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تأثیر فناوری اطالعات و

 ارتباطات نوپدید بر

حرفه حسابرسی

مقدمه
حسابرسی یک فعالیت کسب اطالعات است که به منظور ارزیابی حقیقت و صحت و قابل قبول بودن صورتهای مالی و همچنین تعیین 
انطباق صورتهای مالی با اس��تانداردها و قوانین الزم انجام می گیرد. با توجه به اینکه حسابرس��ان با بهره گیری از نرم افزارهای موجود 
می توانند بهره وری را افزایش دهند و گزارش��های خود را با کیفیت بهتری ارائه کنند، فناوری اطالعات و ارتباطات1 نقش بس��یار 
مهمی در حصول اطمینان از  دقت، به هنگام بودن و کامل بودن گزارشهای حسابرسی ایفا می کند (Banker et al., 2002) و به 

اطالعات مالی طیف وسیعی از استفاده کنندگان می افزاید. 
 (Grant چهارمؤسس��ه بزرگ حسابرس��ی به همراه گرن�ت تورنتون ،(Global Vision, 2006) در چش�م انداز جهانی
(Thornton پیشنهاد تحول اساسی در سیستم گزارشگری مالی را با توجه به اقتصاد و تجارت کنونی و حقایق فناوری اطالعات 
و ارتباطات و پویایی آنها، مطرح کرده اند. براس��اس این پیش��نهاد، حرفه حسابرس��ی به طور مداوم به توسعه استعدادها و تجربه و 
تخصص الزم و خدمات حسابرس��ی با کیفیت باال در آینده نیاز دارد که این مهم با اس��تخدام افراد برجس��ته و آموزش حسابرسان 
در زمینه روش��های جدید حسابرس��ی (به ویژه روشهای در حال تحول فناوری اطالعات و ارتباطات و مدلهای ارزش منصفانه2 و 

 .(Omoteso et al., 2010) اطالعات تجاری توسعه یافته) براورده می شود
تجارت الکترونیک3 و فناوری اطالعات تأثیر ش��گرفی را بر فرایند گزارش��گری شرکتها داش��ته و چالشهای جدیدی را فراروی 
حسابرسان قرار داده است . برای اینکه اطالعات مالی بی درنگ و مبتنی بر اینترنت دارای ارزش باشد، تصمیم گیرندگان نیاز دارند که 
شخص ثالثی نسبت به ایمن، دقیق و قابل اتکا بودن این اطالعات، اطمینان بخشی نماید؛ از این رو، روشهای دستی کنونی برای عصر 
الکترونیک کارامد به نظر نمی رسد. در پاسخ به این نیاز، حسابرسی مستمر4 معرفی شده است (عرب مازار یزدی و مداحی، 1388). 
انجمن حس��ابداران خبره کانادا، حسابرس��ی مستمر را روشی تعریف می کند که حسابرس��ان مستقل را قادر می سازد تا توسط 
مجموعه گزارش��های حسابرس��ی که همزمان یا کمی بعد از وقوع رویدادی منتشر می ش��ود، تأییدیه ای کتبی در زمینه موضوعی 
معی��ن مبن��ی بر صحت آن رویداد یا موضوع ارائه دهند. بدین ترتیب، برای حفظ ش��هرت و اعتبار حرفه حسابرس��ی، تغییر افکار 
حسابرسی برای حسابرسی در محیط کسب وکار الکترونیک و گزارشگری مستمر و کسب مهارتها و دانش فنی مورد نیاز برای رفع 
تقاضاهای چنین محیطی، الزامی اس��ت (بیک زاد و عس��کری، 1389). بنابراین، حسابرس��ان نیاز به آشنایی بیشتری با فناوریهای 
جدید و به روز ش��رکتها به منظور س��ازگاری روش��های حسابرس��ی صورتهای مالی صاحبکاران در انطباق با خروجی سیستمهای حسابرسی 

 .(Malaescu et al., 2013) مستمر دارند

  دکتر فاطمه صراف 
      حنانه آقاباالیی بختیار
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تأثیر خودکارسازی حسابرسی5 بر تجدید ساختار6 
در وظایف حسابرسان 

پیش��رفتهای فن��اوری مانن��د تج��ارت الکترونی��ک و تب�ادل 
الکترونیک�ی اطالع�ات7، اینترن��ت و فعالیته��ای تج��اری، 
موجب ش��د ت��ا حسابرس��ان گرای��ش بیش��تری به اس��تفاده از 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات در کار خود داش��ته باش��ند. در 
نتیجه، س��طح کارکنان مؤسسه های حسابرس��ی که از سیستم 
فناوری اطالعات و ارتباطات اس��تفاده می کنند، نسبت به سایر 
مؤسسه های حسابرس��ی ارتقا یافت. فناوری اطالعات به طور 
معمول س��اختارها را نی��ز تحت تأثیر قرار می ده��د؛ ارتباطات، 
س��اده تر و با سرعت بیش��تری در سیستمهای کامپیوتری انجام 
می شود و این امر سبب تسهیل و تسریع در فعالیتهای سازمانی 

 .(Mihalcescu & Lacob, 2008) می گردد
نتای��ج تحقی��ق (Omoteso et al., 2010) حاک��ی از آن 
اس��ت که برخی بر این باورند که مهارته��ای فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات ممکن اس��ت در س��طح حداقل الزم برای س��طح 
حرفه ای کارکنان باشد و این در حالی است که فارغ التحصیالن 
جدی��د، در زمینه مهارته��ای فناوری اطالع��ات و ارتباطات از 
دان��ش و تجربه زیادی برخوردار نیس��تند. دارابودن مهارتهای 
فناوری اطالعات و ارتباطات در س��ازمانها تا وقتی که کارکنان 
از آگاهی و هوش��مندی الزم برخوردارند، خیلی مورد توجه قرار 
نگرفته اس��ت و تنها تأکید بر این اس��ت که کارکن��ان از توانایی 
اولی��ه الزم در ای��ن زمینه برخوردار باش��ند تا ح��دی که قادر به 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان خود باشند. 
آموزش اولیه ای که افراد در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات 
در دانشگاه ها می بینند، ممکن است که ارتباط چندانی با برنامه های 
کامپیوتری و نحوه کاربرد آنها نداشته باشد. البته این موضوع نباید 
نادیده گرفته ش��ود که آموزش اولیه افراد در آموزشگاه ها در زمینه 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات موجب می ش��ود ت��ا آنها از مهارت 
اولیه ای در این زمینه  برخوردار شوند. در واقع، فرض بر این است 
که فارغ التحصیلی که از آگاهی و هوشمندی الزم برخوردار است، 
باید بتواند خود را با محیطهای فناوری در حرفه حسابرسی امروزی 
س��ازگار کند (Omoteso et al., 2010). منس�ون و همکاران 
(Manson et al.,1997)، در پژوهش��های خ��ود به این نتیجه 

رسیدند که مؤسسه های حسابرسی  به رغم وجود کاربرد مستمر 

فناوری اطالعات و ارتباطات، تغییری در سیاست استخدام8 
خود ایجاد نکرده اند. 

نتای��ج تحقی��ق (Omoteso et al., 2010) نش��ان داد که 
بس��یاری از حسابرس��ان بر این باورند که فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات عاملی ضروری در ارتقای حسابرس�ان9 به صورت 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم اس��ت و اینک��ه کامپیوت��ری ش��دن 
حسابرس��ی، تأثیر کمی بر شرایط استخدام حسابرسان جدید و 
تأثیر قابل توجهی بر ارتقای حسابرس��ان داش��ته است و اینکه 
حسابرسی کامپیوتری موجب کاهش در تعداد کارکنان دفتری و 
کارکنان غیرحرفه ای10 می گردد؛ اما موجب می ش��ود که تعداد 
کارکن��ان حرفه ای در مؤسس��ه های حسابرس��ی ک��ه از فناوری 
اطالعات و ارتباطات استفاده می کنند، افزایش یابد این نتایج، 
 (Bagnall et al., برخ��الف نتایج مطالع��ات گذش��ته اس��ت

 .1991)

در ای��ن راس���تا، یافت�ه ه��ای حاص���ل از پ�ژوه��ش بن�کر 
(Banker et al., 2002) ای��ن ای��ده را مط��رح س��اخت ک��ه 

کامپیوت��ری ش��دن و اس��تفاده از نرم افزاره�ای تخصص�ی 
حسابرس�ی11، جایگزین مناس��بی برای نی�روی کار12 است. 
یافته ه��ای دیگ��ر (Wilson & Sangster, 1992) نش��ان 
می دهد که فناوری اطالعات و ارتباطات موجب افزایش سطح 
کلی استخدام حرفه ای و موجب کاهش اندکی در تعداد کارکنان 
غیرحرفه ای ش��ده اس��ت. یک��ی از دالیلی ک��ه می تواند زمینه 
حرکت به س��وی انجام حسابرس��ی با استفاده از ابزار و روشهای 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات را فراهم کن��د، افزایش تعداد 

حرفه حسابرسی

به طور مداوم 

به توسعه استعدادها و

تجربه و تخصص الزم و

خدمات حسابرسی

با کیفیت باال در آینده

نیاز دارد
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حسابرس��ان حرفه ای و گروه بندی آنها در واحدی مستقل است 
(Omoteso et al., 2010). بنابراین، اس��تفاده از روش��های 

فناوری اطالعات و ارتباطات تا حد کمی س��اختار مؤسسه های 
حسابرسی را از لحاظ واگذاری مسئولیتهای عملیاتی به کارکنان 
تغیی��ر می دهد؛ ولی موج��ب تفاوت زیادی در سلس��له مراتب 

اصول پذیرفته شده حسابداری و حدود گزارشگری نمی شود. 
حسابرس��ان به موجب اس��تفاده از ابزار و روش��های فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات و به عن��وان نهاده��ای پردازش کنن��ده 
اطالع��ات الکترونیک��ی،  باید کامل و درس��ت بودن ش�واهد 
الکترونیکی13 را بررسی کنند و از آنجایی که بیشتر شواهد تنها 
به صورت الکترونیک در دسترس خواهند بود، حسابرسان باید 
بتوانند صحت و کفایت این ش��واهد را نیز ارزیابی کنند. توسعه 
فن��اوری اطالعات در حالی که محیط حسابرس��ی را پیچیده تر 
می سازد، زمان، ش��یوه ها و ابزار جدیدتری را نیز برای روبه رو 

شدن حسابرس��ان با کار حسابرسی فراهم می کند. به این منظور 
در ی��ک محی��ط پیچیده، اس��تفاده از روش حسابرس��ی فناوری 
اطالعات14 ضرورت بیشتری خواهد یافت )انصاری و خواجوی، 
  (Rezaee & Reinstein, 1998)1389(. رضایی و رینشتن
در تحقیق خود بیان کردند که حسابرس��ان باید در حسابرس��ی 
امور فناوری اطالعات مجموعه ای از مسائل ارزیابی کلیدی را 

نیز به شرح زیر مورد مالحظه قرار دهند: 
1- نحوه ارائه شواهد الکترونیکی

ارائه اطالعات الکترونیکی می تواند به شکلهای مختلفی انجام 
ش��ود. از این رو، حسابرسان باید روش مناسبی را انتخاب کنند 
تا از یکنواختی رویه ها در نحوه ارائه آنها اطمینان حاصل کنند. 
در واق��ع، حسابرس��ان بای��د درک کنند که ش��واهد الکترونیکی 
چگونه استخراج شده است و همچنین ثبات رویه در نحوه ارائه 
آنها را نیز مورد آزمون قرار دهند. ارائه اطالعات الکترونیکی، 
فراین��د تصمیم گی��ری حرف��ه ای حس��ابرس را در حسابرس��ی 
تس��هیل نم��وده و اطالعات به دس��ت آمده از پای��گاه داده های 
به اشتراک گذاش��ته، برای تصمیم گیری حسابرس امری حیاتی 

.(Banker et al., 2013) است
2- صالحی�ت حرفه ای در مورد ابزار مورد اس�تفاده برای 

دسترسی به شواهد الکترونیکی
حس��ابرس باید ابزار مورد اس��تفاده برای دسترس��ی به شواهد 
الکترونیکی را به طور کلی آزمون کند تا روش��های حسابرس��ی 
کامپیوتری، توانایی تجزیه وتحلیل اطالعات، تشخیص دادن 
نمونه ها و آزمون ادعاهای مندرج در صورتهای مالی را توسعه 

دهد.
3- تعریف خطاها

شواهد الکترونیکی منجر به تغییرهای کشف نشده ای می گردد 
که خطر حسابرس��ی را افزایش می ده��د. از جمله این خطاها، 
خط��ا در انتقال یا دس��تکاری عم��دی در اطالع��ات و خطا در 
تش��خیص چگونگ��ی افزای��ش اثربخش��ی کنترله��ای داخلی 
اس��ت. به منظور تعیین اثربخش��ی فعالیته��ای کنترلی، ممکن 
است حسابرس��ان آزمون کنترلها را انجام دهند؛ در این راستا، 
آزمون��ی ک��ه از طریق فن��اوری اطالعات واحد مورد رس��یدگی 

انجام می گیرد به احتمال زیاد می تواند مؤثر باشد. 
مجهز ش��دن واحد های تج��اری به تجهی��زات الکترونیکی 

برای حفظ شهرت و اعتبار 

حرفه حسابرسی

تغییر افکار حسابرسی

برای حسابرسی در 

محیط کسب وکار الکترونیک و 

گزارشگری مستمر و

 کسب مهارتها و دانش فنی مورد نیاز 

برای رفع تقاضاهای 

چنین محیطی الزامی است
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و تج��ارت الکترونیک، منجر به س��امانه های بدون کاغذ ش��د 
 .(Bierstaker et al., 2001; Vasarhelayi, 2002)

این حرک��ت به س��وی فناوریهایی مانن��د تب��ادل الکترونیکی 
اطالع��ات و انتق��ال الکترونیک��ی پرونده ها، باع��ث کم رنگ 
ش��دن سیس��تمهای س��نتی حسابرس��ی گردید. حسابرس��ان 
دیگر نمی توانس��تند به دنبال اس��ناد کاغذی باش��ند و ناگزیر از 
انجام آزمونها و جمع آوری ش��واهد الکترونیکی ش��دند. بدین 
 (Helms & ترتیب، روش��های حسابرسی آنها متحول گردید

.Mancino,1998; Bierstaker et al., 2001)

راههای تأثیرگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات بر 
حسابرسی 

فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات 
و  بررس��ی  س��ودمندی  موج��ب 
ارزیابی سیس��تمهای ش��رکتهای 
ب��زرگ می ش��ود. کنت��رل چنین 
سیس��تم هایی در زمان اس��تفاده 
از فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
فن��اوری  حسابرس��ی  طری��ق  از 
ب��ه  اطمینان ده��ی  اطالع��ات، 
ش��رکتها و فراهم آوردن حاکمیت 
ش��رکتی اس��ت. یک��ی دیگ��ر از 

منافعی که اس��تفاده از فناوری اطالع��ات و ارتباطات به همراه 
دارد، دارا بودن سیستمهای ارتباطی با سیستمهای صاحبکاران 
اس��ت که موجب می شود بررسی آسان تر و ساده تر انجام شود. 
راه ه��ای بالق��وه ای ک��ه در آن فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات 
می تواند در فرایند حسابرس��ی س��ودمند واقع ش��ود، عبارتند از 

:(Omoteso et al., 2010)

1- حسابرس�ی از راه دور15 )آزمون گس��ترده واحد تجاری از 
یک نقطه(،

2- افزایش میزان دسترسی سیستمهای هوشمند مصنوعی16 
به منظور ارزیابی ریسک، 

3- ارزیابی سیستمهای صاحب کاران، و
4- حسابرسی پیوسته )کامپیوتری( و امکانات کنترلی.

چارچوب اه�داف کنترلی برای اطالعات و فناوری های 

مرتب�ط17 (COBIT)، مدلی اس��ت برای راهب��ری فناوری 
اطالعات. مفهوم اساس��ی این چارچوب آن اس��ت که کنترل 
روی فن��اوری اطالعات از راه توجه به اینک��ه اطالعات باید 
هدف ها یا الزامهای تجاری را پشتیبانی کند، ایجاد می شود. 
چارچ��وب هدفهای کنترلی ب��رای اطالع��ات و فناوری های 
مرتب��ط ب��ه مدی��ران، حسابرس��ان و کاربران، ای��ن امکان را 
می ده��د که سیس��تمهای فن��اوری اطالع��ات خ��ود را بهتر 
درک کرده و س��طح کنترل و امنیت مورد نیاز س��ازمان خود را 
شناسایی و از طریق توس��عه مدل راهبری فناوری اطالعات 

به آن دست یابند. 
با توج��ه به پیش��رفت لحظه به لحظه محیطه��ای تجاری، 
نی��ز  توقعه��ای حسابرس��ی 
متناس��ب ب��ا این پیش��رفت 
افزای��ش یاف��ت و از جه��ت 
دیگ��ر، روش��های فن��اوری 
ارتباط��ات  و  اطالع��ات 
روزبه روز پیش��رفته تر ش��د. 
به عن��وان  نی��ز  حسابرس��ی 
سیس��تم  و  تج��ارت  زب��ان 
را  خ��ود  بای��د  اطالعات��ی، 
جدی��د  فناوری ه��ای  ب��ا 
هماهن��گ س��ازد ت��ا بتواند 
درخدمت اس��تفاده کنندگان مالی باش��د. فن��اوری اطالعات، 
آم��وزش حسابرس��ی را نی��ز متح��ول کرده اس��ت. ب��ا وجود 
ای��ن، ه��رروز حسابرس��ان ش��اهد گس��ترش فناوری هایی نو 
در حرفه خود هس��تند که باید ضمن ش��ناخت آنه��ا، بهترین 
بهره را از آن ببرند )دهقان نیس��تانکی و همکاران، 1391(. 
بنابرای��ن، حسابرس��ان ب��ا وجود افزایش س��رعت پیش��رفت 
در زمین��ه فن��اوری باید خ��ود را با فناوری های جدید س��ازگار 
نمایند. در نتیجه، مؤسس��ه های حسابرس��ی که از روش��های 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات در کار خود اس��تفاده می کنند، 
مش��تریان بیش��تری خواهند داش��ت. چنین وضعیتی موجب 
ایجاد رقابت در مؤسس��ه های حسابرس��ی می گردد که از ابزار  
فناوری اطالعات و ارتباطات در مقایسه با سایر مؤسسه های 

حسابرس��ی اس��تفاده می کنند .



13
93

ور 
ری

شه
 7

2 
ره

ما
ش

84

نتیجه گیری
با وجود تغییر س��ریع فناوریها، حسابرسان باید با تغییر فناوری 
و تأثیر برسیستم پردازش داده ها در کامپیوتر صاحبکار، همگام 
ش��وند. این تغییر فناوری موجب تغییر در روشهای حسابرسی 

حسابرسان نیز می شود. مسائل مربوط به اینترنت و اکسترانت 
پیچیده تر ش��ده اند و حسابرسان نیز باید نقش مهمی را در همه 
جنبه های مربوط به کس��ب وکار ش��رکتها ایف��ا کنند. همچنین، 
اکثر معامالت حس��ابداری باید به زودی به ش��کل الکترونیکی 
درآید که این موضوع بیانگر اهمیت تأثیر اس��تفاده از روش��ها و 

ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات است. 
پ��ردازش  روش  الکترونیک��ی،  تج��ارت  از  اس��تفاده  ب��ا 
معام��الت تج��اری تغیی��ر یافته و منجر به این ش��ده اس��ت 
ک��ه حسابرس��ان در حسابرس��ی سیس��تمهای کامپیوت��ری با 
اس��تفاده از روش��های فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات، یک 
گ��روه متخصص ب��ه امورفن��اوری اطالعات را در مؤسس��ه 
حسابرس��ی خ��ود ایج��اد کنن��د ت��ا از ای��ن طری��ق بتوانند با 
چالش��هایی مقابل��ه کنند که در مس��ائل مرب��وط به پردازش 
معام��الت مال��ی صاحبکارانی که از سیس��تمهای پیش��رفته 
الکترونیک��ی اس��تفاده می کنند، مواجه می ش��وند. بنابراین، 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات ی��ک نق��ش برجس��ته در 
نق��ش حسابرس��ان و گزارش��های حسابرس��ی  ش��کل گیری 
و همچنی��ن س��اختار س��ازمان های حسابرس��ی دارد ک��ه در 
صورت اس��تفاده وسیع از ابزار و روشهای فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات در حسابرس��ی، منجر به کاه��ش تعداد کارکنان 
غیرحرف��ه ای و کم تجربه و افزایش تع��داد کارکنان حرفه ای 
می گ��ردد. حسابرس��ی کامپیوت��ری باع��ث تجدی��د س��اختار 
تخصص��ی حسابرس��ان و ایج��اد حسابرس��ان متخص��ص از 

جمله حسابرس��ان فناوری اطالعات ش��ده اس��ت.
از مهارته��ای فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات می ت��وان 
دریاف��ت ک��ه گرچ��ه تأثی��ر غیرمس��تقیم کم��ی بر اس��تخدام 
حسابرس��ان جدی��د دارد؛ ام��ا بر ارتق��ای حسابرس��ان تأثیر 
قابل توجه��ی دارد. ب��ه لح��اظ جهت گیری های آین��ده تأثیر 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات ب��ر حسابرس��ی، مطالعات 
نش��ان می دهد که روش��های مربوط به حسابرس��ی مستمر، 
ه��وش مصنوع��ی و هدفه��ای کنترل��ی ب��رای اطالع��ات و 
فناوریه��ای مرتب��ط در آین��ده نزدیک رو به افزایش اس��ت 
و اینک��ه حسابرس��ان هن��وز ه��م ب��ه نرم افزاره��ای جدی��د 
حسابرس��ی در کار خ��ود نیاز دارن��د تا بتوانند درک درس��تی 
از کس��ب وکار صاحبکاران خود داش��ته باشند و نیز از توانایی 

به لحاظ جهت گیری های

آینده تأثیر فناوری اطالعات

 و

 ارتباطات

 بر

 حسابرسی

مطالعات نشان می دهد که 

روشهای مربوط به

حسابرسی مستمر

هوش مصنوعی و 

هدفهای کنترلی

برای اطالعات و

 فناوریهای مرتبط

در آینده نزدیک 

رو به افزایش است
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الزم ب��رای مقابله ب��ا پیچیدگی های سیس��تمهای اطالعاتی 
صاحبکاران خود برخوردار باش��ند.

پانوشتها:
1- Information and Communications Technology (ICT)
2- Fair Value Models
3- E-commerce
4- Continuous Auditing
5- Audit Automation
6- Restructuring
7- Electronic Data Interchange (EDI)
8- Recruitment Policies
9- Auditors Promotion
10- Non-professional Staff
11- Specialised Audit Software`
12- Labour
13- Electronic Evidence
14- Information Technology
15- Remote Auditing
16- Artificial Intelligence Systems (AIS)
17- Control Objectives for Information and Related 
Technology
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