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از  که در زمینه بهره برداری  با شما  گفتگو  از  امیدواریم  گفتگو سپاسگزاریم.  این  از مشارکت شما در 
فناوری اطالعات و ارتباطات در خدمات حسابرسی تجربه دارید، خوانندگان مجله به مطالب خواندنی 
و سودمند دست پیدا کنند. در آغاز گفتگو تصویری از تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه 

کسب وکار ارائه کنید و تاثیر آن را بر خدمات حسابرسی توضیح دهید.

نیکبخت
با نگاهی به تحوالت چند دهه اخیر، در می یابیم که نفوذ شتابان فناوری در حوزه های مختلف و توان تاثیرگذاری 
بر زمینه های گوناگون زندگی انسان ازجمله محیط کسب وکار، فناوری و به ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات را 

به عاملی تعیین کننده برای تحقق اهداف و راهبردهای سازمانها تبدیل کرده است.
گسترش و پیچیدگی محیط های کسب وکار در فضای به شدت رقابتی، نیاز به اطالعات به موقع و قابل اتکا را 
به وجود آورد و فناوری اطالعات و ارتباطات برای موفقیت ســازمانها در این محیط به شدت رقابتی، همگام با 
توسعه فضای کسب وکار رشد کرد و حتی می توان گفت که گاه با پیشی گرفتن از آن چگونگی و سمت وسوی این 
توســعه را تعیین کرد. پیشرفت پیوسته و شــتابان فناوریهای نوین، توسعه روزافزون فضای کسب وکار را درپی 
داشته و به تبع آن سیستمهای اطالعاتی حسابداری برای ثبت و پردازش و گزارش به موقع انبوه تراکنشهای مالی 
و غیرمالی، به طور هماهنگ و هم زمان توســعه یافته اند. توســعه فضای کسب وکار، تنوع و توسعه تراکنشهای 

گفتگو با مهدی نیکبخت 
مدیر حسابرسی و عضو کمیته حسابرسی کامپیوتری 

سازمان حسابرسی

آموزش فناوری اطالعات و آموزش فناوری اطالعات و 

ارتباطات برای حسابرسانارتباطات برای حسابرسان
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مالی را درپی داشــته و تولیدکنندگان نرم افزارها محصوالتی 
عرضــه کرده اند که توانایی ثبــت، نگهداری و تهیــه و ارائه 
گزارشهای متنوع و انعطافپذیر، از میان انبوه داده های مالی و 
غیرمالی را دارند. داده کاوی و تحلیل داده های گرداوری شده 
و الگویابــی آنهــا با اســتفاده از زبانهــای برنامه نویســی یا 
نرم افزارهایی ماننــد آر (R)، پایتون (Python)  یا رپیدماینر 
(Rapid Miner) کــه به این منظور به کار گرفته می شــوند، 

اطالعات بسیار ارزشــمندی در اختیار سازمانها قرار می دهد 
که مبنای تصمیم گیریهای کلیدی و هوشــمندانه است. جالب 
اینجاســت که در داده کاوی، با اســتفاده از انواع داده  )نه تنها 
داده هــای عددی(، بــدون نیاز به داده هــای کامال صحیح و 
بــدون نیاز به فرضیه و نمونه گیــری، روابط به طور اتوماتیک 
از طریق آنالیز داینامیک داده های واقعی مشخص و مدلهای 
واقعی به دست می آید. ســازمانها از طریق هوش مصنوعی و 
داده کاوی، ارزش نهفتــه در این داده ها را اســتخراج و از آن 
برای تصمیم گیــری در زمینه های گوناگــون در فعالیت خود 
مانند تعییــن الگوهای رفتاری مشــتریان، پیش بینی میزان 
خرید آنان و شناســایی نارضایتیهای مشــتریان، تشــخیص 
مشــتریان ثابت، بخش بندی بازار و تقسیم بندی مشتریان، 
بازاریابــی محصوالت جدیــد، قیمت گــذاری محصوالت و 
خدمات جدید، تعیین و شناســایی بازار هدف، تحلیل ریسک 
پرداخت وام، رتبه بندی اعتباری، کشف کالهبرداری، کشف 
تراکنشــهای مالی مشــکوک به پول شــویی و امور مشــابه، 

بهره برداری می کنند. 
این تحوالت حرفه حسابرســی را با فرصتهایی مانند امکان 
مکانیزه کردن آزمونهای حسابرســی، استفاده از داده کاوی در 
حسابرسی و بازرسی، تغییر شیوه های ارتباطات و ارائه خدمات 
به مشــتریان، ارائــه خدمات حسابرســی فنــاوری اطالعات 
و همچنیــن تهدیدهایــی مانند کاهــش اثربخشــی و کارایی 
حسابرسی ســنتی، ریســکهای مرتبط با محیط های فناوری 

اطالعات و ظهور خدمات جایگزین مواجه ساخته است. 

ابزار  از  وسیعتر  استفاده  در  حسابرسان  ترغیب  برای 
صورت  باید  کارهایی  چه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

پذیرد؟

نیکبخت
از صفحه گسترده  استفاده  با  اغلب حسابرسان  در حال حاضر 
کامپیوتر  از   (Access) اکسس  به کمک  یا   (Excel) اکسل 
کارامد  ابزار  به  نیاز  احساس  و  می کنند  استفاده  حسابرسی  در 
نمونه گیری،  خالصه سازی،  جمع بندی،  گرداوری،  برای 
تحلیل داده ها یا اجرای برخی آزمونهای حسابرسی، آنان را به 

استفاده از این ابزار سوق داده است. 
اما در محیط هایی که انبوه داده ها در آنها گرداوری می شــود 
و عملیــات و در نتیجه گزارشــگری ســازمان  وابســته به این 
داده هاســت، دیگر ابزاری چون اکسل و اکسس کارامد نخواهد 
بود و بسیاری از آزمونهای حسابرسی در عمل اجرا نخواهد شد 
یا در صورت اجرا اثربخش نخواهد بود. از ســوی دیگر حجم 
زیاد پرونده های حسابرســی که به صــورت فیزیکی گرداوری 
می شــوند و در اصل پشــتوانه گزارش حسابرســی هستند نیز 
مشکالتی به همراه دارد و کنترل کیفیت آنها نیز پس از تکمیل 

عملیات حسابرسی صورت می گیرد. 
برای ترغیب حسابرسان به اســتفاده از ابزار نوین فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات باید احســاس نیــاز به ایــن ابزار را 
برانگیخــت و مزایایــی که این ابــزار در افزایش ســرعت و 

حسابرسان

برای استفاده از 

نرم افزارهای حسابرسی

باید 

شناخت کافی از مفاهیم 

پایگاه داده

داشته باشند
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کیفیت حسابرسی از طریق تشــکیل و مدیریت پرونده های 
حسابرســی از راه دور و تحت شبکه اینترنت، اجرای مکانیزه 
آزمونهای حسابرسی و اســتفاده از داده کاوی دارد و خطرات 
کنونی و آینده بی توجهی به این مســائل را برای حسابرسان 

به روشنی بازگو کرد.

بر  تاثیری  چه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  پیشرفت 
خطر حسابرسی دارد؟

نیکبخت
هدف حسابرسی مبتنی بر ریسک افزایش کارایی و اثربخشی 
برای  است.  حسابرسی  خطر  مدیریت  طریق  از  حسابرسی 
دستیابی به این هدف، حسابرس پس از کسب شناخت اولیه 
و  ذاتی  داخلی، خطرهای  کنترل  و  از سیستمهای حسابداری 
کنترل را براورد می کند. براورد اولیه از خطرهای ذاتی و کنترل، 
حسابرس را در تشخیص قابل اتکابودن سیستم کنترل داخلی 
کمک می کند. در صورت قابل اتکابودن سیستم کنترل داخلی، 
حسابرس از طریق نمونه گیری به آزمون کنترلهایی می پردازد 
از  حاصل  نتایج  کسب  از  پس  کند.  اتکا  آن  بر  می خواهد  که 

از خطرهای ذاتی  اولیه  براورد  اجرای آن، حسابرس می تواند 
از  پس  و  مشخص  را  عدم کشف  خطر  تعدیل،  را  کنترل  و 
برنامه ریزی آزمونهای محتوا را برای نمونه انتخابی، اجرا کند. 
اما توســعه فناوری اطالعات و ارتباطات بستری فراهم 
آورده که داده های مبنای تهیه گزارشها و صورتهای مالی در 
آن بستر گرداوری و پردازش می شود. اینجاست که نیاز به 
حسابرسی فناوری اطالعات احساس می شود. حسابرسی 
فناوری اطالعات، شناســایی خطرهای مرتبط با فناوری 
اطالعات و تعیین کنترلهای مناســب برای کاهش خطر به 
سطحی قابل پذیرش و آزمون چگونگی اعمال این کنترلها 
است. اتکای صرف به سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی و 
نادیده گرفتن خطرهای مرتبط با آن به معنای نادیده گرفتن 

بخش مهمی از خطرهای مرتبط با حسابرسی است.
اهمیت توجه حســابرس به این خطرها در بند 21 استاندارد 
حسابرســی 315 آمده اســت. بر اســاس این بند "حسابرس 
هنگام شــناخت فعالیتهای کنترلی واحد تجاری، باید از نحوه 
برخورد واحد تجاری با خطرهای ناشــی از فناوری اطالعات، 
شناخت کسب کند". همچنین مطالب مطرح شده در بند 30 این 
اســتاندارد و بندهای ت-60 الی ت-66، ت-75 و ت-103 الی 
ت-105 بخش توضیحات کاربردی اســتاندارد مذکور، اهمیت 
درنظرگرفتــن این خطرهــا را هنگام شــناخت واحد تجاری و 
محیط آن بــرای تشــخیص و ارزیابی خطرهــای تحریف با 

اهمیت، نشان می دهد.
عالوه بر این، به دلیل نمونه گیری در حسابرســی مبتنی بر 
ریسک، حســابرس همواره با خطر نمونه گیری مواجه است و 
اســتفاده از نرم افزار می تواند با حــذف نمونه گیری این خطر را 
حذف کند. بنابراین، ریســکهایی که حســابرس با آن مواجه 
اســت، تغییر کرده و شــیوه انجام حسابرسی برای دستیابی به 

حداکثر کارایی و اثربخشی باید تغییر کند.

برای  جدیدی  زمینه های  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
تقلب فراهم ساخته است. حسابرسان در این ارتباط چه 

وظایف و مسئولیتهایی دارند؟

نیکبخت
حسابرسی  در  تقلب  با  ارتباط  در  حسابرسان  مسئولیت 

رشد فناوری اطالعات و ارتباطات 

در آینده نه چندان دور

به سرعت فرایندهای 

حسابداری و حسابرسی و حتی مفاهیم را

 متحول خواهد کرد
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 240 حسابرسی  استاندارد  در  به تفصیل  مالی  صورتهای 
نحوه  که  استاندارد  این  اساس  بر  است.  شده  مشخص 
به کارگیری استانداردهای 315  و 330  را در مورد خطرهای 
تحریف بااهمیت ناشی از تقلب تشریح می کند، حسابرسی که 
کار حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی انجام می دهد، 
مسئول کسب اطمینان معقول نسبت به عاری بودن صورتهای 
مالی به عنوان یك مجموعه واحد، از تحریف بااهمیت ناشی از 

تقلب یا اشتباه است. 
در این استاندارد رهنمودهایی ارائه می شود که به حسابرس 
نگرشــی برای توجه به عوامل خطر تقلــب می دهد. به عنوان 
مثــال در ارتباط با خطــر زیرپاگذاری کنترلها توســط مدیران 
اجرایی، توجه حســابرس بــه این موضوع جلب می شــود که 
فرایندهــا و کنترلهــای خــودکار می توانند خطر اشــتباه های 
غیرعمــدی را کاهش دهند ولــی نمی توانند بــر این خطر که 
اشــخاص ممکن اســت به گونه ای نامناســب این فرایندهای 

خودکار را زیرپاگذارند، فایق آیند.
عــالوه بر این، هنگامی که از فناوری اطالعات برای انتقال 
خودکار اطالعات استفاده می شــود، ممکن است شواهد قابل 
رویت چنین دخالتهایی در سیســتمهای اطالعاتی ناچیز باشد 
یا این که وجود نداشــته باشد. همچنین در این استاندارد ایجاد 
فرصت تقلب ناشــی از کافی نبودن شــناخت مدیران اجرایی از 
فناوری اطالعات کــه می تواند فرصت سوءاســتفاده کارکنان 
فنــاوری اطالعــات را فراهــم کنــد و کافی نبــودن کنترلهای 
دسترســی حاکم بر ثبتهای خودکار، شــامل کنترل و بررســی 
گزارشهای ثبت وقایع در سیستمهای رایانه ای مورد توجه قرار 
می گیرد و ازجمله شــرایط نشــان دهنده احتمال وجود تقلب، 
ممانعت از دسترسی حســابرس به تجهیزات و کارکنان اصلی 
عملیات فناوری اطالعات، شــامل کارکنان بخشهای امنیت، 

عملیات و توسعه سیستمها ذکر می شود.
 (ACL) حسابرســان با اســتفاده از ابزاری مانند ای سی ال
می توانند آزمونهایی نظیر آزمون پیوســتگی شــماره ســریال 
مســتندات، تفکیــک وظایف کاربــران، تطبیــق اطالعات و 
جزییــات مســتندات فرایندهــای مختلــف و کنتــرل صحت 
محاســبات را در سیســتمهای مالی و زیرسیســتمهای مرتبط 
برای تمامی تراکنشــها یعنی کل جامعه، به صورت کامپیوتری 

اجرا کنند. ســرعت اجرا و مشاهده همزمان نتایج مجموعه ای 
از آزمونها که تمامی تراکنشها را دربرمی گیرد، حسابرسان را در 

ارزیابی خطر تقلب یاری می رساند. 
به عنــوان مثــال وقتی آزمون پیوســتگی شــماره ســریال 
مستندات فروش نشان می دهد که تعدادی از شماره سریالهای 
مجــوز، حواله و فاکتــور فروش ازقلم افتــاده  و به عبارت دیگر 
باطل نشــده بلکه از سیســتم حذف شــده اســت، یا وقتی که 
تطبیق کاربران سیســتم در مستندات فروش نشان می دهد که 
کاربر صادرکننده فاکتور فروش در برخی موارد مجوز فروش  و 
حواله انبار نیز صادر و تایید کرده اســت، حسابرس این موارد را 

مورد توجه خاص قرار می دهد.

آیا حسابرس باید متخصص فناوری اطالعات نیز باشد؟

نیکبخت
کسب مهارت در حد تخصص در یک زمینه مستلزم آموزش 
تخصصی و کسب تجربه فراوان در آن زمینه است. حسابرسان، 
متخصص امور مالی و قوانین و مقررات مالی هستند و در موارد 
صنعت  رسیدگی،  مورد  واحد  از  کافی  شناخت  کسب  با  الزم 
مرتبط با آن و قوانین و مقررات مربوط، محدوده دانش خود را 
برای اجرای حسابرسی گسترش می دهند. از آنجایی که امروزه 
اغلب کسب وکارها در بستری از فناوری اطالعات و ارتباطات 
فعالیت می کنند، الزم است حسابرسان نیز آشنایی کافی با این 
مباحث داشته باشند اما نه در حد تخصص، بلکه در حدودی 
نحوه  و  دهند  را تشخیص  آنها  با  مرتبط  بتوانند خطرهای  که 

برخورد با این خطرها را تعیین کنند. 
عالوه بر این برای استفاده از نرم افزارهای حسابرسی مانند 
ای ســی ال (ACL) یا آیدیا (IDEA) و نیز بــرای  مکانیزه 
کردن آزمونهای حسابرســی الزم اســت حسابرسان شناخت 
کافی از مفاهیم پایگاه داده داشــته باشــند. اما در محیط هایی 
مانند بانکها، شــرکتهای بیمه، صنایع نفت وگاز و پتروشیمی، 
صنعت خودروسازی، فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های 
مجــازی که داده هــای انبوه گــرداوری می شــود و عملیات و 
درنتیجــه گزارشــگری وابســته به ایــن داده هــا و تحت تاثیر 
بســتری اســت که داده ها در آن گرداوری و پردازش می شود، 
حسابرســان باید از متخصصــان علوم کامپیوتــری و فناوری 
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اطالعــات برای حسابرســی فناوری اطالعــات، داده کاوی و 
مکانیزه کردن آزمونهای حسابرسی استفاده کنند. برای تعامل 
با این متخصصان نیاز به ســطح مناسبی از آشنایی با فناوری 

اطالعات و مفاهیم پایگاه داده است.

فرایند  بر  آثاری  چه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
گزارشگری مالی و گزارشگری حسابرس داشته است؟

نیکبخت
انواع  می توان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کمک  به  امروزه 
در  را  تصویری  و  صوتی  متنی،  عددی،  داده های  مثل  داده  
جغرافیایی  مناطق  از  امن،  بستر هایی  در  و  متنوع  قالبهای 
مختلف به هر نقطه دلخواه انتقال داد، طبقه بندی و پردازش 
آنها  از  را  نیاز  مورد  گزارشهای  گوناگون  مقاصد  برای  و  کرد 
چگونگی  و  سرعت  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کرد.  تهیه 
گرداوری، طبقه بندی، ثبت، تلخیص داده ها و گزارشگری را 
انعطاف پذیرشده و برای  تحت تاثیر قرار داده است. گزارشها، 
مجموعه  یک  از  متنوع  گزارشهایی  می توان  مختلف  مقاصد 
مناسب  کنترلهای  اعمال  و  وجود  صورت  در  کرد.  تهیه  داده 
مالی  تراکنشهای  عظیم  علیرغم حجم  گفت  می توان  کافی  و 
کسب وکارهای امروزی، تاثیر عوامل محدودکننده خصوصیات 
بهبود  مالی  اطالعات  کیفیت  و  کمرنگ شده  اطالعات  کیفی 
یافته است. گرچه حسابرسان با این آثار به خوبی آشنا هستند 
اما آن چه باید ازمنظر حسابرسی بیش از همه به آن توجه داشته 
باشند، تغییر چگونگی گرداوری، طبقه بندی، ثبت و تلخیص 
فناوری  با  مرتبط  خطرهای  شناسایی  همچنین  و  داده ها 
به  خطر  کاهش  برای  مناسب  کنترلهای  تعیین  و  اطالعات 
کنترلها  این  اعمال  چگونگی  آزمون  و  قابل پذیرش  سطحی 

است.

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  در  آموزشهایی  چه 
برای حسابداران الزم است؟

نیکبخت
و  کامپیوتری  علوم  متخصصان  از  حسابرسان  این که  برای 
فناوری اطالعات برای داده کاوی، حسابرسی فناوری اطالعات 
و همچنین مکانیزه کردن آزمونهای حسابرسی استفاده کنند، 

نیاز به سطح مناسبی از آشنایی با فناوری اطالعات و ارتباطات 
با  کافی  آشنایی  نیز  و  آن  با  مرتبط  خطرهای  شناسایی  برای 
مفاهیم پایگاه داده دارند. عالوه بر این الزم است حسابرسان 
ببینند. برای این  با نرم افزارهای حسابرسی آموزش  برای کار 
 (SQL) پرس وجوی ساختاریافته1  منظور فراگیری یک زبان 
تی- اس کیوال  یا   (SQL Server) سرور  اس کیوال  مانند 
داده  پایگاه  مدیریت  سیستم  با  کار  برای   (T-SQL)

(RDBMS) و همچنین برای آشنایی با مفاهیم  رابطه ای2 
پایگاه داده بسیار سودمند است. 

آینده  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  فزاینده  رشد  آیا 
رشته حسابداری و حسابرسی را به مخاطره می اندازد؟

نیکبخت
شتاب رشد فناوری اطالعات و ارتباطات به اندازه ای است که از 
آن به انقالب دیجیتال یاد می شود. انقالبی که فعاالن عرصه 
فناوری در دنیا به راه انداخته اند، در همه زمینه های خرد و کالن 
زندگی انسان تغییرات شگرفی ایجاد کرده است. تغییراتی که 
ارتباطی، حذف  الگوهای  تغییر  تغییر سبک زندگی،  به  منجر 
تغییر فرایندهای کسب وکار شده  و  تنوع خدمات  محدودیتها، 
ابری،  رایانش  ماشین،  یادگیری  مصنوعی،  هوش  است. 
 (Block بلوکی  زنجیره  و   (Big Data) انبوه  داده های 
آینده  در   (Cryptocurrency) ارزها  رمز  ظهور  و   Chain)

حسابرسی  و  حسابداری  فرایندهای  به سرعت  دور  نه چندان 
و  حسابداری  رشته  و  کرد  خواهد  متحول  را  مفاهیم  حتی  و 
حسابرسی ناگزیر است از هم اکنون برای این تغییر آماده شود. 

بی گمان فردا دیر است.

از شما برای این گفتگو سپاسگزاریم.

پانوشتها:
1- Structured Query Language (SQL)
2- Relational Data Base Management System (RDBMS)


