تنها ميتوانســتند محاسبات ساده را انجام دهند و تمام فضاي اطاقها
را اشغال ميكردند به رايانههاي روميزي كوچكي تبديل شدند كه امروزه
بيشتر ما در خانه و محل كار از آنها استفاده ميكنيم.

نخستین رایانهی ساخت شرکت آی.بی.ام با همکاری پروفسور آیکن در 1942

واننور بوش ( 1890-1974ایاالت متحدهی آمریکا)
استاد دانشگاه ام.آي.تي و مخترع تحليلگر ديفرانسيلي الكترونيكي در 1930

كنراد زاس ( 1910-1995آلمان) -مهندس آلمانی و مخترع حســابگر
صفر و يكي برقي

هووارد آيكن ( 1900-1973ایاالت متحدهی آمریکا)
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رايانهها و نرمافزارهاي حسابداري ،امكان استفاده از صفحهگستردههاي
الكترونيكــي را به حســابداران دادند و در يك چشــم بر هــم زدن ،نياز
به ماشــينهاي جمعزننده ،ماشــين حســابها ،مدادها و دفاتر معين از
بيــن رفت .در نتیجه ،نگهداري لحظه به لحظهي ســوابق اطالعات براي
حسابداران بسيار سادهتر شد ،و اغلب اشتباهات بهطور کامل از بین رفتند.
اين امر موجب كارايي و پاســخگويي بيشتري شده و چهرهي حسابداري
را دگرگون ساخته است.
فناوري جديد به ريسكهاي جديد میانجامد
مســلماً تمام پيشــرفتهاي فنــاوری در حســابداري و نرمافزارهاي
حســابداري دستخوش خرابكاريها و ساير اشــكال فعاليتهاي مخرب
قرار ميگيرند .تقلب هنوز هم امكانپذير اســت .اما عرصههاي جديدي از
كار حســابداري ،مانند حسابداري قانوني ،را پديد آورده است .برنامههاي
رايانهاي جديد ،به نگهداري ســوابق هر گونه تالشــي براي اقدام به تقلب
كمك ميكنند .اين عرصه از حفاظت و بازرسي در حسابداري رشد خود را
ادامه خواهد داد و افقهاي جديدي را به روي حسابداران خواهد گشود.
فناوري حسابداري در خانه
رايانه تنها حســابداري بازرگاني را متحول نكرده است ،بلكه چگونگي
نگهداري ســوابق مالي مردم را هم دگرگون ســاخته اســت .بانكداري
الكترونيك ،نرمافزارهاي مالياتي شخصي ،و پرداخت خودكار صورتحساب،
به طرز چشــمگيري موجب تحول در چگونگــي مديريت وجه نقد افراد
شدهاند.
بيشتر ما شــکرگزاریم كه ديگر مجبور نيســتيم براي حساب و كتاب
دســتهي چك خود از چرتكه استفاده كنيم ،يا براي محاسبهي بودجهي
خواربارفروشــي ،نشــانهاي ســفالين را به كار گيريم .با ادامهي تكوين
فناوری حســابداري ،نگهداري سوابق مالي شخصي ما روز به روز آسانتر
ميشود .ما سپاسگزار رياضيدانان و حســابداران اوليه هستيم ،چرا كه
محاسبهي اعداد ،بسيار دقيقتر ،در دسترستر ،و كمخطاتر شدهاست .در
آينده ،پيشــرفتهاي جديد فناوري در حسابداري بدون ترديد زندگي ما
را آسانتر خواهند كرد.

