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 رسیو حساب  بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر حسابداری

 2دانشجوی  فالح علی، 1سکینه تیرگری 

 نور  ازاد دانشگاه حسابرسی رشته ارشد کارشناسی-1

 نور ازاد دانشگاه حسابداری گروه استادیار-2

   چکیده:

گستتر  روزازوو  استتداده از زناوری اعاتا ح حرزه حسابداری از حا س سنتی دود دارش شده و ش ج یدیدی به   با 

داری و بزما  حساو دیگر نرم ازوارهای حستابداریح   ازوارهایی مانند هلواز نرم دود گرزته استس  زناوری اعاتا  با استتداده  

کاوی به کشتتت لبلتا  ک   ازوارهای دادهورد  نرمو با زراهم آاستتس  هازوودها را کاهش داده و بر دقس محاستتتا  هوینه

ند سازهایی مانا ایجاد آموز  از راه دور و شتتت هو لوانستته ب استس  ای  زناوری آموز  حستابداری را دگرگو  ستادته     کرده

ی اعاتا  گستتتر  زناوروارگشتری ما ی متتنی بر و  در ارر  ستت ستتم گ   را  ک   کندست  تا به آموز  و ل ری  حستابدا  

ری ستت اه چن   برو   شتتودمنجر میبه حستتابرستتی زناوری اعاتا   مخاعرا  زناوری اعاتا   ایجاد شتتد و لوستتاه یازس

 ای مختلتهینته  در ای  مبا ه لار ر زناوری اعاتا  برکرده اسس زم نه یدیدی در حستابرسی را ایجاد زناوری اعاتا  ن و 

 ررسی شده اسس   بو حسابرسی حسابداری 
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 دمه:مق

 ستترتسارلتاعتتا  فر ر یدیتتدی شتتده استتس  اینترنتتس و  بتتا رشتتد و ف شتترزس زنتتاوری اعاتتتا ح یصتتا  وارد ت تت    

 را هتا ستازما   ت ل تا   حارلتاعتا   و اعاتتا   زنتاوری  لوستاه  زرآینتدهای کتاری و مح  تی را دگرگتو  ستادته استس       

 و کته حستابدارا    کتاری  انتدازه  بته  زاتا  تی  ک تتر  شتاید  یامتروز  هتای ستازما   در امتا  استس  داده قترار  لتار ر  لحتس 

 اعاتتا   زنتاوری  ک  تته   باشتد  فذیرزتته  لتار ر آ    لتاتا   و آرتار  از دهنتد متی  انجتام  حستابداری  اعاتتالی  س ستتم 

 در حستتابدارا  یصتتا  ایحرزتته انج تت  بورگتتتری  و ف شتترولری  تنتتوا  بتته آمری تتاح رستت ی حستتابداری انج تت 

 :اسس ن وده ب ا  ذیج شرح به را حسابداری حرزه بر مورر برلر هایزناوری گوارشی

 مجوز صتتتدور ه راهح ام ا  و ح ج قابج هایرایانه دورح راه از ارلتاط ابوارهای باندح فصنای و ارلتاعا  هتای زنتاوری 

 هم لحل لی فرداز  و کاوی داده فرداز  ل تتویرح دیج تا یح گواهی ا  ترون  یح لای د دیج تا یح امضتتای ا  ترون  ح

 هایزناوری  بان  با مرلتط) داده فایگاه زناوری ازوارح نرم درو  (تاملصای هوشتت ند از استتتداده ارلتاعیح ابوارهای زما ح

 کارایی و بخشتتی ارر از ستت ج یدیدی به دستتت ابی در که شتتودمی زناوری لری ف چ ده لا لری ستتاده شتتامج موررح اعاتا 

 شرایط در اسس م    که هاییزناوری از محدودی اما لاداد هستندح متادد مورر هایزناوری ای  چه اگر شوندحمی استتداده 

 :از تتارلند باشندح هاموررلری  یدیدح لغ  را 

 سازما  منابع مدیریس س ستم

 گروهی فشت تانی های س ستم
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 هوش ند گ ری ل   م ابوار

 دانش مدیریس های س ستم

 

ای  زناوری ه اهنگ ستتتازد لا بتواند کارایی دود را حدم ن اید  دود را با  بته تنوا  ستتت ستتتتم اعاتتالی باید   حستتتابتداری  

 ستم سوریح ک د س و ارربخشی بر هاح ازوایش بصرههای زناوری اعاتا  از عریق رزع د اهای انسانیح کاهش هوینهف شترزس 

 شود های یدید مویب ارلبا چرده حسابداری میگذارد و با ایجاد کاربرداعاتا  حسابداری لار ر می

 تاریخچه فناوری اطالعات:

با  1591 رسا   دبود 1591 درستا   آمری ا ی صورى ریاستس  انتخابا  شتد  استتداده  از کام  ولر که تل ى کاربرد او   

 اندورمال   )دادهمدصوم  بورگ  کام  ولر حضتتور (Main frame) و اعاتا  مت رکو اعاتالى هاى فایگاه لوستتاه ایده

 لا 1591 هاى درسا  ایده ای    کرد ف دا عرزدارا  ب شترى اعاتا  مدیریس حوزه در آ  کاربرد و گرزس شت ج  فردازی(

 اصلى ایده و گرزس دود به لرى قوى ش ج گ رى ل ت  م  به وک   هاى هوشت ند  ست ستتم   از استتداده  صتور   به 1591

 ارستتا  قدر  و کام  ولرى هاىشتتت ه روزازوو رشتتد  ا  بن ود لبویس را کاغذ بدو  هاىو ستت ستتتم  ادارى الوماستت و 

 به رو شتتت ه عریق از اندورمال   کاربردهاى گستتتره 1591 دهه در هاى مخابرالىشتتت ه عریق از صتتدا بر تاوه اعاتا 

  شد اعاتا  متو د ورىازن اعاتا ح ارستا   ام ا  و کام  ولرها محاستتالى  قدر  لاریخى ف وند با ست     گذاشتس  زوونى

 ذد رهح آورىح ی ع هاىزاا  س (IT) درانجام که شتتتود می اعاق تلومى و ابوارها و هال ن   مج وته به ب ورکلى

 .دارند مشارکس ک  س و ازک د س س حى هر در   (صدا و دادهح )ل ویرح اعاتا  انواع لوزیع    و فرداز  بازیابىح

 آموزش حسابداری:

ی که اهای یادگ ری و دستترستی به منابع آموزشی زیادی شده اسسح به گونه  مویب گستتر  زرصتس  زناوری اعاتا  

ای  امر با ابوارهای سنتی ام ا  فذیر ن سس  ب ارگ ری زناوری اعاتا  نه لنصا مویب لسریع و لسص ج در آموز  و یادگ ری 

باتث لغ  ر و لحو  در مداه م و متانی بستت ار   شتتودح بل ه و ه چن   ارلبای ستت ج مدیریس ارربخش نمام های آموزشتتی می 

شود  بنابرای  م وا  اه  س و ال ا بر کتا  و مواد از ف ش لا    شده برای هر کاس متداو  در نمام های آموزشتی ستنتی می  

  هاح وو دورهح نحوه ارزیابی ش وه های آموزشیح برآورد ارربخشی و م وا  یادگ ری وآموز  و نبش و ارز  ل ا  ت و آزم

( دسترسی به اعاتا  1899گ ری از زناوری اعاتا ح لحو  ک دی یازته اسس)رویاییحرمضانالی از مواردی استس که با بصره 

دار لر م ا ب و ک د س یادگ ری از اه  س زیادی بردورهای آموزشی به من ور انتبا  سریعدرباره انتخا  و استداده از زناوری

رس استادا  های آموزشی در دستهای ف شرزته مستلوم آ  اسس که زناوریتاط سریاتر با دانشگاهاستس  و ه چن   برقراری ارل 
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ای  در دوره های آموزشتتی دودح اتضتتای ه لس تل ی دود را به استتتداده از های حرزهدانشتتگاه باشتتد  امروزه ب شتتتر ستتازما 

های موردن از به کارگ ری شتتتوند باید مصار میکنند  دانش آمودتگانی که وارد حرزه های آموزشتتتی لشتتتویق می زنتاوری 

شتتودح های آموزشتتی لوستتط استتتادا  می موانای که باتث تدم به کارگ ری زناوری .زناوری را به عور ارربخش کستتب کنند

 م    اسس شامج موارد زیر باشد:

 های آموزشیها با اغلب زناوریآشنا نتود  استادا  دانشگاه  1

 هاشی در دانشگاهنتود ام انا  زناوری آموز  2

 (1899های مختلت براساس زرهنگ کشور)رویاییحرمضانالی بومی نتود  زناوری  8

 افزارهای حسابداری:نرم

ی ازواری ت ل ا  سنتی و زرآیندهاهای نرماند  بستته ها را درگرگو  ستادته کام  ولرها یریا  کستب و کار ستازما   

رم ازواری با های نیح دزالر حستابداری ستنتی را م ان وه کرده اسس  ای  بسته  ازوارهای حستابدار لو  د را بصتود داده استس  نرم 

های لخ  ی با ی  برنامه ت ومی که لوانسته ت ل ا  کسب و کار زالی را سدارشی سازد به ویود آمده اسس  لنوع ویژگی

نند  کربرا  به س ستم انتخا  میهای حستابداری دود را براستاس حجم ت ل ا  و لاداد دستترسی کا   ها ما وال برنامهستازما  

 ERPریوی منابع سازما ازواری را ه انند ی  ست ستم برنامه های نرمهای بورگ م    استس ست ستتم ی  ارچه بستته    ستازما  

 های  زناوریهای حستتتابداری ایجاد ن وده استتتس  شتتتت هانتخا  ن ایند  زناوری اعاتا  موایای قابج لویصی را برای بخش

ر لهای کام  ولری زما  مورد ن از حستتایدارا  در لص ه گوارشتتا  ما ی  به مدیرا  و ستتصامدارا  را کولاه ستت ستتتم اعاتا  و 

لر ن وده بل ه راندما  کلی و دقس و صتتحس اعاتا  را بصتود ن وده استتسح نه لنصا زناوری اعاتا  زما  مورد ن از  را کولاه

 بخش ده اسس 

ر زرآیند حستابداری تتارلند از: ما  ا  بردرآمدح حستابرسیح فرداز  مت ح گراز  یح فرداز    ازواری دبردی از ابوارهای نرم

   EFTح انتبا  ا  ترون  ی ویوه EDIل ویرح لتاد  ا  ترون  ی داده ها 

 مدل جدید گزارشگر مالی:

ر داده اعاتا  لغ  های لص ه کننده اعاتا  و استتتداده کنندگا  زناوری اعاتا ح یریا  اعاتا  را ب   شتترکس 

ویودح رشد  شدند  با ای اسس  از سا  ا  قتج کل ه مراحج چرده حسابداری بجو گوارشگریح به صور  ا  ترون  ی انجام می

زواینده زناوری اعاتا  از قت ج ف دایش اینترنس و ابوارهای آ  و استتتتداده از انصا در گوارشتتتگریح گوارشتتتگری ما ی را به  

س ستم ما ی ی  ارچه شرکس به صور   XBRLدهد  بدی  صور  که با استداده از بصنگام سوق می س س گوارشگری ما ی

د به و  سایس لواننکنندگا  از اعاتا  حسابداری در هر نب ه از یصا  میشود  بنابرای  استدادهمستتب م به اینترنس وصج می 
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را  مشتتاهده  و لجویه و لحل ج کنند  حتی با استتتداده از های ما ی را با آدری  لغ  شتترکس مرایاه کرده و هر  حمه صتتور 

لوانند نسخه دود را در یصس گوار  د خواه دست اری ن ایند  به ای  لرل بح ن ازی کنندگا  میازوارهای هوش ند استدادهنرم

ی  نوع گوارشگری ما ی ای نخواهد بود که به اهای ما ی آ  هم زبط در فایا  سا  ما ی و م ا  دورهبه چاپ و لوزیع صتور  

 گویند که در آ  اعاتا  از عریق اینترنس که در ه ه حا  در دسترس دواهد بود گوارشگری ما ی بصنگام می

 برون سپاری فناوری اطالعات:

ه هایی  استتس که در ای  زم نهای ب ارگ ری زناوری اعاتا ح استتتداده از ددما  دیگر ستتازما ی ی از بصتری  راه

اشند به بهای دادلی ی  سازما  که دارای ارز  ازووده میست اری واگذاری باضی از زاا  س کنند  منمور از برو زاا  س می

تا  س اری زناوری اعاارائه دهندگا  ب رو  از ستازما  براساس قرارداد دوعرزه اسس  براساس لاریت یانگ و هوانگ برو  

لام   منابع ز وی ی یا انسانی ددما  زناوری اعاتا  یا انتبا  دارایی به  تتار  استس از ه  اری توامج ب رو  از سازما  در 

دهد)یانگ و های گوناگو  نرم ازواریح ستخس ازواری و انستانی از ستازما  مشتتری به سازمانی که ددما  را ارائه می    شت ج 

دهند  ای  کار مید لویه قرار  میستت اری اعاتا  را بانوا  ل تت   ی راهتردی مورها برو (  امروزهح ستتازما 2111هوانگ 

هاح ازوایش ک د س لوا  به کاهش هوینههتا به ارمغا  ب اورد که از آ  ی له می لوانتد موایتای قتابتج لویصی را برای ستتتازمتا      

ی موایایی که برو  ستت اری داردح در بردی ددما  و دستتترستتی به متخ تت تتا  زناوری اعاتا  اشتتاره ن ود  با ویود ه ه  

از  لواند ستتازما  راآورد که میشتود و نتای  نام لو  و دور از انتماری را به بار می و  ست اری با مخاعره موایه می شترایط بر 

مستت ر راهتردی دود منحرن ن اید و حتی آ  را به نابود کند  ای  ف امدهای احت ا ی استتتداده از ددما  حستتابرستتی را برای   

 ( 189در مس ر صح ج ضروری می سازد)مح د تر  مازاریودی و ه  ارا  اع  نا  مدیرا  و سرمایه گذارا  از حرکس 

ای دریداری هست اری زناوری اعاتا ح شترکس ها را با مشت الی در راب ه با قابل س اتت اد و ت ل رد س ستم   برو 

دی های مت اه سا های ست ستت ی ک  ستازد  با ای  ویود ستازما  ها به د  ج ک تود فرو ه  شتده از زروشتندگا  متادد موایه می  

  به آ س اری زناوری اعاتا  و واگذاری مسلو  ساندح مایج به برو صتناس زناوری اعاتا  را دچار رکود و ش سس کرده 

 (  2119)ل ح کلورفنترگحباشندهای لخ  ی میشرکس

ز استتس  ام ا  استتتداده ا ستت اری ددما  زناوری اعاتا  کاهش یازته قابج لویه استتس که اد را  بردی مشتت ا  برو     

هایی برای نرم ازوارهای مورد استتتتدادهح رزع های ارلتاعی مشتتتترتح لدوی  استتتتانداردها و فرول ج ام تانا  و زیرستتتادس 

های چندزروشتتنده و باال رزت  اتت ادفذیری ددما  لوستتط ارائه های درو  ستتازما ح استتتداده از مصار محدودیس لوان ندی

 (2118ها را از وضا س بازنده دارش کرده اسس)افگل س و    ح سازما دهندگا  زناوری اعاتا 
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اتا ح ستتت اری اعکند  در برو های متغ  ر لتدیج میهای رابس را به هوینهبرو  ستتت تاری زناوری اعاتا ح بخشتتتی از هوینه  

( 2119شتتتود  گلدنتوفو)میایجادح ت ل ا ح راهتریح یا کنتر  ستتتتدی از ددما  متنوعح به ن روهای برو  ستتتازمانی ستتت رده  

 کند:ددما  لش  ج دهنده زناوری اعاتا  را به چصار دسته لبس م می

 زیرسادتی متاداللی اعاتالی راهتردی

برای دست ابی به مویس 

 رقابتی

برای ارائه اعاتا  به 

 مدیریس

برای فرداز  متادال  و 

 کاهش هوینه ها

برای ارائه نرم ازوارهایی که 

 از زناوری ظرز س استداده

اعاتا  را گستر  می 

 دهد

 

ستتت تاری تاوه بر اررا  روزمره بر ت ل رد و متدیریس ستتتازما ح اررا  راهتردی و بلند مد  ن و دارد  موستتت لووی  و    برو 

 :اند( مش ا  احت ا ی ف ش روی برو  س اری ددما  زناوری اعاتا  را در قا ب موارد زیر ب ا  ن وده2119ه  ارا )

 مش ا  ما ی و تدم ام ا  فردادس کج متلغ قراردادبروز   1

 نادرسندی از م وا  صرزه یویی یا بصتود کارایی ت ل ا  در مبایسه با م وا  مورد انتمار  2

 نامرغو  بود  ک د س ددما  ارائه شده  8

 ها ه راه با لنوع و بصتود ددما رقابتی بود  بازار و ازس ق  س  4

 لغ  ر در برنامه راهتردی سازما   9

لوا  در دو دستتته مخاعرا  کارزرما و مخاعرا  ف  ان ار یای داد  براستتاس فژوهش لجری و  ستت اری را میخاعرا  برو م

درصتتد از کج مخاعرا ح ب شتتتری  مخاعره را به دود ادت تتا  داده    9/91ی کارزرما  با ( مخاعرا  حوزه2114ه  ار )

ی ف  ان ارا  را دارای ستت اریح مخاعرا  حوزهمخاعرا  برو بندی ( در او ویس 1854استتس  دوانستتاری زاده و ه  ار ) 

کنند  براستتاس فژوهش آنصا مخاعرا  غ رزنی از اه  س ب شتتتری نستتتس به مخاعرا  زنی بردوردارند  به   او ویس مارزی می

رلتط با ای از مستتتائج ستتتادتاریح مدیریتی و زرآیند استتتس و مخاعرا  م عوری که ت ده مخاعرا  او ویس دار زیرمج وته

 لری قرار دارند ی فای  ضات دانش زنی و ن روی انسانی ناکارآمد در رلته

 سپاری فناوری اطالعاتحسابرسی برون

های مرلتط با زناوری اعاتا  دارش از ستتتازما  انجام های ستتتازما حیانی زاا  سدر شتتترای ی که بخشتتتی از زاا  س

س اری شده و رقم باالی قرارداداهای های برو شوند  اه  س زاا  سمیشتودح حستابرستا  سازما  با مسائج یدیدی روبرو    می
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( هدن از انجام حستایرسی زناوری اعاتا  را  2114برو  ست اری منجر به حستابرستی زناوری اعاتا  دواهد شتد  ستایانا)     

 داند:لا    موارد زیر می

  ددما حس ج قابج فذیر  ددما  و آیا مخاعرا  برو  ست اری زناوری اعاتا ح نم ر لداوم در دسترس بود   1

 شوند؟امن س اعاتا ح به عور مناسب و به م وا  کازی کنتر  می

 یابد؟سازما  با برو  س اری زناوری اعاتا  به اهدان دود دسس می  2

 ای مناسب برای بصتری  استداده از برو  س اری لادیج شده اسس؟راهترد زناوری اعاتا  به گونه  8

( 2114های حستتابرستتی اررگذار باشتتد   ستتایانا)لواند بر شتت وهزناوری اعاتا  انواع مختلدی دارد و لنوع آ  میستت اری برو 

 س اری ب ا  کرده اسس:زصرسس کنتر  زیر را برای حسابرسی برو 

ستت اری را مورد بررستتی قرار دهد و ه انند ستتایر قراردادهای  قرارداد: حستتابرس باید در آغازح قرارداد برو   1

 جاریح مسائج حبوقی و امن تی آ  را در نمر بگ رد ل

 گردد ددما  مورد لوازق: حسابرس باید اع  نا  یابد ه ا  ددما  مورد لوازق ایرا می  2

نمار  ست ج باال: وضتا س ما ی و ماندگاری ستازما  ارائه دهنده ددما  باید به صتور  رس ی و ادواری       8

 مورد بررسی قرار گ رد 

ا هن س شت ه: حسابرس باید بر ف شگ ری از ورود اعاتا  غ رمجازح آس ب فذیری کنتر ال ا  به شت ه و ام  4

 های ندوذفذیری نمار  کند و آزمو 

 های نمارلی اع  نا  حاصج کند امن س داده ها: حسابرس باید از لدوی  و ایرای مورر رویه  9

مورد لوازق بررستتی ن اید   های ستتنجش ک د س را در ستت ج نمار  و راهتری فرو ه: حستتابرس باید رو   9

 های ت ل ردی مبایسه کند ها را با گوار ه چن  ح باید صور  حسا 

رتایس ا واما  قانونی: قوان   بردی کشتتورها صتتدور داده و اعاتا  به ستتایر کشتتورها را م نوع یا محدود   9

 کند می

 منازع سازما  بررسی کند  های مناسب برای اندازه گ ریاندازه گ ری منازع: حسابرس باید ویود رویه  9

هایی برای ستتنجش  رضتتایس مشتتتری: حستتابرس باید اع  نا  یابد که شتترکس ارائه کننده ددما ح رو      5

 گ رد رضایس مشتری به کار می

اشتتدح ای بر منازع ستتازما  داشتتته بلواند لار ر قابج ماحمهاز آنجا که موزب س یا شتت ستتس برو  ستت اری زناوری اعاتا  می 

 ز مدیریس و راهتری صح ج ای  زرآیند فر  مخاعره اه  س زیادی دارد اع  نا  ا
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 حسابرسی فناوری اطالعات:

 تاثیر فناوری اطالعات بر حسابرسی:

 (: Janvrin et al., 2119ای بر حرزه حسابرسی در دو دهه اد ر داشته اسس )زناوری اعاتا ح لار ر گسترده

 کنند یم ای از کاربرگصای ا  ترون  ی برای لسص ج مستندسازی دود استدادهزوایندهصور  های حسابرسی بهموسسه -1

 صای ای هستند  برای مثا ح ل   رایانه گ ریهای حسابرسی بورگ در حا  ازوایش کاربرد ا گوهای ل   مموسسه -2

  لیح های مرلتط با فذیر  ی  مشتری یدید و روشصای لحلمربوط به لداوم زاا  سح موضوع

صای اند  برای مثا ح در مورد کاربرگهای حسابرسی کوچ  ن و به کاربرد زناوری اعاتا  لشویق شدهحتی موسسه -8

 ا  ترون  یح 

زناوری اعاتا  رزتار و دیدگاهصای ازراد شاغج در موسسه حسابرسی و سادتار و زرایندهای موسسه را لحس لار ر  -4

زتری ای و دشده حسابرسا  برای انجام زاا  تصای محاستهلواند زما  صرناعاتا  می دهد  برای مثا ح زناوریقرار می

ا بصتود حسابرسی ر گ ریرا کاهش دهد و ک د س قضاولصای حسابرسی از عریق سادتارمندکرد  زرایندهای ل   م

 بخشدح 

دودکارح حذن بردی از وری حسابرسی از عریق حسابرسی زناوری اعاتا  مویب ازوایش ک د س و بصره -9

 شود و در نصایسحروشصای ما   حسابرسی و ارلبای ام ا  انتبا  اعاتا  و دانش می

 AICPA )اند بس اری از استانداردهای اد رح ازوایش نبش زناوری اعاتا  در ت ج حسابرسی را ضروری دانسته -9

2119, 2119) 

تالیح چندی  للوری را برای درت د  ج فذیر  زناوری م ا اا  مربوط به س ست صای اعاقابج لویه اسس که 

ح ا گوی 2ح للوری شنادس ایت اتی1ند  برای مثا ح للوری اقدام مابو ااعاتا  لوسط ازراد و سازمانصا ف شنصاد کرده

  و للوری گستر  نواوری 9کارگ ری زناوریح للوری ی تای فذیر  و به4شدهریویح للوری رزتار برنامه8فذیر  زناوری

 های حسابرسفناوری اطالعات و نگرانی

   شوندت ار لشریج میشود و برداسته از زناوری هستندح به ادهایی که باتث نگرانی حسابرسا  میدر ادامه موضوع

تالی) هایی ایس برای کسب اع  نا  در ای  مورد که دسترسی به منابع زناوری اعاها و رو : شامج س اسسامنیت

 های مجاز اسس ها( محدود به ازراد و رو ازوارها و دادهلجص وا ح نرم

ناوری دسس دهند که لنصا ازراد مجاز به منابع زازواری و امن س ز وی یح باید ای  اع  نا  را بهدو نوع اصلی امن سح امن س نرم

ازوارها و لجص وا  ویود دارد  امن س هاح نرماعاتالی دسترسی دارند و کنتر صایی برای یلوگ ری از لادیج یا درابی داده

 کارگ ری دیوارهای آلش برای مجازهای محدودشده و بهلاشصای غ رمجاز برای دست ابی به دادهازواری شامج شناسایی نرم

هاح محدود های شرکس در شت ه اسس  امن س ز وی ی شامج استداده از قدج برای ورودیش رد  دسترسی ازراد مجاز به داده



 

9 
 

 ی ی  برنامه مبابله با بحرا  اسس ای به ازراد مجاز و انتخا  و بررسکرد  دسترسی به لجص وا  رایانه

کارگ ری زناوری اعاتا  برای لسص ج مااما  لجاری ب   شری ا  لجاری اسس  ی  لوازق : بهتجارت الکترونیک

ار و هاح انتبا  ا  ترون  ی ویوهح ماش نصای لحویلداری دودکهایی نم ر لتاد  ا  ترون  ی دادهت ومی متنی بر ویود زناوری

  در اینترنس اسس  برای مثا ح بس اری از شرکتصا راهتردی را متنی بر انجام مااما  به ش ج ا  ترون  ی از انجام لجار

ای ای  اند  نگرانی اصلی ازراد حرزهشده ازوودهح فذیرزتهگری با تنوا  شت ه ارز کننده ددما  واس هعریق ی  لام  

زس شوند  ه چن  ح ای  مااما  عی فرداز  از ب   نروندح لغ  ر ن ابند و اسس که لنصا مااما  مجازح انتبا  یابند و دریا

 دوبار ات ا  نشوند  

ح فردادس 11: اصل تری  تامج در لجار  ا  ترون   اسس و ه چن   برای بان داری بردطتوانایی اینترنت

یدید فردادس بابس ددما  و کاال گ رد  روشصای ها و لتل غا ح مورد استداده قرار میهاح وارد کرد  دادهصورلحسا 

 شامج کارلصای هوش ند اسس  

ای را لواند ددما  مشاورهای چندی  زرصس کاری ویود دارد  برای مثا ح موسسه حسابرسی میدر اینترنس برای ازراد حرزه

رد  بردی اهند کهای کوچ  ف شنصاد کند و ای  شرکتصا در توضح متلغ مشخ ی را فردادس دواز عریق اینترنس به موسسه

ن تی های امکنند و در مورد موضوعرسانی اینترنتی یاری میهای حسابرسی مشتریا  دود را در ایجاد مرکو اعاعاز موسسه

به  های ضرورینم ر دیوارهای آلشح س استصای انتخا  کل ا  تتور مناسب و چگونگی نگصداری ی  نسخه از فرونده

 دهند  صور  فشت تا ح آموز  می

: باید مدنمر قرار گ رد  واحد لجاری بصتر اسس دارای کنتر ی کارامد برای کسب اع  نا  از ای  باشد که 11حقوق فردی

ق یازته از عریشوند  برای مثا ح اعاتا  انتبا های غ رلجاری آنصا حداظس میاعاتا  د وصی مشتریا  از استداده

ح از شا شود  شرکس باید قتج از ذد ره کرد  یا لغ  ر داد  اعاتا  مشتریاینترنس لوسط شرکس نتاید به صور  نامناستی از

 وی ایازه بگ رد  

که آیا شرکس کنتر صای مناستی برای حداظس ای دودح م    اسس ای  امر را های حسابرسی در انجام زاا  س حرزهموسسه

داروییح ب  ار در مورد محرمانه بود  اعاتا  فوش ی ها داردح مورد بررسی قرار دهند  برای مثا ح در صناس  وازم از داده

 دود نگرا  اسس 

هاح : زناوری برای انتبا  دادهح صدا و ل ویر اسس  ای  زناوری م    اسس شامج مودم12فناوری انتقال اطالعات

و ماش نصای  هاون  ی دادهها ام ا  استداده از لجار  ا  ترون  ح لتاد  ا  ترها و ز ترهای نوری باشد  ای  زناوریماهواره

های مرلتط با امن س و کنتر  مربوط به لجار  ا  ترون   و اینترنسح در آورند  موضوعلحویلداری دودکار را زراهم می

 اند اینجا ن و قابج استداده

(ح AICPA & 1555 ,CICA)امری ا و کانادا  رس ی حسابدارا  انج   مشترت م ا اه : بر اساس11حسابرسی مستمر

 موضوع به مابو ی نستسم تو ح اع  نا  صور سازد لا بهرا قادر می مستبج حسابرس که اسس شده لاریت روشی تنوا به
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 نوع دسس آورد  ای به کولاهح یا با لاد ر زمانی ه وما  حسابرسی از گوارشصای ایاز مج وته را با استداده مورد بررسی

 : لار رگذار اسس سنتی از چند نمر بر زرایند حسابرسی سیحسابر

 صاحت ارح  و صناس زاا  س از نوع حسابرس شنادس ازوایش -1

 بر س ست صای تنیمت اتتتار و اتت ادفذیری اعاتا  که کنتر ی و زاا  تصای مااما  یریا  ادراتبه  ن از ب شتر حسابرس -2

 کندحمی را لض     ه وما حسابداری

 ح و بر محور د ر کنتر  حسابرسی عرح کارگ ریبه -8

  یا درید آ  وس له حسابرسا به مناسب حسابرسی ازوارهاینرم لص ه -4

 

 حسابرسی فناوری اطالعات:

ای از رهن ودها و حسابرسیح بررسی مستبج ادتاهای مدیریس ی  سازما  اسس که باید متتنی بر مج وته

ا  شرکس و وس له کارمندوس له حسابرسا  مستبج انجام شود یا بهاستانداردهای لدوی  شده باشد  حسابرسی م    اسس به

ی بر زناوری بندی شودح رس دگی باید متتنری اعاتا  عتبهتنوا  حسابرسی زناوحسابرسا  دادلی  برای این ه حسابرسی به

اگانه تنوا  زاا  تی یداعاتا  باشد که ای  رس دگی دود م    اسس قس تی از حسابرسی صورلصای ما ی باشد یا به

 لاریت شده باشد  حسابرسی زناوری اعاتا  م    اسس لوسط حسابرسا  مستبج در یریا  حسابرسی ساالنه صورلصای

وس له های دادلی مرلتط با س ست صای اعاتالی باشد  ه چن  ح م    اسس بهما ی با هدن او  ه آزمود  سادتار کنتر 

 حسابرسا  دادلی با هدن مشابه و ی به ق د یاری رساند  به مدیریس در انجام وظایت مدیریتی وی انجام شود  

شود  زاا  تصا و روشصای مورد ایرا در ی بر ریس  انجام میاغلبح حسابرسی زناوری اعاتا  بر متنای روی رد متتن

های لجاریح ارزیابی کنتر صای مویود در س ست صا )مانندح حسابرسی زناوری اعاتا  شامج بررسی مستندا  زرایند

ج ب   ای  (ح آزمود  لاام28ح یا س ست صای مدیریس زنج ره ارز 22ح مدیریس ارلتاط با مشتری21ریوی منابع بنگاهبرنامه

هاح بررسی و آزمود  کنتر صای دست ابی به ح آزمود  صحس و اتتتار داده24س ست صاح بررسی ردفای حسابرسی زرایند مااما 

 Merhout)ستازی س ستت صتاستس های لتوستاته و ف تتادهها و ارزیابی وضا س فترو ههتای داده و شت تهس ست صتاح فایگاه

& Havelka, 2119 ) 

 سازما  ارز  به لوانندمی اعاتا  زناوری حسابرسا  آنصاح عریق از که شودمی بحث کل دی حوزه فن  با راب ه در امهاد در

 ازوود  در ن و رسیحساب برای شدهریویعرح دامنه اسس  ارز  ازوود  ن ازف ش زنیح حسابرسی ت ق و ک د س ا تتهح ب دوایند 

 از اع  نا  شدح دواهد حسابرسی لجاریح د رهای و زرایندها چه این ه مورد رد روش  لاصد ی  بدو  اسس  مصم ارز ح

 اسس  دشوار ارز ح ازوود  یا موزب س به دست ابی

 شود:می ارائه اعاتا ح ناوریز حسابرسی عریق از سازما  هایارز  به ازوود  رو  فن  اینجا در ای ح بنابر

 د ر کاهش  (1
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 هایحسابرسی اسس  سازما  در د رها براورد و شنادس دربرگ رنده اعاتا  زناوری حسابرسی ایرای و ریویبرنامه

 ندهایزرای و هازیرسادس فذیریدسترس و ی  ارچگی اتت ادفذیریح با مرلتط د رهای ما و  عوربه اعاتا  زناوری

 اسس  اعاتا  اوریزن ال افذیری و کارایی ارربخشیح شامج دیگر د رهای دهد می فوشش را اعاتا  زناوری

 عریق از  رد لخد ت یا کاهش برای که یازس دسس ای  از روش  اندازیچشم به لوا می شودح براورد د ر که بار نخست  

 در مس ری چه یحت ل ال مح ط از بخشی تنوا به د ر فذیرزت  ساده عوربه یا ب  هح عریق از د ر انتبا  کنتر ح کارگ ریبه

  شود  گرزته نمر

 فذیریآس ب یا لصدید گونه هر اسس  لجاری وکارکسب د ر اعاتا ح زناوری د ر که اسس ای  اینجا در مصم زرض  ی

 بداند دارد ن از سازما  حداصه عوربه باشد  داشته سازما  کج بر مستب م ارری اسس م    اعاتا ح زناوری اصلی ت ل ا 

 کند  آنصا مورد در کاری انجام به اقدام س   و هستند کجا در د رها که

 (COBIT) 19کوب س چارچو  حسابرسا ح سوی از اعاتا  زناوری د ر مورد در شده کارگرزتهبه هایرویه بصتری 

 استاندارد و 19اعاتالی هایس ستم د ر چارچوپ و 19اعاتالی س ست صای کنتر  و حسابرسی انج   لوسط شده عراحی

 اسس  19اعاتا  امن س مدیریس ت لی اقداما 

 ها ف  از برآورد د رها:لبویس کنتر  (2

 عراحی وبارهد لوا می را دارند غ رمورر یا ضا ت عراحی که کنتر صایی و کرد ارزیابی و مشخص را کنتر صا لوا می س   

 شامج و چارچ ای  اسس  مد د اینجا در ویژهبه اعاتا  اوریزن کنتر صای با راب ه در کوب س چارچو  کرد  لبویس یا / و

 ه ه کوب س چارچو  دهد می فوشش را د ر کاهش زم نه در سودمند کنتر  زرایند 82 که اسس باال س ج قل رو چصار

 مصم توامج و هدن کل دی شاد صای ت ل ردح کل دی شاد صای کنتر صاح هدزصای ی له از اعاتا  امن س هایینته

 دهد می فوشش را موزب س

 بر که هدد ارائه ف شنصادهایی و گ رد کاربه سازما  ی  در کنتر صا ارزیابی برای را کوب س چارچو  لواندمی حسابرس

 ب دواید  کجح در سازما  و اعاتا  زناوری مح ط واقای ارز 

 (COSO) 15کوزو یا لردوی ک  س و  حامی سازمانصای ک  ته دادلی کنتر  مد صای کنتر ح چارچوبصای از دیگر ی ی

 (2 ت ل ا ح کارایی و ارربخشی (1 از یازت  اع  نا  برای را چارچو  ای  لوانندمی اعاتا  زناوری حسابرسا  اسس 

 تن ری فن  از تن ر دو چارچو ح ای  گ رند  کاربه االیراحالزم مبررا  و قوان   رتایس (8 و ما ی گوارشگری ال افذیری

 گ رد می بر در را کنتر ی زاا  تصای و کنتر ی مح ط یانی مربوعند کنتر صا به مستب م رعوبه که

 مبررا  رتایس (8

 ناوریز حسابرس گ رد می بر در اعاتا  امن س برای را داصی ا واما  ایا تیح و مرکوی دو س س ج در گسترده مبررا 

 -سارب نو قانو  اسس  شده گرزته کاربه کنتر صا و براورد د رها حرتایس دا  ا واما  دهد اع  نا  که دارد ح الی ایوظ ده

 از یازت    نا اع منموربه تام سصامی شرکتصای ل ام برای ن از مورد ا واما  لبلب( یرائم و شرکس فاسخگویی )قانو  اکسلی
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 بر در ار )کوزو( ردویل ک  س و  حامی سازمانصای ک  ته چارچو  در شده ارائه لاریت عتق دادلی کنتر صای کدایس

 اسس  شده رتایس ا وامالی چن   که دهدمی اع  نا  که اسس اعاتا  زناوری حسابرس گ رد می

 باشد می ت نی و زنی اداریح شامج اعاتا  زناوری ا واما  حوزه سه دارای 21بصداشتی ب  ه فذیریانتبا  و فاسخگویی قانو 

  دارد  کل دی نبشی ا واما ح ای  رتایس از یازت  نا اع   در که اسس اعاتا  زناوری حسابرس

 کارلصای صناس در 21فردادس کار  صناس در هاداده امن س استاندارد ی لهح از دارند دیگری ا واما  گوناگو  صنایع

 زناوری حسابرس مبررا ح و قانو  رتایس هایحوزه ل ام در ( Card Master) مسترکار  و (Visa) ویوا مانند اتتتاریح

  اسس  شده رتایس ا واما  ه ه که یابد اع  نا  دارد ن از سازما  کند می بازی محوری نبشی اعاتا 

 زناوری مدیریس و لجاری وکارکسب مدیریس ب   ارلتاط لسص ج (4

 باشد  داشته ثتسم لار ر سازما ح زناوری مدیریس و وکارکسب مدیریس م ا  ارلتاعی کانا صای گشایش در لواندمی حسابرسی

 حسابرسیح نصایی نت جه آورند می ت جبه آزمو  و مشاهده م احتهح دهدحمی روی ت ج در و واقا س در آنچه از حسابرسا 

 دودح ازما س کارکرد چگونگی درباره لواندمی ارشد مدیریس اسس  شداهی و کتتی گوارشصای ش جبه ارزش ند اعاتالی

 کند  دریازس مستب م بازدورد

 عریق زا حسابرسا  بدانند  را ارشد مدیریس هدزصای و انتمارا  که ن ازمندند ه چن   سازما  در زناوری ایحرزه رشناسا کا

 نوع ای  هب رهن ودها و استانداردها س استصاح ایرای کنونی نحوه بررسی عریق از و زناوری مدیریس با نشستصایی در شرکس

 در ل دیک تن ر ی  اعاتا  زناوری حسابرسی که اسس مصم موضوع ای  درت د کننمی ک   فای  ح به باال از ارلتاط

 اروککسب ت ل ا  و کارکردها راهتردح از که دارد ویود د  ج ای  به سازما  زناوری اسس  زناوری بر مدیریس نمار 

 حدم را ه سویی ی ا  حعاتاا زناوری حسابرسی اسس  مصم بس ار آ ح فشت تا  زناوری با وکارکسب ه سویی کند  فشت تانی

 کند می

 اعاتا  زناوری راهتری نمام بصتود (9

 اسس: کرده منتشر را زیر لااریت 22اعاتا  زناوری یصانی حسابرسی موسسه

 و اسادتاره راهتریح دربرگ رنده و اسس مدیرهه لس و ایرایی مدیرا  تصده بر اعاتا ح زناوری راهتری نمام مسلو  س“

  گستر  و کرده حدم را سازما  هدزصای و راهتردها سازما ح اعاتا  زناوری که دهد اع  نا  لا اسس ازمانیس زرایندهای

 ”دهد می

 بازیگرا  تنوا به اعاتا  زناوری حسابرسا  به یاه ه سازمانیح زرایندهای و سادتارها راهتریح از یادشده لاریت در

 ویق شنادس اعاتا ح زناوری مدیریس کجح در و اعاتا  زناوری برسیحسا در محوری موضوع اسس  شده اشاره کل دی

 ارزشصاح حاعاتا  زناوری حسابرسا  لرحدق ق ایگونهبه باشد می سازما  زناوری مح ط ف رامو  کنتر صای و د رها ارزشصاح

 بررسی را اشخا  و زیرسادتصا اعاتا ح کاربردیح هایبرنامه مانند زناوری اصلی ایوای از ی  هر در کنتر صا و د رها

 که اسس کل دی هدن چصار گ رنده بر در چارچوبی از متش ج اعاتا  زناوری راهتری نمام درباره دیگر نگرشی کنند می

 اسس: گرزته قرار بحث مورد اعاتا  زناوری حسابرسی موسسه مستندا  در
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  اسسح ه سو وکارکسب با اعاتا  زناوری •

 رساندحمی حداکثر به را سود و سازدمی لوان ند را وکارکسب اعاتا ح زناوری •

 و شودحمی گرزته کاربه مسلوالنه ایگونهبه اعاتا  زناوری منابع •

  شود می مدیریس مناسب ایگونهبه اعاتا  زناوری د رهای •

 مصم سازما  برای هدن هر اسس  ازتهی لحبق هدزصاح ای  از ی  هر که کنندمی زراهم اع  نا  اعاتا  زناوری حسابرسا 

 دارد  اه  س اعاتا  زناوری حسابرسی ت ل ا  در بنابرای ح و اسس

 ب   اطارلت لسص ج و مبررا  و قوان   رتایس امن سح بصتود د رهاح کاهش عریق از اعاتا  زناوری حسابرسی نت جهح در

 یزناور راهتری نمام اعاتا ح زناوری حسابرسی نصایسح در ازواید می سازما  ارز  به وکارحکسب مدیریس و زناوری

   کند می لبویس سازما  سراسر در را آ  و بخشدمی بصتود را اعاتا 

 :(داده کاوی )کشف تقلبات

کاوی لغ  ر ها و ستتت   دادهها به لجویه و لحل ج دادهراحج کار دود را از استتتتخراش دادههنگامی که حستتتابرسح م

اهم د و مبدار ب شتری از قدر  لشخ ص و ف ش ب نی را زرشولر میها ف چ دهاستداده از نمر قابل سهای مورد ازواردهدح نرم می

 باشد و لحل ج داده ها و داده کاوی می کند  زرآیند داده کاوی شامج استخراش داده هاح لجویهمی

لری  ابوارهای یوء کاربردیویر و آیدیا برای حستتتابرستتتی صتتتور  های ما یح نرم ازوارهای اکستتتجح ای ستتتی ا ح ک     

شتتود و لجویه و لحل ج داده ها را با ها استتتداده میواقع برای یستتتجو و استتتخراش داده باشتتند  ای  ابوارهاح درداده میمورداستتت

ویر و آیدیاح  دهد  نرم ازوارهای ای ستتی ا  و ک  دودی از رو  های آماریح انجام میانواع آمارهای لوصتت دی و لاداد مح

کنند  به ای  نرم ازوارها و نرم ازوارهای مشابه های حستابرستی بادیح ن ونه سازی می  باشتند که برای رویه  شتامج ابوارهایی می 

 گویند زنو  حسابرسی به ک   کام  ولر میمرسومح 

داده کاویح شتتناستتایی روشتتی برای کشتتت اعاتا  ستتودمند از ب   حجم انتوهی از اعاتا  استتس  هدن از  ه کاویح داد

ندی ببه بندیح برآوردح ف ش ب نیح دوشهعت باشد های مویود میمح ماتترح یدید و ستودمند در داده ا گوها و ارلتاعا  قابج زص

 هستند کاوی هایی از دادهن ونهبندی و گروه

کند  ای  ات ا  شامج س وح فای   های ما ی را نمار  می( ات ا  به ویود آمده برای  شناسایی لبلب در صور 2111فرو و)

ای غلط هن ونه لشخ ص لبلب مشاهده شده در بردی از موسسا  حسابرسی و نوسا  در نرخ ق  س ب   آنصا می باشدح به عور

شا ح هایای  موارد در عراحی مج وته داده های ما ی  ف  از حستابداری نامرلب صتور   هایو تدم لشتخ ص و ماه س داده 

اس نوشته ای مورد استتداده قرار  می گ رد  براس شت   بردار فشتت تا  به عور گستترده   یابد و ما جستت   را می  فرو و رگرست و  

 ( peroles2111های لو  د نستتا کارآمد هستند )ار فشت تا  برای استبرار در مح طهای فرو وح رگرس و   جست   و ماش   برد
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های رودیو لوانند در ست ستتم های سازمانی ایدا کنندح  که کاربرا  می هاییزرصتس برای ارل ا  لبلبح درت نبش  در ایجاد

یه و لحل ج لد    هاح هم راستتتتا با لجوباشتتتد  درت نبشهای دادلی و مااما  دا  میمص ی برای حستتتابرستتتی کنتر 

در آ  روشی برای  می باشتد که  (colantonio2111کاویح متالق به )د  از او    مباال  در زم نه نبششتو وظایت انجام می

 بورگح کاربرد دارد  هایمد سازی ف شنصاد شده و ای  رو  را برای مج وته داده های انتوه در شرکس

های روزنامه ای از رتسدادها و مااما  مش وت در مج وته( از شتت ه های دودستازمانده برای شناسایی روی  2112آرگ رو)

های دودستتازماندهح یابی ن وده استتس  رو  شتتت هکرده و اشتتتتاها  را در ی  مج وته ریشتته برای ستتازما  واحدح استتتداده

و نوع  هاح ب   د ای نوع او حل ج هوینه عتبه بندی نادرستتتس رتساشتتتتتاها  را با دریه باالیی از دقس و ه چن   لجویه و ل

 ( argyru 2112دومح شناسایی می کند)

شنادته  روشی هاب استس  ای  روی رد در بررستی اهرم  در کاربرد مت  برای کشتت لبل مص ی  لجویه و لحل ج لبلبح موضتوع 

 ی  ستادتگی لوستط زرستنده منتبج  شتده استس که به مویب ا  اعاتا  نادرستس ارائه شتده به عور ت دی با لبلب در کام    

 در کام متبلب شتامج س وح شتود که در نصایس ق تد زریب دریازس کنندگا  اعاتا  را دارند  ا گوهای شتنادته شتده     می

بلب ب   عاتا  و نمریه لهای بن ادی شامج نمریه دست اری ات  استس  نمریه باالیی از کام زاا  و احستاستا  مندی در نوشت   

سح ب ار بردند و از ای  رو  بحث لجویه و لحل ج مدیری در نشتتتانه های زبانی را (2111باشتتتد  ه دری و ه  ارا )زردی می

لواند حاکی از ارائه نادرستس و یالی اعاتا  باشد  آنصا با استداده از  ا  احت ا ی استتداده ن ودند که می بلتبرای شتناستایی ل  

درصتتد از  99استتایی کردند که روشتتیح مشتتخ تتا  زبانی مانند زبا  زاا ح لار رگذاریح عو  کل ه و ف چ دگی ی له را شتتن 

 و مد  یدیدی برای لشخ ص لبلب ف شنصاد دادند که مد  لشخ ص کردغ رلبلب را به درستی شناسایی می های لبلب ون ونه

  لبلب محاستالی نام ده می شود

( از ب ان ه های راهتردی حستابداری و حستابرستی منتشتر شتده لوسط ک س و  بورس اوراق بصادارح      2111گانستی و یو دان) 

 رسی ب ا های راهتردی حستابداری و حساب که ب ان هاز ازشتای اعاتا  متنی  برای شتناستایی لبلب استتداده کردند  با استتداده     

 (glancy 2111های با بوه متبلب شدند)کرده بودح قادر به شناسایی شرکس

 

 

 نتیجه گیری:

زناوری اعاتا  حستتابداری و حستتابرستتی را دگرگو  ستتادته استتس  زناوری اعاتا  ام ا  آموز  از راه دور را برای     

ی حستتتابداری را کاهش داده استتتس  ه چن   ازوارهای حستتتابداری زما  و هوینهد نرمحستتتابدارا  زراهم کرده استتتس  ویو

ابرسی اصی از حسساز نوع دشود که زم نهست اری زناوری اعاتا  با ویود ل ام موایایی که دارد منجر به مخاعرالی می برو 
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اده از باشد  با استدزناوری اعاتا  میحستایرستی   برای اع  نا  از صتحس و دقس کار حستابداری ن از مترمی به   دواهد شتد   

لوا  اعاتا  مربوط به حسابداری را بررسی کرده و لبلتا  احت ا ی را کشت ن ود  ه ان ور که از کاوی میهای دادهرو 

 اسسح منجر به ویود آمد  ی  سری مخاعرا  یدیدآید زناوری اعاتا  تاوه بر موایایی که زراهم آورده مت  مبا ه برمی

در حستابداری شتده استس که ن از به حستابرستی مدر  را ن ایا  ستادته استس  در استتداده از زناوری اعاتا  باید از اصو          

 های داصی را ب ار برد داصی ف روی کرده و برای یلوگ ری از مش ا  احت ا یح کنتر 
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