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حسابدار

فناوری

نوین تحوالت 
یی  نا و کر پســا
حـرفهی
حسابرسی

غالمحسین دوانی

قرار  چهارم  صنعتی  انقالب  آستانه  در  جهان 
دارد. جهانیان سه انقالب صنعتی را به یاد دارند 
که هر یک باعث تغییرات و تحوالت عظیمی در 
گستره صنایع شدند. انقالب صنعتی نخست در 
سال ۱۷۸۴ به وقوع پیوست و در آن از نیروی 
آب و بخار برای راه اندازی ماشین آالت به منظور 
انقالب صنعتی  در  استفاده شد.  مکانیزه  تولید 
بهره  انبوه  تولید  برای  برق  انرژی  از  که  دوم 
گرفته شد در سال ۱۸۷0 رخ داد و زمینه ساز 
تحولی بزرگ در صنایع شد. در انقالب صنعتی 
از  پیوست  وقوع  به   ۱۹۶۹ سال  در  که  سوم 
الکترونیک و فناوری اطالعات برای اتوماسیون 
تولید استفاده شد و بشر به مرحله تولید انبوه 
دست یافت. و اینک انقالب صنعتی چهارم که 
بر  مبتنی  دیجیتالی  فناوری های  از  استفاده  با 
در  فضایی  اینترنت  سیطره  و  مصنوعی  هوش 
حال وقوع است، و پدیده ویروس کرونا سرعت 
و شدت آن را افزایش داده است. در این شرایط 
که یکی از بحرانی ترین دوران برای کسب وکار ها 
و  انعطاف پذیری  بر  تکیه  با  که  آنهایی  است، 
با  شدن  همگام  در  سعی  دانش  از  بهره گیری 
این تغییرات ناگزیر داشته اند، موفق تر از دیگران 

عمل کرده اند.

به  بشر  ورود  با  کووید-۱۹  بیماری  دنیاگیری 
انقالب صنعتی چهارم هم زمان شده است. همین 
جدیدی  شاخص های  است  شده  موجب  امر 
اقتصادی مطرح شود.  بنگاه های  موفقیت  برای 
نشانه های متعددی موید این هستند که اگر در 
به  نتوانند  اقتصادی  بنگاه های  پساکرونا  دوران 
مجهز  را  و خود  یابند  نوین دست  فناوری های 
به دانش روز نکنند بی شک از چرخه رقابت های 
ویروس  انتشار  شد.  خواهند  حذف  بین المللی 
کرونا در جهان شدت چرخش کسب و کارها را 
به سوی استفاده از فضای مجازی و دیجیتالی 
به طور چشم گیری افزایش داده است، و از آن 
چهارم  صنعتی  انقالب  می شود  تصور  که  جا 
انقالب  سه  به  نسبت  را  عظیم تری  تغییرات 
استفاده  داشت،  خواهد  همراه  به  پیشین 

حداکثری از هوش مصنوعی در دوران پساکرونا 
در اکثر زمینه های تولیدی و خدماتی حاکمیت 

خواهد داشت.

هوش مصنوعی
مطالعه این که چگونه رایانه ها را می توان وادار به 
انجام کار هایی کرد که سرعت و دقت آنها بیش 
از کارهایی باشد که در حال حاضر انسان ها آنها 
نیستد،  آن  انجام  به  قادر  یا  می دهند  انجام  را 
شک  بدون  است.  مصنوعی۱   هوش  حیطه  در 
مهمترین تحوالت رویداد انقالب صنعتی چهام 
در صنایع مختلف، به ویژه صنایع خودروسازی، 
غذایی، حمل  و  نقل و... خواهد بود. بسیاری از 
پذیرش  مورد  زمان  گذشت  با  بشر  اختراعات 
جامعه قرار گرفتند. پذیرش تکنولوژی نیز نیاز 
به گذشت زمان داشت تا جامعه خود را با آن 
استفاده  روزمره  زندگی  در  آن  از  و  دهد  وفق 
را  فرصت  این  کرونا  ویروس  پدیده  البته  کند. 
می توان  به جرئت  کرد.  تشدید  را  آن  و  فراهم 
انقالبات  انقالب صنعتی چهارم بر خالف  گفت 
روند  داشتند،  خطی  روندی  که  قبلی  صنعتی 
و سرعت جهشی خواهد داشت. نمونه این امر 
و  دانش محور  مدیران  از  بسیاری  که  است  آن 
اینترنت  از  با استفاده  حسابداران و حسابرسان 
همچون  نوین  فناوری های  از  بهره گیری  و 
بالک چین، خدمات ابری، کاِر گروهی، و تجزیه 
دوران  در  توانستند  بزرگ  داده های  تحلیل  و 
کرونا تداوم فعالیت کسب و کار خود را تضمین 
و  مثبت  جنبه های  بحرانی  شرایط  این  از  و 

فرصت آمیز آن را گزینش کنند.

که  است  موضوع  این  موید  بسیاری  نشانه های 
تولید  دانش،  حوزه های  تمام  مصنوعی  هوش 
و  وسعت  ساخت.  خواهد  متحول  را  خدمات  و 
عمق این تغییرات نیز نویدبخش تحولی عظیم 
در  کنترل  و  مدیریت  تولید،  نظام های  کل  در 
است.  اقتصادی  بنگاه های  و  صنعتی  واحد های 
بین  ارتباط  برقراری  امکان  پساکرونا  در دوران 
که  دیجیتالی  دستگاه های  طریق  از  انسان ها 
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حافظه  باال،  قدرت  نظیر  قابلیت هایی  دارای 
هستند،  نامحدود  دانش  به  دسترسی  و  وسیع 
سبک زندگی را تغییر خواهد داد. این امکانات 
هوش  حوزه های  در  عملی  پیشرفت های  با 
خودرو های  اشیا،  اینترنت  روباتیک،  مصنوعی، 
نانو  بعدی،  سه  چاپگر های  راننده،  بدون 
شد.  خواهد  دوچندان  و...  بیوتکنولوژی  و 
مختلفی،  حوزه های  در  می شود  پیش بینی 
به عنوان  دهد.  رخ  اساسی  و  بنیادی  تغییراتی 
در  سازنده ها  خودروسازی،  صنایع  در  مثال 
اصطالحا  و  راننده  بدون  خودرو های  تولید  پی 
خودرو های هوشمند هستند. در صنایع غذایی 
کشاورزی  زمین  بدون  میوه ها  تولید  شاهد 
خواهیم بود. در حوزه پزشکی استفاده از روبات 
حرفه  در  می یابد.  افزایش  شدت  به  دستیار2  
حسابداری با استفاده از دورکاری3  و بالک چین 
باال  فوق العاده  محاسباتی  دستگاه های  دقت 
می رود و ابزار ها و روبات های هوشمند اقدامات 
هوش  از  استفاده  می دهند.  انجام  را  تحلیلی 

مصنوعی در همه فرایندهای حوزه کار و تولید 
و  دگرگون  را  اقتصاد  و  صنعت  زنجیره  عمال 

بهره وری را در سطح عالی قرار خواهد داد.

برای نخستین  اگرچه اصطالح هوش مصنوعی 
مطرح  کارتی  مک  توسط   ۱۹5۶ سال  در  بار 
شد، ولی پایه ای ترین تغییرات در زمینه هوش 
مصنوعی به اواخر دهه ۱۹۶0 برمی گردد. یعنی 
این  قدرت  دریافتند که  پژوهشگران  زمانی که 
نیست،  آنها  استداللی  ابزارهای  در  سیستم ها 
در  دانش  نمایش  و  ذخیره  گردآوری،  در  بلکه 
هوش  ابعاد  اگر  واقع  در  است.  دانش  پایگاه 
و  انسان  تفکر  فرآیندهای  مطالعه  را  مصنوعی 
ارائه این فرآیندها در ماشین های مختلف مثل 
رایانه و ربات بدانیم باید گفت هوش مصنوعی 
می توانند  که  می شود  گفته  سیسم هایی  به 
انسانی  هوشمند  رفتارهای  مشابه  رفتارهایی 
داشته  هدفمند  و  انطباقی  رفتارهای  شامل 
باشند که شامل مواردی از جمله توانایی درک 

شرایط پیچیده و پاسخ درست و منطقی به آنها 
و  دانش  توانایی کسب  و  یادگیری  و همچنین 
استدالل برای حل مسائل است. فرآیند تکاملی 
گسترده  کاربست  به  منجر  مصنوعی  هوش 
ربات ها و ماشین های پرنده نظیر پهبادها خواهد 
شد. به طوری که بهره گیری از روبات های پرنده 
برای  نظامی گری  جای  به  خاص  پهبادهای  و 
ارسال مرسوالت و خرید های پستی بسیار زیاد 
خواهد شد. بدون شک در صورت برقراری نظام 
حکمرانی خوب مبتنی بر رفاه اجتماعی انقالب 
انقالب های صنعتی  نیز همانند  چهارم صنعتی 
گذشته می تواند میزان سطح درآمد های جهانی 
را افزایش دهد و کیفیت زندگی بشر را بهبود 
بخشد. کاهش در هزینه کسب وکار سبب ایجاد 

بازار های جدید و رشد اقتصادی خواهد شد.

دوران بحران زده امروز فرصت خوبی برای حرفه 
حسابداری است تا با رصد کردن رفتار مشتریان 
با  و  باشد  داشته  آنان  نیاز  پیش بینی  در  سعی 
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برنامه ریزی های مناسب و منعطف و استفاده از 
مرتفع  به  نسبت  دورکاری  و  نوین  فناوری های 
کردن آن نیاز ها و افزایش سهم بازار خود اقدام 
کنند. با این حال، مهم ترین چالش پیش روی 
بازار  تعادل  زدن  برهم  چهارم  صنعتی  انقالب 
نیروی انسانی خواهد بود. زیرا جایگزینی نیروی 
ماشین ها  اتوماسیونی،  سیستم های  با  انسانی 
بین  شدیدی  فاصله  ایجاد  سبب  روبات ها  و 
و  شد  خواهد  کار  نیروی  با  صنعتی  واحد های 
باال مورد  افراد دارای مهارت های خاص و  فقط 
توجه صنایع قرار خواهند گرفت. در آینده ای نه 
چندان دور مولفه هایی مانند استعداد و مهارت 
معیار  در  خاص  روابط  و  خوب  ژن  جایگزین 
بروز  رو،  این  از  شد.  خواهد  کارکنان  انتخاب 
شکاف در بازار مشاغل مختلف حرفه حسابداری 
نیز باید مدنظر قرار گیرد. زیرا آشنایی و تسلط 
حرفه  در  نوین  فناوری های  و  نرم افزارها  بر 
مصنوعی  هوش  کارکرد  به ویژه  حسابداری 
مثال،  طور  به  بود.  خواهد  خاص  تاکید  مورد 
نرم افزار Case Ware امکان حسابداری ابری، 
اعتبارسنجی  نقشه برداری داده ها،  ورود داده ها، 
مصنوعی،  هوش  بر  مبتنی  آزمایش  داده ها، 
مصنوعی،  هوش  بر  مبتنی  تحلیل  و  تجزیه 
تهیه خودکار صورت های مالی، تجسم داده ها و 
یا  آنها پشتیبانی می کند.  از  انطباق را فراهم و 
امکان  این   Financials Checker افزار  نرم 
مالی  ورود صورت های  با  فراهم می سازد که  را 
صورت های  خودکار  بررسی  بر  عالوه  آن،  در 
بندهای  دقیقه،   30 از  کمتر  در  اولیه،  مالی 
همراه  یادداشت های  و  حسابرس  گزارش  مهم 
در  که  امری  کند.  استخراج  را  صورت مالی 
شرایط فعلی و به صورت دستی اغلب تا چندین 
این  از  استفاده  البته  مینجامد.  طول  به  ماه 
نرم افزار به صورت های مالی محدود نمی شود و 
می تواند در هر گزارشی که حاوی اعداد داخل 
از  شود.  استفاده  است  داخلی  ارجاع  و  جداول 
 Inflo به  می توان  نوین  نرم افزارهای  دیگر 
اشاره کرد که عمال همکاری مشتری دیجیتال 
و  تجزیه  از  مجموعه ای  که  معنی  بدین  است. 

از  داده ها  استخراج مستقیم  و  پیشرفته  تحلیل 
با  مشتری  حسابداری  سیستم های  صددرصد 
نیز  مایکروسافت  شرکت  می شوند.  ترکیب  هم 
که  را   Microsoft Power BI قابلیت  عمال 
تجسم  صدها  با  اکسل  پیشرفته  قابلیت  یک 
مصنوعی،  هوش  داخلی  قابلیت های  داده، 
یکپارچه سازی دقیق اکسل و اتصال داده های از 
است.  کرده  سفارشی سازی  است  ساخته  پیش 
پلتفرم Mind Bridge Ai Auditor نیز یک 
است  مصنوعی  با هوش  ریسک  ارزیابی  پلتفرم 
که قادر به تجزیه و تحلیل صددرصد معامالت 
است. بدین طریق که حسابرس هوش مصنوعی۴  
با مشاهده جریان معامالت بین همه حساب ها، 
معامالت غیرمعمول را شناسایی می کند و آنها 
را در برابر هوش مصنوعی و کنترل های مبتنی 
فرض  عمال  و  رده  ارزیابی  ماشین  یادگیری  بر 
دچار  را  حسابرسی  در  نمونه گیری  و  اهمیت 

تحول عظیمی کرده است.

ظهور و گسترش ویروس کرونا در مدتی کوتاه 
جهان اقتصاد را مجبور به تغییر کرد. به طوری 
در  استانی  و  فدرال  بهادار  اوراق  ناظران  که 
اجازه  کووید-۱۹  بیماری  دنیاگیری  ابتدای 
برخی انعطاف پذیری ها را با مهلت مقرر کردند. 
سه  ادواری  گزارش های  برای  شرکت ها  ولی 
اقدامات  به  خود  ساالنه  و  ماهه  شش  ماهه، 
دیگر  طرف  از  داشتند.  نیاز  فوری  دیجیتالی 
ژنتیک  الگوریتم  و  مصنوعی  هوش  از  استفاده 
با تکیه بر منطق فازی و داده کاوی برای کشف 
یافته   وسیعی  کاربرد  اخیر  سال های  در  تقلب 
است. به طوری که اگر مزایای استفاده از هوش 
حجم  پردازش  و  داده کاوی  فقط  را  مصنوعی 
عمال  بدانیم،  کوتاه  زمان  در  داده ها  از  عظیمی 

حرفه حسابداری را دچار تحول خواهد کرد.

از سوی دیگر، خودکارسازی عملیات حسابداری 
و حسابرسی نیازمند بازنگری در استانداردهای 
اگر  شد.  خواهد  نیز  حسابرسی  و  حسابداری 
تغییری  بابت  این  از  استانداردها  کنون  تا  چه 

منجر  کرونا  ویروس  دنیاگیری  ولی  نکرده اند، 
اساس  بر  است.  شده  نوظهوری  ریسک های  به 
کانادا  عمومی  پاسخگویی  هیئت  اطالعیه 
)CPAB(، در نتیجه تنظیمات کاری از راه دور، 
ایجاد  داخلی  کنترل های  در  مهمی  تغییرات 
باعث می شود کسب وکارها  امر  این  است.  شده 
تقلب و حمالت سایبری آسیب پذیرتر  برابر  در 
شوند. بنابراین با توجه به این که شرکت ها اغلب 
روبرو  کارکنان  کاهش  و  منابع  محدودیت  با 
دشوارتر  اثربخش  کنترل های  طراحی  هستند، 

شده است.

بسیاری  کووید-۱۹  بیماری  دنیاگیری  از  پیش 
از شرکت های بزرگ در حال تکمیل دیجیتالی 
کردن اسناد خود بودند و شرکت های کوچکتر 
نیز این روند را شروع کرده بودند. ولی دنیاگیری 
این بیماری همه شرکت ها را ناچارکرد به روش 
از جمله،  آورند.  روی  برای حسابرسی  جدیدی 
خدمات  بر  مبتنی  داده  استخراج  سیستم های 
گرفتند.  قرار  آزمایش  مورد  بالفاصله  ابری 
گزارشگری  داده های  همه  بارگیری  و  استخراج 
مدارک  و  اسناد  جمله  )از  صاحب کاران  مالی 
مثبته( به حسابرسان اجازه می دهد تا حسابرسی 
را از دریچه نوین کرونایی مشاهده کنند. به طور 
رویکرد  از  اگر یک حسابرس  مثال، در گذشته 
نمونه گیری آماری بر روی دسته ای از فاکتورها 
طور  به  می کرد،  استفاده  صورت حساب ها  و 
با  داشت.  وجود  فرضیه ای  خطای  نرخ  معمول 
این وجود دسترسی از راه دور به تمام داده های 
استفاده  امکان  حسابرسان  به  صاحب کاران 
که  می دهد  را  توسعه یافته  جدید  رویه های  از 
رو،  این  از  دارند.  را  معامله  هر  آزمون  توانایی 
شده  بیشتر  دیجیتالی  تقلب های  آمار  چه  اگر 
است، ولی استفاد از هوش مصنوعی و الگوریتم 
محدوده  نیز  فناوری ها  سایر  و  داروین  ژنتیکی 
قدرت حسابرسان در کشف تقلب را بیشتر کرده 
است. حسابرسی به طور سنتی فرآیندی مبتنی 
بر فنون نمونه گیری آماری بوده است. به عنوان 
مثال، اگر شما ۱000 فاکتور را مورد بررسی قرار 
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دهید، ممکن است یک نمونه آماری۴0 موردی 
را انتخاب و آزمون کنید. ولی اکنون می توانیم 
همه  توسعه یافته  رویه های جدید  از  استفاده  با 
از  واقع،  در  کنیم.  بررسی  را  فاکتور   ۱000
نمونه گیری آماری به بررسی صددرصد معامالت 
صاحب کار دست یابیم. بدیهی است که بررسی 
۱000 فاکتور در یک شرکت تولیدی کوچک یا 
در  بهادار  اوراق  و  مشتقه  بهادار  اوراق  صدهزار 
موسسات مالی بزرگ با استفاده از فناوری های 
باالتر  بسیار  کیفیت  با  حسابرسی  یک  نوین، 
باید  را  امر  این  مسلما  داد.  خواهد  به دست  را 
شد  باعث  که  باشیم  کرونا  ویروس  مرهون 
داده ها،  به  حسابرس  دسترسی  سنتی  موانع 
مقاومت صاحب کاران، و آمادگی آنها به سرعت 
حسابرسی  نوین  فناوری های  و  شود  طرف  بر 
است  ممکن  چه  اگر  درآیند.  آزمایش  بوته  به 
بررسی های حضوری حسابرسان در آینده نیز به 
تغییرات  این  از  بماند، ولی بسیاری  باقی  نوعی 
دائمی خواهند بود. زیرا این تجربه به بازارها و 
تنظیم کنندگان مقررات و نهادهای ناظر بر حرفه 
حسابرسی اطمینان داده که کیفیت حسابرسی 
برای  فناوری  به  دادن  اجازه  است.  یافته  ارتقا 
به  قاعده  بر  مبتنی  و  متداول  کارهای  انجام 
زیرا  می شود.  منجر  کارآمدتر  بسیار  حسابرسی 
بر  تا  می دهد  اجازه  حسابرسی  متخصصان  به 

روی ناهنجاری ها متمرکز شوند.

بر  گذشته  سال  دو  طول  در   KPMG موسسه 
است  کرده  کار  ریسک  ارزیابی  ابزارهای  روی 
)زیرمجموعه  ماشین  بر  مبتنی  یادگیری  که 
الگوریتم های  باالی  در  را  مصنوعی(  هوش 
که  هنگامی  می دهد.  قرار  قوانین  بر  مبتنی 
دریافت  را  عظیمی  داده های  مجموعه  سیستم 
کرد، می تواند ناهنجاری های اضافی یا معامالت 
خود  که  پارامترهایی  اساس  بر  را  پرریسک 
کند.  مشخص  و  عالمت گذاری  می گیرد  یاد 
درباره  بینشی  می تواند  همچنین  فناوری  این 
و  واقعی  زمان  در  احتماالً  شرکت،  فرآیندهای 
این  غیر  در  که  دهد  ارائه  مشکوک  پدیده های 

قدرت  این  نشوند.  کشف  است  ممکن  صورت 
انتخاب  را  الگوهایی  که  است  مصنوعی  هوش 
را  آنها  حسابرسان  است  ممکن  که  می کند 
یا اهمیت نداده باشند. آینده حسابرسی  ندیده 
شامل حسابرسی در زمان واقعی است که در آن 
صاحب کاران معامالت را در یک بالک چین ثبت 
می کند و در صورت وجود تعامالت غیرمعمول 
- برای حسابرسی در محل - حسابرس از آنها 

مطلع می شود.

در حالی که آینده حسابرسی نویدبخش است، 
ابزارها  است.  رو  پیش  چالش هایی  هنوز  ولی 
پاک  هستند.  داده ها  کیفیت  خوبی  به  فقط 
استفاده  برای  مناسب  قالب  در  داده ها  کردن 
الگوریتم های  توسعه یافته،  جدید  رویه های  از 
ضروری  مصنوعی  هوش  و  قوانین،  بر  مبتنی 
که  صاحب کارانی  کرونا،  دوران  در  است. 
بیشتری  پیشرفت  خود  دیجیتال  تحول  در 
و  مناسب  داده های  داشتن  دلیل  به  داشتند، 
هیچ  حسابرسی هایشان  در  یا  قالب بندی شده، 
مواجه  ناچیزی  اختالل  با  یا  نداشتند،  اختاللی 
شدند. به عنوان مثال، با استفاده از قابلیت های 
استخراج از راه دور داده مبتنی بر خدمات ابری 
و سیستم عامل های اشتراک داده، صاحب کاران 
را  خود  داده های  ایمن  صورت  به  توانسته اند 
اشتراک  به  حسابرسان  با  دیجیتال  قالب  در 
تا  است  کرده  کمک  آنها  به  امر  این  بگذارند. 
زمان  در  و  شوند  منتقل  مجازی  کار  دنیای  به 
انعطاف پذیری  از  آشفتگی  و  اطمینان  عدم 
 KPMG موسسه  شوند.  برخوردار  بیشتری 
حسابرسی  پلتفرم  راه اندازی  با   20۱۷ سال  در 
هوشمند خود به نام KPMG Clara نخستین 
 )BIG4( بزرگ  موسسه  چهار  بین  از  موسسه 
ابر  به  را  خود  حسابرسی  کار  گردش  که  بود 
منتقل کرد. در واقع KPMG Clara با استفاده 
تحلیل های  و  تجزیه  مایکروسافت،  فناوری  از 
منبع  یک  در  را  پیشرفته ای  پیش بینی شده 
مبتنی بر خدمات ابری و یکپارچه و جدیدترین 
در  را  مصنوعی  هوش  و  شناختی  راه حل های 

خود جای داده است. موسسه KPMG در کانادا 
با مشارکت شرکت های برجسته دیگر از جمله 
کانادایی  Mind Bridge Ai، که یک شرکت 
برای  مصنوعی  هوش  از  است،  اتاوا  در  مستقر 
معامالت  صددرصد  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی 
صاحب کاران  و  می کند  استفاده  صاحب کاران 
به  خود  حسابرسی  مدت  طول  تمام  در 
KPMG Clara دسترسی دارند، و یک فرصت 
بیست وچهار ساعته در هفت روز هفته را برای 

حسابرسی به دست می دهد.

دنیای  به  بیشتر  مشاغل  آوردن  روی  با 
تیم های  با   KPMG Clara ادغام  مجازی، 
متخصصان  برای  را  بستری  مایکروسافت 
به صورت  بتوانند  تا  فراهم می کند  حسابرسی 
مدیریت  را  حسابرسی  پرونده های  متمرکز 
فعالیت های  و  گذارند،  اشتراک  به  و  کنند 
مربوط به حسابرسی را ردیابی و با استفاده از 
امر  این  کنند.  برقرار  ارتباط  مجازی  جلسات 
منجر به گفت وگوهای هدفمندتر و معنی دارتر 
خاص،  بینش های  و  ریسک ها  یافته ها،  درباره 
ناهنجاری ها  و  ریسک ها  با  رابطه  در  ویژه  به 
فناوری ها  این  که  است  این  واقعیت  می شود. 
تکامل  حال  در  سرعت  به  جدید  انتظارات  و 
نوین حسابداری  تعریف  به  توجه  با  و  هستند 
مالی  ساز  و  ساخت  مهندسی  علم  عنوان  به 
نظارت  مهندسی  علم  عنوان  به  حسابرسی  و 
و  حسابداران  از  مالی،  ساز  و  ساخت  این  بر 
حسابرسان می خواهند مهارت ها و رویکردهای 

خود را مرتبا ارتقا دهند.

دانشگاه  نام  به  برنامه ای  طریق  از   KPMG
این  به  رسیدن  برای  را  حسابرسان  دیجیتال، 
ابزارهای  ظهور  می کند.  پشتیبانی  خواسته ها 
تغییر  را  که حسابرسی  نوآورانه ای  و  پیشرفته 
دانش  تشنه  را  حرفه ای  حسابداران  می دهد، 
آینده  در  پیشرفت  و  همگام سازی  برای 
موسسه  منظور،  همین  به  می کند.  حسابرسی 
را  دیجیتال  دانشگاه  پیش  سال  دو   KPMG
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ایجاد کرد تا از این شکاف مهارت ظهور کند 
دانشگاه  و   Beedie تجارت  دانشکده  با  و 
همکاری  کانادا  ونکوور  در   Simon Fraser
از  دانشگاه  تنها  که  دیجیتال  دانشگاه  کند. 
تحصیالت  دوره  یک  است،  کانادا  در  نوع  این 
برای  حسابرسان  آماده سازی  برای  دانشگاهی 
دوره یادگیری ماشین و هوش مصنوعی است. 
حسابداران  یا  دوره  این  در  شرکت کنندگان 
گواهینامه  این  دریافت  متقاضیان  یا  رسمی 
حرفه ای هستند. به عنوان بخشی از این دوره، 
شناختی،  تحلیل  و  تجزیه  با  شرکت کنندگان 
بینش  قفل  کردن  باز  برای  داده ها  از  استفاده 
نتایج  بینی  پیش  و  الگوها،  شناسایی  پنهان، 
مجموعه  آینده  حسابرسان  می کنند.  استفاده 
خواهد  گذشته  به  نسبت  متفاوتی  مهارت های 
کیفیت  افزایش  توانایی  رو،  این  از  داشت. 
استفاده  شکل  تغییر  حتی  و  حسابرسی ها 
دوره  این  شرکت کنندگان  دارد.  را  داده ها  از 
گرایش  با  حسابداری  تحصیالت  گواهینامه 
می کنند  دریافت  دیجیتال  تحلیل  و  تجزیه 
کارشناسی  مدرک  دریافت  برای  می توانند  و 
شناختی  تحلیل  و  تجزیه  با  حسابداری  ارشد 

اقدام کنند.

در  بیشتری  نقش  فناوری  اگرچه  آینده  در 
آن  هدف  ولی  داشت،  خواهد  حسابرسی ها 
جایگزینی حسابرسان نیست. در واقع، توانایی 
داده ها  اثربخش  و  سریع  پردازش  در  فناوری 
مهارت های  از  تا  می سازد  قادر  را  حسابرسان 
هدایت  برای  جدید  داده های  تحلیل  و  تجزیه 
تجاری  راهبردی  توصیه های  و  مهم  بینش 
سرعت  به  جهان  چند  هر  کنند.  استفاده 
نقشی  به  عالقه  ولی  است،  تغییر  حال  در 
از  اساسی  بخشی  عنوان  به  حسابرسی  که 
ایفا  مالی  گزارشگری  گسترده تر  اکوسیستم 
سرمایه گذاران  البته  می یابد.  افزایش  می کند، 
از  جدیدی  مدل  دنبال  به  کل  در  جامعه  و 
حسابرسی شرکتی هستند، مدلی که شفافیت 
صورتهای  از  فراتر  و  کند  ایجاد  بیشتری 

اطمینان  موجبات  تا  یابد  گسترش  مالی 
از  فقط  نه  مالی  استفاده کنندگان صورت های 
رعایت استانداردهای حسابداری که اطمینان 
شاخص های  جمله  از  مالی  غیر  اطالعات  از 
محیطی،  زیست  حاکمیت  عملکرد،  کلیدی 
نیز  سایبری  امنیت  و  شرکتی،  و  اجتماعی 
فشارهایی  موجبات  انتطارات  این  باشد. 
و  قانون گذاران  جهان،  بورس های  بر 
است.  شده  مالی  مقررات  تنظیم کنندگان 
این  اجباری  تصویب  به  نیاز  که  گونه ای  به 
انجام  دارند.  داوطلبانه  افشای  چارچوب های 
کل  در  تحول  نیازمند  موثر  طور  به  کار  این 
اکوسیستم گزارشگری مالی است. حسابرسان 
باید به مهارت باالیی دست یابند و شرکت ها 
استقبال  داده ها  با  زنده  ارتباطات  از  باید  نیز 
کنند و نهادهای نظارتی نیز باید استانداردها 
را تقویت کنند و تکامل دهند تا با قابلیت های 
مطابقت  مصنوعی  مانند هوش  فناوری  جدید 

باشد. داشته 

نگاهی به آینده حرفه 
ماشین ها هر چقدر هم که خوب  و  فناوری ها 
برنامه ریزی شده باشند، نمی توانند جای افراد 
صاحب کار  با  اعتماد  و  روابط  این  بگیرند.  را 
انتقال  این  به  بخشیدن  سرعت  به  که  است 
کرونا  ویروس  دنیاگیری  طی  در  دیجیتال 
قابلیت های  صاحب کاران  می کند.  کمک 
را تسریع می بخشند و سرعت  دیجیتالی خود 
بر  مبتنی  برنامه  ثبت  سیستم های  از  انتقال 
منابع  برنامه ریزی  سیستم های  به  را  کاغذ 
و  ابری  خدمات  بر  مبتنی   )ERP( سازمانی 
تحقیقات  داده اند.  افزایش  همکاری  ابزارهای 
از  درصد   ۸۴ می دهند  نشان  کانادا  در  اخیر 
اولویت  کانادایی در حال حاضر  عامل  مدیران 
سرمایه گذاری در فناوری را برای دستیابی به 
می دانند،  الزامی  تحول شرکت  و  رشد  اهداف 
درصد(   ۹2( آنان  اتفاق  به  قریب  اکثریت  و 
معتقدند ویروس کرونا دیجیتالی سازی عملیات 
موضوعات  افشای  و  بخشیده  تسریع  را  آنها 

نیازمندی های  از  زیست محیطی  مقررات 
و  مالی  صورت های  استفاده کنندگان  ضروری 
به  توجه  با  است.  بازار  قانون گذاران  همچنین 
تحوالت  با  علمی  همگرایی  پیش گفته،  مطالب 
حسابرسی  و  حسابداری  حوزه  در  ذکرشده 
اقتصاد  در  حرفه  زیست  تداوم  و  است،  الزامی 
دیجیتالی مسلح شدن به دانش و فناوری های 
و  سنتی  رویکردهای  و  روش ها  ترک  و  نوین 
برای  حرفه  ارزش  در  نوین  روش های  اتخاذ 
استفاده کنندگان از خدمات حرفه در بازارهای 

پول و سرمایه است.                            

پی نوشت ها:
1-Artificial Intelligence (AI)
2- Assistant Robot
3- Remote Work
4- AI Auditor
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