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ترجمه:هادیمشهدیقرهقیه 
M.T. Macaulay

فناوری چگونه حسابرسی را متحول کرده است؟

گروه های حسابرسی در زمانهای نه چندان دور، ممکن بود اطالعات مالی را به شکل دستی سروسامان دهند. اما با توجه به  انفجار 
داده ها در دنیای دیجیتال امروزی، حرفه  حسابرســی باید فرایندهای ســنتی  حوزه کاری خود را تکامل داده و پذیرای فناوریهای 
پیشــرفته ای مانند رباتها، خودکارسازی و فناوری شــناختی باشد. در این صورت است که حسابرســان می توانند به رهیافتهایی 
برســند تا به حرفه شان امکان دهد که همچنان مربوط بودن و اثربخشی  گزارشهای آنان را برای کمک به سرمایه گذاران به هنگام 

تصمیم گیریهای مهم مالی، حفظ کنند. 
فناوری شناختی افزون بر تغییر حسابرسی و گزارشگری مالی، فناوری انقالبی هم به حساب می آید.

فناوریشناختیچگونهدرحالتغییرحسابرسیصورتهایمالیاست
فناوری شــناختی یا همان هوش مصنوعی، امکان بررســی حجم وسیعی از داده ها را به شیوه ای سریعتر و دقیقتر نسبت به هر 
انسانی دارد. این فناوری همچنین از امکان نشان دادن اینکه روشهای شرکتها در چه جاهایی دارای اشتباه یا اشکال احتمالی 
هستند و مشخص کردن اینکه سامانه ها، عملیات، فرایندها و کنترلها در چه مواردی و به چه صورتی امکان بهتر شدن دارند، 

برخوردار است. 
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فناوری شناختی افزون بر قابلیتهای پیش گفته، ممکن 
اســت این امکان را پیدا کند که با گذشت زمان، توانایی 
یادگیری بیابد و درســت همانند یک حسابرس حرفه ای 
که طی چند سال کسب مهارت می کند، امکان گسترش 

دانش و قابلیتهای تحلیلی حوزه کاری خود را  بیابد.
نتیجه: حسابرســان می توانند کار خود را با بیشــترین 
کیفیت و با جزئیات کامل انجام دهند. مدیران شــرکت 
و کمیته حسابرســی می توانند به رهیافتهای عمیقتری 
درباره سازمانشــان پی ببرند؛ امکانی که پیشــتر هرگز 

وجود نداشت. 
برای ایجاد چنین تغییر بزرگی، حسابرسان به دانشی 
بیشــتر از فهم حسابداری و حسابرســی نیاز دارند. این 
افراد بــرای اینکه بتوانند بینش مالی و تجاری شــان را 
کامل کننــد، باید مهارتهای قویتــری در زمینه فناوری 

اطالعات، علوِم داده ها و تحلیل داشته باشند.
شرکتها همگام با رشد خود و پیچیده تر شدن کارهای 
عملیاتی شــان، ســامانه های فناوری اطالعاتشــان را 
اصــالح یا نوســازی می کنند تــا از تمامــی حوزه های 
کارکردی پشــتیبانی و پایداری آنهــا را حفظ کنند. این 
به معنای تولید داده های بیشــتر اســت کــه در نتیجه، 

داده های بیشتر باید تحلیل و بررسی شوند. 
بنابراین، مؤسسه های حسابرسی برای کندوکاو عمیقتر 
در داده ها و افشــای اطالعات بیشــتر دربــاره  وضعیت 
تجاری شــرکت و ریسکهایش، باید ســرمایه گذاریهای 
مشــابهی روی افراد و فناوری انجــام دهند. در نهایت 
اینکه فناوریهای حسابرســی، کیفیت حسابرسی را باال 
می برند و رهیافتهایی درباره بســیاری از مسائل مالی و 
عملیاتی در اختیار حسابرســان و ذینفعان شــرکت قرار 

می دهند.
بــرای نمونه، فناوری شــناختی به حسابرســان این 
امکان را می دهد تا برای تحلیل و جمع آوری اطالعات، 
از منابــع غیرســنتی، از جملــه رســانه های اجتماعی، 
تلویزیون، اینترنت و رادیو اســتفاده و مشخص کنند آیا 
این اطالعات خارجی تأثیر مســتقیم یا غیرمستقیمی بر 

حسابرسی دارند یا خیر.
سپس حسابرس می تواند این اطالعات را با اطالعات 
مالی و دیگر اسناد مربوط به صاحب کار ترکیب و پردازش 
کنــد. با اســتفاده از تحلیلهای پیشــرفته می توان درک 
بســیار عمیق و دقیقتری از ریسکهای تجاری بالقوه به 

دست آورد. 
این انقالِب حسابرســی، مورد اســتقبال بســیاری از 
شــرکتها قرار گرفته است. براســاس نظرسنجی مؤسسه 
حسابرســی کیپیامجی )KPMG( در ســال 2016 با 
عنوان »چشــم انداز مدیرعامل«، 81 درصد مدیران عامل 
از بابت همــگام نبودن سازمانشــان با فنــاوری جدید، 
ابــزار نگرانــی کرده انــد و براســاس نظرســنجی اخیر 
فوربــز)Forbes( 58 درصد شــرکتها تصــور می کنند 
طی ســه تا پنج ســال آینده، فناوری بیشترین تأثیر را بر 

حسابرسی آنها می گذارد. 
با تمام مزایای گفته شــده در مورد فناوری شــناختی، 
بــرای گرفتــن تصمیمهای حیاتــی و ارائــه تحلیلها و 

رهیافتهای کلیدی، هنوز به حسابرسان نیازمندیم. 
بنابرایــن، مؤسســه های حسابرســی باید مطمئن شــوند 
کــه کارمند حســابرس آنها، فــردی آگاه به فناوری اســت، و 
ســرمایه گذاریهای مناســبی در حوزه فناوریهــای جدید انجام 

دهند. در اینجا باید سه پرسش از آنها پرسیده شود:
• چشم انداز مؤسسه  شما درباره تأثیر فناوری شناختی بر 

حسابرسی چیست؟ 
بــرای  درازمــدت شــما  و  کوتاه مــدت  برنامه هــای   •

سرمایه گذاری در مورد فناوری شناختی چیست؟
•  ســازمان  شــما برای اینکه حسابرســان سرعت خود 
را بــرای اســتفاده و کاربــرد فناوری شــناختی افزایش 
دهند، چه آموزشــهایی ارائه می دهد؟ )برای نمونه، آیا 
حسابرســان پیشــینه ای در حوزه علم داده ها یا تحلیل 

داده ها دارند؟(
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