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کالوس شواب (Klaus Schwab) بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016 گفت که جهان در حال ورود به انقالب صنعتی چهارم است و 
مشخصه آن مجموعه ای از فناوریهای جدید است که به طور اساسی شیوه زندگی، کار، و ارتباط انسانها را تغییر می دهد. وی اشاره کرد که جهان 
شاهد پیشرفتهای فناوری در زمینه هایی مثل هوش مصنوعی، آدم ماشینی، اینترنت اشیا، وسایط نقلیه خودکار، چاپ سه بعدی، فناوری نانو، 

فناوری زیستی، و پردازشگری کوانتوم است- که می تواند همه صنایع در همه کشورها را دگرگون سازد.
موسســه های بزرگ حسابرســی از این چشم انداز، تا آنجا که به اســتفاده از فناوری در انجام حسابرسی مربوط اســت، استقبال کردند. طبق 
گزارشــهای منتشرشــده در سال 2017، حرفه حسابداری به تقریب 3 تا 5 میلیارد دالر در ســال برای فناوری خرج می کند و خرج فناوری اکنون 
یکی از هزینه های پایه ای این موسسه هاست. رئیس موسسه دیلویت گفته است: "فکر می کنم در 5 یا 6 سال آینده حرفه حسابداری و حسابرسی 

بیش از آن چه در سی سال گذشته تغییر کرده است، تغییر خواهد کرد."
ابزار فناوری جدید این امکان را فراهم ســاخته اســت که حسابرســان وظایف زمان بر را که بیشتر دستی و سرراســت هستند، خودکار سازند. 
درنتیجه، حسابرسان ممکن است زمان بیشتری برای آزمون دقیقتر عرصه های پیچیده تر و با ریسک باال داشته باشند که نیازمند قضاوت بیشتر 
و دربرگیرنده ســطوح باالتری از ابهام در براورد است. ابزار فناوری جدید به حسابرسان امکان می دهد تحلیلگری پیشرفته ای انجام دهند که به 

آنها آگاهی بیشتر و بینش عمیقتری نسبت به عملیات صاحبکار می دهد. 
پیشــرفتهای فناوری پیامدهای مهمی برای حرفه حسابرسی داشــته است. حسابرسان از آن به عنوان اهرمی برای بهبود کیفیت حسابرسی و 
حمایت از سرمایه گذاران، معیاری برای تعیین مهارتهای الزم برای حسابرسان، و ابزاری برای تغییر ترکیب و ساختار گروه های حسابرسی و مدل 

کسب وکار موسسه حسابرسی استفاده می کنند.
پیش بینی می شــود که حسابرســی در آینده ممکن است سطح اطمینان بیشتری نسبت به سطح امروز که »اطمینان معقول« است فراهم کند، 
چرا که حسابرســان ممکن اســت بتوانند 100درصد تراکنشــهای صاحبکاران را بررسی کنند. امکان دسترســی به موقع و استاندارد به داده های 
صاحبکاران ممکن اســت به حسابرسان فرصت دهد به ســمت رویکرد حسابرسی و نظارت مستمر جهتگیری کنند. و دسترسی به اطالعات در 
دامنه گســترده تر به کمک ابزار فناوری، این زمینه را فراهم می سازد که حسابرسان خدمات اطمینان بخشی را فراتر از صورتهای مالی ارائه کنند؛ 

شامل امنیت سایبری و گزارشگری پایداری.
برای دانشجویان حسابداری امروز- حسابرسان فردا- مهم است که درباره دنیای درحال تحول فناوری با اطالع باشند. موسسه های حسابرسی 
در آینده درپی اســتخدام دانش آموختگان بااســتعدادی هستند که در کنار توان علمی، فناوری، مهندسی، و ریاضیات، توانایی کار با حجم باالی 
داده ها داشــته باشــند و مهارتهای تحلیلی بسیار قوی از خود نشان دهند. مدرسان حســابداری باید خود را آماده سازند و چنان مهارتهایی را به 

دانشجویان خود بیاموزند که آنها را برای ورود به محیط حسابرسی به سرعت درحال تغییر آماده سازد. 
پرورش حسابرســان نسل آینده، در گرو درک و شناخت مدرسان حســابداری از تحوالت آینده فناوری و پیامدهای آن برای حرفه حسابداری 

و حسابرسی است. 



چاپ مقاله ها الزامًا به معنای همسویی مجله با نظرهای نویسندگان نیست.

حسابرس در ویرایش ادبی مقاله ها و یکدست کردن رسم الخط آنها آزاد است، اما در مورد ویرایش اساسی 

با نویسندگان مشورت خواهد کرد.
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 از مشروح خبرهای حرفه در این 

بخش آگاه شوید.

 بازبینی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در زمینه حسابداری گروه 
در  بازخورد  دریافت  خواستار   )IASB) حسابداری  بین المللی  استانداردهای  هیئت 
شامل   گروه ،  حسابداری  برای   (IFRS) مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  مورد 
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 10 (IFRS 10) با عنوان »صورتهای مالی تلفیقی«، 
و  مشترک«  »توافقهای  باعنوان   (IFRS 11)  11 مالی  گزارشگری  بین المللی  استاندارد 
منافع در سایر  »افشای  با عنوان   (IFRS 12) بین المللی گزارشگری مالی 12  استاندارد 

واحدهای گزارشگر« شده است. 
درخواســت برای اطالعــات به عنوان بخشــی از بازنگری پس از اســتقرار (PiR) این 

استانداردها منتشر شده است. 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی یادشده برای دوره های گزارشگری ساالنه از اول 

ژانویه 2013 یا پس از آن الزم االجرا بوده اند. 
درخواســت برای اطالعات که به تازگی منتشر شده اســت، به دنبال دریافت بازخورد درباره 

به کارگیری استانداردها و اطالعات ارائه شده به استفاده کنندگان صورتهای مالی است. 
هیئت از بازخورد درخواست برای اطالعات برای تعیین نیاز برای اقدام بعدی استفاده خواهد 

کرد. 
مهلت ارسال نظرات تا 10 مه 2021 تعیین شده است.

13
99

ی 
و د

ذر 
1 آ

10
ره 

ما
ش

4



 پاسخ فدراسیون به سند مشورتخواهی بنیاد درباره گزارشگری پایداری
بین المللی  استانداردهای  بنیاد  مشورتخواهی  سند  به  را  خود  مثبت  پاسخ  به تازگی   (IFAC) حسابداران  بین المللی  فدراسیون 
گزارشگری مالی در مورد گزارشگری پایداری اعالم کرد که در پاسخ به این پرسش بود که آیا تشکیل هیئت استانداردهای بین المللی 
پایداری برای هدایت سامانه جهانی منسجم گزارشگری شرکتی یکپارچه الزامی است و می تواند فضای پراکنده فعلی را برای اطالعات 

پایداری عقالنی کند یا خیر.
فدراســیون با تکرار محتوای فراخوان اقدام در ســپتامبر 2020 با عنوان ارتقای گزارشگری شرکتی: مسیر رو به جلو، فراخوانی 
را برای تشــکیل هیئت جدید در کنار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری زیرمجموعه بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی منتشر کرد. 
هیئت پیشنهادی، به درخواست فوری و فزاینده سرمایه گذاران، سیاست گذاران و مراجع انتظام بخشی برای سامانه گزارشگری پاسخ 
خواهد داد که اطالعات مقایسه پذیر، اتکاپذیر و درخور اعتماد در رابطه با ارزش افرینی کسب وکار، توسعه پایدار و انتظارات درحال تحول 

ذینفعان ارائه می دهد.
برای مطالعه پاسخ فدراسیون به مشورتخواهی بنیاد به صفحه اول مرکز اطالع رسانی اینترنتی حسابرس، پیوند »منابع جدید« مراجعه 

کنید.

 انتشار رهنمود درباره استاندارد ابزار مالی بخش عمومی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی اصالحات غیرالزام اور برای استاندارد بین المللی 
حسابداری بخش عمومی41 (IPSAS 41) با عنوان ابزار مالی را منتشر کرد تا الزاماتی را برای شناسایی، طبقه بندی، و اندازه گیری 

گستره ای از ابزارهای مالی مهم بخش عمومی شرح دهد. 
اصالحات غیرالزام اور در این رهنمود، خروجی نهایی پروژه ابزار مالی بخش عمومی (PSSFI) هیئت اســتانداردهای بین المللی 
حســابداری بخش عمومی است که برای چهار گروه مهم در بخش عمومی شامل ذخیره طال، ارز در گردش، سهم اشتراک در صندوق 

بین المللی پول (IMF) و حق برداشت مخصوص (SDRS) در بخش عمومی به کار می رود. 
در این رهنمود تصریح شده است که اقالمی از بخش عمومی که به عنوان دارایی یا بدهی مالی تعریف شده اند، باید با استفاده از اصول 

استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در حسابها ثبت شوند.
این اصول در رهنمود شرح داده شده اند تا به بهبود اطالعات مالی ارائه شده در زمینه ابزارهای مالی بخش عمومی کمک کنند. 

سند پرسش وپاسخ پس از این بیانیه منتشر خواهد شد تا اطالعات زمینه ای بیشتری را ارائه دهد.

 انتشار سومین بخش از مجموعه آموزشی شش قسمتی مبارزه با پولشویی 
سومین  به تازگی   (ICAEW) ولز  و  انگلستان  خبره  حسابداران  انجمن  به همراه   (IFAC) حسابداران  بین المللی  فدراسیون 

بخش از مجموعه آموزشی مقابله با پولشویی: مبانی (AML) با عنوان: »بخش 3: تشکیل شرکت« را منتشر کرد.
این سند بخشی از یک مجموعه کوتاه شش ماهه است که به حسابداران کمک می کند تا درک خود در مورد نحوه پولشویی، ریسکهایی 
که با آن روبه رو می شــوند، و آن چه را که می توانند برای کاهش این ریسکها و داشتن سهم سازنده درجهت منافع عمومی انجام دهند، 

افزایش دهند.
بخش سوم، تشکیل شرکت را بررسی می کند که یکی از خدماتی است که توسط حسابداران حرفه ای انجام می شود و دارای بیشترین 

حساسیت برای خطر پولشویی است. 
مجموعه مبارزه پولشــویی: مبانی، به این منظور که در ســطح جهان مرتبط باشــد، از رویکرد مبتنی بر ریسک کارگروه اقدام مالی 
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(FATF)، ناظر جهانی پولشــویی و تامین مالی ترویســم، به عنوان نقطه شــروع اســتفاده می کند. این گزارش در مرکز اطالع رسانی 

حسابرس، در صفحه »منابع جدید« در دسترس است.

 انتشار سند پشتیبان برای ارزیابی تحریف بااهمیت هنگام استفاده از ابزار و فنون خودکار
پرسشهای  غیرالزام اور  به تازگی سند   (IAASB) اطمینان بخشی  و  بین المللی حسابرسی  استانداردهای  هیئت  فناوری  کارگروه 
استاندارد بین المللی  با  پرتکرار درباره استفاده از ابزار و فنون خودکار در شناسایی و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت در تطابق 
حسابرسی 315 )تجدیدنظرشده در سال 2019(  (ISA 315) باعنوان شناسایی و ارزیابی ریسک تحریف بااهمیت را منتشر کرده 

است.
این سند به حسابرسان در درک انواع ابزار و فنون خودکار که ممکن است مورداستفاده قرار بگیرد، و چگونگی استفاده از آنها، در انجام 
رویه های ارزیابی ریســک کمک می کند. همچنین این ســند به مالحظات مربوط به اســتفاده واحدتجاری از یادگیری ماشین یا هوش 

مصنوعی هنگام انجام رویه های ارزیابی ریسک می پردازد.
برای مطالعه این سند پرسشهای پرتکرار به صفحه اول مرکز اطالع رسانی اینترنتی حسابرس، پیوند »منابع جدید« مراجعه کنید.

 نظرخواهی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری درباره الزامات جدید حسابداری
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی یک نظرخواهی همگانی راجع به الزامات احتمالی جدید حسابداری 

برای ادغام و تملک شامل شرکتهای همگروه و ترکیبات تجاری زیر کنترل مشترک منتشر کرد.
هیئت براین باوراست که زمانی که منافع اطالعات برای سرمایه گذاران بیشتر از هزینه تهیه آنها باشد، شرکتها باید اطالعات مشابهی 

در مورد ترکیبهای تجاری مشابه ارائه دهند.
هیئت به ویژه پیشــنهاد می کند که زمانی که ترکیبهای تجاری زیر کنترل مشــترک بر سهامداران خارج از گروه تاثیرگذار است، شرکت 

باید اطالعات با ارزش منصفانه ارائه دهد.
این پیشــنهاد با الزامات موجود در استاندارد بین المللی گزارشــگری مالی 3 (IFRS 3) در مورد ادغام و ترکیب میان شرکتهای 

غیرمرتبط سازگار است.
هیئــت در همه دیگر موارد، پیشــنهاد می کند که اطالعات ارزش دفتری باید با اســتفاده از یک رویکرد واحد که در اســتانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی مشخص می شود، تهیه شود. 
مهلت ارسال نظرات تا تاریخ 1 سپتامبر 2021 تعیین شده است. 

 لزوم معرفی استاندارد برای کمیته حسابرسی
پژوهشی که ازسوی شورای گزارشگری مالی بریتانیا (FRC) و به وسیله شرکت جهانی یوگاو (YouGov) انجام شد، نشان داد که 

تهیه استاندارد برای کمیته حسابرسی باعث تقویت رویکرد یکنواخت تر برای ارتقای کیفیت حسابرسی می شود.
این پژوهش شامل مصاحبه با روسای کمیته های حسابرسی (ACCs) بود، درمورد این که به چه نحوی نقش خود را ایفا می کنند.

این پژوهش نشــان داد که روســای کمیته های حسابرسی تاکید زیادی بر روند مناقصه حسابرسی داشــتند، تا از حسابرسی باکیفیت 
اطمینان پیدا کنند و همچنین بر به چالش کشیدن حسابرس خود در مورد این که رویکرد حسابرسی چگونه کیفیت را منتقل می کند، تاکید 

دارند.
باوجوداین، چالش درمورد یافته ها و قضاوتهای حسابرســان کمتر مشــهود بود. تعداد کمی از روسای کمیته های حسابرسی گفتند که 

به طور منظم مدیریت شرکت و همچنین حسابرسان خود را در طی فرایند حسابرسی به چالش کشیده اند. 
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 برگزاری آیین بزرگداشت روز حسابدار و حرفه  حسابداری
آیین بزرگداشت روز حسابدار و حرفه حسابداری در تاریخ 16 آذر سال 1399 در وزارت امور اقتصادی و دارایی )معاونت نظارت مالی و 

خزانه داری کل کشور( برگزار شد.
در این مراســم دکتر موسی بزرگ اصل )مدیرعامل و رئیس هیئت عامل سازمان حسابرســی(، دکتر سعید جمشیدی فرد )رییس 
شــورای عالی جامعه حسابداران رســمی( و دکتر سیدرحمت اله اکرمی )معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور( سخنرانی کردند. 

همچنین پیام دکتر فرهاد دژپسند )وزیر امور اقتصادی و دارایی( در این مراسم قرائت شد.
وزیر اقتصاد با انتشــار پیامی، ضمن تبریک فرا رســیدن روز حسابدار، بر تقویت سیســتمهای الکترونیکی حسابداری و حسابرسی 
به منظور ارائه اطالعات و کاهش ابهام در بازار سرمایه تاکید کرد. ایشان همچنین در این پیام به اعضای حرفه حسابداری و حسابرسی 
توصیه کرده اســت، با جدیت و همکاری در راستای ارتقای اعتماد و شفافیت در سیســتم گزارشگری مالی که زیربنای ثبات اقتصادی 

است تالش کنند.
دکتر ســعید جمشیدی فرد ضمن گرامیداشــت روز حسابدار، جامعه حسابداری کشور را زنجیره ســالمت مالی، و انضباط مالی نامید 
و تعامل ســازنده جامعه حسابداری کشــور را با ذینفعان بسیار بااهمیت خواند. ایشان برگزاری مراســم روز حسابدار به صورت مشترک 
به وسیله جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را نمادی از این تعامل سازنده معرفی کرد. 
دکتر موســی بزرگ اصل در این مراسم با تبریک روز حسابدار و سالگرد تاسیس سازمان حسابرسی بر چند مسئله اصلی تاکید کردند. 
ایشان اهمیت مسئله اخالق و رعایت اخالق حرفه ای و رعایت اخالق در جامعه را یاداور شدند و بر سرمایه گذاری در فناوری با مشارکت 
دانشگاهیان تاکید کردند. ایشان در ادامه سخنان خود به مسئله پایین بودن حق الزحمه حسابرسی در ایران، و ضرورت هدایت ظرفیت 

عظیم دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی به سمت تحقیقات کاربردی، اشاره داشتند.
 آخرین ســخنران این مراسم دکتر ســیدرحمت اله اکرمی طی سخنانی ضمن تبریک روز حسابدار تاکید کردند که باید مرزهای ذهنی 
بین دو گروه حسابرســان دولتی و خصوصی برداشته شــود. دکتر اکرمی با اشاره به این که ارتقای جایگاه حسابرسی به ارتقای شفافیت 

منجر می شود بر نقش حسابرسان در اقتصاد هوشمند تاکید کردند. 

 انتشار مطالب آموزشی درباره آثار مسائل مربوط به آب وهوا بر صورتهای مالی 
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی مطالب آموزشی برای تاکید بر این موضوع منتشر کرده است 
که الزامات موجود در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، چگونه شرکتها را ملزم می کند تا مسائل مربوط به آب وهوا را وقتی آثار 

بااهمیتی بر صورتهای مالی دارند، در نظر بگیرند.
این مطالب آموزشی مکمل مقاله ای است که نیک اندرسون (Nick Anderson) عضو هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
در نوامبر 2019 درباره این مبحث نوشت. این مطلب در پاسخ به درخواستهای ذینفعان برای اطالعات بیشتر در مورد این مبحث تهیه 

شده است.
این مطلب شامل یک فهرست نه کامل از نمونه ها برای زمانی است که شرکتها ممکن است بخواهند مسائل مربوط به آب وهوا را در 
گزارشگری خود درنظر بگیرند، و با هدف پشتیبانی از کاربرد یکنواخت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه شده است. این 

مطلب به الزامات موجود در استانداردها نمی افزاید و آنها را تغییر نمی دهد.
این مطلب بر اساس الزامات تعیین شده در کتاب جیبی تجدیدنظرشده فرایند انجام کار تهیه شده است که در اوت 2020 منتشر شد.

 بررسی پس از استقرار الزامات طبقه بندی و اندازه گیری در استاندارد 9
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) بررسی پس از استقرار (PiR) الزامات طبقه بندی و اندازه گیری در استاندارد 
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بین المللی گزارشگری مالی 9 (IFRS 9) با عنوان ابزار مالی را شروع کرده است و بررسی پس از استقرار را به عنوان یک پروژه به برنامه کار خود افزوده است.
هیئت در زمان توســعه اســتاندارد 9، پروژه را به سه مرحله شامل طبقه بندی و اندازه گیری، کاهش ارزش و حسابداری مصون سازی 
تقسیم کرد. هیئت در نشست خود در ماه اکتبر 2020 تصمیم گرفت که بررسی پس از استقرار استاندارد را نیز به چند مرحله تقسیم کند، 
که با بررسی الزامات طبقه بندی و اندازه گیری شروع می شود. الزامات کاهش ارزش و الزامات حسابداری مصون سازی پس از آن بررسی 

خواهد شد، یعنی زمانی که اطالعات بیشتری درباره کاربرد و آثار این الزامات در دسترس باشد.

 انتشار ویدئوی معرفی استانداردهای مدیریت کیفیت
بازنگری شده  و  جدید  استانداردهای  معرفی  ویدئوی   (IAASB) اطمینان بخشی  حسابرسی  و  بین المللی  استانداردهای  هیئت 
این ویدئو جنبه های مهم سه استاندارد را توضیح  انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی منتشر کرده است.  به زبانهای  را  مدیریت کیفیت 

می دهد تا به ذینفعان در شروع فعالیتهای استقرار کمک کند.
هیئت به تازگی مجموعه استانداردهای جدید و بازنگری شده مدیریت کیفیت را تصویب کرد، که پس از تایید فرایند انجام کار توسط کمیته نظارت بر منافع 
همگانی (PIOB) در سال جاری منتشر خواهد شد. استانداردهای جدید و بازنگری شده مدیریت کیفیت از تاریخ 22 دسامبر 2022 الزم االجرا خواهند بود.

 انتشار اطالعات و آمار جدید درباره نقش و ذهنیت
هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) اطالعات و آمار جدیدی منتشر کرده است که 
یک دید کلی نسبت به اصالحاتی فراهم می کند که هیئت به تازگی در آیین اصول اخالق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای 

(the Code) اعمال کرده است تا نقش و ذهنیت موردانتظار از همه حسابداران حرفه ای را بهتر ترویج کند.

اصالحات مربوط به نقش و ذهنیت که در ماه اکتبر منتشر شد، به روشنی می پذیرد که حرفه حسابداری در گستره وسیعی از نقشهایی که در جامعه ایفا 
می کند، مورد اعتماد عمومی اســت و چنین اعتمادی برپایه مهارتها و ارزشــهایی بنا شده است که این حرفه در فعالیتهای حرفه ای خود به کار می گیرد. 
مهم این که این اصالحات، بر مسئولیت حرفه در قبال اقدام در جهت منافع همگانی و نقش بنیادین آیین در انجام این مسئولیت، تاکید دوباره می کند.

برای مطالعه این اطالعات و آمار جدید به صفحه اول مرکز اطالع رسانی اینترنتی حسابرس، پیوند »منابع جدید« مراجعه کنید.

 انتشــار مطالب آموزشی کاربرپســند برای پشتیبانی از اســتقرار اســتانداردهای بین المللی حسابداری 
بخش عمومی

فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) برای کمک به دولتها و نهادهای دولتی که مایل به گزارشگری مطابق با استانداردهای 
با  آنها  (IPSAS) برمبنای تعهدی هستند، یک بسته  آموزشی تهیه کرده است که مجموعه  بین المللی حسابداری بخش عمومی 

عنوان آموزش مربی (Train the Trainer): مقدمه ای بر استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی منتشر شده است. 
این مطالب آموزشی به طور کلی برای واحدهایی تهیه شده است که در حال حاضر از مبنای حسابداری نقدی استفاده می کنند و قصد گذار یا برنامه ریزی 
برای حرکت به ســمت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی برمبنای تعهدی را دارند. مطالب بااهمیتی که بدون هزینه در دسترس مربیان 

قرار گرفته است، به گونه ای طراحی شده  که قابلیت انعطاف پذیری دارد و می تواند متناسب با نیازهای شرکت کنندگان در آموزش هماهنگ شود. 
این دوره در بیش از ده زیرمجموعه ساخته شده است و هر یک از آنها به عناوین جداگانه تقسیم می شوند و می توانند به صورت جلسات 
جداگانه ارائه شــوند. مباحث آموزشی شــامل داراییها، بدهیها، ابزار مالی، و استقرار استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی 
برمبنای تعهدی برای اولین بار است. هر مجموعه شامل یک کتابچه راهنمای آموزش و یک مجموعه از قطعات تصویری همراه است، 

همچنین برخی از مجموعه ها حاوی محتوای ویدئویی تکمیلی است. 
هدف از مجموعه »آموزش مربی: مقدمه ای بر استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی«، کمک به نهادهای بخش عمومی 
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در سراسر جهان هنگام به کارگیری روشهای حسابداری باکیفیت است. 

 تصمیمات حمایتی جدید مالیاتی دولت برای کسب  وکارها
معاون اقتصادی دولت از طرح حمایت مالیاتی دولت خبر داد و گفت:"با توجه به اوج گیری جدید شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلیهای 

اعالم شده در خصوص برخی از فعالیتهای اقتصادی و اداری، هیئت دولت تصمیماتی را جهت حمایت از کسب  وکارها اتخاذ کرده است."
محمد نهاوندیان اظهار کرد: این طرح دارای 14 محور است که 7 محور مالیاتی آن شامل موارد زیر می باشد:

1( عملیات اجرایی وصول مالیات مستقیم تا بهمن ماه متوقف خواهد شد.
2( صدور و تمدید پروانه  کسب وکارهای اقتصادی اشخاص حقیقی نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نخواهد داشت.

3( تسلیم اظهارنامه  مالیات بر ارزش افزوده که هر سه ماه باید واحدهای اقتصادی پر کنند، برای دوره های سوم و چهارم سال 99 یک 
ماه تمدید می شود.

4( جرایم پرداخت نشده  بدهی مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض تا پایان سال 99 تمدید می شود تا کسب وکارها فرصت بیشتری داشته باشند. 
5( زمان مهلت قانونی برای اعتراض به اوراق مالیاتی که ابالغ می شود به مدت یک ماه ونیم تمدید می شود.

6( مهلت تسلیم اظهارنامه  مالیاتی عملکرد اشخاص حقوقی که در فاصله  آذر و دی زمان آنها باشد تا پایان بهمن ماه تمدید می شود. 
7( مهلت ارائه  صورتهای مالی حسابرسی شده تا آخر بهمن ماه تمدید می شود.

 اعطای جایزه رهبری جهانی فدراسیون به خانم آنا ماریا الوریتا
 (Robert Sempier) به تازگی جایزه رهبری جهانی فدراسیون، در بزرگداشت رابرت ِسمپیـر ،(IFAC) فدراسیون بین المللی حسابداران
را به خانم آنا ماریا الوریتا (Ana Maria Elorrieta) از آرژانتین به پاس خدمات خستگی ناپذیر و فداکاری او برای حرفه حسابداری اهدا کرد. 

خانم الوریتا به عنوان اولین فرد از امریکای التین شناخته می شود که در تاریخ 23 ساله این جایزه، آن را از آن خود کرده است. 
الوریتا بیش از 35 ســال تجربه در حرفه حســابداری دارد. او در بوینس آیرس آرژانتین متولد شد و در رشته حسابداری از دانشگاه بوینس 
آیرس فارغ التحصیل شد. او کار خود را با موسسه پرایس واترهاوس کوپرز (PwC) به عنوان عضوی از اولین گروه حسابرسان زن آغاز کرد 
و ســپس به ســائوپائولو برزیل رفت تا با موسســه پرایس واترهاوس کوپرز برزیل همکاری کند، تا جایی که در آن جا تا سمت شریک موسسه 
 (IAASB) پیش رفت. الوریتا در هیئت فدراسیون بین المللی حسابداران و هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
خدمت کرده اســت. او در طی مدت حضور در هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشــی، رهبری کارگروهی را به عهده 
داشت که استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1 (ISQC 1) را تهیه کرد. او همچنین در نقشهای مختلفی در شورای حسابداری فدراسیون 
برزیل و انجمن حسابرســان مستقل برزیل خدمت کرده اســت، به طوری که او عضوی از هیئت اجرایی ملی و رئیس سازمان از سال 2009 
تــا 2011 بود. او طی ایفای این نقشــها، از پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی (IFRS) و استانداردهای بین المللی 

حسابرسی (ISA) و دیگر بیانیه های مهم هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی در برزیل حمایت کرد. 
تاکنون چندین مرتبه از فعالیتهای الوریتا در حمایت از حرفه حســابداری در برزیل و سراســر جهان قدردانی شــده است. او در سال 
2012 اولین شــخص غیربرزیلی و اولین زنی بود که از طرف اتحادیه حســابداران ایالت ســائوپائولو به عنوان حسابدار بازنشسته ممتاز 

معرفی شد. وی در سال 2013 در فهرست بین المللی حسابداری به عنوان یکی از 50 فرد قدرتمند در حرفه حسابداری قرار گرفت. 
جایزه رهبری جهانی فدراســیون بین المللی حســابداران، که در سال 2017 به وسیله هیئت فدراسیون پایه گذاری شد، در بزرگداشت 

نقش روبرت سمپیر، به افرادی اهدا می شود که مشارکت عالی در حرفه جهانی حسابداری داشته باشند. 
جایزه رهبری جهانی طی نشست شورای فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2020 که به صورت مجازی در تاریخ 11 تا 12 نوامبر برگزار شد، 

به وی اهدا شد. 
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به طور خالصه، حسابرســی فعالیتی اســت جســتجوگرانه، برای شناســایی و گرداوری شواهد مربوط به 
موجودیتی که حسابرســی می شود. هدف آن می تواند اطمینان بخشی، اعتباربخشی، گواهی دهی و حتی 
نتیجه گیری باشــد، ولی آن چه مهم اســت، ضرورت اتکای آن به حقایق موجــود پیرامون موضوع مورد 
حسابرســی است. حقایق و شــواهد از دل داده ها و اطالعات حاصل می شود. داده ها و اطالعاتی که باید 

مربوط به حسابرسی باشد. 
در این میان، روشــهای شناسایی، دستیابی، گرداوری، دسته بندی و تحلیل حقایق و شواهد، از چنان 
اهمیتی برخوردار است که روزامدی فنون مربوط به آنها، متناسب با تحوالت انفجاری واقع شده در محیط 
حیات داده ها، از دغدغه های اصلی حرفه حسابرســی شده است. تحوالت ربع قرن اخیر در حوزه فناوری 
اطالعات وارتباطات، چه از نظر شیوه های ایجاد، فراوری، ذخیره سازی، تبادل و به اشتراک گذاری داده ها، 
و چه ازنظر عوامل تهدیدکننده ســالمت داده ها، آن چنان متنوع و گسترده بوده که برای حرفه حسابرسی، 
غفلت در مطلع شدن از آن تحوالت و کوتاهی در تدارک سازوکارهای کارامد و منعطف برای تفّوق برآنها، 

نتیجه ای جز افزایش فاصله با اهداف حسابرسی و کاهش کیفیت حسابرسی دربر نخواهد داشت.

حسن حاجیان  

حرفه حسابرسی در کشور و فناوریهای حرفه حسابرسی در کشور و فناوریهای 

اطالعات وارتباطاتاطالعات وارتباطات
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تاثیر فناوری بر حجم داده ها
تحدید  که  بودند  چیزهایی  اطالعات  و  داده ها  گذشته،  در 
و  بودند  ساخت یافته1  داشت؛  موضوعیت  آنها  بر  مالکیت 
طی  فناوری  تحوالت  ولی  می شدند.  ایجاد  انسان  توسط 
دهه گذشته این تعریف را گسترش داد، به طوری که که اکنون 
در  و  ماشین،  توسط  شده  ایجاد  ناساخت یافته2،  داده ها 
ورای مرزهای سازمان هستند. کالن داده ها3، و یا ِمه داده ها، 
از داده ها که  واژه ای است که برای شرح این مجموعه عظیم 
برده  به کار  است،  رشد  حال  در  تصاعدی  به طور  و  مستمرا 
سال  تا  جهان  در  داده ها  حجم  می شود  پیش بینی  می شود. 
2025 به 175 زتابایت4 بالغ شود )شکل 1(. اکنون داده ها، 
به دلیل ناساختیافتگی، شامل طیف گسترده ای از انواع هستند. 
از  تغییرات درپی دگردیسی فضاهای ذخیره سازی داده ها  این 
افزایش ظرفیت ذخیره سازی  درنتیجه،  و  دیجیتال  به  آنالوگ 
تنها  پیش  قرن  ربع  به  نزدیک  که  به گونه ای  است؛  داده  رخ 
به صورت  جهان  در  داده ها  ذخیره سازی  فضاهای  یک درصد 
دیجیتال بود و اکنون با کمی احتیاط می توان ادعا کرد که تقریبا 

تمامی این فضا دیجیتال شده است )شکل 2(.

تحوالت فناوریهای اطالعات وارتباطات در کشور و 
اثر آن بر حرفه حسابرسی

ربع  طی  کشور  در  اطالعات وارتباطات  فناوریهای  تحوالت 
داشته  امور  انجام  نحوه  بر  قابل مالحظه  تاثیر  گذشته  قرن 
و  فنی  آموزشی،  پژوهشی،  از  اعم  فعالیتها،  از  بسیاری  در  و 

به  متکی  تحوالت  ردپای   ... و  بانکی  پزشکی،  مهندسی، 
این فناوریها کامال مشهود است. این مهم، متناسب با ایجاد و 
توسعه زیرساختها و تالشهای انجام شده برای بهبود و توسعه 
افزایش  لذا  و  بوده  برخوردار  خوبی  رشد  از  نوین  ارتباطات 
آن  سرعت  مستمر  افزایش  با  همراه  اینترنت،  نفوذ  ضریب 
)شکل 3( در مجموع نویدبخش خلق فرصتهای بیشتر و بهتر 

در آینده برای بهره مندی از این فناوریها در کشور است. 
بسیاری از شــرکتها و سازمانها در کشــور با درک به موقع از 
ظرفیتهــای فناوریهــای اطالعات وارتباطــات و تاثیــر آن بر 
انجام ســریع تر و بهینه تر فرایندهــای کاری، خصوصا در امور 
حســابداری، تا حدود بسیاری موفق شده اند خود را با تحوالت 
فنــاوری منطبق ســاخته و از مزایای آن بهره مند شــوند. آنها 
توانســته اند در به ســامان کردن فرایندهــای حســابداری خود 
از ایــن تحــوالت به میــزان درخوری اســتفاده کننــد. اکنون 
سیســتمهای اطالعاتی حســابداری و مدیریت منابع سازمانی 
بســیاری از شرکتها و سازمانهای کشــور، با اتکا به فناوریهای 
اطالعات وارتباطــات، نه تنها بر پایه داد ه های درون ســازمانِی 
دسته بندی شــده برحســب الگوهــای متنوع، بلکــه با امکان 
دسترســی گسترده به داده های برون ســازمانی، قادر به ایفای 
نقش بسیار موثر در تصمیم گیریهای مدیران و صاحبان سرمایه، 
از طریق امکانات وســیع حاصــل از فناوریهــای مذکور برای 
گزارشــگری هستند. به عالوه، حســابداران به مدد فناوریهای 
ابزار ذخیره ســازی دیجیتال، فرصت  اطالعات وارتباطــات و 
یافته اند بدون دغدغــه کمبود فضاهای بایگانــی به گرداوری 
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 شکل 1- روند تولید و ذخیره داده در جهان به )زتابایت(
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دیجیتال اَشــکال متنوعی از اطالعات پشــتوانه رویدادهای 
مالی اقدام کنند که این موضوع منجر به شکل گیری مجموعه 

بزرگی از داده ها در آن شرکتها و سازمانها شده است. 
متاســفانه، فعاالن حرفه حسابرســی در کشــور، برخالف 
حســابداران، آن گونــه که باید خــود را مهیــای بهره مندی از 
تحوالت فناوریهای اطالعات وارتباطات نساخته و این موضوع 
طی دســت کم یک دهه گذشته باعث بروز چالشهای عدیده در 
کارهای حسابرســی و کاهش کیفیت حسابرســی، خصوصا در 
شــرایط بهره مندی گســترده واحدهای تجاری از سیستمهای 
اطالعاتی توزیع شده و پایگاه های داده ای پرحجم شده است. 

طــی تقریبا دودهه گذشــته، به جــز اقدام جدی ســازمان 
حسابرســی در ســال 1383 بــرای اســتفاده از کامپیوتــر در 
حسابرســی، که به دلیل فراهم نبودن بســتر اجرایــی الزم از 
نظــر فناوریهای اطالعــات در آن زمان )به شــکل 3 توجه 
کنید(، نتایج حاصل مورد اســتقبال قــرار نگرفت، و همچنین 
به اســتثنای برخی حرکتهای خودجوش تولید ابزار حسابرسی 
کامپیوتری توســط معدودی از موسســه های حسابرسی و نیز 

تالشــهای تعدادی از حسابرســاِن پیگیِر اســتفاده از نرم افزار 
آفیس مایکروسافت (MS Office) و یا داوطلب استفاده از 
نرم افزارهای استخراج و تحلیل داده ها در حسابرسی، کوشش 
موثر و هدفمندی توســط حرفه حسابرســی برای اســتفاده از 
فناوریهای اطالعات وارتباطات در حسابرســی، انجام نشــده 
است. از سوی دیگر، کوچک بودن حرفه حسابرسی و تعداد کم 
فعاالن آن در کشور باعث گردیده شرکتهای داخلی تولیدکننده 
نرم افــزار، ورود به عرصه تولید ابزار برای حسابرســان را فاقد 
توجیه اقتصــادی بدانند و درنتیجه، حرفه حسابرســی در این 

مواجهه دست تنها مانده است.
پایین بــودن حق الزحمه قراردادهای حسابرســی و برابری 
تقریبــی آن بــا هزینه های ثابت موسســه های حسابرســی، 
همواره عامل مهمی در فقدان توان اقتصادی موسسه ها برای 
ســرمایه گذاری در زمینه ارتقای آگاهیهــای کارکنان در مورد 
فناوریهــای اطالعات وارتباطــات، تامین ابزار و ایجاد بســتر 
اجرایی برای اســتفاده موثر از فناوریهای  مذکور در حسابرسی 
است که می طلبد به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. در همین 

شکل 2- ظرفیت جهانی ذخیره سازی اطالعات و دگردیسی آن از آنالوگ به دیجیتال

- Digital tape: 11.8%

- Computer servers and mainframes: 8.9%

- Paper ,Film, audiotape and vinyl: 6%
- Analog videotapes(VHS, ets): 94%
- Portable media, flash drives: 2%
- Portable hard disk: 2.4%
-CDs and minidldisk: 6.8%

ANALOG

19exabytes

125 billion gigabytes

- DVD/Blu-ray: 22.8%

- PC hard disk: 44.5%

- Others< 1%  (incl, chip cards, memory cards, floppy disk,
 mobile phones, PDAs, cameras/ camcorders, video games0
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ارتباط، فقدان بررســیها و پژوهشــهای کافی داخلی پیرامون 
دگرگون ســازی حرفه حسابرســی در عصر ِمه داده و هم راستا 
با تحوالت فناوریهای اطالعات وارتباطات کشــور، موضوعی 

است که نیازمند ریشه یابی است.

تاثیر فناوریهای اطالعات وارتباطات بر سطح 
انتظارات از حسابرسی و فنون آن

تخصصی  آگاهیهای  و  عمومی  آگاهیهای  افزایش  شرایط  در 
به مدد  تجاری  واحدهای  عملکرد  از  ذینفعان  سایر  و  مدیران 
در  انتظار  این  به طورمنطقی  اطالعات وارتباطات،  فناوریهای 
آنها ایجاد شده است که با حسابرسانی به مراتب آگاه تر و ماهرتر 
با  باشند؛  مواجه  محیط  به  نسبت  بصیرت  دارای  و  گذشته  از 
ایفای مسئولیت حرفه ای خود در جهت  حسابرسانی که برای 

افزایش  را  خود  کار  کیفیت  مستمر  به طور  عمومی،  منافع 
حرفه ای  تردید  از  قابل دفاع  و  منطقی  سطحی  می دهند، 
متمرکز  باکیفیت  کافی  شواهد  گرداوری  بر  و  می  برند  به کار  را 
نتیجه  به این  بین المللی  سطح  در  حسابرسی  حرفه  هستند. 
رسیده است که پاسخگویی به این انتظار در عصر ِمه داده ها، 
در گرو درنظرگرفتن جایگاه ویژه برای فنون تحلیلی در مقایسه 
بهره مندی  و  تحلیلی  فنون  ارتقای  است.  فنون حسابرسی  با 
اطالعات،  فناوری  ظرفیتهای  از  استفاده  با  داده کاوی5  از 
حسابرسی  دگرگونی  برای  مناسبی  نقطه شروع  به طورقطع 
این خود مستلزم آموزش الزم  ِمه داده ها است، ولی  در عصر 
برای ارتقای سطح دانش حسابرسان در زمینه های علم آمار، 
تحلیل داده، داده کاوی، آموزش استفاده از ابزار مربوط به آنها 
و نیز انتخاب فنون مناسب از میان گستره وسیع فنون تحلیلِی 
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شکل 3- مرور فرصتهای فراهم شده در کشور برای بهره مندی از فناوری اطالعات وارتباطات
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متناسب سازی شده برای مقاصد حسابرسی است. البته در این 
ارتباط توجه به  موارد زیر ضروری است.

الف- تفاوت بین روشهای تحلیلی مورد نظر استاندارد های 
حسابرسی با فنون تحلیلی: سوال مهمی که توسط برخی 
موسسه های حسابرسی بزرگ بین المللی در رابطه با استفاده از 
فنون تحلیلی مذکور مطرح شده این است که آیا استانداردهای 
قبل  خیلی  سالهای  در  به طورعمده  که  موجود،  حسابرسی 
به نظر  می کند؟  پشتیبانی  تحلیلی  فنون  این  از  شده ،  تدوین 
آنها یکی از تفاوتهای اصلی فنون تحلیلی با روشهای تحلیلی 
که  است  آن  در  حسابرسی6،   520 استاندارد  در  تعریف شده 
فنون یادشده برای شناسایی مبادالت غیرمتعارف یا تحریفها، 
تحلیلی  روشهای  برخالف  و  هستند  تحلیل داده ها  اساس  بر 
موردنظر استاندارد، معموال نیازی به تعیین مقادیر مورد انتظار 
هنگام  تحلیلی  فنون  این گونه  و  ِمه داده ها  آنها  به نظر  ندارند. 
تدوین استاندارد مذکور مدنظر نبوده و لذا به عنوان منبع شواهد 
حسابرسی درنظر گرفته نشده اند. آنها معتقدند به دلیل تفاوت 
برای  تحلیلی  فنون  به کارگیری  قابلیت  و  مربوط بودن  مذکور، 
تامین چیزی بیش از شواهد داللت کننده، با تردید مواجه است.
ب- تایید اعتبار داده های استفاده شده در فنون تحلیلی: 
آن چه مسلم است، حسابرسان الزم است صحت و کامل بودن 
اطالعات،  آن  این که  و  تجاری  واحد  از  دریافتی  اطالعات 
داده های  به صورت  یا  باشد  چاپی  مستندات  به صورت  خواه 
هستند  مناسب  حسابرسی  شواهد  به عنوان  الکترونیکی، 
و  صحت  است  الزم  اساس،  برهمین  کنند.  تعیین  را  خیر  یا 
کامل بودن داده های مورد استفاده در تحلیل، متناسب با این که 
یا  استخراج شده اند  اصلی  پایگاه های داده  از  مستقیما  داده ها 
آن که داد ه های گزارشهای تولیدشده توسط سیستمهای واحد 
الزم  این که  ضمن  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  هستند،  تجاری 
را  خود  تحلیلهای  که  کند  حاصل  اطمینان  حسابرس  است 
براساس همان داده هایی انجام می دهد که واحد تجاری برای 

تهیه صورتهای مالی استفاده می کند.
بااهمیت  تحریفهای  تشخیص  برای  حسابرسی،  دقت:  پ- 
حاوی  مالی  صورتهای  عاری بودن  وقتی  است.  شده  طراحی 
صدها یا هزاران میلیارد ریال درامد عملیاتی از تحریف بااهمیت، 
انتظار استفاده کنندگان است، سطح دقتی که حسابرس در فنون 

تحلیلی باید مدنظر قرار دهد چه میزان است؟ در استانداردهای 
حسابرسی راهنماییهای چندانی در این زمینه ارائه نشده است. 

نیازهای آموزشی به کارگیری فناوریهای 
اطالعات وارتباطات در حسابرسی

حسابرسی،  در  اطالعات وارتباطات  فناوریهای  از  سخن 
انتقال داده،  پایگاه داده و بسترهای  به مباحث  مستلزم توجه 
امنیت، محرمانگی و پایداری، به عنوان عناصر اصلی محیط 
حیات داده  است. لذا در عصر ِمه داده ها و تحوالت فناوریهای 
اطالعات وارتباطات در کشور، برخورداری حرفه حسابرسی از 
این مباحث موضوعی ضروری است  به  کافی نسبت  آشنایی 
آموزشی  سرفصلهای  در  الزم  دروس  پیش بینی  مستلزم  که 
تکمیلی  عملی  دوره های  برگزاری  و  دانشگاهی  دوره های 

توسط تشکلهای حرفه ای است. 
به عــالوه، چگونگــی فائق آمــدن حســابرس بر مشــکل 
تشــخیص داده های مربوط و مورد نیاز از میان انبوه داده های 
موجود در پایگاه هــای داده واحد تجاری و نیز نحوه رفع موانع 
دســتیابی به آنها بسیار مهم اســت که نیازمند تعیین روشهای 
مطمئــن برای دسترســی و اســتخراج داده، توســط مراجع 
حرفــه ای، و ضابطه گذاری در این خصــوص با کمک مراجع 
قانونی اســت. برای مثال، در این رابطه انجمن حســابداران 
رسمی امریکا با هدف ایجاد یکنواختی در حداقل داده هایی که 
می بایست دراختیار حسابرسان قرار گیرد، در سال 2013 اقدام 
به تدوین مجموعه ای تحت عنوان استانداردهای داده های 

تشخیص داده های مربوط و 

مورد نیاز 

از میان انبوه داده های موجود در

پایگاه های داده و 

نحوه رفع موانع دستیابی به آنها 

بسیار مهم است
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حسابرســی7 کرد تا از این طریق موجبــات افزایش کارایی و 
اثربخشــی حسابرســیها را فراهم آورد. به هرحال الزم به نظر 
می رسد که حدود مجاز دسترسی حسابرسان به داده ها و نحوه 
واکنش آنها در مقابل ایجاد محدودیتهای احتمالی توسط واحد 
تجاری، از سوی مراجع حرفه ای در کشور به صراحت مشخص 
و اطالع رســانی شــود تا از هرگونه اعمال ســلیقه، تندروی یا 

کوتاهی در این ارتباط پیشگیری گردد. 
جدای از بحث دسترســی به داده ها، نحــوه تبادل آنها بین 
حســابرس و واحد تجــاری، با توجــه به حجم عظیــم آنها، 
مشکالتی بود که در گذشته به دلیل پهنای باند کم و پایین بودن 
سرعت اینترنت کشــور موانع بزرگی را برای حسابرسان ایجاد 
کرده بود، ولی اگرچه امروزه با توجه به روند تحوالت کشور در 
حوزه فناوری ارتباطات می توان انتظار داشت این موانع تا حدود 
زیادی مرتفع شده باشد، اما نحوه اعمال مدیریت حسابرس بر 
تغییراتی که توســط واحد تجاری در داده هایی که به طور مرتب 
طی مدت حسابرسی در اختیار وی قرار می گیرد، نکته ای است 

که مستلزم چاره اندیشی از سوی مراجع حرفه ای است.

سایر زمینه های استفاده حرفه حسابرسی از 
فناوریهای اطالعات وارتباطات

بر  کار  برای  اطالعات وارتباطات  فناوریهای  از  استفاده  بحث  اگرچه 
داده ها  بر  حاکم  پیچیدگی   به دلیل  حسابرسان،  توسط  داده ها  روی 
مستلزم فراهم کردن پیش نیازهایی به شرح پیشگفته است، ولی توجه 
برای  یادشده  فناوریهای  به کارگیری  که  است  نکته ضروری  این  به 
گردش سریع و صحیح اطالعات بین اعضای تیمهای حسابرسی با 
با واحد تجاری و همچنین برای  یکدیگر و بین موسسه حسابرسی 
مدیریت پروژه های کاری و نیز در جهت بایگانی دیجیتال پرونده های 
سریعتر  هرچه  که  چه بهتر  و  است  امکانپذیر  به سهولت  حسابرسی، 

توسط موسسه های حسابرسی به کار گرفته شوند. 

سخن اخر 
تحوالت پیرامون حرفه حسابرسی، خصوصا در کشور ما بسیار 
به نحوی که حفظ صالحیت  متعدد، نفس گیر و خشن است، 
بسیار سخت  را  ایفای مسئولیتها  برای  و شایستگی حرفه ای 
برای  درحال انجام  تالشهای  از  حمایت  میان  این  در  می کند. 

انجام  روشهای  اثربخشی  افزایش  و  ساده سازی  بهبود، 
حسابرسی در راستای دستیابی به سطح باالی کیفیت، نیازمند 
تامین  می تواند  حمایتها،  این  انواع  از  یکی  است.  ویژه  توجه 
این  پیشین  بخشهای  در  اشاره  مورد  تالشگران  برای  فرصت 
مقاله جهت اجرای دستاوردها در محیط های واقعی با داده های 
واقعی باشد. پرداختن به فنون متکی بر فناوریهای نوین، ضمن 
و  معنوی  حمایتهای  صبر،  نیازمند  مدیریت،  اعمال  ضرورت 

مادی و تا حد معقولی، ارائه فرصتهای آزمون و خطا است. 
با همه این احوال، حسابرســیهای آینــده به طورقطع کامال 
متفــاوت از حسابرســی کنونــی خواهند بــود. با اســتفاده از 
ِمه داده ها، تحلیلهای حسابرسان بر روی مجموعه بزرگتری از 
داده ها انجام خواهد شــد و لذا شناخت بهتری از واحد تجاری، 
محیط فعالیت آن و زمینه های اصلی ریسک، فراهم می شود. 
حرفه حسابرســی برای دستیابی به این تحول نیاز به همکاری 
نزدیک بــا ذینفعان دارد؛ از واحدهای تجاری مورد رســیدگی 

گرفته تا ناظرین و تدوین کننده های استانداردها.

پانوشتها:
1- Structured 
2- Unstructured
3- Big Data  
4- Zeta byte = 1021 Byte
5- Data mining
6- در اســتاندارد حسابرسی 520 ایران، روشــهای تحلیلی عبارت است از: 
تجزیه وتحلیل نســبتها و روندهای عمده، شامل پی جویی نوسانات و روابط 
مالی و غیرمالی به دســت آمده که با ســایر اطالعات مربوط، مغایرت دارد یا 
از مبالغ پیش بینی شــده انحــراف دارد، و ضمن بیان این که حســابرس باید 
روشــهای تحلیلی را در مرحله برنامه ریزی و همچنین در مرحله بررسی کلی 
در پایان کار حسابرســی به کارگیرد، تصریح شــده روشهای تحلیلی می تواند 
در ســایر مراحل نیز به کار رود. طبق استاندارد حسابرسی بین المللی 520 نیز 
این واژه این گونه تعریف شــده که: روشهای تحلیلی، ارزیابی اطالعات مالی 
از طریــق تجزیه وتحلیل روابط موجه بین داده های مالی و غیرمالی اســت. 
این روشها در صورت لزوم شامل ارزیابی نوسانات یا روابط شناسایی شده ای 
اســت که به طور بااهمیتــی متناقض با ســایر اطالعات مربــوط یا متفاوت 
از مقادیر مورد انتظار هســتند. در این اســتاندارد در بخش اهداف ذکر شده 
اســت که هدف نخست حســابرس از اجرای روشــهای تحلیلی دستیابی به 
شــواهد حسابرسی مربوط و قابل اتکا است و هدف دوم وی طراحی و اجرای 
روشهای حسابرســی در مقطع زمانی نزدیک به پایان حسابرسی، به منظور 
کمک به حسابرس هنگام شــکل گیری نتیجه گیری کلی نسبت به سازگاری 

صورتهای مالی با شناخت حسابرس نسبت به واحد تجاری است . 
7- Audit Data Standard
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ضرورت آموزش وضرورت آموزش و

 به کارگیری به کارگیری

فناوری اطالعاتفناوری اطالعات
گفتگو با قدرت اله اسماعیلی
عضو هیئت عامل و عضو کمیته حسابرسی 

کامپیوتری سازمان حسابرسی 

پیچیدگیهای مرتبط  با  ارتباطات در محیط کسب وکار، و ضرورت آشنایی حسابرسان  و  فناوری اطالعات  به کارگیری  گسترش 
برای  پاسخ  یافتن  برای  گفتگو  این  در  از مشارکت شما  است.  بوده  اخیر  دهه  دو  یکی  مباحث مطرح  از  اطالعات،  فناوری  با 
پرسشهای مرتبط با این موضوع، سپاسگزاریم. ابتدا این پرسش را مطرح کنیم که تغییرات سریع فناوری اطالعات و ارتباطات 

و تاثیر آن بر الگوهای کسب وکار چه الزاماتی را برای حسابداران حرفه ای مطرح می سازد؟

اسماعیلی
آموزش مستمر حرفه ای حسابرسان جهت اطالع از تغییرات سریع، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که انجمنهای حرفه ای بر روی آن تاکید 
داشته اند. در این راستا آموزش اصول کار با کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری از این قاعده مستثنی نبوده و گسترش سریع کار با شبکه های 
و  پردازش  کامپیوتر  توسط  و  ثبت  از شبکه،  استفاده  با  را  اطالعات خود  تمام  گردیده صاحبکاران  درفضای کسب وکار، موجب  کامپیوتری 
طبقه بندی کنند. حسابرسان نیز الزم است ضمن آشنایی با سیستمها و شبکه های کامپیوتری، تغییرات سریع فناوری اطالعات و ارتباطات 
را دنبال و آثار آن بر الگوهای کسب وکار را ارزیابی و بر شناخت آن اهتمام بورزند. عدم همگامی با رشد فزاینده سیستمهای کامپیوتری، و 
در وجود انبوهی از تراکنشهای مالی ناشی از فعالیتهای عملیاتی صاحبکاران، اواًل امکان دسترسی حسابرسان به شواهد قابل اتکا را محدود 

ساخته و ثانیًا زمان اجرای عملیات حسابرسی و هزینه های آن را نیز افزایش می دهد.
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در  کامپیوتر  از  استفاده  در  حسابرسان  آمادگی  برای 
حسابرسی چه اقدامی الزم است انجام شود؟

اسماعیلی
از  صاحبکاران  اطالعات  صددرصد  هم اکنون  که  شرایطی  در 
طریق سیستمهای کامپیوتری ثبت و پردازش می شود استفاده 
از کامپیوتر توسط حسابرسان نیز گریزناپذیر است. بدیهی است 
برگزاری  کامپیوتر،  از  استفاده  در  حسابرسان  آمادگی  جهت 
دوره های آموزشی برای حسابرسان و ایجاد اعتماد به نفس در 
به کارگیری  کنار  در  کامپیوتری  سیستمهای  از  استفاده  در  آنها 

الگوهای تشویقی و ایجاد انگیزه بسیار ضروری است.

بر  آن  تاثیر  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  بر با  آن  تاثیر  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  با 
ریسک  بر  مبتنی  حسابرسی  آیا  کسب وکار،  ریسک فرایندهای  بر  مبتنی  حسابرسی  آیا  کسب وکار،  فرایندهای 

کماکان یک رویکرد معتبر است؟کماکان یک رویکرد معتبر است؟

اسماعیلی
همانگونه که مستحضرید، حسابرسی مبتنی بر ریسک در فرایند 
حسابرسی، برداشت گامهای صحیح در انجام عملیات حسابرسی 
است و فناوری اطالعات و ارتباطات ابزارهایی را برای انجام آن 
فراهم می کند که با دقت، کیفیت و سرعت بیشتری انجام شود.

تقلب  امکان  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  توسعه  با 
به نظر شما حسابرسان  باالتر رفته است.  در کسب وکار 
ریسک  با  تا  باشند  برخوردار  باید  آموزشهایی  چه  از 

حسابرسی کمتری مواجه باشند؟

اسماعیلی
شروع  زمان  از   (Computer Crime) کامپیوتری  جرایم 
استفاده از کامپیوتر بسیار مطرح بوده است و هم اکنون امکان 
تقلب را برای برخی از کاربران فراهم می کند. با تغییرات سریع 
اطالعاتی،  سیستمهای  شدن  پیچیده تر  و  اطالعات  فناوری 
وجود  پیچیده تری  به صورت  تقلب  ارتکاب  زمینه  همچنان 
دارد. یکی از نقاط ضعف صاحبکاران در پیشگیری از تقلب، 
فراهم  شرایط  این  در  است.  داده ای  منابع  بودن  پراکنده 
نگهداری  و  داده ها  ترکیب  جهت  الزم  نرم افزارهای  ساختن 
آنها به صورت یکپارچه می تواند تهدیدات را خنثی کند. جهت 

آموزش  حسابرسان،  است  الزم  حسابرسی  ریسک  کاهش 
جهت   (ACL) ای سی ال  قبیل  از  نرم افزارهایی  با  را  الزم 
 ،(SQL Server) سرور  اس کیوال  داده ها،  تجزیه وتحلیل 
ترکیب  امکان  که  نرم افزارهایی  سایر  و  مصنوعی  هوش 

داده های سازمانی را فراهم می کند، داشته باشند.

حسابرسان با خطرات ناشی از فناوری اطالعات چگونه 
باید برخورد کنند؟

اسماعیلی
کمتر سازمان یا شرکتی را می توان یافت که از نظامهای اطالعاتی 
است  بدیهی  باشد.  نکرده  استفاده  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی 
نیز همراه است.  با مخاطرات جدیدی  این سیستمها  از  استفاده 
از کنترلهای داخلی موجود  ناشی  بالقوه  باید خطرات  حسابرسان 
در سیستمهای مالی مبتنی بر کامپیوتر را ارزیابی و بر اساس نتایج 

حاصله، میزان و محدوده رسیدگیهای خود را برنامه ریزی کنند.

توسعه پذیر  تجاری  گزارشگری  زبان  از  استفاده 
)ایکس بی آرال( در حال گسترش است. این موضوع چه 

اثری بر حسابرسان خواهد داشت؟

اسماعیلی
توسط   (XBRL) توسعه پذیر  تجاری  گزارشگری  زبان 
 (XBRL International) سازمان بین المللی ایکس بی آرال
معرفی شده و یک زبان استاندارد و بین المللی برای گزارشگری 
مالی است که با سرعت روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات 
بین المللی گزارشگری مالی  به کارگیری استانداردهای  با  و 
افزایش  موجب  و  احساس شده  بیشتر  آن   (IFRS) ضرورت 

کیفیت و قابلیت فهم اطالعات خواهد شد. بدیهی است در این 
شرایط آموزش آن برای حسابرسان ضروری است. در کشور 
ما بازار سرمایه، سرمایه گذاریهای خوبی را در استفاده از 
 (XBRL ایکس بی آرال و نرم افزار ایکس بی آرال خوان
و  بازارها  درسایر  ولی  داده  انجام   Instance Viewer) 

بخشهای کسب وکار پیشرفتی حاصل نشده است.

فرایند  بر  آثاری  چه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
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درباره  حسابرسان  است؟  داشته  مالی  گزارشگری 
اطالعات مالی استخراج شده از پردازشهای الکترونیکی 

چه رویکردی دارند؟

اسماعیلی
کیفیت،  افزایش  موجب  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  اساسًا 
دقت و سرعت فرایند گزارشگری مالی شده و کاهش هزینه ها 
را نیز به دنبال داشته است. اتخاذ تصمیمات به هنگام در رسیدن 
به اهداف هر سازمان و شرکتی با استفاده از مهارتهای فناوری 
اطالعات میسر است. در این خصوص حسابرسان بر این موضوع 
پردازشهای  بر  مبتنی  صادرشده  مالی  گزارشهای  و  بوده  واقف 

الکترونیکی را کمتر حاوی اشتباه محاسباتی می دانند.

برای  اندازه  تا چه  ارتباطات  و  فناوری اطالعات  مهارت 
تحلیل داده ها اهمیت دارد؟

اسماعیلی
از  انبوهی  وجود  و  کسب وکار  فعالیتهای  گسترش  و  توسعه  با 
فناوری  از  استفاده  بدون  مالی،  عملیات  از  ناشی  تراکنشهای 
اطالعات و ارتباطات، تحلیل داده ها به راحتی میسر نیست و 
حصول  موجب  خصوص  این  در  مناسب  نرم افزار  به کارگیری 

اطمینان از صحت نتایج حاصل از تحلیل داده ها خواهد شد.

و  اطالعات  فناوری  مهارتهای  داشتن  شما  به نظر 
ارتباطات تا چه حد برای حسابرسان ضروری است و به 

آنها در کشف اشتباه و تقلب کمک می کند؟

اسماعیلی
است،  موفقیت  معیار  سود  کسب وکار،  قلمرو  در  بنده،  باور  به 
اصل  عمومی  حقوق  به  پایبندی  اخالق،  حوزه  در  حالی که  در 
اعتماد  کاهش  در  می توان  را  تقلب  پیامدهای  است.  برتر 
در  دید.  سرمایه  بازار  به  سرمایه گذاران  همچنین  و  عمومی 
چنین شرایطی، چگونگی استقرار نظام کنترلهای داخلی موثر و 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، در پیشگیری و کشف 
کسب  و  آموزش  آن که،  نتیجه  دارد.  به سزایی  اهمیت  تقلب 
به کارگیری  ارتباطات و  دانش و مهارتهای فناوری اطالعات و 
نرم افزارهای مرتبط جهت اعتباردهی به اطالعات مالی توسط 
به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  است.  ضروری  حسابرسان 
تراکنشهای مالی  بر تمام فعالیتها و  امکان می دهد  حسابرسان 

را  بااهمیت  اشتباه  و  تقلب  انحراف،  هرگونه  و  داشته  نظارت 
کشف و گزارش کنند.

روزافزون  توسعه  و  چشمگیر  رشد  علیرغم  چرا  شما  به نظر 
به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات، ما کمتر شاهد استفاده 

از آن در فرایند حسابرسی توسط حسابرسان هستیم؟

اسماعیلی
بخش،  این  در  کافی  منابع  تخصیص نیافتن  می رسد  به نظر 
حسابرسی  خدمات  تعرفه  پایین بودن  از  ناشی  عمده  به طور 
نیروهای متخصص و  در کشورمان جهت جذب و نگهداشت 
عالقه مند، یکی از دالیل عمده آن است. همچنین در بخش 
بی تاثیر  نیز  استخدام  و  در جذب  قانونی  دولتی، محدویتهای 
نبوده است. نکته ای که در این رابطه باید به آن اشاره کنم این 
است که در سازمانها و شرکتها، ما شاهد مقاومت صاحبکاران 
در دسترسی حسابرسان به اطالعات و داده هستیم. مشاوره 
غلط به مدیران صاحبکار و بی توجهی به محدویتهای ذکرشده 
به  دسترسی  امکان  نبود  به دلیل  حسابرسی  گزارشهای  در 
و  اطالعات  فناوری  که  است  شده  موجب  داده،  و  اطالعات 

ارتباطات در فرایند حسابرسی کمتر مورد استفاده قرار گیرد.

امیدواریم دیدگاه و پیشنهادهای شما مورد توجه مراجع 
مرتبط به ویژه سازمان حسابرسی قرار گیرد.

برگزاری دوره های آموزشی

برای حسابرسان و

ایجاد اعتماد به نفس در آنها

در استفاده از

سیستمهای کامپیوتری

بسیار ضروری است
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این پرســش که فناوری چه تاثیری بر حرفه حســابداری و حسابرســی دارد، 

پرسشی اضافی است. 

دلیل آن این اســت که توســعه فناوری در ذاِت پیشرفت انســان وجود دارد و 

درنتیجه بر همه جنبه های زندگی اثر گذاشــته و حرفه حسابداری و حسابرسی 

از آن گریزی نداشته است. 

باوجوداین، اگر این پرســش سی سال پیش مطرح می شــد، پاسخ به روشنی 

امروز نمی بود.

منبع:

. mgi worldwide, June 2016

تاثیرتاثیر

 فناوری بر
 فناوری بر

 حرفه حرفه

در
پاگرد
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به میز گفتگوی مجله حسابرس خوش آمدید. صحبت از تحوالت سریع فناوری اطالعات و هنجارهای جدید 
(New Normal) زیاد شنیده می شود. تاثیر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات را بر حرفه حسابداری و 

حسابرسی چگونه می بینید؟

بیرانوند
واقعیت امر موید این مطلب است که ادامه فعالیت اکثر صنایع در آینده منوط به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 
اســت، و این آینده از آن چیزی که ما به عنوان حســابرس و حســابدار به آن فکر می کنیم بیشــتر به ما نزدیک است. 
همین اتفاقات یک سال قبل، یعنی از زمان شیوع ویروس کووید 19 و محدودشدن مراودات اجتماعی و الزام و اجبار 
حســابداران و حسابرســان به دورکاری، ضرورت استفاده از بســتر فناوری اطالعات و کامپیوتر در جریان فرآیندهای 
حســابداری و حسابرسی را مطرح ســاخت. باید بدانیم و آگاه باشیم که یک راه بیشتر در پیش رو نداریم؛ باید خود را با 

دانش فناوری اطالعات تطبیق دهیم.
حرفه حسابرسی نیز با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات قطعا به سمتی حرکت خواهد کرد که کاربرگها و شیوه های 
ســنتی جای خود را به فناوریهای نوین همچون هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی (Block Chain)، داده های بزرگ 
(Big Data)، رایانــش ابری و ... خواهند داد. حسابرســان، امروزه عالوه بر دانش مالی و حســابداری باید با ابزار 

دیگری به خصوص درحوزه فناوری اطالعات آشــنایی داشته باشند، و حتی می بایست این موارد در واحدهای درسی 
در سطوح کارشناسی به بعد در رشته حسابداری اضافه گردد.

حسابداران و دنیای دیجیتالحسابداران و دنیای دیجیتال

گفتگو با مهدی بیرانوندگفتگو با مهدی بیرانوند
رئیس کارگروه فناوری اطالعاترئیس کارگروه فناوری اطالعات

جامعه حسابداران رسمی ایرانجامعه حسابداران رسمی ایران
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استفاده  به  ترغیب  و  آماده  را  حسابرسان  باید  چگونه 
بیشتر از کامپیوتر در حسابرسی کرد؟

بیرانوند
حســابداری و حسابرســی حرفه هایی هســتند که سالهاســت 
به صورت سنتی فعالیت می کنند و فعالیت آنها مبتنی بر اصول 
و اســتانداردهای حســابداری و حسابرســی بوده است. با این 
حال، حرفه ما هم از تغییرات ناشــی از جهانی شــدن تجارت، 
مقررات گســترده تر، و راه حلهای فناوری متعــدد، و نواوریها 

به دور نخواهد ماند. 
به روزاوری حرفه حســابداری و حسابرسی به سمت فناوری 
اطالعات و نیاز به کاربرد رایانه در حرفه حسابداری و حسابرسی 
نیازمنــد دانش عمیق تر حسابرســان در فنــاوری اطالعات و 
مهــارت در اســتفاده از رایانه اســت. در همین دوران شــیوع 
ویروس کووید 19 که امکان انجام فرایند حسابرسی به صورت 
ســنتی و از طریــق مستندســازی مشــاهدات در کاربرگهای 
حسابرســی فراهم نبود، حسابرسان مجبور شــدند با استفاده 
از کامپیوتر و نرم افزارهای مختلف شــواهد مورد نیاز خود را در 
فضای غیرکاغذی مســتند کنند و شاید این نقطه شروع حرکت 
عظیم حسابرســان به سمت استفاده بیشتر از کامپیوتر به عنوان 

ابزار حسابرسی باشد. 
بدیهی اســت وقتی حسابرســان به صورت عملــی و در کار 
اجرایی خود با کارکردهای کامپیوتر در جهت تسهیل و پردازش 
ســریع انبوه داده ها و فعالیتها و امکان کســب اطمینان بیشتر 
به دلیــل افزایش ســرعت و دقــت در پــردازش داده ها مواجه 
شوند، بیشتر ترغیب به استفاده از کامپیوتر در فرایند حسابرسی 

خواهند شد.
پــس باید با آموزش آثار این فرایند و روشن ســاختن مزایای 
استفاده از کامپیوتر، حسابرسان را بیشتر ترغیب کرد تا از ساختار 
ذهنی سنتی دست برداشته و قدم در راه دنیای جدید بگذارند. 

مفهوم  بر  تاثیری  چه  اطالعات  فناوری  پیشرفتهای 
»اهمیت« ممکن است داشته باشد؟

بیرانوند
»اهمیت« مفهومی نسبی است؛ درجه اهمیت اقالم به کمیت، 

اقتصادی  واحد  اندازه  و  نوع  ایجاد،  )کیفیت(، شرایط  ماهیت 
بستگی دارد. همچنین اهمیت در حسابداری کیفیتی آستانه ای 
است که قبل از سایر ویژگیهای کیفی اطالعات مالی و در پرتو 
مورد  قابل اعتمادبودن«   « و  »مربوط بودن«  چون  ویژگیهایی 

توجه قرار می گیرد. 
با گســترش فناوری اطالعات و کاربرد آن در حسابرســی، 
مفاهیم حسابرســی تغییری نمی کند، تنها نحوه استفاده از آنها 
با استفاده از رایانه ها و تحلیل آنها تغییر می کند که برای انطباق 
این اصول و مفاهیم می بایست سیستمهای رایانه ای به درستی 
تعریف شــوند. اتفاقا با گســترش فناوری اطالعــات و امکان 
پــردازش حجم بســیار باالیی از داده هــا در مدت زمان کوتاه، 
می توان با خیالی آسوده تر به بررسی اقالم بااهمیت پرداخت. 

از  گسترده ای  استفاده  که  شرکتهایی  در  تقلب  خطر 
دامنه  تعیین  در  تاثیری  چه  می کنند،  اطالعات  فناوری 

رسیدگیهای حسابرس دارد؟

با آموزش

حسابرسان را باید ترغیب کرد

تا از ساختار ذهنی سنتی

دست بردارند و 

قدم در راه دنیای جدید

بگذارند
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بیرانوند
برای برخورد با خطر فناوری اطالعات در ارزیابی خطر تقلب 
کافی  بینش  و  درک  به  حسابرسان  تا  است  الزم  شرکت،  در 
باید  یا  بنابراین  برسند.  فناوری اطالعات در شرکتها  از نقش 
این  خبره  کارشناسان  از  یا  و  شوند  دانش  این  به  مجهز  خود 
مداقه  با  بتوانند  تا  کنند  استفاده  حسابرسی  تیمهای  در  حوزه 
حسابرسی  مورد  واحدهای  اطالعات  فناوری  سیستمهای  در 
به ارزیابی بهتری از خطر تقلب در آنها برسند و متناسب با این 

خطِر اندازه گیری شده، دامنه رسیدگیهای خود را تعیین کنند.

بر  تاثیری  چه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تحوالت 
برنامه های آموزشی حسابداران دارد؟

بیرانوند
آینده حرفه  از  موجود  و چشم انداز  بیان شده  موارد  به  توجه  با 
آن،  در  اطالعات  فناوری  نقش  و  حسابرسی  و  حسابداری 
و  است  حیاتی  موجود  آموزشی  نظام  در  تغییر  گفت  می توان 
انتقادی و سیستمی با  با تمرکز بر تفکر  باید  سیستم آموزشی 

هدف توسعه مهارتهای خالقیت دانشجویان تغییر کند. 
حســابداران و حسابرســان بایــد بــا هــوش مصنوعی، 
بالکچیــن، داده های بزرگ، انــواع نرم افزارهای تحلیل داده 
و مواردی از این دســت آشنا شــوند. این موارد می تواند هم 
در ســرفصلهای درسهای دانشــگاه و هم به صورت کارگاه در 
آموزشــهای حرفه ای به کار برده شــود. مــا در مرکز آموزش 
حســابداران رسمی )ماحر( در همین زمینه، در راستای ایجاد 
این پیونــد از ابتدای شــیوع ویروس کووید 19 آموزشــهای 
مجازی را برنامه ریزی و اجرا کردیم که حجم درخورتوجهی از 
این آموزشها مربوط به نقش کامپیوتر و نرم افزارهای مختلف 
در فرایند حسابرسی بوده اســت؛ از کالسهای ساده ای چون 
کاربرد اکســل (Excel) و اکسس (Access) در حسابرسی 
تا کالســهای پیشــرفته ای چــون داده کاوی و کاربرد عملی 
آن در فرایند حسابرســی و تجزیه وتحلیل اطالعات، کاربرد 
هوش مصنوعی در حسابرســی، یادگیری ماشــین در فرایند 
حسابرسی، استفاده از داده های بزرگ و نرم افزارهای مختلف 
مرتبط با آن را برای حسابرســان و سایر عالقه مندان طراحی 
و برگزار کرده ایم تا بتوانیم در پیوند حسابرسان با دنیای جدید 

پیش قدم باشیم.

تجاری  گزارشگری  زبان  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
اندازه  تاچه  حسابرسان  برای   (XBRL) توسعه پذیر 
حسابرسان  توانمندسازی  بر  اثری  چه  است؟  ضروری 

خواهد داشت؟

بیرانوند
زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر زبانی برای اطالع رسانی 
در  انقالبی  به عنوان  که  است  مالی  اطالعات  الکترونیکی 
این  است.  شده  مطرح  جهان  سراسر  در  مالی  گزارشگری 
تجزیه وتحلیل  و  آماده سازی  در  بسیاری  مزایای  دارای  زبان 
منجر  هزینه ها  در  صرفه جویی  به  زبان  این  است.  اطالعات 
اطمینان  قابلیت  و  کیفیت  بهبود  و  بیشتر  بازدهی  و  می شود 
آشنایی  لذا  دارد.  دربر  استفاده کنندگان  برای  را  اطالعات 
و  زمان  در  صرفه جویی  به منظور  زبان  این  با  حسابرسان 
به سیستمهای حسابداری  با توجه  الزامی است.  بهتر  تحلیل 
تاثیر  اطالعات،  فناوری  توسعه  تاثیر  مهم ترین  اطالعات،  و 

سیستم آموزشی باید

با تمرکز بر

تفکر انتقادی و سیستمی

با هدف توسعه

مهارتهای خالقیت دانشجویان

تغییر کند
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داده ها  پردازش  مدیریت  چگونگی  یا  و  داده ها،  مدیریت  بر 
به منظور دستیابی به اطالعات قابل اعتماد است.

دانش  با  ایران  حسابرسان  آشنایی  از  شما  ارزیابی 
فناوری اطالعات را چگونه ارزیابی می کنید؟

بیرانوند
متاسفانه دانش فناوری اطالعات و به خصوص مباحث نوین آن 
مانند آشنایی با علم داده و حتی در بعضی موارد نرم افزارهای 
مرتبط با آن، مثل نرم افزارهای داده کاوی، برنامه نویسی برای 
پیش بینی ریسک و تداوم فعالیت و کاربرد آن در حسابرسی، 
باید آموزشهای  ابتدا  بنابراین  در بین حسابرسان پایین است. 
افراد،  توانمندسازی  از  بعد  تا  شود  داده  حوزه  این  در  ابتدایی 
حرفه حسابرسی بتواند به سمت استفاده از فناوری اطالعات و 

ارتباطات گرایش بیشتری پیدا کند.
 

مزیتی  چه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مهارت  داشتن 
برای حسابرسان در تحلیل داده ها دارد؟

بیرانوند
تجزیه وتحلیل داده های بزرگ به طرق مختلف بر گزارشگری 
فعالیت  این که کسب وکار چگونه  برای مثال،  دارد؛  تاثیر  مالی 
و حسابرسی می شود.  تهیه  مالی  و چگونه صورتهای  می کند 
همچنین، داده های بزرگ تاثیر درخور توجهی بر کیفیت فرایند 
تصمیمگیری دارد؛ زیرا اندازه گیری داده ها بهبود یافته  است، 

داده ها جامع هستند و اطالعات بهتر درک می شوند.
دردســترس بودن داده هــای جامــع از طریــق راهکارهای 
دیجیتال، اثربخشــی و کارایی حسابداران را افزایش می دهد. 
زیــرا فناوریهای مــدرن به روزرســانیهای به موقــع را فراهم 
می کنند. متخصصان با مهارتها و ابزار تحلیلی می توانند به طور 
موثر داده ها را تحلیل کرده و بینشــی در مورد داده هایی کسب 
کننــد که نحوه تصمیم گیری کســب وکار را تغییــر خواهند داد. 
داده های بزرگ تاثیر زیادی بر حســابداری مالی و مدیریتی و 

همچنین حسابرسی دارند. 

با توجه به رشد فزاینده فناوری اطالعات و ارتباطات، آینده 
رشته حسابداری و حسابرسی را چگونه پیش بینی می کنید؟

بیرانوند
دیجیتالی شدن  به  الزام  و  دیجیتال  عصر  به  ورود  به  توجه  با 
در  اصالحاتی  و  تغییرات  باید  و حسابرسی،  حرفه حسابداری 
تفکر  با  باید  دانشجویان  گیرد.  دانشگاهی صورت  برنامه های 
انتقادی و حل مساله و مهارتهای مربوط به استفاده از هوش 
مصنوعی آشنا شوند. شاید بهتر باشد بگوییم ما نیازمند رشته ای 

به نام مهندسی حسابداری به جای حسابداری هستیم.
تحول دیجیتال ممکن اســت در این دوراِن غیرعادی، که 
فاصله فیزیکی و کار از راه دور به یک امر عادی تبدیل شــده 
است، یک ضرورت باشد. اما آینده حسابرسی تنها مربوط به 
انجام حسابرســیهای از راه دور نیست، بلکه آینده حسابرسی 
مربــوط به تحــول فرایندهای پایــه ای ازطریق اســتفاده از 
فناوری بــرای دســتیابی به حسابرســی با کیفیــت باالتر و 

حسابرسی کاراتر است.
آینده حسابرسی شامل حسابرسی لحظه ای است که در آن، 
مشــتری معامالت خود را در یک زنجیره بلوکی ثبت می کند و 
در صورت وجود تعامالت غیرمعمول، حســابرس از آن مطلع 

می شود تا حسابرسی لحظه ای را انجام دهد.

برنامه های آموزشی حسابداران در ایران تا چه اندازه با 
حسابداری  آموزش  بین المللی  استانداردهای  انتظارات 

همسویی دارد؟

بیرانوند
وجه  هیچ  به  فعلی  وضعیت  که  است  این  مطلب  واقعیت 
امکان تامین منویات استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 
آموزش  حوزه  در  تاکنون  آن چه  ندارد.  خصوص  این  در  را 
ارتباطات در نظام  حسابداری در بخش فناوری اطالعات و 
یا  درسی  واحد  یک  به  محدود  افتاده  اتفاق  ایران  آموزشی 
چند کارگاه در خصوص کاربرد اکسل و اکسس در حسابداری 
حوزه  فعاالن  و  حسابداری  فارغ التحصیالن  درواقع  و  بوده 
این  در  شدیدی  آموزشی  ضعف  حسابرسی  و  حسابداری 

خصوص دارند.
 

باید  چه  دیجیتال  دنیای  با  سازگاری  برای  حسابداران 
بکنند؟
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بیرانوند
فرصتی  اطالعات  فناوری های  توسعه  و  دیجیتالی شدن 
دیجیتالی شدن  براین،  عالوه  است.  شرکتها  برای  عالی 
تغییرات زیادی را برای حرفه حسابداری به ارمغان می آورد. 
با وجود  تغییر می دهد.  را  فکر حسابداران  و  کار  این روش، 
این که بسیاری از حسابداران فکر می کنند که دیجیتالی شدن 
شغل آنها را خواهد گرفت و رباتها جایگزین انسان می شوند، 
نتایج نشان می دهد که حسابداران از راهکارهای دیجیتال و 
استفاده خواهند  برای وظایف تکراری و عادی  خودکارشدن 
کرد. وظایف و فعالیتهای حسابداران که نیازمند تفکر انتقادی 
و خالقیت است وجود دارد و افزایش پیدا می کند. بنابراین، 
بر  نیست.  آسانی  کار  به سادگی  فعالیتها  و  کارها  این  انجام 
این اساس، دیجیتالی شدن بر توسعه حرفه حسابداری تاثیر 

خواهد گذاشت. 
حسابداران باید برای خودکارشدن آماده باشند و این مستلزم 
دانش و مهارتهای خاص و جدید حســابداران است. کارهای 
تکراری و ســاختاریافته حسابداران در آینده ای نزدیک خودکار 

خواهند شد. یک شبکه گسترده از اطالعات، سیستم مبتنی بر 
دانــش، و داده کاوی ابزار قدرتمندی برای اجرای موفقیت آمیز 
کســب وکار اســت. راهکارهای دیجیتالی جدیــد مانند هوش 
مصنوعــی، زنجیره بلوکی، داده های بــزرگ، رایانش ابری و 
حســابداری مســتمر و غیره بر کاهش ورود داده های دستی و 
بهبود ســرعت، کیفیت و صحت داده ها تاثیر خواهد گذاشت. 
در نتیجه خودکارشدن، کسب وکارها می توانند خیلی آرام عمل 
کنند. حسابداران به مشاوران حرفه ای و مهندسان حسابداری 
متحول خواهند شــد. بنابراین برای توسعه، حسابداران باید از 
فرصت توسعه فناوری اســتفاده کنند که شغل آن ها را تسهیل 
می کنــد و ارتقا می دهد. دیجیتالی شــدن فرایندهــا و اجرای 
نرم افزارهــای جدید که مدیریــت مبتنی بر دانــش را ممکن 
می ســازند بســیار گران اســت، و برای شــرکتهای بزرگ در 

دسترس است.
فراینــد دیجیتالی شــدن حســابداری و گزارشــگری مالی 
برمبنای گزارشــگری روزانه مرتبط با بازارهای مالی، می تواند 
تاثیــر درخور توجهی بــر تصمیمــات ســرمایه گذاران به ویژه 
ســرمایه گذاران خرد داشــته باشــد. دلیل اصلی ایــن امر در 
امکان ارائه صورتهای مالی اساســی به شــکل روزانه است که 
برای اســتفاده کنندگان در محیط دیجیتالی شــده حسابداری و 

گزارشگری مالی در دسترس است.
در نهایت باید این نکته را گفت، با وجود طیف گسترده ای از 
فعالیتها و وظایف حسابداران و حسابرسان که می توانند خودکار 
شوند، هوش انسانی همیشــه از یادگیری ماشین فراتر خواهد 

رفت.

اندیشه های  پایه  بر  امیدواریم  سپاسگزاریم.  شما  از 
حسابداران  جامعه  پیوسته  کوششهای  و  شما  خوب 
بتوانند  ایران  حرفه ای  حسابداران  ایران،  رسمی 
کاستیهای خود در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را 

پوشش دهند. 

حسابداران باید

برای خودکارشدن

آماده باشند و این

مستلزم دانش و مهارتهای

خاص و جدید 

است
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تغییری که بیشترین تاثیر را بر حرفه حسابداری و حسابرسی داشته، بدون 

شک، کاربرگ الکترونیکی است. ویزی کلک )Visicalc(، اولین کاربرگ 

الکترونیک، در هفته حدود 20 ساعت از وقت حسابدار را می گرفت و اکنون 

این زمان به 15 دقیقه کاهش یافته اســت، که به حسابدار فرصت می دهد 

که خالق تر باشد.

منبع
. mgi worldwide, June 2016

تاثیر مهم تاثیر مهم 

فناوریفناوری

 بر حرفه بر حرفه

در
پاگرد

 



13
99

ی 
و د

ذر 
1 آ

10
ره 

ما
ش

26

نکات درخورتوجه  اطالعات در خدمات حسابرسی،  فناوری  به کارگیری  زمینه  در  درازمدت شما  تجربه 
زیادی برای خوانندگان مجله حسابرس دارد. اما، تمرکز این شماره بر موضوع آموزش فناوری اطالعات 
و ارتباطات برای حسابرسان است. ابتدا تصویری کلی ارائه کنید که فناوری اطالعات و ارتباطات تاچه 

اندازه کسب وکار حسابرسی را زیر تاثیر خود قرار داده است؟

نریمانی
محیط کسب وکار همواره درحال تغییر و تحول و نواوری است و در بیشتر موارد نیز استفاده از سیستمهای اطالعاتی 
موتور پیشران این تغییر و تحوالت است، اگر تا دهه های قبل سیستمهای اطالعاتی در خدمات مالی فروشگاه های 
زنجیره ای، بانکها و شرکتهای بزرگ و کوچک صنعتی و خدماتی به کار گرفته می شدند امروزه در سیستم سالمت، 
درآینده  حمل ونقل  سیستم  دارند.  موثری  نقش  اطالعاتی  سیستمهای  هم  غیره  و  مد  صنعت  حرفه ای،  ورزش 

تحت تاثیر سیستمهای اطالعاتی و با ظهور خودروها و سیستم هدایت هوشمند دگرگون خواهد شد. 

حسابرسان و آشنایی باحسابرسان و آشنایی با
تحلیل داده هاتحلیل داده ها
گفتگو با امیرحسین نریمانی گفتگو با امیرحسین نریمانی 
عضو کارگروه فناوری اطالعات عضو کارگروه فناوری اطالعات 

جامعه حسابداران رسمی ایرانجامعه حسابداران رسمی ایران
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حسابرســی بنابه ماهیت ذاتی خود در پیشاپیش این تغییر 
و تحوالت حرکت نمی کند، بلکه بیشــتر دنباله رو آن اســت. 
حسابرســی به دنبال افزایش کیفیت اطالعــات و فرایندها و 
افزایش اطمینان در استفاده کنندگان از صحت این اطالعات 
و فرایندهاست؛ بنابراین تا وقتی که فرایندهای انجام فعالیتها 
و تهیه اطالعات دســت خوش تغییر اساسی نشود حسابرس 
نیازی به تغییر روشــهای ســنتی خود نمی بیند. باید به این 
موضوع هم توجه داشته باشیم که حسابرسان ملزم به رعایت 
اســتانداردهای خاصی هم هســتند و باید به موازات تغییرات 
آنهــا حرکت کنند نه جلوتر از آنها، بنابراین بدیهی اســت که 
حسابرسان تاحدی با تاخیر تحت تاثیر تغییر و تحوالت عظیم 
ناشــی از فناوری اطالعــات قرار بگیرند؛ اما مگر می شــود 
تراکنشــهایی را که در مقیــاس میلیونی و میلیــاردی انجام 
می شــوند با همان روشــهای سنتی رســیدگی کرد؟ در این 
مقیاسها با کدام روش نمونه گیری می توان از اطمینان معقول 
صحبت کــرد؟ این امر به منزله پیداکردن ســوزن در انبار کاه 

است. 
از طرفی دســتیابی به فناوریهای جدید برای موسســه های 
حسابرســی نیازمند ســرمایه گذاریهای ســنگینی است که هم 
اکنون موسســه های بزرگ بین المللی، و به طــور عمده چهار 
موسسه بزرگ حسابرسی جهان (Big Four) در این زمینه 
انجام داده اند و پیشرفتهای خیره کننده ای هم به دست آورده اند. 
موسسه دیلویت در راستای برنامه های نواوری اش نرم افزاری 
به نــام آرگس (ARGUS) تولید کرده کــه تجزیه وتحلیل آن 
محدود به ارقام نیســت بلکه متون و هر نوع سند الکترونیکی 
را شناســایی و اطالعات مورد نیاز را از آنها استخراج و تحلیل 
می کند. این نرم افزار توان تندخوانی صورتهای مالی، قراردادها 
و غیره و تعیین حوزه های ریســک آنهــا را دارد. باوجوداین، 
موسسه های حسابرسی داخل کشور درحال حاضر بسیار دور از 
این جریانات هستند و بهتر است با تحلیل واقع بینانه وضعیت و 

امکانات خودمان برنامه ریزی کنیم.

فناوری  محیط  در  حسابرسی  شواهد  به  دسترسی 
اطالعات و ارتباطات با چه تحوالتی روبرو بوده است؟

نریمانی
و  اسناد  تائیدیه،  نظیر  آن  سنتی  شکل  در  حسابرسی  شواهد 
مدارک، مشاهده عینی، محاسبات حسابرس، روشهای تحلیلی 
و پرس وجو، به موجب استانداردهای حسابرسی، تغییری نکرده 
نحوه  یکی  کرده  تغییر  که  چیزهایی  باقیست.  خود  به قوت  و 
دسترسی به این شواهد و دیگری میزان اهمیت آنهاست. در 
شکل سنتی و دستی، ما از مفهومی به عنوان زنجیره عطف یا 
نسخ  مفهوم  این  در  که  می کردیم  استفاده  ردگیری حسابرسی 
متعددی از مدارک تهیه و پس از تایید مسئولین مربوط به همراه 
سایر مدارک مورد نیاز در قسمتهای مختلف پرونده حسابرسی 

نگهداری می شد. 
 (Data) در سیســتمهای اطالعاتی همه چیز در قالب داده
در بانکهــای اطالعاتــی و مراکــز داده نگهداری می شــود و 
ورود یــک داده بیــش از یک بار در قســمتهای مختلف مغایر 
اصــول بانکهای اطالعاتی اســت. بنابراین چیــزی به عنوان 
زنجیره عطف یا ردگیری حسابرسی وجود ندارد و ما نمی توانیم 
بــرای اثبات یک معاملــه یا فرایند یک مــدرک را تعقیب و به 
مدارک دیگر برســیم. این هدف، در سیستمهای اطالعاتی با 

مگر می شود

تراکنشهایی را که

در مقیاس میلیونی یا میلیاردی

انجام می شوند

با همان روشهای سنتی

رسیدگی کرد
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شکلهای دیگری صورت می گیرد که خود مبحث جداگانه ای در 
حسابرسی سیستمهای اطالعاتی است، اما چیزی که امروزه و 
هرروز بیش ازقبل در خصوص دسترسی به شواهد حسابرسی، 
حسابرســان را با چالــش مواجه می کند بحــث تجزیه وتحلیل 

داده ها است. 
روشــهای تحلیلــی همیشــه یکی از شــواهد حسابرســی 
محسوب می شده اند و با افزایش اهمیت روزافزون آن، گرایش 
مراجع قانونی نیز به سمت پذیرش بررسیهای تحلیلی به عنوان 
مستندات حسابرسی است. همان طور که پیش از این هم گفتیم 
تراکنشــهای امروزی در مقیاس میلیونی و میلیاردی می باشند 
و اساســا رویکردهای عادی پاســخگوی نیازهای حسابرسی 
جهت حصول اطمینان از صحت معامالت و فرایندها نیســت؛ 
تجزیه وتحلیــل داده ها به یک علم جدید تبدیل شــده که هر 
روز با افزایش حجم داده ها پیشــرفت می کند. با افزایش حجم 
داده ها، بیش از قبل می توان به روندها و گرایشها اتکا کرد و از 
آنها معانی و الگوهای بیشتری به دست آورد با فناوریهای نوین 
اطالعاتــی دیگر نیازی به انتخــاب نمونه ها به صورت محدود 

نیست. 
  (Anomaly Detection)کشف اســتثناها و بی قاعدگیها برای 
نرم افزارهایی هست که داده های بانک اطالعاتی را به زیرمجموعه های 
کوچکتری تقســیم می کند و ایــن کار را آنقدر ادامه می دهد تا به نواحی 
غیرعادی و تراکنش و یا تراکنشــهای غیرعادی برسد و آن را در اختیار 

حسابرس قرار دهد. 
 (Machin learning) پیشرفت بعدی موضوع یادگیری ماشین
اســت در این حالت ربات یادگیرنده ای در سیســتم جاسازی می شود 
که بی قاعدگیها یا رفتار غیرعادی را به حافظه می سپارد؛ به طور مثال 
سوابق دسترسی به پرونده ها (Log file) را تحلیل می کند و پی  
می برد که کدام قسمت و کدام کاربر چندبار سعی کرده اند به اطالعات 
غیرمجاز دسترسی پیدا کنند و عالوه بر مشخص کردن نام کاربر برای 
مســئولین، کنترلهای مورد نیاز در این خصــوص را تعبیه یا تقویت 

می کند.

چه موانعی بر سر راه حسابرسان در استفاده از کامپیوتر 
و  آماده  را  حسابرسان  می توان  چگونه  و  دارد  وجود 

ترغیب به استفاده از کامپیوتر در حسابرسی کرد؟

نریمانی
شاید اصلی ترین مانع در استفاده از کامپیوتر به عنوان ابزار 
است  کاغذ  از  استفاده  در  حسابرسان  عادات  حسابرسی 
هر  است،  عمیق تر  مسن تر  حسابرسان  در  عادات  این  که 
کاربرپسند  و  آسان تر  روزبه روز  نرم افزارها  با  کار  که  چند 
(User friendly) می شود. اما نسل قدیمی تر حسابرسان 

همچنان با کاغذ مانوس تر هستند. در خصوص نسل جوان 
این تغییر بسیار راحت تر است. تا جایی که به نرم افزارهای 
متداول فعلی نظیر اکسل (Excel) و ورد (Word) محدود 
حد  تا  اکنون  هم  پیشرفت  این  جوان  حسابرسان  در  شود 
زیادی حاصل شده است و آنها آمادگی بیشتری برای کار با 
ابزار پیشرفته تر نظیر ابزار استخراج و تحلیل داده ها دارند؛ 
از  ایران  در  حسابرسی  موسسه های  حاضر  حال  در  گرچه 

چنین ابزاری کمتر برخوردار هستند. 
اما صرفنظر از تفاوت نســلها بهترین راه ترغیب حسابرسان 
به اســتفاده از کامپیوتر در حسابرســی، تکرار مــداوم مزایای 
اســتفاده از ابزار و فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر و خطرات 
اســتفاده نکردن از آنها، در سمینارها و مجله های تخصصی و 
برای آماده سازی حسابرسان نیز برگزاری کالسها و کارگاه های 
آموزشی است. البته باید توجه داشت که ارزش کار حسابرسانی 
کــه از ایــن مهارتهــای میان رشــته ای برخوردارنــد باالتر از 
حسابرســان عادی اســت و این تفاوت باید خــود را در حقوق 
و مزایای آنها نشــان دهد. در غیراین صورت آنها جذب ســایر 

خدمات و حوزه ها می شوند.

برای  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  داشتن تخصص  آیا 
حسابرسان ضروری است؟ 

نریمانی
فناوری اطالعات  از مهارتهای  برخورداری حسابرسان  لزوم 
حسابرسی  حرفه ای  جوامع  کلیه  تایید  مورد  ارتباطات  و 
متخصص  باید  زمینه ها  از  برخی  در  که  عبارت  این  و  است 
فناوری اطالعات باشند هم به عنوان یک عبارت مبالغه امیز 
دارد  تاکید  مهارتها  این  از  برخورداری حسابرسان  اهمیت  بر 
با مبانی و  باید تا حدی  ولی واقعیت این است که حسابرس 
مفاهیم پایه فناوری اطالعات و ارتباطات در بخشهایی نظیر 
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استراتژی فناوری اطالعات سازمان، خط مشی، استانداردها، 
ارتباطات سازمان و خطرات  و  فرایندهای فناوری اطالعات 
بتواند  که  باشد  داشته  آشنایی  اطالعات  امنیت  تهدیدات  و 
خواسته هایش را به متخصصین فناوری اطالعات وارتباطات 
منتقل کند و به قولی زبان مشترک با آنها داشته باشد و ضمنا 
فناوری  متخصصین  که  باشد  حدی  در  باید  آشنایی  این 
اطالعات و ارتباطات یا مسئولین امور مالی، به عمد یا به سهو 
حسابرس  نیازهای  صورتی که  در  کنند.  گمراه  را  او  نتوانند 
مستلزم استفاده از متخصصین فناوری اطالعات باشد او باید 
از تیم فناوری اطالعات داخل یا خارج از موسسه حسابرسی 

کمک بگیرد.

فرصتهای  که  آن  ضمن  اطالعات  فناوری  پیشرفتهای 
مهمی برای حسابرسان فراهم ساخته است، اما محیط 
کسب وکار را پیچیده تر ساخته است. آیا ممکن است این 

پیشرفتها خطر ارتکاب تقلب را هم افزایش دهد؟

نریمانی
پیدایش  بدو  از  به تقریب  اطالعاتی  سیستمهای  امنیت  بحث 
کامپیوتر مطرح بوده که بهتر است مروری بر روند مخاطرات 
امنیتی به موازات توسعه سیستمهای اطالعاتی داشته باشیم. 

اولیــن جرائم کامپیوتری از دهــه 1970 روی داد و از همان 
دوران نیز بحث امنیت سیســتمهای اطالعاتی آغاز شد. نگاه 
کلی به بحث امنیت در آن دوران بیشــتر محافظت فیزیکی از 
 ،(Mainframe) مراکز کامپیوتری، پردازنده هــای مرکزی
کامپیوترهای شــخصی و تجهیزات ســخت افزاری از آســیب 
و دسترســی افراد )به طورعمــده کارکنان( غیرمجاز ســازمان 
بود. با پیشــرفت بعدی، تواناییهای سیســتمهای مدیریت 
(RDBMS) نظیــر اینفورمیکس  بانکهــای اطالعاتــی 
و   (Oracle) اوراکل   (DB2) دی بی تــو   ،(Informix)

اس کیوال ســرور (SQL SERVER) و ایجاد شــبکه های 
محلی، دیگر دسترســی به سیستمهای اطالعاتی، محدود به 
دسترسی مستقیم توسط کاربران مجاز یا غیرمجاز که به مراکز 
کامپیوتری ســازمان دسترسی دارند، نیست. کلیه کامپیوترها و 
دستگاه هایی که در شــبکه محلی تعریف شده اند به هم مرتبط 
هســتند، که این ویژگــی در یکپارچگی سیســتمها و برقراری 

ارتباط کلیه اســتفاده کنندگان داخلی اعم از مدیران و کارکنان و 
استفاده کنندگان خارجی نظیر فروشندگان و مشتریان که از نظر 
ســرعت و ســهولت و کاهش هزینه فعالیتهای تجاری جهش 
بزرگی محسوب می شود، اما به همان میزان نقاط آسیب پذیر و 

تهدیدات امنیتی سیستمها نیز افزایش می یابد. 
گام بعــدی اتصال شــبکه های محلی به شــبکه گســترده 
جهانی یعنــی اینترنت بود و باید توجه داشــت کــه تهدیدات 
امنیتی کنونی صرفًا محدود به دســتبرد به اطالعات ســازمان 
و افشــای غیرمجاز آن نیســت بلکه بیــش از آن ازکارانداختن 
دسترســیهای مجاز و انجام عملیات غیرمجاز است که امنیت 
سیســتمهای اطالعاتی را تهدید می کنــد. درنتیجه، عالوه بر 
تهدیدات فیزیکی و کارکنان در محدوده داخلی ســازمان امروز 
تهدیدات شــبکه، ارتباطات، اطالعات و عملیات غیرمجاز نیز 

سیستمهای اطالعاتی را تهدید می کند. 
پیشرفت بعدی سیســتمهای اطالعاتی پردازش در فضای 
ابری است. بسیاری از سازمانها به واسطه مزایای این خدمات 
نظیر اقتصادی بودن، دسترسی 24 ساعته در تمام نقاط جهان 

بزرگترین تحولی که

فناوری اطالعات

در حسابرسی

ایجاد کرده

موضوع

تحلیل داده ها

است
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به سیســتمهای اطالعاتــی، نبودنیاز به ســرورهای داخلی و 
اســتخدام متخصیص فناوری اطالعات جهت پشــتیبانی این 
ســرورها، به طور روزافزون به اســتفاده از ایــن خدمات روی 
می آورند که این رویکــرد نیازهای کنترلی خاص خود را ایجاد 
کرده است. مالحظه می کنید که حرفه حسابرسی در کشورمان 
همپای این تغییر و تحوالت رشــد نکرده اســت و در شــرایط 
کنونــی فاصله زیادی از پیشــرفتهای حرفه در ســطح جهانی 

داریم.

حسابرسان چه چیزهایی را باید بیاموزند و از چه منابعی 
باید استفاده کنند تا بتوانند ریسکهای حسابرسی ناشی 

از فناوری اطالعات را کاهش دهند.

نریمانی
انجمنهای حرفه ای رسمی و موسسه های خصوصی در سطح 
فناوری  پیشرفتهای  و  تحوالت  و  تغییر  موازات  به  جهان 
این  با  متناظر  کنترلی  چارچوبهای  و  استانداردها  اطالعات، 

پیشرفتها را تدوین و به اجرا گذاشته اند.

یکــی از معتبرترین مراجــع در زمینه تدویــن چارچوبهای 
کنترلــی فنــاوری اطالعــات انجمن حسابرســی و کنترل 
سیستمهای اطالعاتی (ISACA) است. این انجمن منابع 
بسیاری در زمینه حسابرسی و کنترل فناوری اطالعات منتشر 

ساخته است که مهمترین آنها عبارتند از:
،(COBIT) اهداف کنترلی اطالعات و فناوریهای مرتبط •

.(ITAF) چارچوب حسابرسی فناوری اطالعات •
عالوه بر منابع فوق که به عنوان مرجع شــناخته می شوند 
و تاکنون نســخ آنها به طور مســتمر به روزآوری شده است، 
این انجمن در تمام زمینه های مرتبط با حسابرســی فناوری 
اطالعات، امنیت ســایبری، حسابرســی هوش مصنوعی و 
غیره کتب و مقاالت ارزشــمندی منتشــر می کند. همچنین 
مجله این انجمن به صورت فصلنامه هرســال 4 بار منتشــر 
می شــود که به آخرین مباحــث مرتبط بــا فناوریهای نوین 

می پردازد. 
این انجمن گواهینامه هایی با عناوین: 

،(CISA) حسابرس رسمی سیستمهای اطالعاتی •
اطالعاتی  سیستمهای  کنترل  و  ریسک  گواهی   •

 ،(CRISC)

 ،(CISM) گواهی مدیر رسمی امنیت اطالعات •
گواهی صالحیت در راهبری فناوری اطالعات سازمان   •

(CGEIT)، صادر می کند. 

حسابرســانی که به زبان انگلیسی مســلط هستند با شرکت 
در دوره های آموزشــی انجمن یادشــده و اخذ گواهینامه های 

یادشده به پیشرفتهای بزرگی دست خواهند یافت.
 (SANS: SYSADMIN, موسســه انتفاعــی ســانس
در  هــم   AUDIT, NETWORK AND SECURITY)

ســالهای اخیر کارهای آموزشــی بسیار ارزشــمندی در زمینه 
امنیت سیســتمهای اطالعاتی انجام داده و اعتبار کسب کرده 
اســت ولی به لحــاظ اینکه حسابرســان ما بــرای انجمنهای 
حرفه ای رسمی اعتبار بیشــتری قائلند )علیرغم اینکه شخصًا 
با این نگرش موافق نیستم( بهتر است منابع و گواهینامه های 
انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) را نیز معرفی 
کنیم. این انجمن گواهینامه ای به عنوان گواهینامه متخصص 
فناوری اطالعات (CITP) ارائه می کند که دارنده آن به عنوان 

یکی از معتبرترین مراجع

در زمینه تدوین

چارچوبهای کنترلی

فناوری اطالعات

انجمن حسابرسی و کنترل

سیستمهای اطالعاتی

(ISACA)

است
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پلی مابین دنیای کســب وکار و فناوری اطالعات شناخته 
می شود. رئوس برنامه های آموزشی این گواهینامه شامل:

• راهبری امنیت اطالعات،
• مدیریت ریسک امنیت سایبری،

بر  حاکم   (Sarbanes Oxley) اکسلی  ساربینز  مقررات   •
امنیت سایبری،

• مدیریت داده ها،
• تحلیل داده ها و گزارشگری آن،

• مدیریت کسب وکار هوشمند،
• استراتژی و راهبری فناوری اطالعات،

• ریسکها، فرایندها و کنترلهای فناوری اطالعات، و
• گزارشگری کنترلهای سیستم و سازمان.

به نظر می رســد که در غیاب موسسه های آموزشی معتبر 
بهترین راه برای کاهش فاصله مان، ترجمه گســترده منابع 
آموزشی توســط ســازمان حسابرســی، جامعه حسابداران 
رســمی ایران، اســاتید و دانش پژوهان عالقه منــد به این 

مباحث است. 
الزم به یاداوری است که کارگروه فناوری اطالعات جامعه 
حســابداران رســمی ایران رهنمودی تحت عنــوان رهنمود 
مستندســازی الکترونیک پرونده های حسابرسی تهیه 
و ارائه کرده اســت کــه در واقع تنها خروجی ایــن کارگروه از 
بدو تشــکیل بوده که پس از شــیوع بیمــاری کرونا و الزام به 
دورکاری، توســط برخی از موسســه های حسابرســی مورد 
استناد قرار گرفت. الگوبرداری از این تجربه توسط کارگروه، 
شاید در آینده منجر به تدوین و ارائه برخی از رهنمودها نظیر 
چارچوب کنترلهای عمومی فناوری اطالعات (ITGC) و 
برنامه های آموزشــی مبانی فناوری اطالعات به حسابرسان 

گردد. 

برنامه های  دارند؟  رابطه  این  در  نقشی  چه  دانشگاه ها 
باید  رویکردی  چه  با  دانشگاه ها  در  حسابداری  آموزش 

ارائه شود؟ چه مطالبی باید آموزش داده شود؟

نریمانی
بزرگترین تحولی که فناوری اطالعات در حسابرسی ایجاد 
کرده، موضوع تحلیل داده ها است. درست است که امروز 

مصنوعی،  هوش  زمینه  در  پیچیده تری  بسیار  صحبتهای 
است  مطرح  غیره   و  کالن  داده های  ماشین،  یادگیری 
داده ها  تحلیل  مبحث  همین  از  آنها  همه  اصلی  هسته  اما 
تشکیل شده است و به عبارتی درک مبحث تحلیل داده ها 
پیچیده تر  مفاهیم  به سوی  پیشروی  و  دستیابی  پیش نیاز 

است. 
محل آموزش این مهارتها به صورت طبیعی دانشــگاه ها 
است. اما وقوع این امر در شــرایط فعلی بسیار بعید به نظر 
می رســد. اصول بازاریابــی می گوید: "برای برنده شــدن 
باید یه جایی رفت که مشــتریان هستند." و به موجب این 
اصل محققین و پیشــروانی که با زحمت و مرارت بسیار به 
دانش انفرادی خاص دست یافته اند باید برای عرضه آن به 
دانشــگاه ها مراجعه کنند که فعاًل دانشگاه ها مشتری خوبی 
برای خرید این خدمات به نظر نمی رســند. این موضوع از 
روی خروجــی آنها یعنــی دانــش فارغ التحصیالن مقاطع 
دانشگاهی مشــخص است. به هرحال در شــرایط کنونی 
عالوه بر آموزش صفحات گســترده، گنجاندن دروسی در 
زمینه آشنایی با مبانی بانکهای اطالعاتی و مخازن داده، 
آشــنایی با برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و مبانی 
تحلیل داده ها در جهت ارتقای ســطح علمی دانشــگاه ها 

بسیار مفید واقع خواهد شد.

زمان بر  کاری  دانشگاهی،  آموزشی  مراکز  رویکرد  تغییر 
دست  حرفه ای  آموزشی  مراکز  ولی  است،  درازمدت  و 
به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  آموزش  برای  بازتری 
کارگروه   در  شما  حضور  امیدوارم  دارند.  حسابرسان 
به  ایران  رسمی  حسابداران  جامعه  اطالعات  فناوری 

فعالیتهای این کمیته سرعت ببخشد.
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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)
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در پایان قرن بیستم، حرفه حسابداری چهره جدیدی به خود گرفت. 

کامپیوترها و نرم افزارهای حســابداری، صنعت حسابداری را به طور کامل دگرگون ساخت. 

مایکروسافت اکسل )MS Excel( حسابداران را به کاربرگ الکترونیکی مجهز ساخت. 

به کمک فناوری، حسابرســان توان تحلیل آماری، پیش بینی مالی، و انجام محاســبات با 

کارایی بسیار زیاد پیدا کردند.

فناوری حســابداری به حســابداران امکان داد که از میزکاِر پوشــیده از کاغذ، جدا شوند و 

محاسباتی که ساعتها وقت الزم داشت را به صورتی پویاتر انجام دهند. 

حسابداران فرصت یافتند با چالشهای جدید مقابله و خدماتی بسیار بیشتر از گذشته عرضه 

کنند.

منبع:
. mgi worldwide, June 2016

کامپیوترهای 
کامپیوترهای 

شخصی و
شخصی و

 حرفه  حرفه 

حسابداری
حسابداری

در
پاگرد
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مقدمه
امروز با توجه به تغییرات تکنولوژی در جهان، استفاده از سیستمهای اطالعاتی یکپارچه و اطالعات 
برای مدیران به موضوعی مهم و غیرقابل اجتناب تبدیل شده است. زیرساختهای تجارت در سراسر 
جهان به صورت کامل یکپارچه و الکترونیک شده است و کنترل و حسابرسی اطالعات و سیستمها 

نیز نقش حسابرسان را بیش ازبیش پررنگ کرده است. 
مشــتریان،  فناوری  در  تغییرات 
افزایــش ســختگیری مقــررات و 
قوانیــن و چارچــوب زمانی محدود 
است  گردیده  موجب  حسابرســان، 
تا فشــار مضاعف به شــرکتها وارد 
از  بســیاری  دلیل  به همین  شــود. 
موسســات حسابرسی از حسابرسی 
مستمر استفاده می کنند. بسیاری از 
موسسه های حسابرسی به  کارمندان 
خود تکنیکهای پیشرفته حسابرسی 
را آموزش می دهند و موسســه های 
بزرگ نیز سرمایه گذاری هنگفتی در 

این زمینه انجام داده اند. 

تمرکز بر آموزش فناوری اطالعاتتمرکز بر آموزش فناوری اطالعات

دکتر حمید اسدزاده   
دانیال نعمتی   
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اهمیت حسابرسی فناوری اطالعات
در حسابرسی مستقل به طورمعمول یک شخص ثالث سندهای 
مالی یک شرکت را بررسی می کند که از صحت و رعایت آن 
و سالمت مالی سازمان اطمینان حاصل کند. حسابرس مبتنی 
بر فناوری اطالعات نیز بر مبنای همان روش می باشد ولی بر 

فناوری سازمان تمرکز دارد.
فناوری اطالعات به طور گســترده بر تجارت دنیای امروز 
تاثیرگذار می باشد و چالشهایی را بر چرخه حسابرسی تحمیل 
کرده اســت. زیرا روشهای انجام حسابرسی تفاوت زیادی با 
حسابرسی در روشهای سنتی دارد. فناوری باعث شده است 
تا فرایندهای سندرسی و دفترداری به طور سنتی حذف شود 

و بهره بری از زمان افزایش یابد. 
شــرکتها در معامــالت روزانه، ماهیــت کار و روابط تجاری 
خود اتکای زیادی به فناوری اطالعات دارند. این موضوع، با 
استفاده گســترده از اینترنت، شبکه های مجازی، سیستمهای 
حسابداری پیشــرفته، تجارت الکترونیک و افشای اطالعات 
الکترونیکی، بســیار پیچیده و حساس شــده است. درنتیجه، 
نیاز به استفاده از تکنیکهای نوین حسابرسی فناوری اطالعات 

و ارتباطات نیز رو به افزایش است. 
بسیاری از شرکتها ســرمایه گذاریهای کالنی جهت آموزش 
فناوری اطالعات انجام داده اند. به طور مثال بررسیها در سال 
2019 نشــان داد که 500 شــرکت برتر دنیا به طور میانگین 9 
درصــد از درامد ســاالنه خود را در زمینه فنــاوری اطالعات و 

آموزش آن سرمایه گذاری کرده اند. 
همچنین صنایعی که فناوری اطالعات فعالیت اصلی آنها را 
تشکیل می دهد به طور میانگین 40 درصد از مخارج سرمایه ای 

خود را در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند. 
با وجود ایــن، در ایران هنوز بســیاری از شــرکتها مزایای 
اقتصادی استفاده از این سرمایه گذاریها را درک نمی کنند، زیرا 
استراتژی تجاری آنها منطبق بر فناوری اطالعات نمی باشد. 

تاثیر فناوری اطالعات بر حرفه حسابرسی
طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی، برای برنامه ریزی، 
حسابرس  انجام شده،  کارهای  بررسی  و  سرپرستی  هدایت، 
ارزیابی جنبه های مختلفی چون  به منظور  کافی  دانش  از  باید 

امنیتی  فناوریهای  و  شبکه  امنیت  شیوه های  رمزگذاری، 
همچون سامانه امنیتی، حفاظت در مقابل ویروس، و ردیابی 
استفاده  گرچه  باشد.  برخوردار  غیرمجاز،  تالشهای دسترسی 
اولیه  مرحله  در  هنوز  حسابرسی  در  داده  تجزیه وتحلیل  از 
نزدیک موسسه های حسابرسی جهت  آینده  در  ولی  می باشد 
حفظ کیفیت باالی کار خود نیاز به استفاده از فناوری پیشرو و 

تجزیه وتحلیل داده دارند. 
حسابرســان بایــد جهت گــرداوری شــواهد از روشــهای 
از طریــق داده کاوی،  پایــگاه داده شــرکت  از  الکترونیکــی 
متن کاوی و نظارت مســتمر بهره ببرند. تغییرات در مدارک و 
مستندات الکترونیکی بسیار ساده تر از تغییر در مدارک کاغذی 
می باشد و حسابرسان باید مراقبت حرفه ای خود در دستکاری 
عامدانه و غیرعامدانه اســناد جهت ثبت در حسابها را به خوبی 

اعمال کنند.
درحال حاضر شــواهد دیجیتال و تکنیکهای حسابرسی که 
جهت کشف تقلب به کار گرفته می شوند، مهارتهایی نیستند که 
به طور منظم در دانشــگاه ها و دوره های آموزش حسابداری و 
حسابرسی تدریس شــوند. از این رو، شناخت اهمیت موضوع 
توســط مراجــع قانون گــذاری و نهادهــای نظارتــی مالی و 

تمرکز بر 

آموزش فناوری اطالعات 

در طول سالهای اولیه فعالیت 

حسابرسان 

برای کمک به آنها 

ضروری است
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حسابرسی جهت آموزش حسابرســان در اولویت قرار گرفته 
اســت که حسابرسان را با روشــهای نوین فناوری اطالعات 

تطبیق دهند.
از این رو، حسابرســان باید دانش کافی در زمینه فناوری 

اطالعــات و ارتباطات، شــامل رســیدگی بــه اطالعات، 
مدیریت اســناد الکترونیک، یکپارچگی داده ها، روشهای 
مخفی ساختن اسناد، بازیافت اطالعات و داده ها، فناوری 
بیســیم و فناوری احراز هویت، داشته باشند. حسابرسان 

حسابرسی فرایندهای فناوری اطالعات 

مدیریت داده ها ) شامل کالن داده ها( امنیت- منطقی و یا فیزیکی 

فروشهای برخطحریم خصوصی 

نگهداری 

حسابرسی کنترل عمومی فناوری اطالعات 

 (SDLC) چرخه عمر توسعه محصول (DBMS) سیستمهای مدیریت پایگاه داده

(DRPL/BRP) مدیریت داراییبازیابی فاجعه یا کسب وکار

مدیریت پایگاه اینترنتی رابط سیستم 

مدیریرت فناوری اطالعات

حسابرس سیستم کاربردی

(ERP) سیستمهای برنامه ریزی منابع بنگاه(EDI) تبادالت داده الکترونیک

(SFA) اتوماسیون نیروی فروش(CAD) طراحی به کمک کامپیوتر

(CRM) سیستمهای عملیاتی مدیریت روابط مشتری

سیستمهای کاربردی مالینامه الکترونیکی 

سیستمهای کاربردی توسعه یافتهابزار گزارشگری تک کاره ) شامل صفحه گسترده ها( 

سیستمهای کاربردی امنیتی )مثل رمزنگارها(سیستمهای کاربردی موبایل 

حسابرسی زیر ساختهای فناوری اطالعات 

مخابرات 

(DNS) زیرساخت برخط/ اسامی دامنه

آزمون رعایت فناوری اطالعات

لیسانس و دانش فنی نرم افزار 

سایر حسابرسیهای فناوری اطالعات

حسابرسی مستمر حسابرسی شبکه های اجتماعی 

حسابرسی قضایی دیجیتال حسابرسی مشتریان 

رعایت قانون ساربینز آکسلیچارچوبهای کنترل داخلی 

(Protiviti 2014/ ISACA)

انواع فعالیتهای حسابرسی فناوری اطالعات و ارتباطات 
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می توانند به کارشناســان فناوری اطالعات نیز کمک کنند تا 
یک سیســتم قابل اتکا جهت تهیه اطالعات قابل اطمینان 

توسعه دهند.

آموزش حسابرسی فناوری اطالعات
چیزی که در آینده نزدیک به آن نیاز داریم، داشتن کارمندان با 
صالحیت است که بدانند چگونه باید فکر کنند، چه طور قضاوت 
و تحلیل و از داده ها بینش عملی کسب کنند. در دنیای امروز، 
تمرکز و توجه  به مدیریت داده روبه افزایش است. شناسایی 
شناسایی  که جایگزین  است  عبارت جدیدی   (KYD) داده 

مشتری (KYC) شده است. 

روشــهای حسابرسی به طور معناداری در حال تغییر هستند 
و از نظارت کنترلی مستمر (CCM) در حال حرکت به سمت 
نظارت معامالت مســتمر  (CTM)هســتیم. اســتفاده از 
فنــاوری بالک چیــن (Blockchain) تمام ایــن تغییرات را 

امکان پذیر ساخته است. 
دیگر مانند گذشــته انجام روشــها و تکنیکهای حسابرسی 
ســخت و زمان بر نمی باشــد. فناوریهای جدیــد این امکان را 
می دهد که حتی تمام ثبتهای ســاده حســابداری را نیز بررسی 
کنیــم. آموزش دهنــدگان فنــاوری اطالعات بایســتی دانش 
و مهارت فناوری خود را توســعه و ارتقا دهند. پیاده ســازی و 
تطبیق با تغییرات جدید بســیار ســخت و چالشــی می باشد. 
عوامل بســیاری ازجملــه هزینه تطبیق بــا تکنولوژی جدید و 
تفاوتهای انفرادی بســیار ســنگین می باشد و ســطح سواد و 
تجربه کارکنان، مقاومت ســازمانها، انتقادها، و ســوگیریهای 

شخصی سد محکمی در برابر پذیرش تغییرات می باشد. 

نتیجه گیری
حسابرسان باید نیازهای خود را اولویت بندی و ریسکهای 
ناشی از استفاده از فناوری اطالعات را به طور گسترده بررسی 
کنند. بســته به ماهیــت و پیچیدگی سیســتمهای فناوری 
اطالعات مشتری، حسابرسان با ریسکهای متفاوتی روبه رو 
هستند. دانش استفاده از فناوری اطالعات، خطرات مرتبط 
و توانایی اســتفاده از آن جهت ارزیابی عملکرد و اثربخشی 
حسابرســی در همه سطوح ضروری است. حریم خصوصی 
و پیامدهای حسابرســی در محیط فنــاوری اطالعات باید 
در برنامه حسابرســی، رســیدگی به پرونده ها، و گزارشــها 
منعکس شــود. ممکن است حســابرس مجبور به انتخاب 
نمونــه بیش از چندین بار در طول دوره حسابرســی شــود 
و امکان نگهداری شــواهد الکترونیکی بــرای مدت زمان 

نامحدود فراهم شود. 
تمرکز بــر آمــوزش فناوری اطالعــات در طول ســالهای 
اولیه فعالیت حسابرســان برای کمک به آنها ضروری اســت. 
حسابرســان بایــد در زمینه فنــاوری اطالعات مــورد نیاز در 
محیط حسابرسی مهارت بیشــتری کسب کنند. برای افزایش 

شناسایی 

مشتری

شناسایی

 داده

موسسه های حسابرسی 

جهت حفظ کیفیت باالی کار خود 

نیاز به استفاده از 

فناوری پیشرو و 

تجزیه وتحلیل داده 

دارند
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مهارتهــای فنی و تحلیلی حسابرســان و توســعه تخصصی، 
باید به طور مســتمر اثربخشی سیســتمهای رایانه ای در حین 

حسابرسی ارزیابی شوند.
برای پیاده سازی سیستم مناسب آموزشی و استفاده درست 
از منابع فناوری اطالعات، برنامه ریزیهای الزم به شــرح زیر 

توصیه می گردد:
• تغییر دیدگاه مراجع حسابرسی از رویکرد سنتی به کامپیوتری 

و تهیه دستورالعمل حسابرسی مناسب،
ابزار  از  استفاده  با  تحلیلی  بررسیهای  سری  یک  به  الزام   •
توسط  حسابرسان  به  آن  معرفی  و  ابزار  شناسایی  مناسب، 

جوامع حرفه ای،
فناوری  بر  مبتنی  جدید  استانداردهای  تدوین  و  بازنگری   •

اطالعات،
سرفصل  تدوین  و  دانشگاه ها  در  الزم  زیرساختهای  ایجاد   •

دروس مورد نیاز،
در  اطالعات  فناوری  بخش  تقویت  و  سرمایه گذاری   •

موسسه های حسابرسی، 
جهت  اطالعات  فناوری  حسابرسی  همایشهای  برگزاری   •

فراهم سازی بستر مناسب آموزشی،
• برنامه ریزی بلندمدت و راهبردی توسط کلیه ارکان نظارتی و 

تخصصی کشور،
موسسه های  در  حسابرسی  فرایندهای  انجام  و  ایجاد   •

حسابرسی به صورت کامپیوتری، و 
• فراهم سازی آموزشهای حین کار.
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فنــاوری، شــرایطی پویا و متفــاوت برای فعالیت حســابداران خلق کرد و تعامــل و مبادله 

اطالعات با صاحبکاران را آسان ساخت و بهبود داد. 

حجم کاغذ کاهش یافت، بایگانی اســناد کاغذی کم شد، و دفاتر کار کوچکتر شد. استفاده از 

اینترنت و نامه الکترونیک، دسترسی به اطالعات و توزیع آن را بیش ازپیش ساده ساخت. 

امروزه، دفترداری، کار پرحجم و طاقت فرسای حسابداران، به طور کامل درون سیستمهای 

یکپارچه جاسازی شده است. 

حســابدار امروزی، نه دفترنویس، بلکه متخصص مالی اســت که ظرفیت بیشــتری برای 

تحلیل و تفسیر داده ها، و درنتیجه کیفیت اطالعات مالی دارد.

منبع

. mgi worldwide, June 2016

تعاملتعامل

 با  با 

صاحبکاران
صاحبکاران

در
پاگرد
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 هدف
گزارشگری  عرضه  زنجیره  سراسر  در  فناوری  در  تغییرات 
فناوری  مهارتهای  و  شایستگیها  بر  اثرگذاری  حال  در  مالی، 
اطالعات و ارتباطات (ICT) موردانتظار از حسابداران تازه کار 
و حرفه ای برای انجام نقشهایشان است. شناسایی مهارتهای 
فناوری اطالعات و ارتباطات موردانتظار از حسابداران تازه کار و 
حرفه ای، با توانمندسازی حرفه حسابداری به ارایه گزارشگری 
مالی، حسابرسی یا دیگر خدمات با کیفیت مالی و حسابداری 

مربوط در عصر دیجیتال، به منافع همگانی خدمت می کند.
هدف ایــن رهنمــود، فراهم کردن پیامدهــای یادگیری 
غیرالزام اور1 مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات اســت، 
تا شایســتگی حرفه ای و توســعه و کاربرد دانــش، مهارتها و 
رفتــار موردنیــاز در فناوری اطالعــات و ارتباطات به وســیله 
حسابداران تازه کار2 و حرفه ای را ارتقا دهد. این پیامدهای 
غیرالزام اور یادگیری وقتی به طور فردی یا جمعی درنظر گرفته 
شوند، ممکن است به شناسایی دانش، مهارتها و رفتار خاص 
موردنیاز در فناوری اطالعات و ارتباطات به وسیله حسابداران 

تازه کار و حرفه ای، کمک کند.

مخاطب
عالی،  آموزش  موسسه های  برای  می تواند  رهنمود  این 

 ،(IFAC) 3نهادهای عضو فدراسیون بین المللی حسابداران
در  انتظام بخشی،  مراجع  و  حرفه ای  سازمانهای  کارفرمایان، 

طراحی برنامه های آموزش حسابداری مفید باشد.

استفاده
پیامدهای غیرالزام آور یادگیری مربوط به فناوری اطالعات 
انعطاف  از این گفته خواهد شد، عمق،  ارتباطات که پس  و 
یادگیری  پیامدهای  تا  می کند  فراهم  بیشتری  تفکیک  و 
بین المللی  استانداردهای  شایستگی  عرصه های  درون 
پیامدها  این  کند.  کامل  را   (IES) حسابداری  آموزش 
و  اطالعات  فناوری  در  رفتارها  و  مهارتها  دانش،  پیشرفت 
حسابداران  هم  و  تازه کار  حسابداران  برای  هم  ارتباطات 
حرفه ای را، همزمان با پیشروی آنها در مسیر شغلی و ایفای 
یادگیری  پیامدهای  این  می دهد.  نشان  مختلف،  نقشهای 
تبادل نظر  بنا شده اند که طی  فعالیتهایی  پایه  بر  غیرالزام آور 
حسابداری  آموزش  بین المللی  استانداردهای  هیئت 
(IAESB) در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات انجام شد 

و انتظار نمی رود که به طور کامل جامع باشند. به این لحاظ، 
پیامدهای  توسعه  برای  مبنایی  به عنوان  می تواند  موارد  این 
مورد  کاربر  ویژه  شرایط  گرفتن  درنظر  با  بیشتر،  یادگیری 

استفاده قرار بگیرد.

پیامدهای یادگیری فناوری اطالعات و ارتباطاتپیامدهای یادگیری فناوری اطالعات و ارتباطات
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استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 2 (IES 2)- پیشرفت حرفه ای مقدماتی- صالحیت فنی

ب( حسابداری مدیریت

پیامدهای یادگیری مربوط 
استخراج شده از استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )ب( )4(: داده و 

اطالعات را تحلیل کنید تا از 
تصمیم گیری مدیریت پشتیبانی 

کنید.

• توصیف کنید که چگونه داده های ساختاریافته، 
نیمه ساختاریافته و بدون ساختار به وسیله سازمان برای 

ضبط و ثبت معامالت استفاده می شوند.

• از فناوری اطالعات و ارتباطات 
استفاده کنید، شامل ابزار تحلیلگری 
داده4 و ابزار و فنون بصری5 ، برای 

ارتقای ارایه، اطالع رسانی و تفسیر داده 
و اطالعات برای تصمیم گیری.

ج( راهبری، مدیریت ریسک و کنترل داخلی

پیامدهای یادگیری مربوط 
استخراج شده از استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )ج( )1(: اصول 

راهبری خوب را توضیح دهید، 
شامل حقوق و مسئولیتهای مالکان، 

سرمایه گذاران، ارکان راهبری؛ و 
نقش ذینفعان در الزامات راهبری، 

افشا و شفافیت.

• روشهای انتقال امن داده را شناسایی کنید تا از رعایت 
الزامات انتظام بخشی و اصول اخالقی پشتیبانی کنید.
• جایی که نگهداری یا به اشتراک گذاری داده با اشخاص 

ثالث، الزامات انتظام بخشی یا سیاستها و رویه های داخلی 
سازمان را نقض کرده است، بشناسید.

• توصیف کنید که فناوری اطالعات و ارتباطات چگونه 
برای راهبری، مدیریت ریسک و رعایت و اهداف 

برنامه ریزی منابع سازمان استفاده می شود.

• از فناوری اطالعات و ارتباطات 
استفاده کنید، شامل تحلیلگری داده 

و ابزار بصری، تا گزارشگری به ارکان 
راهبری را تسهیل کنید.

• فناوری اطالعات و 
ارتباطات مناسب را 

انتخاب کنید تا داده و 
اطالعات را به ذینفعان 

داخلی و بیرونی 
اطالع رسانی کنید.

استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 
2 )ج( )2(: عناصر چارچوب راهبری 

سازمان را تحلیل کنید.

• درباره اهمیت یکپارچه سازی عوامل مدیریت ریسک 
فناوری اطالعات و ارتباطات درون چارچوب کلی 

مدیریت ریسک سازمان گفتگو کنید.

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )ج( )3(: ریسکها و 
فرصتهای سازمان را با استفاده از 

چارچوب مدیریت ریسک، تحلیل 
کنید.

• فرصتهای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را 
برای ارتقای ارتباط با ارکان راهبری، شناسایی کنید.
• ریسکهای امنیتی افزوده را که درنتیحه استفاده از 

فناوری اطالعات و ارتباطات پیدا شده اند، شناسایی 
کنید.

• داده و اطالعات اتکاپذیر را برای آگاهی بخشی درباره 
ارزیابی ریسکهای سازمان، شناسایی کنید.

• از فناوری اطالعات و ارتباطات، شامل 
تحلیل داده و ابزار بصری استفاده کنید 
تا نقاط ریسک افزوده را در فرایندها و 

کنترلهای سازمان شناسایی کنید.

پیشرفت

پیشرفت
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• ریسکها و تهدیدهای موجود برای امنیت داده و 
اطالعات را که از طریق محیط بیرونی مطرح می شوند، 

شناسایی کنید، شامل قراردادهای با اشخاص ثالث 
تامین کننده.

• مشکالت فرایند یا سامانه را که در ریسک افزوده 
اطالعات و ارتباطات سهیم است، توضیح دهید.

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )ج( )4(: اجزای کنترل 

داخلی را که به گزارشگری مالی 
مربوط هستند، تحلیل کنید.

• شباهتها و تفاوتهای بین برنامه های کاربردی و 
محیطهای فناوری را که مبنای انجام مسئولیتهای 

حرفه ای فردی هستند، شناسایی کنید.

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )ج( )5(: کفایت 

سامانه ها، فرایندها و کنترلهای 
مورد استفاده برای گرداوری، تولید، 

ذخیره، دسترسی، استفاده، یا 
به اشتراک گذاری داده و اطالعات را 

تحلیل کنید.

• توضیح بدهید که چگونه داده و اطالعات به داخل، در 
درون، و به بیرون از سازمان منتقل می شود.

• توصیف کنید که چگونه از داده و اطالعاتی که با 
اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته شده است، محافظت 

می شود.
• توصیف کنید که چگونه از سامانه ها، داده و اطالعات، 

در مقابل تهدیدهای امنیتی داخلی و بیرونی محافظت 
می شود، شامل زمانی که با اشخاص ثالث کار می کنیم.

• از فناوری اطالعات و ارتباطات برای 
تحلیل کارایی و اثربخشی فرایندها و 

کنترلها در سازمان استفاده کنید.
• از فناوری اطالعات و ارتباطات برای 
شناسایی مشکالت فرایند و کنترل در 

سازمان استفاده کنید و مشخص کنید که 
ریشه این مشکالت چه بوده است.

• کفایت فرایندها و کنترلهای سازمان 
برای محافظت از داده و اطالعات در 

مقابل دسترسی، تغییر و انتقال را تحلیل 
کنید.

• پاسخهای مناسب برای 
مشکالت فرایند و کنترل 

توسعه دهید.
• فرایندها و کنترلهایی 
طراحی کنید تا از داده 
و اطالعات در مقابل 

دسترسی، تغییر و انتقال 
غیرمجاز داده و اطالعات 

محافظت کنید.
• اثر مشکالت فرایند 
و کنترل بر سازمان را 

ارزیابی کنید.
• کامل بودن و صحت داده 
و اطالعات حاصل از منابع 

دیجیتال را ارزیابی کنید.

چ( قوانین و مقررات کسب وکار

پیامدهای یادگیری مربوط 
استخراج شده از استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )چ( )3(: هنگام 

گرداوری، تولید، ذخیره، دسترسی، 
استفاده، یا به اشتراک گذاری داده و 

اطالعات، محافظت از داده و مقررات 
حریم خصوصی را به کار بگیرید.

• هنگام تعامل با افراد داخل و خارج 
گروه حسابداری، با آنها همکاری کنید تا 
از استفاده مناسب از داده و اطالعات در 

سازمان اطمینان پیدا کنید.

پیشرفت
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ح( فناوریهای اطالعات و ارتباطات

پیامدهای یادگیری مربوط 
استخراج شده از استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )ح( )1(: پیامد 

پیشرفتهای فناوریهای اطالعات و 
ارتباطات )ICT( را بر محیط و مدل 

کسب وکار سازمان توضیح دهید.

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )ح( )2(: چگونگی 

پشتیبانی فناوری اطالعات و 
ارتباطات از تحلیل داده ها و 

تصمیم گیری را توضیح دهید. 

• فناوری اطالعات و ارتباطات جدید و نوپدید را برای 
پشتیبانی از تصمیم گیری بهتر، شناسایی کنید.

• هنگام تهیه راهبردهای فناوری اطالعات و ارتباطات، 
یکپارچگی افراد، فناوری و فرایندها را توضیح دهید.

• مزایا و مخارج فناوری اطالعات و 
ارتباطات را برای پیامدهای کسب وکاِر 

بهتر، تحلیل کنید.

• فناوری اطالعات و 
ارتباطات مناسب را از 
طریق مخارج، مزایا و 

محدودیتهای آن انتخاب 
کنید.

• راهبردهای فناوری 
اطالعات و ارتباطات 

مناسب را که از هدفهای 
کسب وکار سازمان 

پشتیبانی می کند، توصیه 
کنید.

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )ح( )3(: چگونگی 

پشتیبانی فناوری اطالعات و 
ارتباطات از شناسایی، گزارشگری، و 
مدیریت ریسک در سازمان را توضیح 

دهید.

• نیازها و انتظارات داده ای و اطالعاتی ذینفعان را پذیرا 
باشید.

• برای پشتیبانی از 
تصمیم گیری بهتر، داده ها 

و اطالعات را به صورت 
مصور تهیه کنید.

استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 

2 )ح( )4(: از فناوری اطالعات و 

ارتباطات برای تحلیل داده و اطالعات 

استفاده کنید.

• پردازشهای داده و اطالعات سازمان شامل جریان 
اطالعات، حرکت اسناد، مداخله انسانی و وابستگیهای 

فناوری اطالعات و ارتباطات را توصیف کنید. 
• منابع داده ای و ماهیت و دامنه روشهای به کاررفته در 

زمانی که تحلیل داده انجام می شود را توصیف کنید.
• تفاوتهای بین تحلیل داده ای تجویزی، پیشگویانه، 

تشخیصی، و توصیفی را توضیح دهید.
• یکپارچگی داده و اطالعات به دست آمده از منابع 

دیجیتال را بحث کنید.  

• در هنگام انجام دادن تحلیل، از داده های 
مربوط و اتکاپذیر استفاده کنید.

• برای پشتیبانی از تصمیم گیری و حل 
مسایل، از داده ها و اطالعات از منابع 

گوناگون استفاده کنید.
• برای بررسی، استخراج، و انتفال 

داده های مربوط، از فناوری اطالعات و 
ارتباطات استفاده کنید.

• برای شناسایی روندها، الگوها، و اقالم 
غیرعادی، از فناوری اطالعات و ارتباطات 

استفاده کنید.
• برای بررسی منبع داده ای به کاررفته در 
فناوری، فناوری اطالعات و ارتباطات را 

به کار بگیرید.

پیشرفت
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استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )ح( )5(: برای افزایش 

اثربخشی و کارایی ارتباطات از 
فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده 

کنید.

• مزایا و معایب استفاده از گزینه های گرافیکی مختلف 
یا دیگر خروجیهای تولیدشده به وسیله ابزار بصری را 

توصیف کنید.
• چگونگی امکان تحلیل و ارائه داده و اطالعات را 

توصیف کنید. 

• از ابزار بصری برای انتقال بینش حاصل 
از تحلیل داده استفاده کنید. 

• داده و اطالعات را 
به شکلی تهیه کنید که برای 

ذینفعان داخلی و بیرونی 
سودمند باشد.

• چگونگی توانایی فناوری 
اطالعات و ارتباطات نوپدید 
و جدید را در تغییر کانالهای 

ارتباط از سامانه ها و در 
درون آنها، ارزیابی کنید.

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )ح( )6(: برای افزایش 

اثربخشی و کارایی سامانه های 
سازمان، فناوری اطالعات و ارتباطات 

را به کار بگیرید. 

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )ح( )7(: کفایت 

فرایندها و کنترلهای فناوری اطالعات 
و ارتباطات را تحلیل کنید.

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )ح( )8(: زمینه های 

بهبود در فرایندها و کنترلهای فناوری 
اطالعات و ارتباطات را شناسایی 

کنید.

• زمینه های بهبود درفرایندهایی که از فناوری اطالعات و 
ارتباطات استفاده می کنند را شناسایی کنید، شامل گزارش 

مدیریت خالصه شده برای تصمیم گیری، حفاظت از 
دسترسی و یکپارچگی اطالعات مالی، و شناسایی منابع 

جدید فناوری که گزارشگری را ارتقا می دهد.
• چگونگی امکان کاهش ریسکهای فناوری اطالعات و 

ارتباطات از طریق طراحی و استقرار فرایندها و کنترلهای 
موثر را توصیف کنید.

• مزایا و معایب ابزار بصری داده ها را خالصه کنید.
• پیامدهای ریسکها، فرایندها و گردش داده و اطالعات 

برای سازمان را شناسایی کنید.
• هنگامی را که سازمان باید برای به کارگیری و یکپارچگی 

فناوری اطالعات و ارتباطات درپی دریافت نظر 
کارشناسی باشد، شناسایی کنید.

• زمان مناسب برای به کارگیری فناوری اطالعات و 
ارتباطات جدید را شناسایی کنید.

• روش موثری برای 
استقرار فناوری اطالعات و 
ارتباطات برنامه ریزی کنید.

خ( محیط کسب وکار و محیط سازمانی

پیامدهای یادگیری مربوط 
استخراج شده از استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )خ( )1(: محیطی 

را توصیف کنید که سازمان در آن 
فعالیت می کند، شامل جنبه های 

اصلی اقتصادی، حقوقی، 
انتظام بخشی، سیاسی، فناوری، 

اجتماعی و فرهنگی.

• توصیف کنید که فناوری اطالعات و ارتباطات چگونه 
می تواند بر مدلهای کسب وکار و محرکهای ارزش اثر 

بگذارد.
• درباره روندهای نوپدید فناوری اطالعات و ارتباطات 

که بر سازمان اثر می گذارد، گفتگو کنید.

• بازتابهای مسائل فناوری، عملیاتی، 
امنیتی و کسب وکار را که برای حفظ 
محیط فناوری اطالعات و ارتباطات 

ضروری هستند، تحلیل کنید.

پیشرفت
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پیشرفت

ذ( راهبرد و مدیریت کسب وکار

پیامدهای یادگیری مربوط 
استخراج شده از استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 2 )ذ( )4(: فرایندهایی را 

توضیح دهید که ممکن است برای 
توسعه و استقرار راهبرد سازمان مورد 

استفاده قرار بگیرند.

• فرایندها و کنترلهای فناوری اطالعات و ارتباطات مربوط 
را که برای سازمان کاربردپذیر هستند، توصیف کنید.

• چگونگی بهبود فرایندها با استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات را شناسایی کنید، ازجمله تولید گزارش مدیریت 
خالصه شده برای تصمیم گیری، محافظت از دسترسی و 

یکپارچگی داده و اطالعات، و شناسایی فناوریهایی که 
ارتباطات را ارتقا می دهند.

• اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر مدلهای کسب وکار 
و ریسک را توصیف کنید، ازجمله این که چگونه فناوری 

اطالعات و ارتباطات کنونی و نوپدید، توانایی اثرگذاری بر 
نحوه اداره و اندازه گیری کسب وکار را دارد.

• توصیف کنید که چگونه تصمیمهای راهبردی کسب وکار 
می تواند بر اساس یکپارچگی مجموعه  داده های به طور 

مناسب تحلیل شده و قضاوت حرفه ای، قرار گیرد. 

استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 3 (IES 3)- پیشرفت حرفه ای مقدماتی- مهارتهای حرفه ای

الف( ذهنی

پیامدهای یادگیری مربوط 
استخراج شده از استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 3 )الف( )1(: داده  و 

اطالعات از گستره ای از منابع 
و منظرها را از طریق پژوهش، 

یکپارچگی و تحلیلها، ارزیابی کنید.

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 3 )الف( )2(: مهارتهای 

تفکر تحلیلی را برای حل مسایل، 
قضاوتهای آگاهانه، اتخاذ تصمیم، و 

رسیدن به نتیجه گیریهای مستدل، 
به کار بگیرید.

• توصیف کنید که چگونه فناوری اطالعات و ارتباطات 
جدید و نوپدید عمل می کند، استفاده می شود، و بر 

تولید، پردازش و جریان داده اثر می گذارد.
• بینشهای معنادار را از طریق درنظر گرفتن روندها، 

الگوها، داده های غیرعادی، و روابط غیرمنتظره بین 
داده و اطالعات، شناسایی کنید.

• شباهتها و تفاوتهای بین برنامه های کاربردی و 
محیطهای فناوری اطالعات و ارتباطات را در زمان 

انجام فعالیتهای کاری، شناسایی کنید.

• فناوری اطالعات و ارتباطات را برای 
استخراج و وارسی داده به کار بگیرید.
• فناوری اطالعات و ارتباطات را برای 
تحلیل داده و اطالعات ساختاریافته و 
تسهیل تحلیل داده و اطالعات نیمه 

ساختاریافته و بدون ساختار، به کار بگیرید.
• تجزیه وتحلیل پیشگویانه را برای حل 

مشکالت کسب وکار به کار بگیرید.
• قضاوت استداللی و حرفه ای را برای 
شناسایی، ارزیابی و نتیجه گیری درباره 

راه حل بهینه بر اساس حقایق، شرایط و 
ارزیابیها از ریسک، به کار بگیرید. 

• از ابزار بصری برای تحلیلگری داده 
استفاده کنید.

• اتکاپذیری، دقت 
و مربوط بودن داده و 

اطالعاتی که به وسیله 
سازمان مورداستفاده قرار 

می گیرد را ارزیابی کنید.
• نتایج وارسی، تلفیق و 

تحلیل داده  را ارزیابی کنید 
تا درباره کاربردپذیری و 
معقول بودن پیامدهای 

مختلف نتیجه گیری کنید.

پیشرفت



13
99

ی 
و د

ذر 
1 آ

10
ره 

ما
ش

50

ب( بین فردی و ارتباطات

پیامدهای یادگیری مربوط 
استخراج شده از استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 3 )ب( )1(: هنگام کار 

برای دستیابی به اهداف سازمانی، از 
خود همکاری جمعی، همدستی و کار 

گروهی نشان دهید.

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 3 )ب( )2(: هنگام ارایه، 
گفتگو و گزارشگری در شرایط رسمی 

و غیررسمی، به روشنی و مختصر 
اطالع رسانی کنید.

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 3 )ب( )4(: مهارتهای 

مشورتی را به کار بگیرید تا تعارض را 
رفع کرده، مشکالت را حل کنید، و 

فرصتها را بیشینه سازید.

• درباره توانایی درونی برای فناوری اطالعات و 
ارتباطات نوپدید به منظور بهبود فرایندها، کنترلها و 

مشارکت ذینفعان گفتگو کنید.
• شناسایی کنید که فناوری اطالعات و ارتباطات کجا 
می تواند اثر منفی بر ارتباطات بین فردی داشته باشد.

• برای ارتباط با افراد بیرون از کارکردهای مالی یا 
راهبری، که از درک چگونگی اثرگذاری فناوری بر 

استفاده از داده و اطالعات طی جریان داده در سراسر 
چرخه گزارشگری مالی سود می برند، فرصتها را 

شناسایی کنید.
• کانال مناسب برای اطالع رسانی به افراد درون یا 

بیرون سازمان را شناسایی کنید.

• فناوری اطالعات و ارتباطات را برای 
شناسایی، آماده کردن و به اشتراک گذاری 

اطالعات با ذینفعان داخلی و بیرونی 
به کار بگیرید.

• فناوری اطالعات و ارتباطات را برای 
اطالع رسانی اثربخش و ارتقای روابط 

حرفه ای به کار بگیرید.
• بازخورد سازنده به همکاران، ناظران 

و زیردستان در زمینه عرصه هایی برای 
رشد و توسعه حرفه ای تهیه و ارایه کنید.

• فرصتهایی برای 
همتایان، ناظران و 

زیردستان ایجاد کنید تا 
بازخورد سازنده موردنیاز 

برای رشد و توسعه 
حرفه ای را ارایه کنند.

• ارزیابی کنید که چگونه 
فناوری اطالعات 

وارتباطات جدید و 
نوپدید، توانایی تغییر 

کانالهای ارتباطات از و در 
میان سامانه ها را دارند.

پ( شخصی

پیامدهای یادگیری مربوط 
استخراج شده از استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 3 )پ( )1(: به یادگیری 

تمام عمر متعهد باشید.

• با اجرای خودارزیابی دوره ای، شکافهای موجود بین 
دانش و مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات را 

شناسایی کنید.

• نسبت به جستجو، استفاده و ارزیابی 
ابزار و فنون جدید فناوری اطالعات و 

ارتباطات متعهد باشید.
• نسبت به سازگاری با فناوری اطالعات و 

ارتباطات جدید که بر سامانه های اطالعات 
کسب وکار سازمان اثر می گذارند، و استفاده 

از آنها، متعهد باشید.
• یک برنامه پیشرفت حرفه ای آماده کنید 

تا آگاهی و درک از فناوری اطالعات و 
ارتباطات کنونی و آینده را افزایش دهید.

ت( سازمانی

پیامدهای یادگیری مربوط 
استخراج شده از استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری

پیشرفت

پیشرفت

پیشرفت

پیشرفت



13
99

ی 
و د

ذر 
1 آ

10
ره 

ما
ش

51

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 3 )ت( )3(: مهارتهای 

مدیریت افراد را برای انگیزش و 
توسعه دیگران به کار بگیرید.

• فرصتهایی برای پرداختن 
به شکافهای شناسایی شده 

در فناوری اطالعات و 
ارتباطات در صالحیتها و 

مهارتهای دیگر افراد ایجاد 
کنید، ازجمله استفاده از 
آموزش شغلی، بازخورد 

متقابل یا تشویق به شرکت 
در آموزش رسمی.

استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 4 (IES 4)- پیشرفت حرفه ای مقدماتی- ارزشها، اصول اخالقی و نگرشهای حرفه ای

ب( اصول اخالقی

پیامدهای یادگیری مربوط 
استخراج شده از استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 4 )ب( )4(: اهمیت 

تهدیدهای رعایت اصول بنیادین 
اخالقی و پاسخ دهی مناسب را 

ارزیابی کنید.

• هنگام استفاده از فناوری اطالعات 
و ارتباطات، واقع بینی، درستکاری، 

صالحیت و مراقبت حرفه ای و تردید 
حرفه ای داشته باشید.

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 4 )ب( )5(: اصول 

بنیادین اخالقی را هنگام گرداوری، 
تولید، ذخیره، دسترسی، استفاده یا 

به اشتراک گذاری داده و اطالعات، 
به کار بگیرید.

• توصیف کنید که چگونه داده و اطالعات شناسایی کننده 
شخص، امکان دارد مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

• داده و اطالعات شناسایی کننده شخص را شناسایی و 
چگونگی استفاده از آن برای اهداف کسب وکار را ارزیابی کنید.

• الزامات انتظام بخشی کاربردچذیر برای دسترسی، 
ذخیره، تولید، استفاده و به اشتراک گذاری داده و 

اطالعات را شناسایی کنید.

• رویه های کاری را به کار بگیرید که 
دسترسی به داده و اطالعات را محدود 

می کنند، ازجمله استفاده از ذخیره ایمن، 
سیاست میزکار تمیز6 و به اشتراک گذاری 

داده و اطالعات تنها در زمانی که هدف 
کسب وکار مناسبی در میان باشد.

استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 8 (IES 8)- صالحیت حرفه ای برای شریک مسئول کار حسابرسی صورتهای مالی 

ج( فناوریهای اطالعات و ارتباطات

پیامدهای یادگیری مربوط 
استخراج شده از استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری

استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 
8 )ج( )1(: محیط فناوریهای 

اطالعات و ارتباطات را ارزیابی کنید تا 
کنترلهای مربوط به صورتهای مالی را 
شناسایی کنید و اثر آنها بر راهبرد کلی 

حسابرسی را تعیین کنید.

• آثار آن دسته از مسائل فناوری، عملیاتی، امنیتی و کسب وکار را تحلیل کنید که برای حفظ محیط فناوری اطالعات و ارتباطات، که 
از گزارشگری مالی سازمان پشتیبانی می کند، ضروری هستند.

• با حمالت امنیت سایبری، اقدام دفاعی و ابزار دادگاهی مربوط آشنا شوید تا در بررسی مسائل کمک کننده باشید.
• جریان داده و اطالعات را، با تمایز قایل شدن بین فعالیتهای دستی و خودکار، ارزیابی کنید، تا کنترلهای مهمی که ریسک تحریف 

بااهمیت را کاهش می دهند، شناسایی کنید.
• کفایت شواهد دیجیتال که نشان می دهد کنترلها به خوبی عمل می کنند را ارزیابی کنید.

پیشرفت
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د( شخصی

پیامدهای یادگیری مربوط 
استخراج شده از استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 8 )د( )1(: یادگیری 

تمام عمر را ترویج کنید.

•  فعالیتهای پیشرفت حرفه ای مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات را شناسایی کنید تا برای تغییرات در محیط کسب وکار آمادگی 
بیشتری کسب کنید.

• با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، دوره های رسمی یادگیری و پیشرفت برگزار کنید تا اثربخشی دوره ها را بیشتر کنید.
• به طور فعال در برنامه های یادگیری فناوری اطالعات  وارتباطات شرکت کنید.

• فناوری اطالعات و ارتباطات جدید را پذیرا شوید تا فعالیتهای کسب وکار مربوط به مسئولیتهای کاری را به طور موثر انجام دهید.
• با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، محیط نواورانه  را ترویج کنید.

• با استفاده موثر از فعالیتهای پژوهشی فناوری اطالعات و ارتباطات و کاراموزی، در طول انجام کار حسابرسی، از پیشرفت کارکنان 
حمایت کنید.

• از طریق نظارت و بازبینی موثر، در طول انجام کار حسابرسی، از پیشرفت کارکنان حمایت کنید.

 اصول اخالقی

پیامدهای یادگیری مربوط 
استخراج شده از استانداردهای 
بین المللی آموزش حسابداری

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 8 )ژ( )1(: اهمیت رعایت 
اصول بنیادین اخالقی را ترویج کنید. 

استاندارد بین المللی آموزش 
حسابداری 8 )ژ( )2(: تهدیدهای 

واقع بینی و استقالل که ممکن است 
طی حسابرسی روی دهد را ارزیابی 

کرده و به آنها پاسخ دهید.

• در کسب شواهد کافی قبل از نتیجه گیری، پشتکار داشته باشید، ازجمله درباره اتکاپذیری داده و اطالعات.
• در هنگام نتیجه گیری مدیریت صاحبکار و گروه مسئول انجام کار فشاری را که موجب سوگیری می شود، ارزیابی کنید.

• در سراسر کار حسابرسی، وقتی از فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده می کنید و وقتی با مدیریت صاحبکار و ارکان راهبری تعامل 
دارید، واقع بینی، درستکاری، صالحیت و مراقبت حرفه ای را به کار ببندید.

• رفتارهایی را نشان دهید که از انجام کار اخالقی و کاربرد الزامات انتظام بخشی ناظر بر استفاده، نگهداری و به اشتراک گذاری داده و 
اطالعاِت خاص الزامات حریم خصوصی، پشتیبانی کند.

• رفتاری را نشان دهید که از اهمیت حفاظت از اطالعات شناسایی کننده شخص، در مقابل استفاده نامناسب و افشا، پشتیبانی کند.

پانوشتها:
1- Non-authoritative Learning Outcome
2- Aspiring Accountants

3- تایید استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری برای یک سازمان عضو فدراسیون بین المللی حسابداران ممکن است:
• عرصه های صالحیت افزوده را دربر بگیرد؛

• سطح تخصص را برای بعضی از عرصه های صالحیت افزایش دهد؛ و
• پیامدهای یادگیری افزوده ای را توسعه دهد که در استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری مشخص نشده اند.

4- Data Analytics
5- Visualization Tools and Techniques
6- Clean-desk Policy

پیشرفت
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امروزه، فناوری اطالعات بخشــی از برنامه درسی حســابداران، حتی در سطوح کارشناسی 

ارشد و دکتری است.

به عبارت دیگر، امروزه نه تنها دانش حســابداری- چگونگی به کارگیری استانداردها و اصول 

و تفســیر موضوعهای مالی- الزم است، بلکه حسابدار باید دانش منسجمی درباره فناوری 

داشته باشد و باید بتواند آنها را با دانش حسابداری خود ترکیب کند. 

حسابرسان هر روز بیشــتر به برنامه های نرم افزاری حسابرسی برای ارزیابی ریسک متکی 

می شوند. 

قاعده این اســت که هرچه برنامه های کاربردی واحد تجاری یکپارچه تر باشد، نرم افزارهای 

حسابرسی باید کارکردهای بیشتری برای ارزیابی ریسک و اعمال کنترل داشته باشد. 

در این حالت، رویکرد حسابرســی محتوا، که مبتنی بر رســیدگی مدارک عینی اســت کمتر 

می شود.

منبع

. mgi worldwide, June 2016

دانشدانش

فناوری فناوری 

اطالعات
اطالعات

در
پاگرد
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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.

پانوشتها:
1- Enterprise Resource Planning Systems
2- Robotic Process Automation
3- Deloitte
4- A.M. Rozario, Redesigning the Audit Process: 
Towards Robotic Audit Process Automation, Rutgers 

Dissertation, 2019
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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میان  در  کسب وکار  محیط  بر  اطالعات  فناوری  تاثیر 
توسعه یافته  و  درحال توسعه  نوپدید،  کشورهای  همه 
بر  آن  اثر  که  می رود  احتمال  درواقع،  می شود.  احساس 
باشد.  درخورتوجه تر  درحال توسعه  و  نوپدید  اقتصادهای 
گزارش همنشینی اقتصاد جهانی در سال 2015 با موضوع 
انقالب  که  می دهد  نشان  جهانی1  اطالعات  فناوری 
فناوری اطالعات و ارتباطات2 (ICT) در بخشهایی از 
جهان ازجمله کشورهای در حال توسعه به خوبی در حال 
سازد  دگرگون  را  جامعه  و  اقتصاد  می تواند  و  است  وقوع 
و همچنین به برخی از مهمترین چالشهای جهانی عصر 

حاضر پاسخ دهد.
 گــزارش ســاالنه اتحادیه بین المللــی مخابرات3 
(ITU) با عنوان »گــزارش اندازه گیری جامعه اطالعاتی« 

که در ماه نوامبر ســال 2016 منتشــر شــد، نشان داد که 
به تقریب درهمه 175 کشور درحال توسعه و توسعه یافته، 

 (IDI) شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
بین ســالهای 2015 و 2016رشــد داشته است. این رشد 
شاخص در کشــورهای توســعه یافته و در حال توسعه با 
درامد باال بیشــتر مورد توجه قرارگرفت. همچنین در این 
گزارش بیان شــده که نــرخ بهبود در اســتفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات بیشــتر از نرخ دسترسی بوده است؛ 
به طورعمده به دلیل رشــد قوی پهنای باند سیار در سطح 

جهان. 
همچنین در گــزارش فناوری اطالعــات جهانی بیان 
شده که در کشورها به دلیل ســن افراد، ادبیات دیجیتالی 
محــدود،  نبوددسترســی و فاصلــه جغرافیایــی، جدایی 
دیجیتالــی وجــود دارد. بنابرایــن حتی در کشــورهای 
توســعه یافته، همه اقشــار مردم از فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات به میزان یکســانی بهره مند نمی شــوند. انتظار 
مــی رود وجود شــکاف دیجیتالی موجود در کشــورهای 

توسعه مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات: توسعه مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات: 

کشورهای درحال توسعه کشورهای درحال توسعه 
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در حال توســعه ناشــی از عوامل متعدد اجتماعی- اقتصادی 
و جمعیت شناســی نظیــر درامــد، تحصیل، نــژاد، جنس، 
موقعیت جغرافیایی )شــهر در مقابل روستا(، سن، مهارتها، 
اگاهی بخشــی و نگرشهای سیاسی، فرهنگی و روانشناختی 
باشــد (Nour,2015). بنابراین، حتی در کشورهای در حال 
توسعه که ارزش شــاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات 
پایین اســت، گروه هایی از مردم و کسب وکارها وجود دارند 
که از انقالب فناوری اطالعــات و ارتباطات از نظر کاربرد و 
توسعه مهارتها سود می برند. به عنوان نمونه، مقدار شاخص 
توســعه فناوری اطالعات و ارتباطات هند تنها 138 بود، در 
حالی که، شرکت اطالع رسانی تاتا4، که یک شرکت فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات در هند اســت، بزرگترین شــرکت 

شبکه ای جهانی است.
شــکی نیســت که آگاهی جهانی در اقتصادهــای در حال 
توســعه در زمینه مزایای فناوری اطالعات روبه رشد است، و 
این نکته شناخته شده است که فناوری اطالعات و ارتباطات 
ابزاری است که می تواند بسیاری از مسائل را حل کند و بدون 
وجود مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات، کشــورهای 

سرمایه گذار عقب افتاده می مانند. براساس نظر پژوهشگران 
از  بســیاری   (Gebremeskel,Kebede, Chai, 2016)

اقتصادهای جهــان همانند چین، کره جنوبی و ســنگاپور با 
کمک فنــاوری اطالعات و ارتباطات توانســتند با ســرعت 

باالیی به توسعه دست یابند.  
چند کشــور در حال توســعه همانند اوگاندا، اتیوپی، کنیا و 
بسیاری دیگر از اقتصادهای در حال توسعه آسیا و آفریقا نیز 
تاکید درخورتوجهی بر اهمیت و دســترس پذیربودن فناوری 
اطالعــات و ارتباطات برای بخش آموزش و دیگر بخشــها 

 .(Gebremeskel, Kebede, Chai, 2016) دارند
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات نیز به طــور فزاینده ای در 
کالسهای درسی به کار می رود، به عنوان مثال، دوره آموزشی 
 (Gebremeskel, در اتیوپی و استفاده از اینترنت در کنیا و غنا

 .Kebede, Chai, 2016)

در این کشــورها، دولت با اعتقاد بــه این که دانش نیروی 
محرکه ای برای توســعه فناوری اســت، سیاســتهای متنوع 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را برای آموزش و توســعه 
اقتصادی یــا اجتماعی و فرهنگی وضع کرده اســت. دولت 
هنــد، کارزاری را در ژوئیه 2015 بــا عنوان هند دیجیتالی5 
به راه انداخت  که 3 جزو اساسی دارد که انتظار می رود محرکی 
برای رشد باشد. ایجاد زیرساختهای دیجیتالی، ارائه خدمات 
  (Digital India, 2015) دیجیتالــی و ادبیــات دیجیتالــی
اجزای این کارزار را تشــکیل می دهند. بیشتر کشورهای در 
حال توسعه، دارای پروژه های فناوری اطالعات و ارتباطات 
در حال پیشــرفت در حوزه های گســترده مختلف بهداشت، 
آموزش و توسعه روســتایی و تجارت الکترونیک هستند که 
توسط دولتها، کارآفرینان کسب وکار و سازمانهای غیردولتی 

.(Avgerou et al. 2016) راه اندازی شده اند
اهمیــت دیگری کــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطات در 
کســب وکارها در ایــن کشــورها دارد، یافتــن راهــی برای 
برنامه های توســعه حرفــه ای مســتمر6 (CPD) برای 
 (De Lange, حسابداران است. براساس مطالعه انجام شده
از  درک حســابداران   ،Jackling, and Suwardy,2015)

فناوری اطالعات و ارتباطات

به طور فزاینده ای

در کالسهای درسی

به کار می رود
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توسعه حرفه ای مستمر در منطقه آســیا و اقیانوسیه از جمله 
چیــن، مالزی و ســنگاپور و حوزه هایی از توســعه حرفه ای 
مســتمر آنها در طی 12 ماه گذشته بررسی شد. 46 درصد از 
شرکت کنندگان، توسعه حرفه ای مستمر را در زمینه فناوری 
اطالعات یا توســعه مهارتهای ســخت افزاری یا نرم افزاری 

گذرانده اند. 

برگــزاری برنامه توســعه حرفه ای مســتمر در برخی از 
کشــورها، کلی یا مقدماتی است، به عنوان مثال، دوره های 
صفحه گســترده، پایگاه های داده ها و نرم افزار حسابداری 
را می توان نــام برد. به هرحال ســازمانهای حســابداری 
حرفه ای نیز در بســیاری از کشورها، کنفرانس و کارگاه های 
مشابه ای را برگزار می کنند که پیشرفته تر و یا ویژه هستند. 
به عنوان مثال، کنفرانس ساالنه فناوری انجمن حسابداران 

خبره آفریقای جنوبی، کارگاه های آموزشــی راجع به زبان 
برگزار   (XBRL) توســعه پذیر  تجاری  گزارشــگری 

می کند.
به همیــن ترتیب، انجمن حســابداران مالزی، کنفرانس 
ســاالنه اقتصاد دیجیتالی و فینتــک و آکادمی دانش 
 (Fintech & Digital Economy Conference and

(the Knowledge Academy را در تایلنــد ســازماندهی 

می کند، که دوره های امنیت ســایبری و فناوری اطالعات، 
نرم افزار حســابداری و دوره شــواهد دادگاهــی دیجیتال را 

برگزار می کنند.
انجمــن حســابداران حرفه ای رســمی چین بــا دیگر 
سازمانهای حســابداری مانند انجمن حســابداران خبره 
انگلســتان و ولز، انجمن حســابداران حرفه ای رســمی 
اســترالیا و انجمن حسابداران رســمی خبره هنگ کنگ 
برای برنامه های آموزشی مشترک ازجمله توسعه فناوری 
مشــارکت   (CICPA, 2015) ارتباطــات  و  اطالعــات 

می کند. 

پانوشتها:
1- The Global Information Technology
2- Informationand Communications Technology
3- The International Telecommunication Union
4- Tata
5- Digital India
6- Continuous Professional Development

منبع:
. Birt, J. Wells, PKavanagh,M., ICT Skills Develop-
ment: Developing Countries, IEASB.org., April 2018

بیشتر کشورها

تاکید درخورتوجهی

بر اهمیت و دسترس پذیربودن

فناوری اطالعات و ارتباطات

برای بخش آموزش دارند



13
99

ی 
و د

ذر 
1 آ

10
ره 

ما
ش

63

اطالعات صاحبکار با سرعت بیشتر و به مقدار بیشتر در دسترس خواهد بود.  •

نقش حسابدار به مفسر و تحلیلگر اطالعات، و مشاور تجاری و فرایند تغییر خواهد   •

یافت.

کاغذ به طور کامل حذف خواهد شد.  •

دفترداری کاهش خواهد یافت، تغییرشکل پیدا خواهد کرد، و یا به طور کامل حذف   •

خواهد شد.

دفترکار عینی حذف خواهد شد.  •

حسابداری الکترونیک برای مقاصد مالیاتی افزایش خواهد یافت.  •

منبع

. mgi worldwide, June 2016

ده سالده سال

 دیگر دیگر
در
پاگرد
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مالی  گزارشگری  تامین  زنجیره  سراسر  در  فنی  تغییرات 
 (ICT) ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مهارتهای  بر 
مورد نیاز حسابداران حرفه ای برای ایفای نقش خود تاثیر 

می گذارد. 
این مقاله پرسشهای مهمی را برای ظرفیت حسابداری 
به وجود آمده از پیشــرفتهای فنی مطرح می کند. به عنوان 
مثال، چــه مهارتهای فنــاوری اطالعــات و ارتباط باید 
در حســابداری در دانشــکده یا دانشــگاه به منظور تداوم 
به هنگام بودن با نیاز حرفه آموزش داده شود. چگونه و در 
چه دوره هایی، باید فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش 
داده شــود؟ آیا مهارتهای فناوری اطالعــات و ارتباطات 
طی دوره تحصیلی باید در برنامه درسی گنجانده شود؟ یا 
به صورت یک دوره مستقل تخصصی با تمرکز بر موضوع 

مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات باشد؟
ایــن مقاله هم از منظر کارشناســی و هم دانشــگاهی 
بــر ادبیات موجود تمرکز دارد تا بینشــی نســبت به برخی 
از دیدگاه ها درباره چنین پرسشــهایی کســب کند و نمایی 
از آنچه که در برخی از دانشــکده ها یا دانشــگاه ها در حال 

انجام است و فعالیتهای توسعه حرفه ای مستمر در منطقه 
فراهم کند.

استقرار مهارتهای الزم در کالس درس
در   (PwC) پرایس واترهاوس کوپرز  موسسه  گزارش   
اطالعات  فناوری  کارگروه  روند  وضعیت  که   2017 سال 
را بیان می کند، نشان داد که همیشه در زمینه نامزدهای 
شغلی با مهارتهای علمی و تحلیلگری کمبود وجود دارد. 
از کارفرمایانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، 59 
درصد بیان کردند که داشتن مهارتهای علمی و تحلیلگری 

از سوی همه مدیران تا سال 2020 الزامی خواهد بود. 
بــا این حــال، تنها 23 درصد از روســای دانشــگاهی 
گــزارش کردند که فارغ التحصیالن آنها این مهارتها را دارا 
هستند. موسســه پرایس واترهاوس کوپرز پیشنهاد کرد که 
همه برنامه های حسابداری باید در بردارنده دانش اساسی 

در زمینه تحلیل داده و فرایند علم داده باشد.
ایــن تقاضای روزافزون حســابداران حرفــه ای برای 
داشــتن دانش و مهارتهای فناوری اطالعات پیشرفته از 

توسعه مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات: توسعه مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات: 

آموزشآموزش
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ســوی انجمن دانشکده های تحصیالت عالی مدیریت 
پیشرفته1 (AACSB) مطرح شد. برنامه های حسابداری 
که این انجمن تایید کرده اســت باید از استاندارد بین المللی 
اعتباربخشــی حســابداری آ7 (A7) در ســال 2016 بــا 
عنــوان دانــش و مهارتهای فنــاوری اطالعات برای 

فارغ التحصیالن حسابداری پیروی کنند.
در اســتاندارد آ7 انجمن بیان شــده که مطابق با ماموریت 
انجمن، فنون آماری کســب وکار، مدیریــت داده ها، تحلیل 
داده هــا و فناوریهای اطالعات مرتبط با حســابداری جاری 
و نوپدیــد، در برنامه های درســی مدارک حســابداری ادغام 
می شــود. گنجاندن الزامات توســعه یافته فناوری اطالعات 
و ارتباطــات در اســتاندارد آ7، در پی رشــد تحلیل داده ها و 
انتظــارات فناوری اطالعات از فارغ التحصیالن حســابداری 
انجــام شــد. انحمن بــر این باور اســت که ماهیــت پویای 
پیشــرفتهای فناوری اطالعات در پیشرفت امروز حسابداران 

بسیار اهمیت دارد.
 انجمن در مقاله ای با عنوان »مسیرهای ماموریت- ترسیم 
یک راهبرد ملی برای نســل آینده حسابداری« بیان می کند 

که در شرایط جهان امروز، برنامه های دانشگاهی حسابداری 
باید به ســرعت انگیزه ها، مشارکتها و فرایندهایی را گسترش 
دهند که فناوریهای اطالعاتی حسابداری و کسب وکار فعلی و 
نوپدید را در تمام برنامه های درسی دانشگاهی خود شناسایی 

کرده و یکپارچه سازند.
 شــکاف درخورتوجه میــان آموزش دانشــگاهی و رویه 
حرفــه ای، حرفــه حســابداری را در معــرض خطــر بزرگی 
قــرار می دهد که تــوان تحقق ارزش پیشــنهادی انجمن را 
ندارد. دراســتاندارد آ7 انجمن گفته می شــود که خلق داده، 
به اشــتراک گذاری داده، تحلیل داده، داده کاوی، گزارشگری 
داده و ذخیره ســازی داده در داخــل و در سراســر ســازمانها 

 .)AACSB, 2016) مهارتهای بسیاری مهمی هستند
موسســه پرایس واترهاوس کوپرز در سال 2015 به همان 
حوزه هــای مهارتی می پــردازد، اما مهارتهای پژوهشــی و 
 ،(SAS) اس ای اس ،(R) زبانهای برنامه نویســی مانند آر
اس کیــوال (SQL) را نیــز توصیــه می کند. این موسســه 
همچنین بیان داشــت که آمار و برنامه نویســی باید در همه 
مراحل برنامه یک مقطع کارشناســی حسابداری با دوره های 
بیشــتر و برای مقطع کارشناسی ارشــد به صورت پیشرفته تر 
تدریس شــود. انجمن در ســال 2016 یــک رویکرد بین 
رشته ای2 را برای توسعه مهارتهای فناوری اطالعات فراتر 
 (AIS) از دوره های مســتقل سامانه اطالعات حسابداری

توصیه کرد. 
 (Sledgianowski, Gomaa, Tan, 2017) پژوهشگران
نمونه هایی را ارائه می دهند که چگونه کالن داده3 و سامانه های 
اطالعاتی می تواند در دوره های حسابداری ادغام شود ازجمله 
حسابداری مقدماتی، حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، 
حســابداری بهای تمام شده، حســابداری میانه، حسابرسی، 

سامانه اطالعات حسابداری و مالیات بندی. 
ایــن دوره ها می توانند شایســتگیهای فنــی مانند تحلیل 
 ،(EDGAR) نسبت با استفاده از پایگاه های داده مانند ادگار
تحلیل اطالعات برچسب شده در گزارشگری ایکس بی آرال 
(XBRL)، انجــام تحلیل چــه با داده های ســاختاریافته یا 

شکاف درخورتوجه میان 

آموزش دانشگاهی و 

رویه حرفه ای 

حرفه حسابداری را 

در معرض خطر بزرگی 

قرار می دهد
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بدون ساختار، استقرار نرم افزار حسابرسی تجاری برای کشف 
تقلب، طراحی و ســاختار پایگاه های داده تراکنشی، زبانهای 
برنامه نویســی و به کارگیری کالن داده برای کمک به تحلیل 

اطالعات مالیاتی را گسترش دهند.

رویکردهای دانشگاهی
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مهارتهای  آموزش  مدلهای 
دوره های  دانشگاه ها  از  برخی  دارند.  تفاوت  دانشگاه ها  در 
خود  حسابداری  بخش  در  را  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
بسنده  اطالعات  سامانه  به بخش  برخی  می دهند،  آموزش 
کرده اند، برخی بخشهای سامانه اطالعات و حسابداری را با 

هم ادغام و تبدیل به یک بخش واحد کرده اند. 
برخــی از دانشــگاه ها مهارتها را در سراســر برنامه مقطع 
تحصیلی آموزش می دهند، در حالی که دیگر دانشگاه ها یک 
دوره اصلــی و یا دوره هایی را به این برنامه اختصاص داده اند 

و یا دوره هایی را برای آن در برنامه انتخاب کرده اند.

 به عنوان مثال، در دوره اصلی مقدماتی ممکن است یک 
مقدمه از فناوری اطالعات و ارتباطات در زمینه کســب وکار 
ارائه شــود. پس از این دوره، دانشــجویان می توانند دانش 
کسب شــده را در یک زمینه خاص به کار گیرند، به گونه ای که 
 (Access) و اکسس (Excel) با اســتفاده از نرم افزار اکسل

اطالعات را طبقه بندی، تحلیل و گزارش کنند.
پــس از گذرانــدن دوره اصلــی، مهارتهــای اساســی در 
اســتقرار ســامانه های حســابداری در زمینــه ای خــاص با 
کمک نرم افزارهای حســابداری ماننــد نرم افزار ام وای اوبی 
(MYOB)، نرم افــزار کوئیک بوکــز (QuickBooks) یــا 

نرم افزار زیرو (Xero) به کار گرفته می  شوند. برای یک دوره 
انتخابی، رویکردی کاربردی تر درنظر گرفته می شود و برای 
دانشــجویان، تحلیل و ارزیابی الزامات حسابداری، استقرار 
ســامانه های حســابداری انتقادی و طراحی و مستندسازی 
ســامانه های جدید حســابداری بــا کمک نرم افــزار کوچک 
کســب وکار را الزامی می کند. افزون براین، دانشــجویان به 
موضوعهای فعلی نظیر ایکس بــی آرال، کالن داده وتحلیل 

داده ها توجه می کنند. 
رویکــرد دیگر برای آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات 
در دوره های اختصاصی ســامانه اطالعات حسابداری است. 
به عنوان مثال ایــن موضوعها می تواند شــامل تحلیل داده 
و مدیریــت اطالعــات، تحلیل داده های پیشــرفته، تحلیل 
اطالعــات و طراحی ســامانه، مدیریت فرایند کســب وکار، 
مدیریت داده های کسب وکار یا راهبرد سامانه های اطالعاتی 

باشد. 
 (Janvrin and Weidenmier Watson,پژوهشــگران
 (2017 بحث کرده اند که رشــته های کالن داده و حسابداری 

پیامدهای متنوع و گسترده ای دارند، اما هدف اصلی حسابداری 
یعنی نیاز به تهیه و ارائه اطالعات برای تصمیم گیرندگان داخلی 
و خارجی تغییری نکرده اســت. این موضوع در طراحی دوره 
حســابداری، در زمان آموزش مهارتهای فناوری اطالعات و 

ارتباطات نباید فراموش شود.
 (McKinney, Yoos, and Snead ,2017) پژوهشگران

برنامه های دانشگاهی حسابداری باید 

فناوریهای اطالعاتی حسابداری و 

کسب وکار فعلی و نوپدید را 

در تمام برنامه های درسی دانشگاهی 

شناسایی کرده و یکپارچه سازند
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عقیده دارند که نیاز به حســابداران ماهــر در کار با کالن داده 
وجــود دارد و درعین حــال، نیــاز بــه شناســایی مهارتهای 
شــناختی موردنیــاز برای انجــام تحلیل موثــر کالن داده را 
آشــکار می ســازند. همچنین بیان می کنند که دانشــجویان 
رشــته حســابداری باید به عنوان اشــخاصی آگاه و شــکاک 
آموزش ببینند و بتوانند محدودیتهای مربوط به اندازه گیری و 
ارائه، ذهنی بودن بینش، چالشــهای آماری و یکپارچه سازی 
مجموعه داده ها و آثار اســتداللهای نامشــخص و القایی را 

درک کنند.

توسعه حرفه ای مستمر
دنیای  در  فناوری  روزافزون  پیشرفتهای  به  توجه  با   
بازتاب  از عملکردهای حسابداری  کسب وکار که در بعضی 
برای  فزاینده ای  تقاضای  چرا  این که  درک  است،  داشته 
دارد  وجود  اطالعات  فناوری  پیشرفته  مهارتهای  و  دانش 
درحال حاضر،   .(Pan and Seow 2016) نیست  دشوار 
و  پذیرفته  را  پیشرفتها  این  حسابداری  صنعت  و  حرفه 
برنامه های جدیدی را برای حسابداران معرفی کرده است 
انجام  خود  مستمر  حرفه ای  توسعه  از  بخشی  به عنوان  تا 

دهند. 
 (AAA) به عنــوان مثال، انجمن حســابداری امریکا
دارای بخــش فناوریهای راهبردی و نوپدید اســت که کارگاه 
فناوریهای نوپدید را در کنفرانس ساالنه انجمن ارائه می کند. 
این بخش با هدف ارتقای تولید و انتقال دانش جهانی درباره 
فناوریهای راهبردی و نوپدید در حســابداری، حسابرســی و 

.(AAA, 2017) مالیات ایجاد شده است
افزون براین، انجمن حســابداری امریکا کنفرانس ساالنه 
ســامانه های اطالعات حسابداری کالن داده را برگزار می کند 
که ازنظر امتیاز توســعه حرفه ای مســتمر برای کارشناسان و 
آموزش دهندگان معتبر اســت و موضوعهایــی مانند تحلیل 
مالیاتی پیشــرفته، نواوریهای تحول پذیــر در زنجیره بلوکی، 
امنیت سایبری، فناوریهای شناختی و هوش مصنوعی را در 

بر می گیرد.

اکنون بســیاری از سازمانهای حســابداری حرفه ای مانند 
انجمن حسابداران رســمی امریکا (AICPA)، انجمن 
حسابداران رسمی استرالیا، حسابداران خبره استرالیا 
و نیوزلند (CAANZ)، انجمن رسمی حسابداران مدیریت، 
 (ICAEW) انجمن حســابداران خبره انگلستان و ولز
نمایشــهای اینترنتی منظــم، رویدادهای آموزشــی برخط 
و راهنمــای خودآموز در زمینه توســعه مهارتهــای فناوری 
اطالعات و ارتباطات با امتیاز توســعه حرفه ای مســتمر ارائه 

می دهند.
هیئــت نظارت بــر منافع همگانــی(PIOB) نیز به 
پیشرفتهای فناوری اطالعات عالقه مند است. این هیئت 
در ســال 2017 تاثیر فناوری بر همنشینی حسابرسی را با 
ارائه  پژوهشــهای مرتبط جدید و دیدگاه های تهیه کنندگان 
خدمات فناوری برای حسابرسان سازماندهی کرد. انجمن 
حسابداران رسمی امریکا نیز کنفرانس ساالنه دیجیتالی را 
برگزار می کند که فناوریهای ابری و نیاز به کســب تخصص 
در فنــاوری جدید، مقررات قانونی، و پذیرش مشــتری را 
مطرح می کند. کنفرانســهای مشــابهی در دیگر کشــورها 
مانند میزگرد حســابداری و مدیریت و نمایشــگاه فناوری 
حســابداران از سوی رســانه های ملی در اســترالیا برگزار 
می شــود. در این کنفرانســها و رویدادها، آخرین خبرها در 
این زمینه که چگونه فناوری در حال تغییر حرفه است، ارائه 
می شود و ابزار و نکاتی برای ماندن در روند جهانی فناوریها 

را دربر می گیرد. 

پانوشتها:
1- Association to Advance Collegiate Schools of Business  
2- Interdisciplinary Approach
3- Big Data

منبع
• Birt j. Wells, P. Kavanagh, M., ICT Skills Develop-
ment: Education, IEASB.org., April 2018
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دهه 90  اوایل  در   (HTML) اچ تی ام ال  و  مرورگر1  معرفی  با  اینترنت  پیش،  از 20 سال  بیش 
نابودی  به معنای واقعی کلمه در آستانه  و  بود  نوپا  (Apple) شرکتی  به گسترش کرد. اپل  شروع 
اکتبر  (Michael Dell) در یک کنفرانس فناوری در  مایکل دل  قرار داشت. سخنان رسواکننده 
1997 بعدها به او آسیب رساند. هنگامی که از او سوال شد که اگر سکاندار اپل بود با این شرکت چه 
می کرد، پاسخ داد، »چه می کردم؟ من آن را تعطیل می کردم و پول را به سهامداران پس می دادم. 

امروز، دنیای دیگری است.« 
 (Yahoo) در ســال 1997 حتی پایگاه اینترنتی نداشــت. از میان بقیه، یاهو (Google) گوگل
پادشاه جستجو بود، و ای اوال (AOL) پادشاه نامه الکترونیکی (E-mail). کاغذ هنوز غالب بود. 
ما آن زمان روزنامه می خواندیم و آمازون (Amazon) فقط سه سال داشت. در سال 2013، جان 
هنری (John Henry)، مالک ردســاکس (Red Sox)، 70 میلیون دالر برای بوستون گلوب 
(Boston Globe) پرداخت کرد. بیســت سال قبل، به قیمت 1/1 میلیارد دالر فروخته شده بود! و 

فناوری چگونه حسابداری را دگرگون می سازد؟ فناوری چگونه حسابداری را دگرگون می سازد؟ 
و چرا صنعت حسابداری باید خود را سازگار کند؟و چرا صنعت حسابداری باید خود را سازگار کند؟
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جف بیزوس (Jeff Bezos( مالک آمازون نیز در سال 2013 
توانست روزنامه واشــنگتن پست (Washington Post) و 

برخی روزنامه های دیگر را با قیمت 250 میلیون دالر بخرد. 
در اواخــر دهه 90، هزینه ماهانه پهنای باند هر مگابیت بر 
ثانیه (Mbps) 1245 دالر بود. به تازگی در امریکای شــمالی 

این هزینه کمتر از 5 دالر است. 
در اوایل هزاره ســوم، بلک بری (BlackBerry) پادشــاه 
 (iPhone) تلفن هوشمند بود، اما اندکی پس از عرضه آیفون
 (App Store) از ســوی اپــل در ســال 2007 و اپ اســتور
به همراه آن، زیر فشــار قرار گرفت. ما وارد جهانی شــدیم که 

همه چیز از نو تصور می شد. 
مــا از اینترنــِت روی میز اواخــر دهه 90 به تلفن هوشــمند 
متحرک، سپس کامپیوتردستی و اکنون به فناوری پوشیدنی2 

گذر کردیم. 
به تازگــی، گزینه های زیادی برای ذخیره ســازی در فضای 
 ،(Google Drive) ابری در اختیار داریم- ازجمله گوگل درایو
 (Dropbox) دراپ باکس   ،(Apple iCloud) آی کلود  اپل 
درمیــان   ،(Amazon’s Cloud Drive) درایــو  کالود  و 

گزینه های دیگر. 
 اثری که فناوری بر همه ازجمله حرفه حســابداری داشته، 

باورنکردنی است. 
 20 سال آینده شاهد پیشرفت سریع این حرفه خواهیم بود. 
به طور خالصه، حرفه کامال متفــاوت از آن چه امروز می بینیم 
خواهد بود. هر کاری که ما انجام می دهیم متفاوت خواهد بود. 
بــرای مــا در حســابداری، 20 ســال گذشــته فنــاوری 
پیشــرفتهای زیــادی در قابلیتهــا و کارامدی خدمات داشــته 
اســت. ما االن بســیار متفاوت کار می کنیم. اواخر دهه 90 با 

معرفــی فایل کبینت ســی اس (FileCabinet CS) و بعدها 
گوفایل روم (GoFileRoom) که سامانه های مدیریت اسناد 
به طورخاص برای حرفه حســابداری بودند، شرکت بدون کاغذ 

به طور واقعی امکانپذیر شد. 
با گذشــت سالها، موسســه های حســابداری به پایگاه های 
اینترنتی مجهز شــدند که به آنها اجازه می داد متفاوت و بسیار 
موثرتر بازاریابی کنند. پورتالهای شــخصی مشــتری از سوی 
تامسون رویترز (Tomson Reuters( در سال 2001 معرفی 
شــد و به طور موثر محدودیتهای جغرافیایی را برای شرکتها از 
بیــن برد. با پورتــال، آنها می توانســتند بــدون درنظرگرفتن 
موقعیت مکانی، 24 ســاعت در 7 روز هفته )به طور تمام وقت( 
به مشــتریان خدمات ارایه دهند و بسیار بهتر از گذشته ارتباط 

برقرار کرده و همکاری کنند. 
شــبکه اینترنت، تلفن همراه و رســانه های اجتماعی تاثیر 
بســیار زیادی بر چگونگی فعالیت امروز بنگاه ها داشته اســت. 
ثابت شــده اســت که بازاریابی اجتماعی در بسیاری از شرکتها 
بسیار موثر است. حسابرســیها به طور کامل تغییر کرده است. 
اکنون می تــوان آنها را به صورت برخط انجــام داد، همچنین 
دسترســی به محتوا نیز به صورت برخط وجود دارد. همچنین 

می توانیم در هر مکان و هر زمان به پژوهش بپردازیم. 
در 20 ســال آینده شــاهد تحوالت چشــمگیرتری در این 
حرفه خواهیم بود. هوش مصنوعی (AI)، پردازش شناختی/ 
یادگیری ماشــین، پردازش زبــان طبیعی، و زنجیــره بلوکی 
موضوعهای داغ امروزی هســتند، البتــه همگرا با کالن داده. 
اکنون شــبکه اینترنت به مــا این امــکان را می دهد که حجم 
عظیمی از داده های بدون ســاختار را گرداوری و تحلیل کنیم. 
میــزان داده هایی کــه ما می توانیــم گرداوری کنیــم، به دلیل 

در نحوه انجام 

حسابرسیها 

تغییرات گسترده ای 

ایجاد خواهد شد
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رشــد اینترنت اشــیا، به طور تصاعدی افزایــش می یابد. به 
گفته سیســکو (Cisco(، با نــگاه به ســال 2020، تعداد 
دســتگاه های متصل ســه برابر تعداد افراد در جهان خواهد 
بود. افراد بیشتری به هم وصل خواهند شد، زیرا پروژه های 
مختلفــی برای اتصال 4 میلیارد نفــری که به اینترنت وصل 

نیستند، کار می کنند. 
همگرایــی یادگیری ماشــین/ هوش مصنوعــی و زنجیره 
بلوکی بر حرفــه تاثیر می گذارد زیرا در آینــده نزدیک، کار ما 
به طور موثری »به کمک« ماشــین انجام خواهد شد. به عنوان 
مثــال، از طریــق پــردازش اظهارنامه های مالیاتی، بســیار 
کارامدتر به ما کمک خواهد شــد، زیــرا داده های خام تحلیل 
می شــوند و ما در این فرایند هدایت می شــویم. سامانه های 
مالیاتی به سادگی هوشمندتر خواهند بود، نه تنها در راهنمایی 
ما از طریق محاسبات و برجسته سازی عرصه هایی که ممکن 
اســت نیاز باشــد که بازبینی کنیــم، بلکه در ارائه مشــاوره و 
راهنمایی برای مشتری نیز همین طور خواهد بود. ابزار واقعی 
تحلیلگری کســب وکار به میدان می آید- و بــا توجه به مقدار 
داده ای که می توانیم گرداوری کنیم و کمکهای ماشینی که در 
اختیار خواهیم داشت، می توانیم به داده ها و رهنمودی که به 
صاحبکاران کسب وکار عرضه می کنیم، معنای واقعی بدهیم. 
در نحــوه انجام حسابرســیها تغییرات گســترده ای ایجاد 
خواهد شــد. »نمونه برداری« در مراحل بعدی کاهش خواهد 
یافت زیرا داده ها با قدرت محاسبه ای که در حال حاضر دارند 
می توانند در کل جذب و نمایانده شــوند. مفهوم حسابرســی 
مداوم و در زمان واقعی وارد عمل می شود و در قضاوتهایمان 
به ما کمــک خواهد کرد، اگرچه عنصر انســانی به طور کامل 

از بین نخواهد رفت. کشــف تقلب آسانتر و به مراتب سریعتر 
خواهد بود. زنجیره بلوکی نقش حسابرس را از نیاز به بررسی 
داده هــای معامله دور می کند و همچنیــن از آن برای آزمون 

اظهارنظر حسابرس نیز استفاده می شود. 
20 ســال آینده شاهد پیشرفت ســریع این حرفه خواهیم 
بــود. به طور خالصه، حرفــه به طور کامل متفــاوت از آنچه 
امــروز می بینیم خواهد بود. هر کاری کــه ما انجام می دهیم 

متفاوت خواهد بود. 
ایــن زمانهــا هیجان انگیز هســتند. بزرگتریــن چالش ما 
ممکن اســت تنهــا مدیریت ســرعت تغییر باشــد. از جنبه 
مثبــت، ما باید بتوانیم به جایی کــه می خواهیم برویم، فراتر 
از کار رعایــت مقررات، تا برای صاحبکاران خود به شــرکای 
تجاری مورد اعتماد واقعی تبدیل شــویم کــه بتوانیم به آنها 
در رشد کسب وکارشان کمک کنیم. ساختارشکنی فرصتی را 
برای کسانی فراهم می کند که آن را می بینند، و خود را تطبیق 

می دهند. 

پانوشتها:
1- Browser
2- Wearable Technology
3- Big Data

منبع: 
• Jon Barons, How Technology Is Disrupting Ac-
counting, And Why the Industry Must Adapt, 
Thomson Reuters, 2020

ساختارشکنی فرصتی را برای 

کسانی فراهم می کند که 

آن را می بینند و 

خود را تطبیق می دهند 
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تحقیق وتوســعه برای تهیه سیستمهای خبره و جامع برای انجام کارهای حسابرسی در 

آینده ســاده تر خواهد شد، اما برای رسیدن به اتوماســیون کامل وظایف حسابرسی راه 

درازی درپیش است. 

حرفه حسابرسی با چالشهای مهم زیر دست به گریبان خواهد بود:

تغییر در زمان و تناوب حسابرسی،  •

افزایش آموزش در زمینه فناوری و تحلیلگری،  •

به کارگیری رویکرد تحلیل کل جامعه به جای نمونه گیری،  •

ارزیابی مفاهیم اهمیت و استقالل.  •

منبع

. mgi worldwide, June 2016

چالشچالش

 واقعی واقعی
در
پاگرد
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زنجیره بلوکیزنجیره بلوکی

 و  و 

آینده حسابداریآینده حسابداری

در  اساسی  تغییر  یک  زنجیره بلوکی1 
به روزرسانی  و  نگهداری  ایجاد،  نحوه 
ثبتهای مالی است. ثبتهای زنجیره بلوکی 
بین  واحد،  مالک  یک  داشتن  به جای 
نبوغ  می شود.  توزیع  آنها  کاربران  تمام 
از یک  استفاده  رویکرد زنجیره بلوکی در 
است  تایید  و  توافق  از  پیچیده  سامانه 
بدون  حتی  که،  شود  پیدا  اطمینان  تا 
بین  زمانی  تاخیر  با  و  مرکزی  مالکیت 
و  واحد  نسخه  وجود  با  کاربران،  همه 
بخشی  به عنوان  حقیقت،  از  توافق شده 
کاربران  همه  برای  دائمی  ثبت  یک  از 
پخش می شود. این یک نوع »دفترداری 
که  ایجاد می کند، جایی  ثبت جهانی«  با 
دائمی  و  یکسان  به طور  مجزا  ثبت  یک 
گذاشته  به اشتراک  شرکت کننده  هر  با 

می شود. 
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ویژگیهای اصلی زنجیره بلوکی
زنجیره بلوکی ازنظر روند پیشرفته فناوری غیرمعمول است، از 
مالکیت  انتقال  نحوه  برای  پشتیبان  راه حل  یک  که  نظر  این 
داراییها و ثبت برخط داده است- به عبارت دیگر، بیش از این که 
این رویکرد یک برنامه کاربردی جدید یا مدل کسب وکار باشد، 
انجام حسابداری و کسب وکار است. جزییات  یک بستر برای 
و  حمله  برابر  در  را  آن  آن چه  و  زنجیره بلوکی  کار  نحوه  فنی 
سرقت اثبات می کند، از محتوای این مقاله خارج است. با این 

حال، مروری کوتاه پس از متن اصلی ارائه می شود. 
مــواردی که بــاور داریم کــه مهمترین جنبه هــای فناوری 
زنجیره بلوکی هستند را در ســه پی (3Ps) خالصه کرده ایم، 
شــامل ســه اصطالح اصلی کــه توضیح می دهــد چه چیزی 
زنجیره بلوکــی را از دفتــر کل شناخته شــده امــروزی متفاوت 
می کند، که پایگاه  داده ای است که متعلق به یک شخص واحد 
بوده و به وســیله آن شــخص واحد اداره می شــود. ویژگیهای 

اصلی به شرح زیر است: 
دفترکل  از  زیادی  نسخه های   :(Propagation) انتشار 
زنجیره بلوکی وجود دارد و هیچ نسخه اصلی وجود ندارد. همه 
شرکت کنندگان به یک نسخه کامل از دفتر دسترسی دارند و همه 
نسخه ها یکسان و معادل هستند. هیچ شخص واحدی دفتر را 
کنترل نمی کند. معامالت جدید را می توان به سرعت ارسال کرد 

که در تمام نسخه های شرکت کنندگان منتشر می شود. 
از آن جا که هر کاربر رونوشت خود   :(Permanence) تداوم 
می شود.  تعیین  توافق  با  حقیقت  دارد،  اختیار  در  را  دفتر  از 
معامالت گذشته بدون رضایت اکثریت قابل ویرایش نیستند، 
دفترکل  دائمی هستند.  زنجیره بلوکی  ثبتهای  که  به این معنی 
به طور دست نخورده از سوی هر شرکت کننده ذخیره می شود و 

قابل بازرسی و تایید است. 
از زنجیره های  (Programmability): برخی  برنامه پذیری 
و  شود،  ذخیره  آنها  روی  برنامه  کد  تا  می دهند  اجازه  بلوکی 
دفترروزنامه  خودکار  ثبتهای  ایجاد  با  دفترکل-  ثبت  همچنین 
در  اینها  شوند.  می  اجرا  خودکار  به طور  فعال شدن  هنگام  که 

اصطالح »قراردادهای هوشمند« نامیده می شوند. 
این که آیــا زنجیره بلوکی در هر کســب وکار یا بخش خاصی 
قابل اســتفاده است یا خیر، به این بستگی دارد که این ویژگیها 
گزینه های مطلوبی برای روشــهای موجود باشند. برنامه های 

کاربــردی زنجیره بلوکِی خوب بر مزایــای هزینه و زمان بندی 
حذف مراجع مرکزی از ســامانه، و امنیت و اطمینان افزوده از 

داشتن یک سامانه مورد توافق تمرکز دارند. 
زنجیره بلوکی یک فناوری واحد نیست، بلکه یک توافقنامه- 
راهی برای انجام کارها- برای ثبت معامالت اســت. برخالف 
اینترنت، که در آن داده ها به اشــتراک گذاشــته می شــود، در 
زنجیره بلوکــی، مالکیت می توانــد از یک طرف به طرف دیگر 
منتقل شــود. زنجیره بلوکی به چندین دلیل یک مدل مطلوب 
اســت. به عنوان مثال، در بازاری با طرفهــای معامله گر زیاد، 
می توانــد نیاز به تطابق دفاتر مختلف را از بین ببرد. توزیع بین 
تمام کاربران همچنین باعث حذف شــدن خســارات و کاهش 
هزینه های پرداخت به یــک مرجع مرکزی برای حفظ صحت 
دفترکل می شود. هر یک از شرکت کنندگان در دفترکل می تواند 
کلیه معامــالت قبلی را ردیابــی کند، این امــر باعث افزایش 

شفافیت و »خودحسابرسی« زنجیره بلوکی می شود. 
دو ویژگی اول از سه ویژگی اصلی - انتشار و تداوم- ویژگیهای 
ذاتی زنجیره بلوکی بوده و اختیاری نیستند. هر برنامه بالقوه ای 
باید این خصوصیات اصلی را داشــته باشد )یا دست کم نسبت 
بــه آن خنثی باشــد(. به عنوان مثال، یک ثبــت دائمی باعث 
می شــود برخی فعالیتها برای راه حلهای زنجیره بلوکی مناسب 
نباشــد، مانند فعالیتهایی که شــامل ذخیره ســازی اطالعات 
شخصی رمزگذاری نشده اســت. با توجه به دسترسی هر یک 
از شــرکت کنندگان به دفتــرکل، اگر نگرانی در مورد افشــای 
داده های حســاس از نظر تجاری وجود داشــته باشد، ممکن 
اســت برنامه های دیگر محدود شــوند. در حالی که داده های 
موجود در زنجیره بلوکی می توانند رمزگذاری شــوند، رونوشت 
از آن داده هــای رمزگذاری شــده همچنان در دســترس همه 

شرکت کنندگان است. 

تاثیر روشهای زنجیره بلوکی
از نظر مفهومی، زنجیره بلوکی معادل حرکت از نقطه ای است 
ناشی  مرکزی  کنترل کننده  از  که  دفترکل  اطمینان پذیری  که 
می شود که آن را نگهداری می کند، به جایی منتقل می شود که 
در آن، اطمینان پذیری از اعتماد به سامانه ای ناشی می شود که 
قراردادهای  درونی  توانایی  به عالوه،  می کند.  ثبت  را  سوابق 
فراهم  را  برنامه پذیر  دفترکل  ایجاد  امکان  خوداجرا  هوشمند 
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قراردادها  کلیه  عملکرد  اساسی  به طور  می تواند  که  می کند 
فناوری،  موانع  همه  شدن  برطرف  فرض  با  دهد.  تغییر  را 

زنجیره بلوکی توانایی زیادی دارد. 
اگــر تنها قابلیتهــای زنجیره بلوکی را بــدون کارکرد قرارداد 
هوشــمند درنظر بگیریــم، اســتقرار کامل زنجیــره می تواند 
باعــث واســطه زدایی از بخش بزرگی از ســامانه مالی شــود. 
زنجیره های بلوکــی خصوصــی بیــن گروه هایی که بیشــتر با 
یکدیگر معاملــه می کنند، می تواند جایگزیــن مراجع مرکزی 
ماننــد بانکها، اتاقهای پایاپای و وکال شــود. با توانایی تعامل 
مستقیم، و تنها با داشتن یک دفترکل که هرگز نیازی به تطابق 
ندارد، کســب وکارها می توانند هــم در هزینه های پرداخت به 
مالک دفترکل و هم در تالشــهایی که برای تطابق با طرفهای 
مقابل خود صرف می کنند، صرفه جویی کنند. ازبین بردن ابهام 
با ســاده  سازی اقتصاد و تسهیل اعتماد بیشتر به تصمیمها، به 

اقتصاد سود می رساند. 
عــالوه  بر این، در صــورت لزوم، به مرجــع مالیاتی، مرجع 
انتظام بخشی یا نهاد نظارتی مشابه اجازه دسترسی تنها به عنوان 
نظاره گر به چنین زنجیره بلوکی داده می شود و آن مرجع یا نهاد 
می تواند معامالت را در زمان واقعی مشــاهده و بر آنها نظارت 
کند. این نوع بینش می تواند منجر به کاهش هزینه ها و افزایش 
کارایی فعالیتهای انتظام بخشی و رعایت مقررات شود. سوابق 
دائمــی یک زنجیره بلوکی احتمال وقــوع جرایم مالی را کاهش 

می دهد، بنابراین سوابق قابل اعتمادتر می شوند. 

چشم انداز حسابداری: توانایی درونی زنجیره بلوکی
مربوط  امر  این  است.  حسابداری  فناوری  یک  زنجیره بلوکی 

دارای  دفترکل  یک  از  نگهداری  و  داراییها  مالکیت  انتقال  به 
اطالعات مالی دقیق است. حرفه حسابداری به طور گسترده ای 
به موضوع اندازه گیری و اطالع رسانی اطالعات مالی و تحلیل 
یا  تعیین  به  مربوط  حرفه  این  بیشتر  است.  مربوط  اطالعات 
سنجش حقوق و تعهدات در مورد دارایی یا برنامه ریزی برای 
حسابداران،  برای  است.  مالی  منابع  بهینه  تخصیص  نحوه 
داراییها  از زنجیره بلوکی موجب شفاف شدن مالکیت  استفاده 
کارایی  به طور چشمگیری  و می تواند  بدهیها می شود  و وجود 

را بهبود بخشد.
زنجیره بلوکــی این توانایی را دارد که بــا کاهش هزینه های 
نگهداری و تطابق دفاتر کل و ایجاد اطمینان کامل نســبت به 

مالکیت و سابقه داراییها، حرفه حسابداری را ارتقا دهد. 
زنجیره بلوکی می تواند به حســابداران کمک کند تا در مورد 
منابع و تعهدات موجود در سازمانهای خود شفافیت کسب کنند 
و همچنین منابع را آزاد می ســازد تا بر برنامه ریزی و ارزیابی، 

به جای ثبت اسناد، تمرکز کنند. 
در کنار ســایر روندهای اتوماســیون مانند یادگیری ماشین، 
زنجیره بلوکــی منجــر بــه انجام مقدار بیشــتر و بیشــتری از 
حســابداری در ســطح معامــالت می شــود، اما نه از ســوی 
حســابداران. درعــوض، حســابداران موفق کســانی خواهند 
بود که در زمینه ارزیابی معنی واقعی اقتصادی اســناد ســوابق 
زنجیره بلوکی کار می کنند، و ســابقه را بــا واقعیت اقتصادی و 
ارزشــگذاری پیوند می دهنــد. به عنوان مثــال، زنجیره بلوکی 
ممکن است وجود بدهکار را قطعی کند، اما ارزش قابل بازیافت 
و ارزش اقتصــادی آن هنوز قابل بحث اســت. و مالکیت یک 
دارایی ممکن است به وسیله ســوابق زنجیره بلوکی قابل تایید 
باشد، اما هنوز هم باید نسبت به شرایط، مکان و ارزش واقعی 

آن اطمینان پیدا کنید. 
بــا حــذف تطابقهــا و اطمینــان از تاریخچــه معامــالت، 
زنجیره بلوکی همچنین می تواند زمینه را برای افزایش گســتره 
حســابداری فراهم کند، و زمینه های بیشتری را درنظر بگیرد 
که در حال حاضر اندازه گیری آنها بســیار دشوار یا اعتمادناپذیر 

است، مانند ارزش داده هایی که یک شرکت در اختیار دارد. 
زنجیره بلوکی جایگزینی برای کار دفترداری و تطبیق است. 
این مســئله می تواند کار حسابداران را در آن حوزه تهدید کند، 
در حالی کــه به افرادی که بر ایجاد ارزش در جای دیگر تمرکز 

زنجیره بلوکی

نوعی دفترداری

با ثبت جهانی 

ایجاد می کند
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دارند، قدرت می بخشد. به عنوان مثال، با دقت عمل در ادغام 
و تملک، توافق توزیع شده بر روی ارقام مهم باعث می شود که 
زمان بیشتری برای عرصه های قضاوت و مشاوره صرف شود، 

و فرایند به طور کلی سریعتر انجام شود. 
زنجیره بلوکی همچنین شــفافیت بیشــتری نسبت به دفاتر 
ســنتی فراهم می کند. این مســاله در مواردی جذاب است که 
خطر فســاد مالی یا سوءاســتفاده از دارایی وجود داشته باشد. 
به عنــوان مثال، در مــورد کمکهــای پرداختی بــرای تامین 
دارایی در سامانه ای که مبتنی بر زنجیره بلوکی است، می توان 

دریافت کننده نهایی سرمایه را به راحتی شناسایی کرد. 
در حال حاضر معامالت بین دو شرکت به نوعی »دفتردارِی 
ثبــت چهارطرفــه« می انجامد، زیرا هر شــرکت ثبت دوطرفه 
خود را انجــام می دهــد، و از دیدگاه نظری هــر دو مجموعه 
ثبتهای انجام شــده ارزش یکســانی دارند. این مدل می تواند 
با زنجیره بلوکی به شــدت تغییر کند. با کوتــاه کردن دیوارهای 
اطراف حســابداری داخلی هر شــرکت، و انجــام ثبتها به طور 
مســتقیم در زنجیره بلوکــی، دفترداری این امــکان را فراهم 
می ســازد که رویداد به صورت صادقانه، تاییدپذیر و یکســان 

به وسیله هرطرف ثبت شود. 
در اســاس، هر نوع دفتر دارایی باید طبــق محدودیتهایی 
طراحی شــود که زنجیره بلوکــی برای حریم شــخصی ایجاد 
می کنــد. در همان حال کــه داده های هر رویــداد را می توان 
رمزگذاری کرد، اگر منشــاء یا مالکیت داراییها درخطر باشــد، 
برای تایید موضوع باید رویدادهای پیشــین در معرض عموم 
قرار داشته باشد. یافتن روشــی برای موازنه کردن اولویتهای 
ناسازگار ناشی از نبود تمرکز، حریم شخصی، و امنیت، عرصه 

پژوهشهای جاری در میان متخصصان زنجیره بلوکی است. 
عرصه های دیگری نیز وجود دارد که زنجیره بلوکی می تواند 
بر آنها اثر بگذارد. وقتی زنجیره بلوکی با یک ســامانه دیجیتال 
شناســایی هویت همراه شــود، ســامانه زنجیره بلوکی هویتها 
می توانــد برای افــراد اعتبارنامه نگهداری کند، و »شناســایی 
مشــتریان« و دیگــر فرایندهای شناســایی را از طریق امکان 
دادن به ســازمانها در به اشــتراک گذاری فعالیتهای شناسایی، 
تســهیل کند. به همین ترتیب، پایگاه داده های حقوق مالکیت 
معنوی را می توان برای آسان  ساختن فرایند شناسایی مالکان، 

درخواست برای حقوق و پرداخت برای آن، توزیع کرد. 

چشم اندازهای حسابداری: پیامدهایی برای 
حسابرسان

گرفتن  دارد.  کاربردهایی  مستقل  حسابرسی  در  زنجیره بلوکی 
برخی تاییدیه ها برای وضعیت مالی یک شرکت، اگر برخی یا 
تمام معامالِت مبنای آن وضعیت در زنجیره بلوکی مشاهده پذیر 
به معنای  پیشنهاد  این  داشت.  کمتری خواهد  باشد، ضرورت 

تغییر عمیق در نحوه کار حسابرسی است. 
یک راه حــل زنجیره بلوکی، اگر با ابزار مناســب تحلیلگری 
داده ها ترکیب شــود، می تواند به ادعاهای در سطح معامالت 
مطرح در حسابرســی، کمک کند، و مهارتهای حســابرس با 

توجه به پرسشهای در سطح باالتر، بهتر صرف می شود. 
به عنوان مثال، حسابرســی تنها بررسی این جزئیات نیست 
که معامله بین چه کســانی بوده و مبلغ معامله چقدر بوده، بلکه 
چگونه ثبت و چگونه طبقه بندی شده نیز هست. اگر معامله ای 
نقدی باشــد، آیا جریان خروج نقد برای بهای تمام شده بوده یا 

هزینه، برای پرداخت به بستانکار بوده یا ایجاد یک دارایی؟
ایــن عناصر قضاوتی بیشــتر به محتوایی نیــاز دارند که در 
دسترس عموم نیست، اما در عوض به دانش کسب وکار احتیاج 
اســت و با در اختیار داشــتن زنجیره بلوکی، حســابرس وقت 

بیشتری برای تمرکز روی این پرسشها خواهد داشت. 

چشم انداز حسابداری: چگونه حرفه می تواند 
پیشرو باشد؟

درخورتوجه  عنصر  با  مالی  سامانه  یک  به سمت  حرکت 
حسابداری  حرفه  برای  را  زیادی  فرصتهای  زنجیره بلوکی، 
سوابق،  ثبت  متخصص  به عنوان  حسابداران  می کند.  فراهم 
به کارگرفتن قواعد پیچیده، منطق کسب وکار و تنظیم استانداردها 
دیده می شوند. آنها این فرصت را دارند تا نحوه تعبیه و استفاده 
از زنجیره بلوکی در آینده را هدایت کرده و زیر تاثیر قرار دهند و 

راه حلها و خدمات مبتنی بر زنجیره بلوکی را توسعه دهند. 
برای تبدیل شــدن به بخشــی جدایی ناپذیر از سامانه مالی، 
زنجیره بلوکی باید توسعه داده شده، استاندارد و بهینه شود. این 
فرایند به احتمال زیاد ســالها طول خواهد کشید. در حال حاضر 
9 سال از شروع بیت کوین (Bitcoin) می گذرد و هنوز کارهای 
زیــادی برای انجــام وجــود دارد. در این رشــته، برنامه های 
کاربردی زنجیره بلوکی و شــرکتهای نوپای زیادی وجود دارند، 
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اما تعداد بسیار کمی در اثبات مفهوم یا مرحله مطالعه آزمایشی 
وجود دارد. حسابداران در حال حاضر در پژوهش شرکت دارند، 
اما کارهای بیشــتری وجود دارد که حرفه می تواند انجام دهد. 
تدوین مقــررات و اســتانداردها برای پوشــش زنجیره بلوکی، 
چالش کوچکــی نخواهد بــود و شــرکتها و نهادهای پیشــرو 

حسابداری می توانند تخصص خود را در این کار وارد کنند. 
حسابداران همچنین می توانند به عنوان مشاور شرکتهایی که 
در حال بررسی پیوستن به زنجیره بلوکی هستند، مشغول به کار 
شده و در مورد سنجش هزینه ها و مزایای سامانه جدید مشاوره 
بدهند. ترکیب خرد کســب وکار و مالی حســابداران، آنها را در 
موقعیت مشــاوران اصلی برای شــرکتهایی قرار می دهد که در 
جستجوی فرصت، به این فناوریهای جدید نزدیک می شوند. 

چشم انداز حسابداری: مهارتهایی برای آینده
بخشهایی از حسابداری که مربوط به اطمینان بخشی معامالت 
و  زنجیره بلوکی  به وسیله  هستند،  مالکیت  حقوق  انتقال  و 

رویکردهای قرارداد هوشمند دگرگون می شود. 
کاهش نیاز به تطابق و مدیریت اختالفات، همراه با افزایش 
اطمینــان در مورد حقــوق و تعهدات، امکان تمرکز بیشــتر بر 
نحوه به حساب گرفتن و درنظرگرفتن معامالت را فراهم کرده، 
و گسترش در زمینه های عرصه های ایجاد حساب را امکان پذیر 
می ســازد. بسیاری از فرایندهای بخش حســابداری روزانه را 

می توان از طریق زنجیره بلوکی و ســایر فناوریهای نوین مانند 
ابزار تحلیلگری داده یا یادگیری ماشــین بهینه سازی کرد. این 

فناوری، کارایی و ارزش حسابداری را افزایش می دهد. 
درنتیجه موارد یادشــده، گســتره مهارتهای ارائه شــده در 
حســابداری تغییر خواهــد کرد. برخی از کارهــا مانند تطابق و 
تایید منبع اصلی، کاهش یافته یا حذف می شــود، در حالی که 
عرصه های دیگر مانند فناوری، مشــاوره و ســایر فعالیتهای 

دارای ارزش افزوده گسترش خواهد یافت. 
برای حسابرسی صحیح یک شرکت با معامالت درخورتوجه 
مبتنی بر زنجیره بلوکی، تمرکز حسابرس تغییر می کند. نیاز به 
تایید صحت یا وجود معامالت موجود در زنجیره بلوکی با منابع 
خارجی کم است، اما هنوز توجه زیادی به نحوه ثبت و شناسایی 
آن معامالت در صورتهای مالی و نحوه تصمیم گیری در مورد 
عناصر قضاوتی مانند ارزشــگذاری، وجود دارد. در درازمدت، 
سوابق بیشــتر و بیشتری می تواند به زنجیره های بلوکی منتقل 
شــود، و حسابرســان و مراجع انتظام بخشی دارای دسترسی، 
می تواننــد معامالت را در زمــان واقعی و با اطمینــان از مبدا 

معامالت، بررسی کنند. 
نیازی نیســت که حسابداران، مهندســانی با آگاهی دقیق از 
نحــوه کار زنجیره بلوکی باشــند. اما آنها بایــد بدانند که چگونه 
در مــورد به کارگیــری زنجیره بلوکــی مشــاوره بدهنــد و تاثیر 
زنجیره بلوکی را بر کسب وکارها و صاحبکاران درنظر بگیرند. آنها 
همچنین باید با داشــتن گفتمان آگاهانه با متخصصان فناوری 
و ذینفعــان کســب وکار، به عنوان پلی بین ایــن دو طرف عمل 
کنند. مهارتهای حســابداران باید گسترش یابد تا شامل داشتن 
درک درســتی از ویژگیها و عملکردهای اصلــی زنجیره بلوکی 
شــود- به عنوان مثال، زنجیره بلوکی در حــال حاضر در برنامه 
درسی کسب صالحیت حسابداری انجمن حسابداران خبره 

انگلستان و ولز (ICAEW) لحاظ شده است. 

پانوشت:
1- Blockchain

منبع:
. Blockchain and the Future of Accountancy, ICAEW, 
2018.

سه چیز

زنجیره بلوکی را

از دفاترکل

شناخته شده امروزی

متفاوت می کند

انتشار

تداوم و

برنامه پذیری
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اگر فناوری را ندیده بگیریم، دشمن ما خواهد شد! 

باید شــیوه تفکر خــود، نه تنها درباره حســابداری، بلکه نگرش خود دربــاره فناوری را 

به عنوان یک حرفه ای تغییر دهیم.

اگر موفق شــویم، منافع فناوری چشــمگیر خواهد بود. ما بر موجی از داده ها سواریم که 

همه چیز را تغییر می دهد! 

پرســش این است که برای ما چقدر وقت الزم است تا ارزش واقعی به پیش راندن صنعت 

حسابداری و نقش آن در پیشرفت اقتصاد را درک کنیم.

منبع

. mgi worldwide, June 2016

تاثیرتاثیر

 فناوری بر
 فناوری بر

 آینده حرفه
 آینده حرفه

در
پاگرد
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