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عصر دیجیتال و فرصتهایی برای حسابداران


 	 ترجمه :زهرا نوری

دنیای کسبوکار در دهههای گذشته دستخوش تغییرات

مســتقیمی بین بســترهای وامدهی بهمنظور سادهسازی

زیادی شده است و در دهه آینده نیز شاهد دگرگونی و

برنامههای اعتباری فراهم آورد ).(KPMG, 2015

تحول بیشتر در صنعت ازطریق پیشرفتهای فناوری
خواهد بود ).(Doraismy & Stalley, 2016

این مقاله در مورد پیشرفتهای مختلف فناوری ازجمله
کالنداده ،زنجیرهبلوکــی 4و بیتکویــن ، 5پردازش

پیدایــش صنعت فینتــک (FinTech) 1بهواســطه

ابــری ، 6زبان گزارشــگری تجاری توســعهپذیر

شــرکتهایی بهرسمیت شناخته شــد که از فناوری جدید و

) ، (XBRLفنــاوری تلفــن همراه ،هــوش مصنوعی،

نواوری بهمنظور رقابت در بازار اســتفاده میکنند .رشــد

فناوری پهپاد  ،برنامههای نرمافزاری جدید و رسانههای

جهانــی صنعت فینتک در ســال  2015حــدود  ٪75بود

اجتماعی بحث میکند.
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که به مبلغ 22/3میلیارد دالر امریکا (براســاس آمارهای

این پیشــرفتها بههمراه اهمیت صالحیتهای رفتاری،

موسسه اکســنچر )2015 ،2بود و انتظار میرود تا سال

مانند اقدام اخالقی و قانونی ،بهکاربستن قضاوت حرفهای

 2025بــه  305میلیارد دالر برســد .در سراســر جهان،

و هوش هیجانی ،چالشــها و فرصتهای زیــادی را برای

شــرکتهای فینتک گستره وسیعی از تامین مالی ازجمله،

اعضای تازهوارد و فعلی این حرفه بههمراه خواهد داشت.

قــرض گرفتن پول ،ارز خارجی ،انتقــال بینالمللی پول،
تایید اعتبــار چندعاملی و راهحلهای امنیتی پرداخت برای

کالنداده و تحلیلگری دادهها

برنامههای همــراه ،تجارت الکترونیک و مشــاوره مالی

در سالهای اخیر واژه کالنداده بهمیزان چشمگیری

) 3 (ACCA, 2016را پوشش میدهند.

در دنیای کسبوکار ظهور پیدا کرده است ،همانطور که

صنعت فینتک بر ســامانهها و فرایندها در بخشــهای
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کمی و کیفی که برای
تحلیلگری دادهها و تکنیکهای ّ
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مختلف کســبوکار ،ازجمله حسابداری)(ACCA, 2016

تحلیل کالنداده بهکار میروند ،کسبوکار روزانه را دربر

تاثیرگذار اســت .بهعنوان نمونه ،شرکتهای نوپای تازهوارد

گرفتهاند .تحلیلگری دادهها شامل استخراج ،طبقهبندی و

به صنعت فینتــک در حوزههایی ازجمله مدیریت دارایی،

بررسی دادهها برای کشف الگوهای پنهان ،همبستگیهای

محافظت در برابر کالهبرداری و بانکداری خردهفروشــی

ناشناخته ،روند بازار ،اولویتهای کارفرما و دیگر اطالعات

خدمت ارائه میدهند .شرکتها بهواسطه پیشرفت و توسعه

سودمند برای کسبوکارها است ).(Galetto, 2017

فنــاوری در زمینه نرمافزار ،تخصــص کاربر ،و دادهکاوی،

ابزار تحلیلگری دادهها فرصتهای گستردهای را برای حرفه

بهدنبــال تنظیــم مجدد طراحــی و ارائه خدمات هســتند

حسابداری ازجمله شناســایی بدهیهای مشکوکالوصول و

) .(ACCA, 2016نرمافزار حسابداری میتواند پیوندهای

الوصــول ،واکنش در برابر خطــرات کالهبرداری ،افزایش
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کارایی و اثربخشــی حسابرســی و ارزشافزوده برای فرآیندهای

فعالیتهای زیادی در جهت پردازش ،اصالح و کنترل معامالت

تجاری مشــتریان ایجاد میکند .حســابداران و حسابرسان باید

انجــام میدهند و اگر از این فناوری بهطور گســترده اســتفاده

طرز تفکر خــود را از گذشــتهنگری به آیندهنگری ،محاســبه و

شــود ،میتواند تغییرات درخورتوجهی را بهوجود آورد .نقش

پیشبینی آینده تغییر دهند ).(Pan & Seow, 2016

حسابرسی میتواند در زنجیرهارزش باالتر برود و بیشتر تبدیل

بیتکوین و زنجیرهبلوکی

به یک نقش راهبری شود ).(Irvine, 2016
فرصتهای جذابی برای حسابداران دادگاهی نیز وجود دارد:

در مورد ارز رمزنگاریشده بیتکوین ،اولین ارز دیجیتال

این فناوری میتواند بررســی جامعی از همه معامالت فراهم

غیرمتمرکز ،هجمه تبلیغاتی زیادی وجود دارد .بیتکوین

آورد و بهگرداوری ،حفظ و اعتبارســنجی شــواهد کمک کند.

این امکان را میدهد تا پرداختهای برخط از یکحساب

این امر موجب خواهد شد که بهمیزان زیادی مدتزمان انجام

بهحساب دیگر بدون انتقال از یک موسسه مالی انجام شود

بررسیهای دادگاهی کاهش یابد.

) .(Raymaekers, 2014استفاده از ارز بیتکوین دارای
مزیتهای زیادی ازجمله سرعت ،امنیت ،هزینه و سهولت
معامالت است ).(Raymaekers, 2014
شــرکتهای نوپایی که بر زنجیرهبلوکی تمرکز میکنند ،یعنی
فناوری که از بیتکوین پشتیبانی میکند ،درحالحاضر بیش از
 1/2میلیارد دالر در ســرمایهگذاری داشتهاند ).(Shin, 2017

حسابداران و حسابرسان
باید طرز تفکر خود را

فنــاوری زنجیرهبلوکــی ،باعــث افزایش کارایی و شــفافیت

از گذشتهنگری

راهبری ،تسویه حسابهای مالی و امنیتی و فرایندهای پاکسازی
مالی میشود .بنابراین ،زنجیرهبلوکی برای کسبوکارهایی که

بهآیندهنگری

بهطور قانونی در فضای بیتکوین مشــارکت دارند بسیار مورد
توجه است ).(Perdana, Robb, Birt, 2016

تغییر دهند

دادههــای زنجیرهبلوکــی کــه ریشــه در پایگاههــای داده
توزیعشده دارند ،به بلوکهایی تقسیم میشوند و بهطور مستمر
بلوکهای متوالی جدید بهآن اضافه میشوند ).(Swan, 2015
این بلوکها با اســتفاده از امضاهای رمزنگاریشده بههم پیوند

پردازش ابری

تراکنشــها میشــود .براســاس مطالعه جدید براورد میشود

از راهدور با میزبانی اینترنت بهمنظور ذخیرهسازی ،مدیریت و

که طی پنجســال ،زنجیرهبلوکــی با سادهســازی فرایندهای

پردازش دادهها درعوض استفاده از کامپیوترهای خدمترسان

حسابداری و حسابرســی بتواند موجب صرفهجویی در مخارج

محلی است که پیامدهای مهمی را در چگونگی انجام

بهمیزان  16میلیارد دالر شود ).(ACCA, 2016

کسبوکار شرکتها بههمراه داشته است ).(Dunbar, 2017

فناوری زنجیرهبلوکی ،توانایی دگرگونســازی همه صنایع

مزیــت بزرگ پــردازش ابری برای شــرکتها این اســت که

را دارد ) (ACCA, 2016و بهاینوســیله ،میتوانــد هــم

عملکــرد خدمــات موجــود فنــاوری اطالعات را بــدون نیاز

چالشــها و هــم فرصتهایی را بــرای حرفه حســابداری ایجاد

بهکامپیوتــر رومیــزی اختصاصــی ،نرمافــزار ،هزینههــای

کند .نیاز بهبعضی از نقشهای حســابداری و حسابرسی را رفع

زیرســاخت و شــبکههای محلی فراهم میکنــد (Marston,

میکند زیرا نیازی بهتایید هر معامله نخواهد بود .حســابداران

) .2011همچنین فرصتی را برای کسبوکارها فراهم میآورد
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خوردهانــد که موجب تاریخدارشــدن و قابلیت ضددســتکاری

پردازش ابری ،استفاده از شبکهای از کامپیوترهای خدمترسان
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تا بهظرفیتهای بیشــتری دسترسی پیدا کنند ،که درغیر این

حسابرسی ،باید فرایند تهیه گزارش زبان گزارشگری تجاری

شــرایط این دسترسی امکانپذیر نیست .پردازش ابری همه

توسعهپذیر را درک کنند ).(Pan and Seow 2016

کســبوکارها را متحول میکند و پیامدهای زیادی را برای
بخش حسابداری بههمراه دارد ).(Riddell, 2016

زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر

فناوری تلفن همراه و مراکز اطالعرسانی اینترنتی

دیگر از تلفنهای همراه تنها بهعنوان ابزاری برای برقراری
ارتباط استفاده نمیشود .برخی از گزارشها نشاندهنده آن

درحالحاضر زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر ،استاندارد

است که  ٪79از اینترنت بهزودی در تلفنهای هوشمند و

بینالمللی آزاد برای گزارشگری دیجیتال کسبوکار ،در

کامپیوترهای دستی مصرف میشود ).(Bullock, 2017a

چند حوزه گزارشگری ازجمله دانمارک ،ژاپن ،سنگاپور ،کره

کسبوکارها بهطور فزایندهای از این فناوری برای انجام

جنوبی و ایاالت متحد الزامی و در کشورهای دیگر ازجمله

فعالیتهای روزمر ه مانند پرداخت صورتحساب ،صورتحساب

استرالیا ،آلمان و هلند اختیاری است.

مشتریان و دسترسی بهنرخهای ارز استفاده میکنند.

اطالعــات ارائهشــده در گزارشــهای زبان گزارشــگری

درنتیجه ،بسیاری از کسبوکارها بهجای کامپیوترهای

تجاری توسعهپذیر برای کامپیوتر خواندنی است و دسترسی

رومیزی در فناوری تلفن همراه سرمایهگذاری میکنند.

به آنها بهمنظور تحلیل آســان اســت .این موضوع ،تبادل

درحالحاضر ،بسیاری از کسبوکارهای کوچک ،تنها از

الکترونیکی دادههای مالی بین موسسهها را آسان میسازد

فناوری تلفن همراه برای مدیریت کسبوکار خود استفاده

و بــه کاربران این امکان را میدهد کــه فعالیتهای مختلف،

میکنند ).(Bullock, 2017b

از مشــاهده تا تحلیل دادهها را انجــام دهند (Harris and

موسســههای حســابداری برای ادامه رقابت در بــازار ،باید

)Morsfield 2012; Efendi, Park, and Smith, 2014

مطمئن شــوند که مرکز اطالعرســانی آنها بهدستگاههای تلفن

زبان گزارشــگری تجاری توســعهپذیر دارای برچسبهای

همراه پاســخ میدهــد .اگر مرکز اطالعرســانی یک موسســه

منحصربهفردی اســت که عنوانهای حساب را تعریف میکند

حســابداری با تلفن همراه سازگاری نداشته نباشد ،گوگل با دادن

و در ارتبــاط با هر خطردیف گزارش مالی اطالعات مربوط را

رتبه پایین به آن مرکز آن را جریمه میکنند ).(Bullock, 2017

ارائــه میدهد و برای کاربران درک هــر خطردیف از گزارش
مالی را امکانپذیر میسازد (Ghani, Laswad and Tooley

).2011,Vasarhely, Chan and Krahel, 2012

فناوریهای هوش مصنوعی و پهپاد

درحالحاضر ،از هوش مصنوعی در بخشهای گستردهای

ایــن ویژگی همچنین برای کاربران این امکان را فراهم

از صنایع ،ازجمله مراقبتهای بهداشــتی تا معادن اســتفاده

مــیاورد تــا بهراحتی عملکــرد یک شــرکت را طی زمان

میشود .بخشهای حسابداری و امور مالی نیز متاثر از وجود

مقایســه کنند و تصمیمگیری بهتر را امکانپذیر میســازد

اتوماســیون ارائهشده توسط ســامانههای یادگیری خودکار

).(Baldwin and Trinkle 2011

شدند .بسیاری از کسبوکارها از رباتها و فناوریهای رباتیک
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از آنجایی که زبان گزارشــگری تجاری توســعهپذیر برای

برای ایفای نقشــهایی مانند محاســبات و تحلیــل دادهها

پشــتیبانی از نیازهای گزارشگری مشتری استفاده میشود،

اســتفاده میکنند .فناوری پهپادها نیز با افزایش حسابرسی

دانش زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر برای حسابداران

روزانه یا ارزیابی داراییها در صنایعی مانند معادن و کشاورزی

اهمیت فزایندهای پیدا میکند .حســابداران در رابطه با تهیه

به سیستم حسابداری و حسابرسی ملحق شدند.

گزارشهای مالی زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر بهمنظور

از فنــاوری پهپاد نیز بــرای ارزیابی موجودی کاال اســتفاده

آگاهــی از تاثیر این گزارشــگری بر رویههای حســابداری و

میشود که راهحلی ارزانتر و مطمئنتر را برای انجام این فعالیتها
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) ،(YouTubeحاشیهنویسی اینترنتی ) (Blogsگروههای

بسیاری از کسبوکارها
از رباتها و فناوریهای رباتیک
برای ایفای نقشهایی مانند
محاسبات و تحلیل دادهها
استفاده میکنند
در حوزههای پرخطر ارائه میدهد ).(Ovaska-Few, 2017

نرمافزار جدید

در عصر دیجیتال ،شرکتهای تولیدکننده نرمافزار ،فرصتهای
زیادی را برای آسانسازی کارها و افزایش بهرهوری

کسبوکارها فراهم میکنند ) .(Savilla, 2014همچنین،
برنامههای زیادی وجود دارند که بهطور ویژه برای استفاده
در حسابداری گسترش داده شدهاند.
درحالحاضــر ،نرم افــزار جدیدی وجــود دارد که امکان
تبدیل دادههای مختلف از منابع نرمافزاری مختلف را فراهم
میکند .بهعنوان مثال ،یک شــرکت نیوزیلندی نرمافزاری
را تولید کرده اســت که به حســابدار اجازه میدهد اطالعات

گفتگو و موارد دیگر در نقش یکی از مهمترین ابزار بازاریابی
برای کسبوکارها ظاهر شدهاند .این نقش مزیتهای زیادی را
برای کسبوکارها ،ازجمله افزایش شناخت نام تجاری ،تقویت
اعتماد به نام تجاری ،و نرخ تبدیل فروش باال (درصد تعداد
خریداران به تعداد مراجعهکنندگان) را بهدنبال دارد .شرکتهای
حسابداری از رسانههای اجتماعی برای ارتقای نمایه خود و
کمک بهفرصتهای شبکهسازی استفاده میکنند ).(Alter, 2013
پیشــرفتهای فنــاوری ذکرشــده برای حرفه حســابداری
پیامدهای مهمی دارد .افــزون براین ،توجه به چگونگی اثر
فناوری بر کارکردهای حســابداری ،مالحظات گستردهتری
ازجمله موارد زیر را دربرمیگیرد:
• حسابداران چگونه فعالیتهای اقتصادی خالق را گزارش
میکنند (بهعنوان مثال ،منابع غیرسنتی)؟
• نقش حسابداری در اقتصاد رمزنگاریشده چیست؟
• چگونه حسابداران از شکلهای جدید رفتار انسانی استقبال
و در اداره و سازماندهی روشهای جدید مشارکت میکنند؟
پرداختن بهاینگونه پرسشــها برای حرفه حســابداری هم
چالش و هم فرصت است.

پانوشتها:

1- Financial technology
2- Accenture

3- Association of Chartered Certified Accountants
4- Blockchain
5- Bitcoin

مشــتری را از چندیــن منبع بهدســت آورد ،دادهها را بهیک

6- Cloud Computing

قالب واحــد از داده تبدیــل کنــد ،و بهنرمافزارهای مختلف

7- Drone

انتقال دهد .این کار بهمیــزان زیادی موجب صرفهجویی در

8- Big Data

وقت حسابداران میشــود و درنتیجه زمان بیشتری را برای

9- Arithmo, MYOB, NetSuite, Quick Books, Sage 50,
Wave, and Xero

).(Black, 2014

رسانههای اجتماعی

طی دهه گذشته ،رسانههای اجتماعی مانند توییتر )،(Twitter

فیسبوک ) ،(Facebookلینکداین ) ،(LinkedInیوتیوب
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