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حرفه  حسابداری و حسابرسی به تدریج به سمت استفاده از ابزار خودکار سوق داده شده  است. فرایندهای حسابداری 
ادغام  یکپارچه،  حسابداری  نرم افزار  و  بزرگ  سازمانی1  منابع  برنامه ریزی  سیستمهای  در  به تدریج  شرکتها 
بازبینی،  انجام  به منظور  نرم افزار،  از  با منابع متمایز  فناوری  از  تا  دارند  این، حسابرسان تمایل  با وجود  شده اند. 
بایگانی و استنتاج از توابع استفاده کنند. این توابع به طورمعمول بسیار تکراری و پرزحمت هستند که میزان آن  در 
 (Hammer, 1990) زمینه های مختلف، متفاوت است. هسته پایه توابع خودکارپذیر پدیدارشده مهندسی مجدد
برحسب  آن  در  موسسه ها  که  دارد  تکیه  حسابرسی  رویه های  از  متناسب سازی شده  به طوروسیع  مجموعه ای  به 
صاحبکار به صاحبکار، عمل می کنند. توابع مرتبط به چندین حسابرسی می تواند به وسیله خودکارسازی فرایند 
با ربات2، فرایندهایی که در این حرفه پدیدار شده اند (Moffitt et al., 2018) عمل کنند که به طور گسترده ای در 

 .(McKinsey, 2016) دنیای کسب وکار به خدمت گرفته شده اند

آماده سازی متخصصان آینده؛آماده سازی متخصصان آینده؛
 بررسی خودکارسازی در حسابرسی بررسی خودکارسازی در حسابرسی

ترجمه: نبی زنده دل   
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خودکارسازی فرایند با ربات چیست؟
که  است  نرم افزاری  ربات،  با  فرایند  خودکارسازی  ابزار 
)برای  کاربری  رابط  سطح   از  را  کاربردی  نرم افزارهای  سایر 
می کند(  کار  نرم افزار  آن  با  فرد  که  طریقی  به همان  مثال، 
فرایندهای  خودکارسازی  برای  آن  از  می توان  و  می کند  اجرا 
تجاری ازپیش تعریف شده استفاده کرد. خودکارسازی فرایند با 
نرم افزارهای  با  زیادی  تراکنشهای  که  فرایندهایی  برای  ربات 
دیلویت3  از  گزارشی  است.  مناسب  دارند،  متفاوت  کاربردی 
متداول ترین  مالی،  مدیریت  و  حسابداری  که  می دهد  نشان 
با 54درصد  ربات  با  فرایند  به کارگیری خودکارسازی  در  زمینه 
منابع  25درصد،  عملیاتی  فرایندهای  آن  به دنبال  و  است 
5درصد  مالیات  6درصد،  اطالعات  فناوری  8درصد،  انسانی 

.(Deloitte, 2018) و حسابرسی داخلی 2درصد قرار دارند

تجدیدنظر در فرایندهای حسابرسی با کمک 
خودکارسازی فرایند با ربات

و  سفارشی  چیزی  می تواند  حسابرسی  فرایند  امروزه، 
حسابرسی  برنامه های  عملی،  راهنماهای  با  دلخواه 
باشد  تحول  حال  در  پشتیبان  نرم افزار  و  قالب گذاری شده 
(Rozario, Moffitt, and Vasarhelyi, 2018). اگرچه 

شد،  شروع  پیش  نیم قرن  حدود  در  حسابرسی  خودکارسازی 
اما امروزه خودکارسازی حسابرسی بیشتر درباره خودکارسازی 
وظایف مجزای حسابرسی است؛ برای مثال، دیجیتالی کردن 
حسابرسی  نرم افزار  از  استفاده  با  آنها  مدیریت  و  کاربرگها 
نرم افزار  از  استفاده  و  حسابرسی  آزمونهای  انجام  به منظور 
این حال،  با   .(Zang, 2018) برای تحلیل رگرسیون  آماری 
خودکارسازی  اثربخشی،  و  کارایی  سطح  افزایش  به منظور 
تا  باشد  مجزا  وظایف  خودکارسازی  از  فراتر  باید  حسابرسی 
روشهای  یابد.  دست  فرایند  خودکارسازی  به سطح  بتواند 
شامل  هستند  فرایندهایی  درواقع  حسابرسی،  در  رسیدگی 
مثال،  )برای  ورودیها  تغییر شکل  برای  فعالیتها  از  سلسله ای 
اطالعاتی که باید حسابرسی شوند( به خروجیها )اظهارنظرهای 
حسابرسی( برای رسیدن به یک هدف معنی دار )برای مثال، 
استفاده کنندگان صورتهای  برای  مفید  اطالعات  فراهم آوردن 
با  فرایند  خودکارسازی  پیدایش   .(Zhang, 2018) مالی( 

است  کرده  ایجاد  برای حسابرسان  فرصتهای جدیدی  ربات، 
تا درباره فرایندهای حسابرسی، تجدیدنظر، طراحی دوباره و 

سازماندهی دوباره کنند.
به عالوه، حق امتیاز نرم افزار خودکارسازی فرایند با ربات که 
می توانــد چندین ربات را برنامه ریزی کند در بازار حدود 5000 
تا 15000 دالر قیمت دارد (Wall Street Journal, 2016)؛ 
بنابرایــن، این یک روش مقرون به صرفه  برای خودکارســازی 
وظایفی اســت که به قضاوت نیاز ندارند؛ اما برای اتمام فرایند 

بسیار مهم هستند.

روش شناسی/چارچوب خودکارسازی فرایند با 
ربات در حسابرسی

استقرار  تسهیل  به منظور  راهنمایی  برای  چارچوبی  ارائه 
چارچوب  است.  ضروری  ربات  با  فرایند  خودکارسازی 
از  استفاده  با  حسابرسی  دوباره  طراحی  برای  پیشنهادی 

خودکارسازی فرایند با ربات4 توصیه می کند تا:
تهیه  را  ربات  با  فرایند  خودکارسازی  برای  فرایند  اهداف   -1

کنید،
2- فرایند را شناسایی و سپس آن را درک کنید،

3- داده های حسابرسی را استاندارد کنید،
4- از ابزار خودکارسازی فرایند با ربات برای انجام حسابرسی 

به طور خودکار استفاده کنید، و
5-استقرار خودکارسازی فرایند با ربات را ارزیابی کنید.

درک فرایند از آغاز تا پایان به منظور تجزیه  آن به بخشهای 
کوچکــی که بتوانند به عنــوان رباتهای نرم افزارخودکارســازی 
فرایند با ربات برنامه ریزی شــوند، به عنوان عاملی مهم برای 
به کارگیــری موفق این ابزار اســت. به عالوه، برای دســتیابی 
به حداکثر اســتفاده از ابزار، مفهوم استانداردســازی داده های 
حسابرســی، یعنی تهیــه اطالعات حسابرســی در یک قالب 
ســازگار، به عنــوان عامل توانمندســازی ابزار خودکارســازی 
فرایند با ربات، در چندین کار حسابرســی شناخته شده است. 
ســپس، این ابزار به عنوان نرم افزاری پوششــی می تواند برای 
یکپارچه ســازی فعالیتهای حسابرسی غیریکپارچه به کار گرفته 
شــود. در نهایــت، برای اندازه گیری بازگشــت ســرمایه ابزار 
یادشــده، یک روش ارزیابی رســمی الزم اســت. معیارهای 
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ارزیابی کارایی حسابرسی )برای مثال، مقدار ساعاتی که صرف 
انجام فرایند شده( و اثربخشی آن )برای مثال، شمار خطاهای 
یافت شــده( در چارچوب روش ســنتی در مقابل رویکرد جدید 
مبتنی بر خودکارســازی فرایند با ربات، می تواند در ســنجش 

موفقیت به کارگیری ابزار خودکارسازی کمک کند.

پروژه های خودکارسازی فرایند با ربات در 
حسابرسی:آموزه ها

حسابرسان توانسته اند خودکارسازی فرایند با ربات را در تمام 
قاعده  بر  مبتنی  وظایف  انجام  نیازمند  که  حسابرسی  مراحل 

است و تکراری  و زمان بر هستند، به کاربرند.

خودکارسازی فرایند با ربات در حسابرسی مستقل
قضیه 1- براورد ریسک

در  ربات  با  فرایند  خودکارسازی  فایده  مثال،  اولین  در 
یک  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  حسابرسی  برنامه ریزی 
به وسیله  می توانست  که  ممکن  وظایف  از  فهرستی  موسسه  
خودکارسازی فرایند با ربات، خودکار شود را فراهم کرد. نمونه 
رویه های  مورد  در  ربات  با  فرایند  خودکارسازی  ابزار  اولیه 
که  شد  ساخته  استانداردسازی شده،  و  بازطراحی  حسابرسِی 
به طور عمده شامل تکمیل کاربرگهای برنامه ریزی با استفاده 
فرایندهای  از  ساده ای  مجموعه  از  آمده  به دست  اطالعات  از 

تحلیلی و قضاوت حرفه ای حسابرس بود.
اولین زیرسیستم، استانداردســازی داده ها بود )استاندارد 
داده های حسابرسی5، گام 3 برمبنای چارچوب ارائه شده( که 
در آن برنامه پیتون6 به منظور تبدیل دادهِ های اولیِه صاحبکار 

به قالب استانداردشــده و قابل خواندن توسط ماشین، استفاده 
می شــد. زیرسیســتم دوم، شــامل مجموعه ای از روشــهای 
تحلیلی مبتنی بر قاعده اســت که با قضاوت حرفه ای حسابرس 
تعامل داشــت. در پایان زیرسیستم دوم، یک کاربرگ خالصه 
تهیه شــد که در آن چیزهایی که باید در کاربرگ برنامه ریزی پر 
می شد ایجاد شــد. در زیرسیستم سوم، نرم افزار خودکارسازی 
فرایند برنامه ریزی شد تا نتایج را از کاربرگ خالصه گرفته و آن 
را در کاربرگ برنامه ریزی وارد کند. تمام زیرسیستمها، ازجمله 
استانداردســازی داده ها، رویه های تحلیلی، قضاوت حرفه ای 
حســابرس، و تکمیل کاربرگ برنامه ریزی، به وسیله نرم افزار 

خودکارسازی فرایند با ربات به هم متصل می شوند. 
قضیه 2- آزمون جزئیات )محتوا(

در  ربات  با  فرایند  خودکارسازی  به کارگیری  در  بکر  فرصتی 
بیشماری  زیرا مراحل حسابرسی  دارد  آزمونهای محتوا وجود 
شامل مطابقت دادن قطعات داده ها از یک منبع با منبع دیگر، 
برای  ربات  با  فرایند  خودکارسازی   ،2 قضیه  در  دارد.  وجود 
انجام آزمون جزئیات مورد استفاده قرار گرفت. خودکارسازی 
فرایند با ربات در جهت اجرای آزمونهای جزییات برای حساب 
درامد مورد استفاده قرار گرفت؛ که در ابتدا شواهد حسابرسی 
قالبی  به  را  این شواهد  از چندین پرونده گرداوری می کرد،  را 
داده ها  تحلیل  نرم افزار  به  را  آن  می کرد،  ترجمه  استاندارد 
می داد و سپس آزمونهای حسابرسی را اجرا می کرد که از قبل 
برنامه ریزی شده بودند تا درامد فروش از جزئیات صورتحساب 
را به جزئیات حمل ونقل و سفارش فروش مرتبط سازد. مورد 
دیگر  به  مثال می تواند  این  است؛ هرچند،  مثال  درامد، یک 
نقد،  وجه  مانند  مالی  صورتهای  اقالم  سایر  حسابرسیهای 

خودکارسازی فرایند با ربات 

برای فرایندهایی که 

تراکنشهای زیادی با 

نرم افزارهای کاربردی متفاوت دارند 

مناسب است
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داراییهای طرح بازنشستگی و آزمونهای کنترل داخلی تعمیم 
داده شود )شکل 1(.

با آن کــه خودکارســازی فرایند بــا ربات منافعــی را برای 
حسابرسی به ارمغان می اورد، اقالمی وجود دارند که باید مورد 
مالحظه قرار گیرند تا موفقیت کارکرد خودکارســازی فرایند با 
ربات را افزایش دهد. ابتدا، داده ها باید به شــکلی که ماشــین 
توانایی خواندن آن را داشته باشد تبدیل شوند تا خودکارسازی 
فرایند با ربات بتواند آن را پردازش کند. بسیاری از گزارشهای 
واحدهای تجاری، مانند گزارشهای حقوق ودستمزد، در قالب 
پــی دی اف (PDF) هســتند، بنابراین، اگر داده ها به شــکل 
قابل خواندن برای ماشــین نباشــد، احتمال تبدیل آن به این 
قالب باید مورد توجه قرار گیرد. دوم، ربات مرتبط با به کارگیری 
و نگهداری خودکارســازی فراینــد با ربات  بایــد مدنظر قرار 
گرفته شود. برای مثال، آیا خودکارســازی فرایند با ربات باید 
به صورت غیرمتمرکز در هر قســمت واحد تجاری مستقر شود 
یا باید در یک محل متمرکز شــود؟ در موسسه های حسابرسی 
بــزرگ اولین گزینه ممکن اســت شــدنی باشــد؛ در حالی که 
برای موسســه های کوچک تــر، به کارگیری دومــی منطقی تر 
به نظر می رســد. رباتهای خودکارســازی فرایند با ربات، مانند 
دیگر نرم افزارها، نیازمند به روزرســانی هســتند. نگهداری و 

به روزرســانی چگونه باید انجام شــود؟ در نهایت، موفقیت در 
اســتفاده از خودکارســازی فرایند با ربات در دستان مدیریت و 
کارمندانش قــرار دارد. درنتیجه، اگر شــرکای موسســه های 
حســابداری، خودکارســازی فرایند با ربات را به عنوان روشی 
برای بهبود فرایند حسابرسی پذیرا باشند، به احتمال زیاد چنین 

روشی توسط کارمندانشان نیز دنبال خواهد شد.

حرکت از خودکارسازی فرایند با ربات به سمت 
خودکارسازی هوشمند فرایند

ویژگی خودکارسازی فرایند با ربات برای استفاده در خودکارکردن 
فرایندهای استانداردشده، قاعده مند و ساختارمند است. منافعی 
عظیم تنها از خودکارسازی فرایند با ربات در چنین فرایندهایی 
قابل دستیابی است. بسیاری از فرایندهای حسابرسی و تجاری 
در  بنابراین،  نیستند؛  ساختارمند  یا  قاعده مند  استانداردشده، 
می گیرند.  قرار  ربات  با  فرایند  خودکارسازی  گستره  از  خارج 
اندازه گیری تر  قابل  که  فرایندی  خودکارسازی  در  توفیق  برای 
نیاز  فرایند7  هوشمند  خودکارسازی  به  است،  منطعف تر  و 
فناوریهایی  از  زیست سامانه ای  فرایند  خودکارسازی  داریم. 
را  فرایند  خودکارسازی  تا  می کنند  کار  هم  کنار  در  که  است 
 .(Zhang, 2018) هوشمند  کنند  و  قابل اندازه گیری  منعطف، 

ADS

گرداوری شواهد حسابرسی 
تهیه شواهد حسابرسی 

اگر مبلغ فروش از فهرست 
صورتحساب با مبلغ فروش از 
فهرست حمل ونقل و فهرست 
سفارش فروش مساوی باشد، 

در آن صورت تراکنش فروش در 
آزمون قبول می شود.

فهرست صورتحساب

فهرست حمل ونقل

فهرست سفارش فروش آزمونهای حسابرسی خودکار 
آزمون کل جامعه

{ {

 (Rozario, 2019) شکل 1: خودکارسازی فرایند حسابرسی با ربات
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زیست سامانه خودکارسازی هوشمند فرایند، براساس فناوریهای 
به روز و مدرن خودکارسازی شامل خودکارسازی فرایند با ربات، 
نظیر  فناوریها  دیگر  و  شناختی،  پردازش  مصنوعی،  هوش 
خودکارسازی  خالِف  است.  داده ها  و  اشیا  اینترنت  پهپادها، 
پیش تعیین شده  از  فرایندهای  می تواند  تنها  که  ربات  با  فرایند 
الگوهای  را خودکار کند، خودکارسازی هوشمند فرایند می تواند 
انسانها  با  الزم  مواقع  در  و  کند  پیش بینی  و  یادگیری  را  فرایند 
مقایسه  بیش تر  (Zhang, 2018). جزئیات  باشد  داشته  تعامل 
بین خودکارسازی فرایند با ربات و خودکارسازی هوشمند فرایند 

(Zhang, 2018) در جدول 1 نشان داده شده است.

آثار خودکارسازی فرایند با ربات/ خودکارسازی 
هوشمند فرایند بر کیفیت حسابرسی

را  کار  می تواند  ربات  با  فرایند  خودکارسازی  که  آن جا  از 
بدون  می دهند،  انجام  انسانی  که حسابرسان  نحوی  به همان 
افزایش  را  حسابرسی  کارایی  می تواند  دهد،  انجام  خستگی 
شد،  گفته  پیش ازاین  که  مواردی  برای  مثال،  برای  دهد. 
خودکارسازی فرایند با ربات، می توانست فعالیتهای حسابرسی 
با  فرایند  خودکارسازی  بنابراین،  دهد؛  انجام  دقیقه   3 زیر  را 
زمانی  از  کسری  در  را  حسابرسی  فعالیتهای  می تواند  ربات 
بر این اساس،  انجام دهد.  که یک حسابرس صرف می کند، 
زیرا  دارد؛  اندازه گیری  قابلیت  ربات  با  فرایند  خودکارسازی 

را  از مشتریان حسابرسی  زیادی  کار حسابرسی عده  می تواند 
صرف  مشتری  یک  برای  حسابرس  یک  که  زمانی  درهمان 
می کند، انجام دهد. به عالوه، خودکارسازی فرایند با ربات این 

کار را برای ساعتهای زیادی انجام می دهد.
در حالی که بهبود فرایند با اســتفاده از خودکارسازی فرایند با 
ربات می تواند کارایی فرایند حسابرســی را به طور قطعی افزایش 
دهد، می تواند سودمندی خود را نیز باال ببرد. خودکارسازی فرایند 
با ربات می تواند تعداد خطاهای ناشــی از انتقال داده ها را کاهش 
دهــد. مهم تر از آن، با وجود پردازش داده ها و اجرای آزمونهای 
حسابرســی برای تمام گزارشــهای حســابداری به طور خودکار، 
خودکارســازی فرایند با ربات می تواند به نحوی کاراتر کاستیهای 
حســابداری را تشخیص دهد و به حسابرسان این امکان را بدهد 
تا خطر تحریفهای بااهمیت برای مشتریان حسابرسی را به طور 
دقیق و به موقع محاسبه کنند. درنتیجه، سودمندی حسابرسی با 
گماردن حسابرســان در زمینه های پرخطرتر مانند ارزیابی نتایج 

آزمون حسابرسی، ارتقا پیدا می کند.

آثار خودکارسازی فرایند با ربات/ خودکارسازی 
هوشمند فرایند بر مهارتهای حسابرسان

با پیدایش خودکارسازی فرایند با ربات/ خودکارسازی هوشمند 
فرایند انتظار می رود وظایف قاعده مند و تکراری در حسابداری 
مدت  در  دارد،  نیاز  ساده  تحلیلی  مهارتهای  از  استفاده  به  که 

خودکارسازی هوشمند فرایندخودکارسازی فرایند با ربات

رسیدگی به وظایف قانونمند، ساختارمند، استانداردشده و 
مبتنی برقاعده

بلهبله

بلهخیررسیدگی به وظایف مبهم و غیرساختاری

بلهخیرتحلیل داده های پیچیده

بلهخیرپردازش موارد استثنا

بلهخیرتحلیل پیش بینی کنندگی

بلهخیرسازگاری با تغییرها

بلهخیریادگیری در طول زمان

جدول 1: مقایسه بین خودکارسازی فرایند با ربات و خودکارسازی هوشمند فرایند  
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آینده   برای  آماده شدن  به منظور  خودکار  شوند.  کوتاهی  زمان 
حرفه حسابداری و حسابرسی، حسابداران حرفه ای باید ذهنی 
تمرکز  دیگر  مهارتهای  مجموعه  ساختن  بر  و  باشند  داشته  باز 
کنند. در تحقیقی تازه (Cooper et al., 2018)، موسسه های 
بزرگ حسابرسی8 به جذب استعدادهایی می پردازند که هر دو 
مهارت دانش حسابداری و مهارت  دیگری که آن را »مهارتهای 
فراتر  مهارتهای  باشند.  داشته  می نامند،  حسابداری«  از  فراتر 
مثال،  )برای  تحلیلی  پیشرفته  مهارتهای  شامل  حسابداری  از 
مدل سازی  و  برنامه نویسی،  منطق  داده ها،  بصری  نمایش 
مقاومت،  توان  مثال،  )برای  فردی  مهارتهای  تحلیلی(، 
انتقادی،  و  روشن  ذهن  از  برخورداری  چاالکی(،  و  ارتباطات، 
مثال،  )برای  دگرگون ساز  فناوریهای  به کارگیری  و  شناخت  و 
زنجیره  و  مصنوعی،  هوش  ربات،  با  فرایند  خودکارسازی 

.(Zhang and Vasarhelyi, 2018) بلوکی9( است

نتیجه گیری
در  که  شد  مطرح  خودکارسازی  دوم  مهم  موج  مقاله،  این  در 
نرم افزار  دربرگیرنده  و  داده  رخ  و حسابرسی  دنیای حسابداری 
تکراری  و  نیروبر  عملیات  یکپارچه سازی  برای  پوششی 
خودکارسازی  پروژه  دو  آموزه های  مقصود،  این  برای  است. 
فعلی  فرایندهای  ارائه شد.  آن  نتایج  و  بررسی  ربات  با  فرایند 
حسابرسی به طور مشخص باید بازمهندسی شوند تا شیوه های 
داده ها،  شناسایی  شامل  حسابرسی  کارهای  انجام  مختلف 
استانداردسازی داده های حسابرسی برای آن چرخه یا فرایند، 
ازپیش آماده شده،  حسابرسی  فعالیتهای  از  مشترکی  مجموعه  
)اظهارنظر  نتیجه گیری  نیمه خودکار  زیرسیستم  نهایت  در  و 
فرایندهای  حاضر،  حال  در  شوند.  یک دست  حسابرسی(، 
تکراری و ساختارمند، قابلیت خودکارسازی دارند؛ با این حال، 
از  برخی  آینده  در  فرایند،  هوشمند  خودکارسازی  نهایت  در 

فرایندهای تصمیم گیری پیچیده تر را خودکار خواهد کرد.
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5- Audit Data Standard

6- پیتون (Python) برنامه ای است برای انجام کارهای حسابداری
7- Intelligent Process Automation
8- Big Four
9- Blockchain
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