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 (mehdi12may@yahoo.com) نژادساروکالئی علی مهدینویسنده مسئول: 

 : چکیده

 می حسابرسی و مالی گزارشگری حسابداری، سازی دیجیتالی تسهیل  محققان در تالشند به سواالت مرتبط با فناوری های دیجیتال نوآورانه که موجب

 .جهانی بکارگیری فناوری های دیجیتال در زمینه های مرتبط انجام دادند روندهای بر تحلیلی پژوهش این نویسندگان منظور، این برای. دهند پاسخ شود،

مالی ارشگری این مقاله رویکرد فناوری دفتر کل توزیع شده )بالکچین( را تشریح کرده و همچنین ضرورت و امکان سنجی استفاده از فناوری بالکچین در گز

شده توسعه  عیدفتر کل توز تالیجید یمستمر آن که با استفاده از فناور یو حسابرس نیآنال یده گزارش ،یحسابدار ستمیس و حسابرسی را توجیه می کند.

 نیکاهش داده و از همه ا یقابل توجه زانیبه م یمال یها صورت هیرا در هنگام ته ها ها و نادرست تا خطاها، سوء استفاده آورد یامکان را فراهم م نی، اافتهی

 کند. یریموارد جلوگ

 

 .یحسابدار دیجد میپارادا تال،یجیاطالعات، اقتصاد د یفناور ،یمال یو گزارشگر یحسابدار ستمیس کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

روش  طی دهه های گذشته مشکالت انباشته ای در رابطه با کاهش عملکرد حسابداری به دلیل جهت گیری محافظه کارانه و گذشته نگر اطالعات، ویژگی

تعداد قابل توجهی از محدودیت ها و مقررات، تسلط بر فرآیند نتیجه و همچنین ارزش اطالعاتی ناکافی اطالعات حسابداری در مورد ها و قالب محصول، 

 جددبا هدف بررسی مفاد نظریه، مفاهیم و پارادایم ها، ارزیابی متعدادی از مطالعات در سطح بنیادی، ، که منجر به انجام بوجود آمده است اطالعات حسابداری

یافتن راه هایی برای به روز رسانی حسابداری و بهبود سطح  ، و در سطح عملی،شکل گیری یک محیط اطالعاتی برای مدیریت فرآیندهای اقتصادی در نقش و

 تکنولوژیک، شرکتها به سمت بینامروزه با مطرح شدن پدیده جهانی شدن، رقابت و پیشرفتهای  .صورت گرفته است انطباق اطالعات آن با درخواست های کاربر

 تر شده و فرصتهای سرمایه گذاری جدیدی به وجود می آیند که برای استفاده از این فرصتها، سرمایه های تجاری پیچیده المللی شدن پیش می روند و محیط

عالوه بر افشای اطالعات بر طبق الزامات گزارشگری تجاری، گذاران نیازمند اطالعات کافی درباره شرکتها هستند. در راستای پاسخگویی به نیاز اطالعاتی فوق، 

در تضمین  "ندیجیتالی شد"امروزه مفهوم  .شودافشای داوطلبانه اطالعات توسط شرکت از اهمیت باالیی برخوردار شده و به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح می

تبدیل شده است که بر همه زمینه ها تأثیر می  بخش مهمی از زندگی حرفه ای سازمانمدرن اهمیت زیادی دارد. اقتصاد دیجیتال به  رقابت در مرحله اقتصاد

که برای حسابداری ای  دیجیتال نوآورانه های در این مقاله به بررسی فناوری گذارد. همچنین حسابداری و گزارشگری مالی را به طرز چشمگیری متحول می کند.

 یها و چشم اندازها یژگیو ت،یرجسته کردن وضعه بب ،همچنین می پردازیم. ترین هستند آن در این زمینه مناسبگری مالی ماهیت آنها و کاربردهای  و گزارش
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 یموضوعات مهم حسابدارت. خواهیم پرداخ تالیجید یحسابدار دیجد میپارادا کیوقوع  یشدن اقتصاد و به روز رسان یتالیجید نهیدر زم یتوسعه حسابدار

 یحسابدار یفناور کیبه عنوان  نیبالک چ ؛یمال یصورتها یکیفرم الکترون ،ییدارا تیریدو م یبدون تماس در حسابدار ییشناسا یعبارتند از: فناور یامروز

 مدرن.
 

 

 یشینه تحقیقپ

 یبه طور قابل توجه تواند یو م کند یکمک م یفعل یحسابدار یها هیها و رو در روش راتییاست که به تغاین  یکیتکنولوژ یها یمطالعه نوآور یستگیشا

که ( ه)زبان گزارشگری تاری قابل توسع، XBLR1اساس  بر افتهیساختار تالیجید یمال یدر مرحله اول، گزارشگر .را انجام دهد یو بهبود حسابدار ینوساز

 یهم برا ندهیشد، اما در آ یو استفاده م جادیفقط توسط مردم ا یمال یگذشته صورت ها یاست. در دوره ها یاطالعات تجار یجهان گانیتبادل را یبرا ییمبنا

شده از  فیتعر شیاز پ ستیبر اساس ل افتهیکار ساختار ونیاتوماس کی (RPA) 2کیربات ندیفرآ ونیاتوماس - یبعد قابل فهم خواهد بود. نیماش یمردم و هم برا

 اتخاذ کند ییدشوار را به تنها ماتیتصم ایسازگار کند  راتییتواند کامالً خود را با تغ ینم رایز ستیکامالً معقول ن کیربات ندیفرآ ونیاتوماساقدامات است. 

  (.2019؛ بوگویز، 2018، 4مکارانه؛ آگوا و 2008، 3)اگوا

به  یدر شبکه ساخته شود. حسابرس زین یحسابرس یشود که عملکردها یمنجر م تیوضع نیبه نظر ما، به ا ،یاقتصاد یشدن زندگ یتالیجید یها تیواقع

ما از  منظورشود.  یشده به طور خودکار انجام م دیتول یپروتکل ها لیو تحل هیدهد، بر اساس تجز یم لیرا تشک یمال یکه صورت ها یاطالعات یابیارز یجا

اطالعات به  نیپردازش و ارائه ا یباال برا ینوآورانه با فناور یروش ها نیاکتساب و انتقال و همچن یانبوه اطالعات با نرخ باال یها انیجر ،یزیکالن داده در مم

 نیآنال یمال یو صورتها یسوابق حسابدار نیآنال ینگرش ما به نگهدار کند. یرا خودکار م یریگ میتصم ندیاست که فرآ تالیجیشبکه د کیاشکال مختلف در 

 .(2019، 5)پانکو و کوزکو نشان داده شده است یقبل یدر کارها یحسابدار یابزارها رینمودار حسابها و سا ،یحسابدار یروشها رییو تغ

راه  ازمندین دیهر کاربر در دسترس است. اطالعات جد یمخصوص به خود را دارند که اطالعات دائماً به روز شده برا یها تیسا ها وب همه شرکت قت،یدر حق

هنگام  ن،ی. بنابراشودارائه  یمال یو گزارشگر یحسابدار رییتغ یمعامالت تجار قیتواند از طر یاست که م تیریگذاران و مد هیسرما یاز سو یدیجد یحل ها

از  یادیحجم ز یپردازش، حسابدار ،یآور که امکان جمع یتالیجید یها یحسابرسان تنها به استفاده از فناور یجامعه جهان د،ینوآورانه جد یها انتخاب روش

 .(2019، 6مکارانه)بگویز و  ندهمیت می دها دهد، یآن را م نیآنال یو حسابرس یمال یگر اطالعات ثبت شده در اقالم گزارش نیها، ارائه آنال داده

 در اقتصاد دیجیتال عوامل توسعه حسابداری

در  یشود. مجموعه روندها و عوامل توسعه حسابدار یم یحسابدار یها وهیو بهبود ش یباعث توسعه تئور ینیع یاقتصاد یفضا یاطالعات لیگسترش پتانس

و  یبدارانواع حسا ،یساختار داخل ،یمحصول اطالعات یها یژگیو و ییمحتوا یریاصول، جهت گ ،یکننده روش حسابدار نیی( تع1)جدول  تالیجیاقتصاد د

 .(1987، 7ایزسکی) رهیآنها و غ یشناخت و طبقه بند ارها،یمع نییتع ،یحسابدار اءیاش یساز ستمیو س ییادغام آنها، شناسا

 تالیجیدر اقتصاد د یعوامل توسعه حسابدار (1جدول  

                                                           
1
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 عوامل یها یژگیو یعوامل توسعه حسابدار

 ییکارا یبرا یحسابدار ندیفرآ یکیو تکنولوژ یفن یها تیقابل

 پردازش اطالعات: تیفیمجموعه، حجم و ک

 فن آوری کامپیوتر قدرتمند. •

سیستم های اطالعاتی مدرن و فن آوری های نوآورانه جمع  •

 آوری و پردازش اطالعات.

طیف گسترده ای از محصوالت نرم افزاری: برنامه های  •

حسابداری تخصصی، برنامه ها و خدمات برای بانکداری از راه دور، 

 سیستم های اطالعاتی.

 تجزیه و تحلیل داده های بزرگ. •

 اتوماسیون فرآیند رباتیک. •

 

 .یاسناد داخل انیجر :یکیاسناد الکترون انیجر عیتوسعه سر

 .یاتیمال یاداره پرداخت ها

 .یکیالکترون یمال یفرمت گزارشگر

 .قرار دارد یاطالعات در خط مقدم منابع اقتصاد در ارزش کسب و کار: یبرجسته کردن اطالعات به عنوان عامل

 شود. یکاال م ت،یمحصول فعال یاطالعاتاطالعات و خدمات 

 یارزها ،یکیارزش )پول الکترون یواحدها یساز یمجاز :دیجد یحسابدار اءیظهور اش

 (؛تالیجید

 ها. یبده ،یتوکن شده، اوراق بهادار و بده یها ییدارا

ناملموس و  یتوسعه مولفه ها ت،یگسترش حوزه بازتاب فعال

 :هیسرما یفکر

 ؛یانسان هیسرما

 مارک ها، مارک ها. ،یعالئم تجار ،یشهرت تجار ،یمشتر گاهیپا

 و اکتشاف. قیتحق جیمحصوالت نوآورانه، نتا

 شرکت. یاجتماع تمسئولی :یمال ریهدف غ یها تیتمرکز بر اولو

 .یداریپا

 .یدر انرژ ییصرفه جو یها یفن آور

 کنندگان، شرکا؛ نیتام داران،یخر :یرمالیاطالعات غ یحسابدار ستمیمشارکت در س

 بازار، رقابت در صنعت. تیوضع

 .یطیمح تیامن ،یاقتصاد یداریپا

 .اکچوئری محاسبات :یحسابدار نیگزیجا یروشها یریبکارگ

 انواع ارزش.

 .یابیارز یروش ها

 و مانند آن. یلیتحل یابزارها

کسب و  یاطالعات، ارتقا یافشا یحضور در شبکه برا سرورهای یها یاطالعات و مخابرات و فناور یجهان طیمح کی لیتشک
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 .یمکاتبات تجار ن،یتجارت آنال ن،یکار آنال اطالعات: تیمرتبط و الزامات امن

 جستجو؛ یموتورها

 .نیبالک چ یفناور

 .یو اطالعات، مخازن ابر یفناور یبسترها

 .ییویو راد یسلول ،یماهواره ا یها یفناور

 و محافظت از محتوا. روسیو یآنت

 یریشکل گ ،یحسابدار نیگزیانواع جا یریبکارگتوسعه و 

 ادغام آنها. یبرا ییکردهایرو

 .یتیرمدی

 ؛یراهبرد

 ؛یاجتماع

 چند منظوره.

 رهیو غ یجهان

 

و  یداخل یتجار یندهایدر مورد فرآ یاطالعات یحاو هککاربر را  یازهایکند که ن یم جادیا یحسابدار ستمیس کی جادیا یرا برا ییازهاین شیپ طیشرا نیا

 نیگزیجا یاستفاده از روش ها ئهو ارا یانسان-یاجتماع یها تیبا در نظر گرفتن اولو را شده است انیب یمال ریو غ یمال یدر شاخص ها د وباش یطیمح تیوضع

 .برآورده کند یاطالعات یها یفناور نیبه صورت بالدرنگ با استفاده از آخر کپارچهی یانواع حسابدار یریبه کارگ جینتا ،یحسابدار دیجد اءیاش ،یحسابدار

 یورود ،ییویفرکانس راد ییبارکد، شناسا ک،یومتری)کارت، ب یتماس ریاطالعات غ ییشناسا یاستفاده از فناور تالیجیمهم اقتصاد د یها ییاز دارا یکی

8 یکدها ژهی(، به ونیماش یینایگفتار، ب
QR (.2019، 9تیپاناکارپ و ) خواندن آنها است یبرا ییو دستگاه ها 

شده و  یاطالعات رمزگذار ادیبه حجم ز: توان یکد م نیا یایاطالعات هستند. از مزا یابیو باز عیتوز یبرا یآسان، راحت و تعامل یراه QR یکدها

شوند  یم ستفادهانتقال اطالعات از رسانه به دستگاه ا یمدرن اشاره کرد. آنها برا تالیجید یتوسط دستگاه ها ییاسکن و شناسا قیبه آن از طر عیسر یدسترس

عبارتند از:  QR یکدها یایباشند. مزا رهیو غ لیمیا یها امیپ ،یمتن یها امیمحصول، پ حاتیشماره تلفن، توض ،یادآوریمانند  یاطالعات یتوانند حاو یو م

مشخص  صیتشخ یحال با سرعت باال نیکوچک باشد، و در ع اریبه هر زبان. اندازه چاپ کد ممکن است بس یو متن یتالیجیاز اطالعات د یادیحجم ز رهیذخ

اگر  یحت یعنی ب،یمهم است. مقاومت در برابر آس اریبس زین نیقرار دادن مناسب است که ا یبرا یهر سطح باًیخواندن در هر جهت؛ تقر ییشود. توانا یم

 توان آن را به همان اندازه خواند. می ،(٪30باشد )تا  دهید بیاز کد آس یبخش

دارد. آنها اول از  یمعمول یساز رهیذخ یها ینسبت به فناور یادیز یایمزا رایدهد ز رییقادر خواهد بود کل جهان را تغ یتالیجیابزار د نیبا گذشت زمان ا

وجود  یمنبع اطالعات یمرکز منبع چیشده ه عیشوند. در دفتر کل توز ی)بدون بانک( م تالیجیشبکه د یاعضا نیبدون واسطه ب یحساب ها هیهمه شامل تسو

موقع قرارداد، و  به هیتسو ،یاطالعات یها انیجر یکپارچگیو  نانیاطم تیقرارداد، قابل تر عیسر یاعتماد باالتر، اجرا نیبالک چ یها یراستا، فناور نیندارد. در ا

 .کنند یرا فراهم م یکمتر یحسابرس یها نهیو هز ها سکیر نیهمچن

 ،یروابط اقتصاد یدگیچی( همچنان پابرجاست. موارد فوق با پی)مال یحسابدار یصورتها هیدر ته یمشکل اقدامات متقلبانه کارکنان خدمات حسابدار

 .(2008آگوا،  ) همراه است تالیجید یها یتوسعه فناور نیو همچن یمال یگزارشگر یاز استانداردها یاریاستفاده از بس

 .ابدی رییتغ یتجار اتیعمل دیجد طیمطابق با شرا دیمبارزه با اقدامات متقلبانه با یمرسوم برا یحسابرس یبا توجه به موارد فوق، روش ها

                                                           
8
 Quick Response 

9
 Karp and Tipalina 
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 است یقانون نیکه مستلزم نقض قوان یمنافع شخص یاطالعات برا فیتحر ای ینیگزیجا. 

 ؛یمنافع شخص یبرا هیکامل اطالعات از اسناد اول یافشا 

 مقاالت آن یابینادرست محتوا و ارز ریتفس قیاز طر یمال یصورتها فیتحر. 

 ؛یاتیو مال یحسابدار نیقوان مینقض مستق 

 ات؛یو اداره مال یحسابدار یرقانونیغ یروشها 

 اتیکاهش مال یاتخاذ شده برا یحسابدار یها استیو عدم انطباق با س یمال یدر عملکرد صورت ها یدستکار. 

 یو مال یمال تیپنهان کردن وضع یبرا یاطالعات حسابدار ینیگزیجا 

 ،تجارت. کیفروش  ایهنگام ورود به بورس اوراق بهادار  ژه،یبه و عملکرد 

شدن آنها با استفاده از  یتا از رسم میکن یها طبقه بند یژگیو یبر اساس برخباید را  یمال یساخت داده در گزارش ها یموارد فوق، روش ها یبا جمع بند

 .میحاصل کن نانیاطم نینوآورانه، از جمله بالک چ تالیجید یها یارائه شده توسط فناور یفرصت ها

 

 پژوهشروش 

 ییروش امکان انعقاد قراردادها نیدر سطوح مختلف. اکارشکنی ( 3( کارکنان؛ 2. تیری( مالک و مد1شود:  یاستفاده م مانکاریتوسط پ هک یروشهااز  یکی

 دهد. یکند، م یمخدوش م رکنانرا در سطح کا هیاطالعات اسناد اول بیآنها مطابقت ندارد و به ترت یکه با شکل قانون یاقتصاد یسطح با محتوا نیرا در باالتر

 :است دامنه آن یطبقه بند یها یژگیاز و گرید یکی

 شرکت؛ کی یفرد یمال یصورتها 

 می باشد از شرکتها یگروه یقیتلف یصورتها. 

 دییتأ ی( وارد کردن داده ها1اشاره کرد:  ریتوان به موارد ز یتقلب باشد که از جمله آنها م یتواند روش ها یم نیهمچن یطبقه بند یها یژگیاز و یکی

با عبور از ثبت  ه،یاول اسناد. مشخص است که اطالعات هیموجه در اسناد اول ری( اصالحات غ2مطابقت ندارد.  هیکه با اطالعات اسناد اول ینشده در دفاتر حسابدار

 ایتوسط سه گزارش پو - یترازنامه و گردش مال -ثابت  یگزارش مال کیشود که تراز آن توسط  یوارد م ییو مختلط، به حساب ها یبیترک ،یلیتحل یها

 شیشرکت در پ ینامطلوب برا یقراردادها قاد( انع3در حقوق صاحبان سهام؛  راتییو صورت تغ انیشود. گزارش جر یم لیوجوه نقد( تشک ان،ی)صورت سود و ز

 اقدامات متقلبانه. ریسا ای انیمشتر یدر قالب بازپرداخت نقد یمنافع ماد ینیب

اقالم  نیشرکت( و همچن یها یها و بده ییاعتماد دارا رقابلیغ یترازنامه )افشا - ستایاقالم گزارش ا میمستق فی( تحر1است:  ریبه شرح ز فیانواع تحر

 یمؤثر بر ارزش عملکرد در صورتها یمال تیفعال یاساس قیحذف حقا ،یحیتوض ادداشتیناقص اطالعات در  ی( افشا2. وجوه نقد ان،یصورت سود و زگزارش 

 .یمال

بانک ها،  یخاص. به عنوان مثال، برا نهیزم کیآستانه در  ینسبت ها، شاخص ها ارها،یقابل اجرا، مع یالزامات قانون تیاز رعا نانیاطم ی( تالش برا1

بازار و  یعملکردها نصاحبا ای انی( نشان دادن به مشتر2کنند.  یاستفاده م نیریو سا (STS)ساده  یاتیمال ستمیکه از س ییآژانس ها یبرا مه؛یب یشرکت ها

سود، صعود از  یلیتکم یایپاداش از مالکان، مزا افتیدر ایدر رقابت  شتریب انیزده شده، که به جذب مشتر نیاز حد تخم شیمحصوالت و خدمات ب تیفیک

ارزش بازار  رییتغ قیاز طر یمال یها ورتص فیتحر ،یرقانونیتصاحب غ ایشده  یزیبرنامه ر ی( اجتناب از ادغام ها و تملک ها3دهد.  یاجازه م ینردبان شغل

 نهیزم کیانحصار در  کی( عدم اعالم سود در 5مورد انتظار.  تیریمد رییاعمال متقلبانه در صورت تغ تیاز مسئول یریو کناره گ ی( منفعت شخص4تجارت.  کی

 انی( کم ب6حمل و نقل و کسب سود مازاد.  یمتورم فروش کاالها، کارها، خدمات، تعرفه ها یها متیق هیو توج یگمراه کردن خدمات ضد انحصار یخاص برا

کار  نیاغلب هم یصادرات ی. شرکت هایدولت تیجلب حما قیاز طر یواردات دکنندگانیبه عنوان مثال، نسبت به تول ،یرقابت یها تیمز شیافزا یکردن سود برا
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 یفروش عموم ی( و قرار دادن سهام خود در بورس براIPO)10ی عموم هیعرضه اول کیاغلب هنگام ورود به  ،یگذار هیسرما تیبه جذاب دنیرس (7کنند.  یرا م

 هیجذب سرما یبرا یجار یها نهیهز یرقانونیغ یگذار هیترازنامه را با سرما جهیها و در نت ییقاعده، دارا کیشرکت ها، به عنوان  ط،یشرا نیبار. در ا نیاول یبرا

 ،یمجوز استخراج مواد معدن ،یریگیماه هیسهم ،ینظم دولت ی)با رشوه( در مسابقات برا یرقانونیغ یروزیاز پ نانی( اطم8دهند.  یم شیافزا دیگذاران بالقوه جد

پرداخت کاال  گر،یبه روش د ایاداره  بار،سرقت وجوه شرکت، شروع با سرقت معمول از ان قیاز طر یدر قالب منافع ماد ی( منفعت شخص9. رهیساخت و ساز و غ

اموال  ایخدمات حمل و نقل و راننده هنگام حمل و نقل اقوام  شرکت و ختم به اختالس. به عنوان مثال، استفاده از نهیبه هز یمصرف خصوص یو خدمات برا

و استفاده موجه از  یاتیمال یزیبرنامه ر یبه استثنا یاتیمال بار یرقانونی( کسر غ10. افتیدست  یتقلب نیتوان به چن یم هیجعل اسناد اول قی. از طریشخص

 ات،یکاهش نرخ مال ،یاتیمال یای. جعل حق مزایاتیمختلف فرار مال یطرح ها و روش ها قیاز طر اتیمال یکاهش مبلغ کل ،یاتیمال نیموجود در قوان یخألها

دهد. الزم به ذکر است که در  یم لیکه درآمد شرکت را تشک یکردن پول نقد انی. کم بیمال یاطالعات گزارشگر فیتحر قیاز طر یاتیمال یها هیکسر پا

 دیکنندگان با نیتام یصندوق خواهد بود، فاکتورها قیفروخته شده از طر یموجود در انبار کمتر از کاالها یوجود خواهد داشت: تعداد کاالها رتیاطالعات مغا

 .کنند یاستفاده م شب یب یها شرکت ایارواح  کنندگان نیاغلب از مهر و موم تام وجدان یب یتجار ندگانینما ط،یشرا نیمجدداً چاپ شوند. در ا

کل شرکت و  هیو در سا یرقانونیغ یاستراتژ کیممکن است  یمال یتقلب در مورد ارائه نادرست اطالعات در صورت ها م،یهمانطور که مشخص کرد

 ای شرکتدر  یداخل یکنترل ها تیتوان با تقو یهمراه باشد و توسط کارکنان ارائه شود. به هر حال م نییپا یممکن است با کنترل داخل ایآن باشد  تیریمد

 .(2019، 11مکارانهگول کوا و ) مشکالت غلبه کرد نیداوطلبانه بر ا یبازرس یبرا یجذب حسابرسان قانون

 یبر فناور یمبتن ای یکیالکترون تال،یجیهمه منظوره د یمال یصورتها افتهیاستفاده از نسخه ساختار  4.0 یجلوه واضح از انقالب فناور کی ،یحسابدار یبرا

حجم و  شیاطالعات و افزا قال. انتابدیتکامل  یو تکنولوژ یفناور نیدتریبا جد سازد یو آن را قادر م دهد یرا ارتقا م یکه حسابدار یشرفتیاطالعات است، پ

 یها نسخه ،یبر کاغذ سنت یمبتن یمال یاست که بر خالف فرمت گزارشگر یصورت مال کی تالیجید یمال ی. گزارشگرگرید یاز سو یاطالعات مال تیاهم

 انهیبر را یو مبتن افتهیقالب ساختار کیاز  ن،بر متن توسط انسا یخواننده اسناد مبتن کیعنوان  به ای HTML12 ،PDFمانند  یکاغذ یها گزارش یکیالکترون

 یاطالعات کسب و کار، از جمله گزارشگر یبرا یگزارشگر استاندارد پرکاربرد کیالکترون کی( زبان گزارشگری تجاری قابل توسعه) ،XBRL 13. کند یاستفاده م

 یساده صورت ها یجستجو ؛یقیاست. گزارش، شامل گزارش تلف یاطالعات تجار یکیالکترون عیو توز دیدر تول ونیفراوان سرعت و اتوماس یایمزا یدارا ،یمال

 یبه همان اندازه برا زبان گزارشگری تجاری قابل توسعه. فرمت شتریکارآمدتر و ب ینظارت ندیآداده ها؛ فر لیو تحل هیپردازش و تجز ییتوانا نترنت،یدر ا یمال

 .مناسب است یشرکت یها تیو گزارش در وب سا یعموم ینظارت یبه نهادها یقانون یارسال گزارش ها

در مورد همه  نینهفته است. ا وتریبه صنعت کامپ یمال یصورت ها هیمعمول مرتبط با ته الکترونیکی فیدر انتقال وظا تالیجید یمال یگزارشگر تیمز

حسابدار را  یا حرفه تیفعال تیامر به نوبه خود، ماه نی. اافتیبه آنها دست  یتوان به طور موثر با کمک فناور یاست که م ییبلکه فقط کارها ست،ین فیوظا

 یو حسابرس جادیمرتبط با ا ریمد کی یباال یستگیو مشاوره دارد و به شا یکارشناس یها به مهارت ازیو ن شود یبه آن داده م یکه نقش فعال دهد یم رییتغ

روشهای دیگری مانند دسترسی  .فناوریهای مختلفی برای گزارشگری مالی وجود دارد که عمومیترین آنها شبکه جهانی وب استدارد.  ازین یمال یها صورت

وجه به تأثیر فناوری بر مقررات سازمانها؛ محتوی و ساختار گزارشگری مالی، متون حسابداری و سازمانهای مستقیم به مرکز رایانه شرکت نیز وجود دارد. با ت

دلیل اصلی استفاده از وب هزینه اندک )برای استفاده کنندگان و تهیه کنندگان( و دسترسی  .اند کارگیری فناوری تعیین نموده ای روشهای زیر را برای به حرفه

توانند  باشد. وب نه تنها ارتباط تصویری و حجیم گزارشهای شرکتها را امکانپذیر نموده بلکه استفاده کنندگان می شرکتها از طریق شبکه میآسان با اطالعات 

 .به سرعت در زمان مناسب به اطالعات مورد نیاز دست یابند
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 یده مختلف در اشکال گزارش یها توسط نمونه یریگ تکرار گزارش تال،یجید یده گزارش ستمیکه س یمال یصورت ها هیزمان ته کاهش رود یانتظار م

شود که  جادیا احدو یکیالکترون یده پنجره گزارش کی شود یم ینیب شیپ رایحذف کند، ز ها کننده میتنظ ای ها کننده میمشابه را بسته به الزامات تنظ ای کسانی

 کنند. یتجارت نظارت م نیکه بر نظارت بر ا یباشد. مقامات یهمه قابل دسترس یبرا

 تیکه در نها یزیعنوان چ به م،یادراک آنها را کنار بگذار یها شهیکه کل شود یم هیبه نظر ما، توص تال،یجیدر اقتصاد د یحسابدار یها با توجه به روش

و حصول  دهمورد استفا یتوسعه و گسترش دامنه روش ها ،یحسابدار یحفظ هسته روش شناخت نیتعرض است. در ح رقابلیو غ ستایگرفته شده، ا میتصم

 مهم است. دیو جد یسنت یحسابدار فیآنها با وظا یاز سازگار نانیاطم

دانست.  یتجار یحسابدار یها ستمیس ژهیو به ،یحسابدار یها در روش یانقالب ازین شیپ توان یرا م نیچ و باالتر از همه، بالک یکنون تالیجید یها یآور فن

 کیو  سندیبنو یقیتلف بتث کیتوانند آنها را در  یواحدها م ،یبه صورت محل یفرد یسوابق تراکنش ها رهیو ذخ لیتشک یبه جا»گفت:  یا هیانیدر ب تیلوید

 یمحافظت م ینظر رمزنگارشوند و از  یم عیکه همه رکوردها توز ییاز آنجا»کنند.  جادیقابل اعتماد ا یاز اطالعات حسابدار وستهیشده و به هم پ عیتوز ستمیس

 گاهیپا کی رهیثبت و ذخ یبرا یروش نی. اi«نامد یم نهحساب سه گا کیرا  نیا نیکو تیشود. مجله ب یم رممکنیبردن آنها عمالً غ نیاز ب ای یشوند، دستکار

 شود لیتبد یمال ریو غ یشده، مال یجمع آور یداده از داده ها گاهیپا کیتواند به  یاست که م یاقتصاد قیداده از حقا

نوع  نیبه ا یا ندهیکند. در جامعه، عالقه فزا یم لتریگزارش و ف یجهان یاقتصاد طیاطالعات و مح یآنها را به عنوان منبع اطالعات نانیاطم تیقابل

با آنها  گرید یراردادهاق یو اجرا یگانگیانتشار، استقرار، تملک، ب اتیاستخراج، عمل ندهیکه تعداد و حجم فزا یاطالعات وجود دارد، به طور یمحصوالت فناور

 .مشهود است

 شرو،یمشاوره پ یها ها، شرکت از شرکت یاریبس ،یمرکز یها ها، بانک دولت ت،یبه اکثر یاعتماد یها، و ب سوء تفاهم ها، یپرداز الیخ یبرخ رغمیعل

ها را  آن یایمزا کنند یم یسع کنند، یم قیتحق تالیجید یآگاه هستند، در مورد ارزها یصنعت مجاز تیاطالعات و دانشمندان از اهم یدهندگان فناور توسعه

 یانعکاس کاف یبرا یکنون یحسابدار ستمیتوان استدالل کرد که س یمد. کن یزمان ما فراهم م دیجد یها دهیتوسعه پد یبرا یچارچوب قانون کیدرک کنند. 

کننده  میو تنظ م،یاشاره کن نیبالک چ ندهیآ یها یبه فناور یبه انتقال کامل حسابدار نکهیبدون ا ست،یخواهند شد، کامالً آماده ن جیرا یکه به زود یقیحقا

است  نینکته ا .به سرعت در حال توسعه هستند یمجاز یاطالعات و بازارها یحال، فناور نیقابل قبول مصمم هستند. با ا یحسابدار یکردهایها همچنان با رو

 .کند یا را فراهم مه و اجتناب از آن یریشگیها امکان پ کاربرد آن رایکنند، ز ییرا شناسا یمال یها صورت یها فیتحر دینوآورانه نبا یتالیجید یها یآور که فن

 یحسابدار ستمیس کیبا  تالیجیشبکه د کیکه در  میکن یمعرف تالیجید یمدل حسابرس کی میکن یم شنهادیغلبه بر مشکالت ذکر شده در باال، ما پ یبرا

 کیدر  دیجد یشوند که تمام حساب ها میتنظ یبه گونه ا دیبا نیآنال یمال یو گزارشگر یحسابدار تعامل خواهد داشت. نیآنال یمال یو گزارشگر رمتمرکزیغ

 یو واحد حسابدار ینرم افزار تخصص ،یهماهنگ یبرا داده شده است. حیآن در باال توض یکیتکنولوژ یها تیشده اجرا شوند که قابل عیدفتر کل توز رهیزنج

را کاهش  یحسابرس یزمان صرف شده برا کردیرو نیا .شود یبار ثبت م نیچند دادیکنند و هر رو یسوابق خود را حفظ م یهمه فعاالن اقتصاد، واحد تالیجید

 یها صورت یحسابرس رایکنند، ز یمنطقه خاص را حسابرس یحت ایصنعت  کی یها کل شرکت دهد یبه حسابرسان و مقامات ناظر اجازه م نیو همچن دهد یم

 . شود یم لیتبد تالیجید نیبالک چ کی( در الت)معام نیسوابق آنال یو فعل یمستمر از همه قبل یبازرس کیبه  یمال

تعامل در ثبت  یسوابق همه طرف ها ،یمال یصورت ها یبه جا ،یو خارج یاستفاده کنندگان داخل یاطالعات برا یمنبع اصل ،یشنهادیدر برنامه اقدامات پ

موضوعات مورد  نیزتریو بحث برانگ نیتر یمورد بحث قرار گرفته است. فور 14بارها در انجمن حسابداران خبره رمتمرکزیغ یموضوع توسعه حسابدار است.

به طور خودکار  یاقتصاد یزندگ تیمفهوم، اطالعات مربوط به هر واقع نیبر اساس ا لزوم اصالح استانداردها بود. نیبه داده ها و همچن یو دسترس تیبحث، امن

 ریو سا یافتنیدر یها حساب ،یپرداختن یها حساب ها، نهیمحاسبه درآمدها، هز یبرا شتریب ها رهیزنج نیا شود. یثبت واحد ثبت م کیدر دست در  ای
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شرکت را بر اساس سابقه  یمال تیخودکار وضع یو بررس یاعتبار یها سکیر یابیارز نیهمچن ستمیس نی. اشوند یاستفاده م یمال یها صورت یها شاخص

 کند. یتراکنش فراهم م

 

 نتیجه گیری

و فرصتهای سرمایه های تجاری پیچیده  دهد و محیط المللی شدن سوق می سازی، رقابت و پیشرفتهای تکنولوژیک، شرکتها را به سمت بین پدیده جهانی

آورند که جهت استفاده از این فرصتها، سرمایه گذاران نیازمند اطالعات کافی درباره شرکتها هستند. شرکتها عالوه بر رعایت  گذاری جدید را به وجود می

اد اطالعات توسط شرکت، عدم تقارن اطالعات الزامات گزارشگری، با افشای اطالعات اضافی دیگر، یک نوع مزیت رقابتی برای خود ایجاد میکنند. با افشای زی

منظمی را به خود بین مدیریت و سرمایه گذاران، تا حدود زیادی کاهش می یابد. ضمناً برای این که افشای داوطلبانه اطالعات توسط شرکتها، شکل یکنواخت و 

 یکه انتقال به حسابدار میما معتقد .داوطلبانه اطالعات ارائه نموده اند گیرد، نظریه پردازان و مراجع حسابداری، چارچوبهای گزارشگری خاصی را برای افشای

مرسوم  یحسابدار ستمیدرک کرد که در چند سال اول، انتقال همراه با استفاده از س دیبا است. ریمستمر امکان پذ یو حسابرس نیآنال یگزارشگر رمتمرکز،یغ

پلت فرم  کیو   (DAU)    15تالیجید یواحد حسابدار کی یتوسعه و معرف یعنیاست،  یانتقال ضرور نیا یبرا الزم طیشرا جادیصورت خواهد گرفت. ا

 .یبلوک رهیزنج ژهیشده، به و عیدفتر کل توز کینوآورانه  تالیجید یها ینوآورانه با استفاده از فناور تالیجید

 : در نظر گرفت ریبه صورت زباید را  یو گزارشگر یحسابدار ستمیس یبه طور کل

  شود یشده ثبت م عیدر دفتر کل توز تالیجید یواحد حسابدار کیهر تراکنش با. 

 شود یم لیمرتب و تکم یسیبرنامه نو یوارد شده در دست با کمک ابزارها یاطالعات با داده ها. 

 شود. یداده م لیناظر تحو ینهادها یاو  یکند که به طور خودکار به سرور شرکت حسابرس یم دیرا تول یمال یبرنامه صورت ها 

توانند  یناظر م ینهادها و یحسابرس یبا رتبه برابر به اطالعات را فراهم کند. شرکت ها یامکان دسترس دیدر نظر داشت که ثبت تراکنش با دیبا نیهمچن

 و نظارت نظارت کنند. یتحت حسابرس یشرکت ها یمال یها تیبه طور مستمر بر فعال

علم  ینوساز ،یاقتصاد یفضا یاطالعات لیرشد پتانس نیشدن اقتصاد و همچن یتالیجیاز د یقابل توجه ناش یو اطالعات یکیتکنولوژ راتییتغ ن،یبنابرا

 ستمیس ییرساند. جانما یم تیکند، مشکل را به فعل یکمک م یحسابدار ندیفرآ یو سازمانده یکند، به توسعه روش شناس یم کیرا تحر یحسابدار

 دیجد یحسابدار یالگو کی یریشکل گ یبرا ازین شیپ یتعداد تالیجیو اقتصاد د یتوسعه جامعه اطالعات طیاعتبار حرفه حسابدار. در شرا شیو افزا یحسابدار

 نیدر ا  رهیو غ یاز حسابدار یتوسعه. انواع خاص ق،یتحق یکردهایرو د،یجد میمفاه شتریب یعلم یها شرفتیپ نیوجود دارد که فقط در حال ظهور است، بنابرا

 .مهم است اریبس نهیزم

 

 نیاست، ا افتهیشده توسعه  عیدفتر کل توز تالیجید یمستمر آن که با استفاده از فناور یو حسابرس نیآنال یده گزارش ،یحسابدار ستمیبه طور خالصه، س

 یریموارد جلوگ نیکاهش داده و از همه ا یقابل توجه زانیبه م یمال یها صورت هیرا در هنگام ته ها ها و نادرست تا خطاها، سوء استفاده آورد یامکان را فراهم م

 کند.
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