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مقدمه
دنی��ای امروز، دنی��ای اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ1 اس��ت. فعالیتهای تجاری از لحظه ای به لحظ��ه ای دیگر، تغییر کرده و 
اطالعات بس��یار س��ریع و به صورت آنی بین مردم ردوبدل می ش��ود و از طریق سیس��تمهای اطالعاتی بزرگ، میلیونها معامله اقتصادی 
از حس��ابی به حس��اب دیگر صورت می گیرد. این محیط نش��ان می دهد که زم��ان ایج�اد تغییر ب�زرگی ب���رای تأمین کنندگان منابع مالی، 

حس�ابداران و حسابرس�ان فرا رسیده و حسابرسان برای ارائه خدمات اطمینان بخشی، به مجموعه ای از مهارتهای قوی نیاز دارند.
آموزش حسابرسی2 می تواند به راهی برای تغییر محیط حسابرسی منجر شود. برای حسابرسان دستیابی به پیشرفتهای فزاینده فناوری 
به عنوان اس��اس اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ، الزامی اس��ت؛ بنابراین آنان باید در روش انجام کارهای حسابرس��ی خود تجدیدنظر 
کنن��د. آموزش دهندگان حسابرس��ی نیز باید آموزش��هایی را ارائه دهند که نه تنها ب��رای تأمین نیازهای این محیط جدید کافی باش��د، بلکه به 
حسابرسان هم قدرت پذیرش تغییرهای سریع در اقتصاد جدید را بدهد. در این مقاله، کوشش شده تا به توصیف و تعریف تغییرهای موردنیاز 
در آموزش حسابرس��ی در حرکت به س��وی اقتصاد با پردازش بی درنگ و حسابرس�ی مس�تمر3 پرداخته ش��ود. همچنین عوامل انگیزش��ی، 

مهارتهای ویژه و دیگر ابزار آموزشی معرفی خواهند شد که به سه وضعیت اصلی اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ معروف هستند. 
نگرشها4 به مجموعه ای از دیدگاهها اطالق می شود که در جهان به طور فزاینده ای در حال ورود به حرفه حسابرسی هستند. رفتارها5 

بر ماهیت تعامل بین حس��ابرس و مش��تریان، قانونگ��ذاران، گروه های 
حسابرس��ی و فناوری داللت می کند و دانش فکری6 مش��تمل بر دانش 
خ��اص و مهارته��ای م��ورد نیاز ب��رای تبیی��ن مفاهیم، ایج��اد و اجرای 

حسابرسی در اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ است. 
برای درک بهتر، مفاهیم و عناصر اصلی این مقاله به صورت خالصه 
در ش�کل 1 با عنوان نقشه دانش7 نش��ان داده شده است. این نمودار 
از چ��پ به راس��ت م��ورد مطالعه ق��رار می گی��رد و تأکید آن ب��ر مجموع 
مهارتهای حسابرس است که در ستون مرکزی نمودار، ارائه شده است. 
در س��تون س��مت چپ، محرکها و نیازهای محیط اقتص��اد دیجیتالی با 
پردازش بی درنگ و حسابرس��ی مستمر و در س��تون سمت راست، ابزار 
آموزش��ی موردنیاز این محیط مشخص ش��ده و مسیرنماها، محرک ها و 

ابزار آموزشی را به مجموع مهارتها مرتبط می سازند.

کیوان اسکندری   

آموزش حسابرسی و

اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ
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ماهیت اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ و 
حسابرسی مستمر

اقتص��اد دیجیتالی ب��ا پردازش بی درن��گ، الزامهای جدیدی را 
برای آموزش حسابرس��ان به همراه دارد که ش��امل نگرش های 
اندازه گی��ری ریس��ک و صالحیت ه��ای مدیری��ت  اخالق��ی، 
به منظ��ور توانایی اندیش��یدن و قضاوت ک��ردن در موقعیتهای 
غیرساختاری اس��ت. امروزه در شرکتها اس��تفاده ازگزارشگری 
بی درنگ، افزایش قابل توجهی یافته است و اقتصاد دیجیتالی 
ب��ا پردازش بی درن��گ با ظهور و پیدایش فن��اوری، تأخیرهای 
موج��ود در فراینده��ا را تعدی��ل و در صورت اج��رای کار به نحو 
مطلوب، برای شرکت مزیت رقابتی به همراه دارد؛ به طوری که 
شرکتهای بزرگ متعددی درحال تالش برای توسعه و استفاده 
از مزای��ای اقتص��اد دیجیتالی با پ��ردازش بی درنگ هس��تند و 

اس��تفاده از روشهای خودکارسازی، آنها را قادر ساخته تا مزیت 
رقابتی خود را افزایش و در حوزه فعالیت خود، س��رآمد باش��ند. 
از این رو، حسابرس��ان فع��ال در اقتصاد دیجیتال��ی با پردازش 
بی درنگ باید توان بالقوه برای تغییر ماهیت حسابرس��ی را دارا 
باشند. همچنین با افزایش کارایی و دامنه تغییرهای ایجادشده 
در س��اختار گزارش��گری، وظیف��ه و گس��تردگی ارائ��ه خدمات 

اطمینان بخشی نیز به صورت خودکار افزایش یافته است. 
در شکل 2 تقابل بین سیس��تمهای اطالعاتی مدیریت با ابزار 

سنتی حسابرسی، نشان داده شده است.
حسابرسی مستمر

حسابرسی مستمر موجب اطمینان بخشی به اطالعات بی درنگ 
تهیه شده در داخل شرکت است. انجمن حسابداران رسمی 
امری�کا8 و انجم�ن حس�ابداران خب�ره کانادا9 حسابرس��ی 

شکل 1- نقشه دانش

1- مقدمه

5- نتیجه گیری

2- اقتصاد دیجیتالی با پردازش 
بی درنگ و حسابرسی مستمر

4- پذیرش آموزش حسابرسی

3- مجموعه مهارتهای حسابرسی در محیط اقتصاد

دیجیتالی با پردازش بی درنگ:

نگرشها

)اخالق، آیین رفتار حرفه ای، پذیرش فناوری، 

خوشبین بودن به تغییرها، قابلیت پذیرش داشتن(

رفتارها

)تعامل با مشتری، ارتباط با تدوین کنندگان استانداردها،  

کار گروهی، مدیریت اجرای حسابرسی، یادگیری فناوری 

هر شغل(

دانش فکری

)شناخت پایه ای فناوری، حسابرسی فناوری اطالعات، 

حسابداری، گواهینامه ها(

تقسیم وظایف 
جدید بین حسابرسان مستقل و داخلی

پذیرش فناوری

قضیه

پروژه های از راه دور

آموزشهای مکمل

روشهای جدید

سخنرانی

شبیه سازی گروهی

یادگیری محتوایی

خودکارسازی حسابرسی

گزارشگری مستمر

نظارت مستمر بر کنترلها+
اطمینان مستمر از داده ها+

نظارت و اطمینان مستمر از ریسک
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مس��تمر را این گونه تعریف کرده اند:، “روش��ی که حسابرس��ان 
مس��تقل را قادر می س��ازد به اطمینان بخشی مکتوب در مورد 
موضوعهایی بپردازند که به وسیله مجموعه ای از گزارش های 
حسابرسی به طور همزمان صادر یا در دوره ای پس از رخ دادن 
 .(CICA/ AICPA, 1999) ”آن موضوعها، ارائه شده است
این ابزار خودکار، مورد استفاده قرار می گیرد تا مشخص شود 
که داده های ش��رکت به نحو مطلوبی نگهداری شده و وظایف 

کنترلهای داخلی به طور کامل انجام می شوند.
حسابرس��ی مستمر از س��ه بخش اولیه تشکیل شده است. 
نظارت مستمر بر کنترلها10 شامل روشهایی که برای نظارت 
ب��ر کنترله��ای داخلی مورد اس��تفاده قرار می گی��رد. اطمینان 

مس�تمر از داده ه�ا11 روش��ی که با تمامیت جریانهای داده ها 
در سیس��تمهای اطالعاتی اثبات می شود. ارزیابی و نظارت 
مس�تمر ریس�ک12؛ با این روش، ریس��ک به ص��ورت پویا، 
اندازه گی��ری و به عنوان ورودی برنامه ریزی حسابرس��ی، ارائه 

می شود.
نظارت مستمر بر کنترلها

 (COSO, 13کمیته س�ازمانهای حامی کمیس�یون تردوی
(2009، نظ��ارت مس��تمر بر کنترله��ا را چنی��ن تعریف کرده 

اس��ت: “ارزیابی دوره ای و آزمون کنترلها به وسیله حسابرسی 
داخلی”. نظارت مستمر بر کنترلها می تواند کارایی و اثربخشی 
سیس�تم کنترلهای داخل�ی14 را به طور کام��ل افزایش داده 

شکل 2- محیط حسابرسی اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ

ق�ابل پ�ذیرش ب�ودن، پ�ذیرش تغییرها،  آیین رفتار پیشگیران�ه- نگرشها- تمرکز بر صفحه گسترده ها، ترس از قوانین و دعوا  های غیرقابل انعطاف. 
خ�ودآموزی، کار گ�روه�ی از راه دور، ت�ع��ام�ل ب��ا مش�ت�ری- رفتارها- کارهای گروهی و تعامل محدود، اصول پذیرفت�ه شده حس�اب�داری امریکا.

اطمینان مستمر از داده ها، ابزار حسابرسی فن�اوری اطالع�ات �� دانش فکری ��� مهارتهای فناوری اصلی. 
نظارت مست�مر بر کنت�رل�ها،  نظ�ارت و اطمین�ان مست�مر از ریسک. 

تجزیه و تحلیل های داده ها و آم�ارها، سیستم  برنامه ریزی من�ابع بنگاه اقتصادی.

G: مدیریت کمک به هدایت افکارA: اجرای استخراج اطالعات

H: داده های معامالتی با ارزش B: دارا بودن مدرک حسابدار رسمی

 I: حسابرسی منسجم C: ارزیابی سیستمهای موجود

J: حسابرسی داخلی توانمندD: کمکهای مدیریت

K: آگهی بخشی بهتر به ذینفعانE: صورتهای مالی دوره ای

F: تنوع مدارک حرفه ای

دیدگاه تاریخیدیدگاه آینده نگر

حسابرسی سنتی
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(COSO, 2009) و در تعیی��ن اش��تباههای موج��ود، ب��رای 

برط��رف کردن م��وارد ضعف کنترلهای داخلی قب��ل از آنکه به 
مسائل بزرگتری تبدیل شوند، به حسابرسان داخلی و مدیران 
کمک کند. در عصر حاضر، حسابرس��ان باید مفاهیم موجود را 
درک نموده و فرصت مناسبی داشته باشند تا در محیط اقتصاد 

دیجیتالی با پردازش بی درنگ، مشارکت کنند.
اطمینان مستمر از داده ها

اطمینان بخش��ی مستمر داده ها در خصوص درستی معامالت، 
ای��ن اطمینان را می ده��د که میزان اش��تباهها در داده ها در حد 

بسیار پایینی قرار گیرد. 
حسابرس��ان مجری اطمینان بخشی مس��تمر به داده ها، باید 
فرایندهای بهبودیافته ای را طراحی کرده و مهارتهای کاربردی 
زی��ادی را به کار بگیرند، از درک آماری باالیی برخوردار باش��ند 
تا بتوانند ارتباط داده های مورد نیاز مش��تریان و صحت و سقم 
آنها )اثبات درست یا غلط بودن داده ها( را مشخص کنند. آنان 
نسبت به اشتباهها و تقلب های بالقوه نیز باید حساسیت ویژه ای 
نش��ان دهند. حسابرسان )مس��تقل و داخلی( زمانی نسبت به 
داده های استخراج شده به سطحی از یقین یا اطمینان می رسند 
ک��ه با به دس��ت آوردن داده ها از سیس�تم برنامه ریزی منابع 
بنگاه اقتص�ادی15، پرونده  ه��ای اطالعات راک��د، جریانهای 

داده ها و انباره های داده ها آگاهی های زیادی را داشته باشند.
ارزیابی و نظارت مستمر ریسک

کمیته س��ازمانهای حامی کمیس��یون تردوی فراین��د ارزیابی و 
نظارت مستمر ریسک را به شرح زیر ارائه کرده است:
•   اندازه گیری عوامل ریسک براساس روشی مستمر،

•   یکپارچه سازی ریس��کهای مختلف در برخی از چارچوبهای 
کّمی، و

•   ارائه داده هایی برای برنامه ریزی حسابرسی. 
حسابرس��ان ب��رای ارزیاب��ی و نظارت مس��تمر ریس��ک باید 
ریس��کهای مدیریت ش��رکت را به ش��کلی مطل��وب و بر مبنای 
اصول و ضوابطی نظم دهند که در چارچوب کمیته س��ازمانهای 

حامی کمیسیون تردوی درج شده است. 
 گزارشگری مستمر

گزارشگری مستمر بر مبنای ارائه به موقع و بی درنگ اطالعات 
بنا شده که تأخیرهای ذاتی در گزارشگری سنتی را کاهش داده و 
تصویر درست تری از وضعیت مالی شرکت ارائه می کند. پذیرش 
زبان گزارش�گری تجاری گس�ترش پذیر16 توس��ط شرکتها 
به منظور گزارش��گری درون سازمانی و برون سازمانی، شرایطی 
را به وج��ود آورده که برای دسترس��ی بیش��تر، ای��ن اطالعات با 
یکدیگر ترکیب ش��ده و مورد استفاده قرار می گیرند. حسابرسان 
در اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ، با اطالعات مشتریان 
کار می کنن��د؛ از این رو آنان به ابزار جدید و ویژه ای نیاز دارند که 

به افشای اطالعات به نحو مطلوب کمک کند.

مجموعه مهارتهای حسابرسان در اقتصاد 
دیجیتالی با پردازش بی درنگ

در این محیط، حسابرس��ان بای��د دارای مهارتهایی باش��ند که 
در تأمی��ن نیازه��ای اقتصاد با پردازش بی درنگ و حسابرس��ی 
مس��تمر، به آنان کمک کن��د. به کارگیری و ترکیب مناس��بی از 
دانش��ها به آنها یاری می رس��اند ت��ا حدی به ش��ناخت فناوری 
بپردازن��د ک��ه انتظار دارن��د در زمان اجرای حسابرس��یها، آن را 
مورد اس��تفاده ق��رار دهند. توانایی حس��ابرس در انج��ام کار با 
کارایی باال در گروه حسابرس��ی و انجام حسابرس��ی منسجم در 
رفتار حسابرس��ان، نش��ان داده می ش��ود. مجموعه مهارتهای 

برای حسابرسان دستیابی به

پیشرفتهای فزاینده فناوری به عنوان

اساس اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ

الزامی است

بنابراین آنان باید در روش انجام

کارهای حسابرسی خود تجدیدنظر کنند
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حس��ابرس فعال در اقتص��اد دیجیتالی با پ��ردازش بی درنگ، 
کلیدی برای موفقیت وی بوده که س��ه وضعیت نگرش، رفتار 
و دانش��های فکری، وجه تمایز حسابرس جدید را با حسابرس 

سنتی تشکیل می دهند.
نگرشها

نگرش��ها، حسابرسی س��نتی را به صورت پویا به سوی الگوی 
اقتص��اد دیجیتالی ب��ا پ��ردازش بی درنگ، هدای��ت می کنند. 
بنابراین، بی��ان موضوعهایی مانند پذیرش فناوری و مدیریت 
تغییر که در اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ با آن مواجه 
می ش��ویم، حسابرس��ان )آموزش پذی��ران( را ق��ادر می س��ازد 
مهارتهای��ی را هم��راه با پیش بین��ی موقعیته��ای آن در آینده 
بیاموزن��د که ممکن اس��ت ب��ا آنها برخ��ورد کنن��د. همچنین، 
اقتص��اد دیجیتالی با پردازش بی درنگ به معرفی موضوعهای 
جدیدی در آیین رفتار حرفه ای می پردازد که در مورد اطالعات 
تهیه ش��ده در سیستمهای فرعی پردازش خودکار، ماهیت کلی 
فعالیتهای کس��ب وکار و اس��تفاده از فناوریهای جدید در محیط 
کار اس��ت. توس��عه و کارکرد فناوری در کس��ب وکار حسابرسی 
نیازمند آنس��ت که حسابرس��ان نگ��رش باثبات��ی در خصوص 
کشف فناوری ها داشته باش��ند. بنابراین، حسابرسان فعال در 

اقتصاد دیجیتالی با پ��ردازش بی درنگ  باید بتوانند فناوری را 
ارزیابی کنند و توانمندیها و موقعیتها را با نیازهای حسابرس��ی 
تطبیق دهند. از طرفی هم باید بپذیریم که تغییرهای فناوری، 
روندهای اجتماعی، پردازش��های کس��ب وکار، اس��تانداردهای 
حس��ابداری و رفتار حس��ابداران، بخش��ی از زندگی است. لذا 
حس��ابرس فعال در اقتصاد دیجیتالی ب��ا پردازش بی درنگ، با 
توجه به لزوم تغییر در حسابرس��ی باید نگرش��ی را انتخاب کند 
تا پاس��خ مناس��بی به این تغییرها بدهد. این مهارتها می تواند 

کارایی حسابرسان را افزایش دهد. 

جدول 1- آموزش نگرشها در اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ

نمونه ابزار آموزشیرویکرد اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگرویکرد سنتیمهارت

آیین رفتار 
حرفه ای

رویکرد بخشی به رفتار حرفه ای
نگرش پیشگیرانه به سمت رفتار حرفه ای و توجه 
به بحرانهای جدید مربوط به اقتصاد دیجیتالی با 

پردازش بی درنگ

قضیه / شبیه سازی: استفاده از قضیه ها برای 
شبیه سازی گروهها با آیین نامه رفتار حرفه ای 

دو سویه

پذیرش فناوری
رویکرد مبتنی بر 

صفحه گسترده
تحقیقهای مداوم در ارتباط با فناوریهای جدید 

مربوط

شامل: تعیین منابع برای دانشجویان فعال.
کار از راه دور: طراحی پروژه هایی به صورت 

برخط یا از راه دور 

تغییر به سوی 
بهبود

تغییرهای محدود با توجه به 
قوانین و مقررات

استقبال از تغییر
شبیه سازی: مشارکت گروهها در شبیه سازی و 

جاری سازی، تجزیه وتحلیلهای هزینه و منفعت 
و مثالهایی از اجراهای موفقیت آمیز

تطبیق محتوایی از طریق 
حسابرسی غیرقابل انعطاف و 

استانداردهای حسابداری

قابل پذیرش بودن - اعتبار دهی بر مبنای ریسک 
و حسابداری بر مبنای اصول

سخنرانی: گسترش بحثهای مربوط به ریسک 
و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
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رفتار
اقتص��اد دیجیتال��ی با پ��ردازش بی درنگ، پاس��خ بس��یاری از 
تغییره��ا در رفتار حس��ابرس را می دهد. ای��ن تغییرها می تواند 
به وس��یله آموزش دهندگان حسابرسی، تسهیل و تقویت شود . 
آموزش پذیران بای��د درک کنند که اقتصاد دیجیتالی با پردازش 
بی درنگ چیس��ت و چطور بر نقش و وظیفه حسابرسان، تأثیر 
می گ��ذارد. مهمتری��ن مواردی ک��ه در این حوزه ق��رار می گیرد 
عبارتن��د از تعام��ل ب��ا مش��تری، کار کردن ب��ا گ��روه، ارتباط با 
تدوین کنن��دگان اس��تانداردها و قانونگ��ذاران و ل��زوم آم��وزش 
حسابرس��ان و تدوین ابزار جدید، مدیریت اجرای حسابرسی و 

فناوری یادگیری مربوط به هر شغل.
دانشهای فکری

آموزش حسابرس��ی باید اطمینانی ایجاد کند ک��ه آموزش پذیران، 

آن گ��روه از مفاهیم کلیدی را درک کنند که به وس��یله نرم افزارهای 
جدید پش��تیبانی می ش��ود. در این مورد، اگر چه ضرورتی ندارد که 
آموزش پذیران افراد حرفه ای در فناوری اطالعات باشند، اما آنان 
برای فعالیت در اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ باید شناختی 
بیش��تر از سطح ش��ناخت از نرم افزارهای موجود داشته باشد. آنها 
نیاز دارند بفهمند که چگونه جعبه س��یاه )کامپیوتر( این ش��واهد را 
تولید می کند تا آنها را با اس��تفاده از الگوریتمهای مش��ترک، مورد 
ارزیابی و تجزیه وتحلی��ل قرار دهند. مهمترین مواردی که در این 
حوزه قرار می گیرد، عبارتند از شناخت اصولی فناوری، حسابرسی 

فناوری، دانش حسابداری و حسابرسی و گواهینامه ها.

پذیرش آموزش حسابرسی
حسابرس��ان باید از آنچه ک��ه اتفاق می افتد و ب��ر کار آنان تأثیر 

جدول 2 - تعدیل رفتار در اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ

نمونه ابزار آموزشیرویکرد اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگرویکرد سنتیمهارت

تعامل با 
مشتریان

تعامل چهره به چهره 
تعامل سنتی با مشتریان همراه با تعامل از راه 

دور/ همکاری متوازن با مشتریان

شبیه سازی: کارگروهی شبیه سازی حسابرسی از طریق 
نقشهای حسابرس و مشتری این گروهها جهت اجرای 

شبیه سازی از ابزار برخط، استفاده می کنند.

مدیریت گروه از راه دورگروههای پای کارکار گروهی
روش راه دور: لزوم تعامل متوازن گروه حسابرسی در مورد 

اشاره شده در باال

مدیریت 
اجرای

کار حسابرسی

برنامه ریزی جهت 
حسابرسی از پیش 

تعیین شده

حسابرسیهای مداوم

تأکید بر اصول 
پذیرفته شده حسابداری 

اجرای حسابرسی به صورت پویا

توافقهای شبیه سازی شده از راه دور

مالحظات وسیعتر سنجش فرایند کسب وکار 

س��خنرانی: تعیین مراحل اجرای حسابرسی به همراه برقراری 
ارتباط با هدفهای آن

محتوا: ارائه ش��واهدی که گروهها باید تعدیلهای الزم را روی 
طرح حسابرسی اولیه انجام دهند.

شبیه سازی/ ارتباط از راه دور: کار یک حسابرس/ یک گروه از 
مشتریان شبیه سازی شده با مشارکت ایشان از راه دور

قضیه ها: معرفی افته های بین المللی با تلفیق بین کشورها

یادگیری 
فناوری شغل 

مربوط

تأکید بر آموزشهای 
وسیع و متعدد

توانایی خود آموزی با ابزار فناوری جدید
محتوا: نشان دادن مکانی خاص به دانشجویان تا بتوانند 

تعلیمات و کتب درسی را بیابند؛ ولی جزئیات ابزار آموزشی 
ارائه نمی شود 
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می گذارد، درک درس��تی داش��ته باش��ند. آموزش حسابرس��ی 
بای��د ذهنی��ت آموزش پذی��ران را ب��ه س��مت نگ��رش، رفتار و 
دانش فکری س��وق ده��د. قرار دادن این س��ه موضوع پویا در 
برنامه آموزشی حسابرسان، به ش��کل مطلوبی مزایای اقتصاد 
دیجیتالی ب��ا پردازش بی درن��گ را ثابت خواهد ک��رد. اقتصاد 
دیجیتال��ی با پ��ردازش بی درن��گ، این امکان را ب��ه مدیران و 
حسابرس��ان می دهد که روی برنامه ه��ای عملی جاری تأکید و 

دوباره به فرایندها و هدفهای آموزشی بیندیشند. 

آموزش حسابرس شاغل در اقتصاد دیجیتالی با پردازش 
بی درنگ

آموزش پذیران باید ش��ناخت کافی در مورد اطمینان مس��تمر از 
داده ها، نظارت مس��تمر بر کنترلها و ارزیابی و نظارت مس��تمر 
ریس��ک و تاثیر این موارد، بر آینده شغلی خود را داشته  باشند. 
رهنمودهای ارائه شده به وسیله مجامع حرفه ای می تواند افکار 
آموزش پذیران را به سمت خودکارسازی فرایندهای کسب وکار 

هدایت کند. 

جدول 3- تمرکز بر دانش فکری

نمونه تعلیم یا آموزش از طریق ارتباطات جمعیرویکرد اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگرویکرد سنتیمهارت

آشنایی با فناوری دانش پایه فناوری
اولیه

شناخت مفاهیم و روشهای بنیادی فناوری 
اطالعات

نظری و عملی: گسترش رویکردهای سنتی با افزودن 
مزیتها

حسابرسی فناوری 
اطالعات

حسابرسی فناوری 
اطالعات پایه 

سخنرانی: بیشتر از طریق بحثهایی در مورد ابزار تأکید بیشتر بر حسابرسی فناوری اطالعات
حسابرسی فناوری اطالعات 

عملی: شامل ارزیابی نرم افزار حسابرسی فناوری اطالعات

ابزار حسابرسی 
مبتنی بر فناوری

استفاده محدود از 
ابزار نرم افزار خاص 

حسابرسی

استفاده از کاربرگهایی که به صورت خودکار 
)اتوماتیک( تهیه شده

انجام استخراج داده ها و استفاده از ابزار 
تجزیه وتحلیل آماری

شناخت و درک سیستم جامع برنامه ریزی منابع 
بنگاه اقتصادی 

شناخت و درک مناسبی از برنامه های حسابداری

عملی: با اعمال مدیریت حسابرس از طریق 
شبیه سازی مشتری حسابرسی

<IDEA/ACL>  عملی: به کارگیری و سودمندی
سخنرانی: شناسایی روشهای آماری موجود و تهیه 

تمرینهایی با تأکید بر تجزیه و تحلیلهای پیشرفته 
و نگرش عمیق و پایه ای به بسته های آماری شبیه 

<SPSS> یا <SAS>
سخنرانی: بحث در مورد کاربرد سیستم جامع 

برنامه ریزی منابع بنگاه اقتصادی 
مثال عملی: دفترداری و استفاده از برنامه های 

حسابداری شامل کتابهایی با بازخوردهای سریع و 
حسابرسی موارد مربوط

دانش حسابداری 
و حسابرسی

ثبت و به خاطر 
سپردن واقعیتهای 
اساسی حسابداری 

و حسابرسی

توجه به مجموعه ای از دانشهای عمومی وسیع 
برای بهبود تحقیقها و مهارتهای تحصیل 

اطالعات

بررسی محتوایی/ مثال/ افته ها: مثالهایی از بحثهای 
حسابرسی و دانشجویانی که در مورد رویه ها و 

استانداردها جستجو می کنند

تأکید اولیه بر قبولی گواهینامه ها
در امتحان حسابدار 

رسمی

موفقیت در امتحانهای حرفه ای مختلف جهت 
اخذ گواهینامه های مربوط، توانایی دستیابی به 
اطالعات به موقع و منابع موجود. دانش منابع 

روز، توانایی دستیابی استخراج اطالعات و 
توانایی ایجاد سابقه یا تاریخچه

متمم ها: تأکید بر دانش پایه، اعتماد به آزمونهای روز
عملی: به کارگیری عملی و سریع اطالعات تحقیق و 

گزارشگری ترکیبی
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آموزش نگرشها

نگرش��های مورد پذی��رش حسابرس��ان در رابطه ب��ا آیین رفتار 
حرفه ای، پذی��رش فناوری، تغییر و قابلیت پذیرش براس��اس 
ی��ک الگوی ایس��تا می باش��د. حرک��ت از دیدگاههای منس��وخ 
و س��نتی در م��ورد فناوری به س��وی دیدگاه های گس��ترده تر و 
پیش��گیرانه، مستلزم این است که بتوان نحوه استفاده از برخی 
از ش��کلهای موجود ابزار آموزش��ی را تغیی��ر داد. در جدول 1، 
این ابزار آموزش��ی با ویژگیهای در ح��ال تغییر آنها و نحوه این 

تغییرها نشان داده شده است. 
آموزش رفتار

نوع واکنش حسابرسان به اندازه نگرش آنان اهمیت دارد. برای 
تغییر رفتار حس��ابرس س��نتی به مهارتهای موردنیاز در اقتصاد 
دیجیتالی با پ��ردازش بی درنگ، شناس��ایی منابع اطالعاتی و 
شبیه سازی ش��ده گروهه��ای اضافی به آم��وزش پذیران کمک 
خواهد کرد تا پاسخ ها و واکنشهای صحیح افراد مختلف را درک 
کنند. جدول 2، رهنمودهای آموزش��ی براساس این تغییرها را 

نشان می دهد.
آموزش دانش فکری- حسابداری و فناوری

دانش فکری حسابداری می تواند به دانشجویان در نحوه به کارگیری 
ابزار جدید در انجام حسابرس��ی با بیش��ترین اثربخش��ی و کارایی، 
کم��ک کن��د. ج�دول 3، دانش��های تغییریافته براس��اس نیازهای 
حسابرس��ان را به مجموعه دانش جدیدتر، مرتبط کرده است. این 
نیازها به روش��های متداول تقسیم بندی ش��ده اند و شامل نیازهای 

یادگیری براساس فناوری و سایر نیازهای یادگیری هستند.

ابزار آموزشی
روش  ی��ا  اب��زار  هرگون��ه  ب��ه  تعریف ش��ده،  آموزش��ی  اب��زار 
طراحی شده ای گفته می ش��ود که یادگیری را آسان کرده و ابزار 
الزم را برای مجموعه ای از هدفهای یادگیری، فراهم می کند. 
ابزار آموزشی شامل س��خنرانی، مطالعه قضیه )افته(، آموزش 
نرم افزار و کارکردهای عملی با آن، ارائه س��مینار در کالسهای 
درس��ی، پروژه ه��ا و دیگر ابزاری اس��ت که به طور مس��تقل یا 
به ص��ورت گروهی می تواند مورد اس��تفاده قرار گیرد. این موارد 
به منظ��ور کمک ب��ه آموزش دهندگان برای توس��عه مهارتهای 
حسابرس��ان در محیط اقتصاد دیجیتالی با پ��ردازش بی درنگ 

جمع آوری شده است. 
این ابزار آموزشی به دلیل مزایای گسترده می توانند جایگزین 
روشهای سنتی ش��وند و با شناسایی نحوه استفاده از این ابزار، 
آم��وزش حسابرس��ان در محی��ط اقتصاد دیجیتال��ی با پردازش 
بی درن��گ، بهبود می یاب��د. متداولترین این روش��ها عبارتند از 
س��خنرانی، قضیه )افته(، شبیه س��ازی گروههای حسابرسی، 
انجام حسابرسی از راه دور، یادگیری محتوایی، آموزش مکمل 

و روشهای جدید.

نتیجه گیری
ورود ب��ه بح��ث اقتصاد دیجیتال��ی با پ��ردازش بی درنگ، نکته 
مهم��ی را در حرفه حسابرس��ی مط��رح می کند ک��ه نمی توان از 
آن چشم پوش��ی کرد. آموزش حسابرسی باید با همان فرایندی 
ص��ورت گیرد ک��ه در دیگر فعالیتهای کس��ب وکار جه��ان انجام 

اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ

الزامهای جدیدی را برای آموزش حسابرسان

به همراه دارد که شامل نگرش های اخالقی

اندازه گیری ریسک و صالحیت های مدیریت

به منظور توانایی اندیشیدن و قضاوت کردن

در موقعیتهای غیرساختاری است
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می ش��ود. اس��اتید دانش��گاه، برای انجام مراحل پیش��گیرانه، 
نه تنه��ا می توانن��د به حسابرس��ان فردا در م��ورد کیفیت صنعت 
آم��وزش بدهند، بلکه می توانند زمین��ه توانمندی آنها را فراهم 
کنند تا مزایای پیشرفت رشته را نیز هرچه بیشتر به دست آورند. 
در ای��ن مقاله، تالش ش��ده اس��ت ب��ا برقراری ارتب��اط بین 
محی��ط اقتص��اد دیجیتالی با پ��ردازش بی درن��گ و مهارتهای 
موردنیاز حسابرس��ان، به غن��ای هرچه بیش��تر ادبیات آموزش 
حسابرس��ی، افزوده ش��ود. همچنین، این مقاله ابزار آموزش��ی 
جدیدی پیش��نهاد می کن��د؛ ابزاری که می تواند به آموزش��های 
س��نتی اضافه ش��ده و فرصتهایی برای آموزش پذیران در کسب 
این مهارتها، فراهم کند. افزون بر این، در مقاله چارچوبی ارائه 
شده که می تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقهای تجربی آینده 
درب��اره آموزش افراد حرفه ای مورد اس��تفاده قرار گیرد. در حال 
حاضر، نیازهای تأمین نش��ده در مورد انجام تحقیقهای تجربی 
در آموزش حسابرس��ی و در نتیجه تدریس دوره آموزشی برای 
حسابرس��ان، ش��امل نگرش ها،  صالحیتهای فنی، مهارتهای 
رفتاری و مس��یرهای آموزش��ی وجود دارد. ابزار آموزشی مورد 

بحث در این مقاله، ابزاری هس��تند که در س��الهای اخیر بیشتر 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اند و احس��اس می ش��ود که روندهای 
ج��اری در م��ورد آنها با موفقی��ت طبیعی همراه بوده اس��ت. از 
این رو ارزیابی و نظارت بلندمدت در دوره آموزش��ی ضروریست 
تا رهنمودی ب��رای حرفه در تدوین مجموعه ای از رویکردهای 

مناسب برای اقتصاد دیجیتالی با پردازش بی درنگ باشد.

پانوشتها: 
1- Real- Time Economy (RTE) 
2- Audit Education 
3- Continuous Auditing 
4- Attitude 
5- Behavior
6- Objective Knowledge 
7- Knowledge Map
8- American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA) 
9- Canadian Institute of Certified Accountants (CICA) 
10- Continuous Controls Monitoring (CCM) 
11- Continuous Data Assurance (CDA) 
12- Continuous Risk Monitoring and Assessment (CRMA) 
13- Committee of Sponsoring Organization (COSO) 
14- Internal Control System 
15- Enterprise Resources Planning (ERP) 
16- Extensible Business Reporting Language (XBRL)
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این مقاله ابزار آموزشی جدیدی

پیشنهاد می کند

 ابزاری که

می تواند به

 آموزشهای سنتی

اضافه شده و

 فرصتهایی برای

آموزش پذیران در 

کسب این مهارتها

فراهم کند




