فناوریاطالعات

معمـاری حسابـداری

نسخه جدیدی از
سیستمهای اطالعاتی
حسابداری

منصور محمدی
دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

در حـال حاضـر ،بـر خلاف رشـتههایی مثـل حسـابداری مالـی،
حسـابداری مدیریت و حسـابداری و حسابرسی مالیاتی ،سیستمهای
اطالعاتـی حسـابداری( )1بـه عنـوان رشـته دانشـگاهی مجـزا در نظر
گرفتـه نمیشـود .بـا توجـه بـه رونـد رو بـه افزایـش تقاضـا بـرای
حسابرسـان فنـاوری اطالعـات و حسـابداران طـراح سیسـتم ،عـدم
تمرکـز بر ایـن حوزه میتوانـد باعث عـدم هماهنگی بـا فناوریهای
در حـال پیشـرفت و در نهایـت تضعیـف حرفه حسـابداری میشـود.
از موانـع ایجـاد دوره درسـی سیسـتمهای اطالعاتـی حسـابداری
بـرای آمـوزش حسابرسـان و معمـاران فناوریهـای اطالعـات ،نبود
چارچـوب یکپارچـه در ایـن زمینه اسـت .ایـن مقاله ،بـه معرفی این
چارچـوب یکپارچـه و طـرح رشـته دانشـگاهی بـا عنـوان معمـاری
حسـابداری( )2میپـردازد و در آن حسـابداری و حسابرسـی ،بـا
کنتـرل و طراحـی سیسـتم ترکیـب میشـود .تاکیـد چارچـوب
مـورد بحـث بـر ايجـاد و نگهـداری اطالعـات ،تجزیـه و تحلیـل
اطالعـات و مباحـث زیربنایـی فنـاوری اطالعـات اسـت و در پاسـخ
بـه درخواسـتهای روزافـزون کارفرمایـان از حسـابداران بـه منظور
آشـنایی هـر چه بیشـتر بـا فناوریهای جـاری و مهارتهـای تجزیه
و تحلیـل دادههـا ،ایجاد شـده اسـت .این چارچـوب از طریق ترکیب
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اصـول حسـابداری و سیسـتمهای اطالعاتـی بـا فنـاوری اطالعات و
دانـش رایانـهای دیدگاه جامعـی در خصوص سیسـتمهای اطالعاتی
حسـابداری فراهـم میکنـد و امـکان ایجـاد سیسـتم یکپارچـهای
(شـامل حسـابداری مالـی ،مالیاتـی و مدیریـت؛ حسابرسـی و
کنترلهـای داخلـی؛ خالقیـت کسـب و کار؛ برنامهریـزی و فنـاوری
اطالعـات) را فراهـم میکنـد .ایـن سیسـتم یکپارچـه ،شـرایطی را
بـرای حسـابداران فراهـم میکنـد کـه بتواننـد بـه عنـوان طراحـان
سیسـتم( ،)3تجزیـه و تحلیلگـران دادههـا( )4و حسابرسـان فنـاوری
اطالعـات( )5فعالیـت کننـد .حسابرسـان در صورتـی کـه همزمـان
دارای تخصـص فنـاوری اطالعـات و تجزیـه و تحلیل دادهها باشـند،
موقعیـت منحصـر بـه فـردی بـرای هدایـت راهبردهـای سـازمان از
طریـق برقـراری ارتباط بیـن فعالیتهای كسـب و كار و عملکردهای
فنـاوری اطالعـات پشـتوانه ایـن فعالیتهـا ،دارنـد.
چارچوب يكپارچه معماري حسابداري
شـایان توجـه اسـت که هـدف این چارچـوب ،آموزش حسابرسـان
بـه عنـوان افـراد جایگزیـن متخصصـان فنـاوری اطالعـات نیسـت،
بلکـه هـدف تربیـت حسابرسـاني اسـت کـه درک کاملـی از اطالعات

فناوریاطالعات
و فنـاوری داشـته و بتواننـد نقـش موثـری در فرآیندها و حسابرسـی
ضرورت بازبینی مدل فعلی سیسـتمهای اطالعاتی حسابداری
فنـاوری اطالعات داشـته باشـند .پیشـرفتهای فناوری در سـالهاي
مـدل فعلـی سیسـتمهای اطالعاتـی حسـابداری بـر اسـاس متون
اخیـر ،باعـث افزایـش نیـاز به حسابرسـی فنـاوری اطالعـات و تجزیه حسـابداری در نمـودار شـماره  1ارائـه شـده اسـت .ایـن مدل شـامل
و تحلیـل دادههـا شـده اسـت .در صورتـی کـه آموزشهـای کافی در سـه فرآینـد دریافت دادههـا ،پـردازش دادهها و گزارشـگری اطالعات
ایـن زمینه به حسـابداران ارائه نشـود ،بـه تدریج متخصصـان فناوری و یـک هـدف نگهداری دادههاسـت .دریافـت دادههـا از منابع خارجی
اطالعـات جایگزیـن حسـابداران خواهنـد شـد و ایـن موضـوع زنـگ انجـام میشـود .فرآینـد پـردازش داده ،دادههـای نگهـداری شـده را
خطـر جدی بـرای حرفه حسـابداری تلقی میشـود .به عنـوان نمونه ،بـا توجـه بـه دادههـای جدیـد بروزرسـانی میکنـد و بـر اسـاس آن
یکـی از اعضـای هیـات مدیـره مؤسسـه حسابرسـي پی دبلیو سـی( )6بـه محاسـبه آمارهـا میپـردازد .فرآیند گزارشـگری اطالعـات نیز این
میگویـد :مـا ترجیـح میدهیم بـه جای تربیـت متخصصـان فناوری آمارهـا را در قالب چارچوبهای قابل دسـترس بـه تصمیم گیرندگان
اطالعـات کـه قادر به درک حسـابداری دوطرفه باشـند ،حسابرسـاني ارائـه میکنـد .نگهـداری دادهها نیز شـامل تهیه و ارائه دفاتـر روزنامه
تربیـت کنیم کـه قادر بـه انجام وظایف فنـاوری اطالعات نیز باشـند .و کل حسـابداری است.
()7
چارچـوب ارائـه شـده در ایـن مقالـه ،میتوانـد بـه حسابرسـان بـرای
فرآینـد ایـن مـدل بـا چرخـه عمـر اطالعـات ارائـه شـده توسـط
بـرآورده کـردن نیازهـای جـاری حرفه کمـک نماید.
دانشـمندان اطالعـات ،متفـاوت اسـت .دانشـمندان
در
در سـالهاي اخیـر ،دریافـت و تولیـد اطالعـات
سيســتم يكپارچــه معمــاري اطالعـات بـه دلیـل پیچیدگـی مدیریـت موضوعـات
سـطح جهانـی بـه شـکل گسـتردهای افزایـش یافته و حســابداري ،شــرايطي را دیجیتـال ،چرخـه عمـر اطالعـات گسـتردهای معرفـی
ایـن موضـوع باعـث افزایش سـرمایهگذاری سـازمانها بــراي حسابرســان فراهــم نمودهانـد کـه ایـن چرخه عمر شـامل نیازهـای ارزیابی،
در ابزارهـای تجزیـه و تحلیـل دادهها به منظور کسـب ميكنــد كــه بتواننــد بــه تحصیـل دادههـا ،طبقهبنـدی ،تبدیـل ،ورود دادههـا،
اطالعـات در خصـوص رفتـار مشـتریان ،گرایشهـای
سـازماندهی ،نگهداری ،شـاخصبندی ،مدیریت صحیح،
عنــوان طراحــان سيســتم،
تجـاری و هرگونـه اطالعـات دیگـری شـده اسـت کـه
بروزرسـانی ،تفسـیر ،کنارگـذاری ،جسـتجو ،تجزیـه و
تجزيــه و تحليلگــران دادهها
بتوانـد بـه شـرکت در دسـتیابی بـه مزیـت رقابتـی
تحلیـل دادههـا و گزارشـگری اسـت.
و حسابرســان فنــاوري
کمـک کنـد ،و بـه همیـن دلیـل تجزیـه و تحلیـل
دورههـای آموزشـی حـال حاضـر ،از مـدل فعلـی
دادههـا بـه عنـوان اولویـت راهبـردی برای سـازمانها اطالعــات فعاليــت كننــد
سیسـتمهای اطالعاتـی حسـابداری بـرای توضیـح
محسـوب میشـود .ظهـور ایـن فناوریهـای جدید در
فرآینـد تهیه اطالعـات دفتر کل بر مبنـای چرخههای
جدیـد
متخصصـان
زمینـه تبـادل اطالعـات باعـث درخواسـت بـرای
کسـب و کار ،اسـتفاده میکننـد .در ایـن زمینـه ،تاکیـد اصلـی متون
شـده اسـت .بـه عنـوان نمونـه ،مؤسسـه حسابرسـي پـی دبلیو سـی ،حسـابداری بـر چرخـه درآمـد ،چرخـه هزینـه و چرخه تبدیل اسـت.
بـه دنبـال جذب حسابرسـاني بـا مهـارت در زمینههـای  NOSQL،دلیـل اصلـی تأكيـد بـر ایـن چرخهها ،اسـتفاده گسـترده سـازمانها
 HADOOP، SQL، PYTHONو  TABLEAUاسـت .درک از سیسـتم برنامهریـزی منابـع واحـد تجـاری( )8اسـت کـه وجـود
ایـن فناوریهـا به حسابرسـان در دریافت ،تفسـیر ،تجزیـه و تحلیل و فرآیندهـای یکپارچـه کسـب و کار را الزامیمیکنـد .متـون درسـی
انتقـال دادههـا کمـک میکنـد.
در توضیـح چرخههـای کسـب و کار بـه معرفـی تقلـب ،بانکهـای
در حـال حاضـر ،دورههای آموزشـی حسـابداری ،اغلب بـر آموزش اطالعاتـی و کنترلهـای داخلـی( )9نیـز پرداختهانـد .کنترلهـای
اصـول و رویههـای حسـابداری تأكيـد دارند و آموزشهـای مختصری داخلـی مانند تفکیک وظایف ،مجوزها ،بررسـی وظایـف و کنترلهای
در خصـوص سیسـتمهای اطالعاتی حسـابداری ارائه میشـود .اگرچه دسترسـی تا حـدود زیادی باعـث حفاظت چرخههای کسـب و کار از
آمـوزش اصـول و قواعـد حسـابداری بسـیار ضـروری هسـتند ،امـا وقـوع تقلـب و اشـتباه میشـوند .لیکـن از آنجا که امـروزه چرخههای
پیشـرفتهای اخیـر در خصـوص اسـتفاده از فناوری اطالعـات نیاز به کسـب و کار بسـیاری از شـرکتها متکـی بـر فناوریهـای شـبکه
پیشبینـی دورههای آموزشـی مبتنی بـر کاربرد نـرم افزارهای جدید اسـت ،لـذا دورههای آموزشـی جـاری باید شـامل تشـریح تهدیدهای
را افزایـش داده اسـت .در ادامـه ایـن مقالـه ،به مقایسـه سیسـتمهای اینترنـت و پروتکلهـای کنتـرل دسترسـی باشـند.
اطالعاتـی حسـابداری فعلـی و چارچـوب معمـاری حسـابداری،
بازبینـی مـدل فعلـی و پیادهسـازی آن در دوره آموزشـی جدیـد
ویژگیهـای ایـن چارچـوب و معرفـی دورههـای آموزشـی مربـوط به ضـروری بـه نظر میرسـد کـه بتواند بـه حسابرسـان در برخـورداری
آن میپردازیـم.
از دانـش الزم در خصـوص عوامـل کلیـدی سیسـتمهای اطالعاتـی
نمودار شماره 1
مدل سیستمهای اطالعاتی حسابداری براساس متون درس فعلی
نگهداری دادهها

گزارشگری اطالعات

پردازش دادهها

دریافت دادهها
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فناوریاطالعات
و روابـط آنهـا بـه منظور بـرآورده کـردن نیازهـای جـاری کارفرمایان
کمـک کنـد .،مدل بازبینی شـده عالوه بر تجزیه و تحلیـل دادهها باید
شـامل فناوریهـای مـورد نیـاز بـرای تبدیل دادههـا بـه گزارشهای
سـودمند و آمـوزش عملـی و نظری ابزارهای مختلـف تجزیه و تحلیل
دادههـا باشـد .تاکیـد حرفه حسـابداری بـر تجزیه و تحلیـل دادهها به
دو دلیـل اسـت :اول اینکـه فـرد متخصـص در بهکارگیـری ابزارهـای
تجزیـه و تحلیـل بـدون داشـتن درک کامـل از داده و سیسـتمهای
اطالعاتـی حسـابداری نمیتوانـد مفید واقـع شـود و دوم اینکه تجزیه
و تحلیـل داده ،وظیفـه فنـاوری اطالعـات تلقـی نمیشـود و حرفـه
حسـابداری بایـد این وظیفـه را انجـام دهد.
تحلیلگـر متخصـص بایـد قـادر بـه درک دادههـا و اطالعـات
باشـد .مـدل فعلـی سیسـتمهای اطالعاتـی حسـابداری صرفا شـامل
برخـی از مراحـل چرخـه عمـر اطالعات میشـود ،در حالـی که مدل
بازبینی شـده دارای سـازگاری بیشـتری بـا آنچه میباشـد که مدنظر
دانشـمندان اطالعات اسـت .به منظـور طراحی دوره آموزشـی مربوط
بـه ایـن مـدل بایـد علاوه بـر طـرح مباحـث چرخـه عمـر اطالعات،
مباحـث مربـوط به سیسـتم دفتـرداری عمومـی وچرخههـای تجاری
نیـز ارائه شـوند.
حسابرسـان بایـد بـا توجـه بـه اسـتفاده روزافـزون سیسـتمهای
اطالعاتـی از فنـاوری ،علاوه بـر درک کامـل و صحیـح چرخـه عمـر
اطالعـات از دانـش کافـی در خصـوص مباحـث اساسـی فنـاوری
اطالعـات نیـز برخـوردار شـوند و قـادر بـه مشـارکت در فعالیتهـای
نگهـداری و طراحـی سیسـتم نیز باشـند .مـدل معماری حسـابداری
شـامل دورههـای آموزشـی الزم در خصـوص اجزای مختلـف فناوری
اطالعـات و روشهایـی بـرای درک و حسابرسـی ایـن اجـزا اسـت.
حسابرسـان فنـاوری اطالعـات همچنیـن بایـد کنترلهـای داخلی
را نیـز درک کننـد .مـدل فعلـی سیسـتمهای اطالعاتـی حسـابداری،
اشـارهای بـه کنترلهـای داخلـی نمیکنـد و دورههـای آموزشـی
حسـابداری به شـکل گسـتردهای به بحث در مورد کنترلهای داخلی
حاکـم بـر چرخههای حسـابداری پرداختهاند .این در شـرایطی اسـت
کـه تحقیقـات اخیر نشـان دادهاند که ایمنـی اطالعـات( )10تبدیل به
هـدف اصلـی کنترلهای داخلـی شـده و در مقابل بحثهـای مربوط
بـه تقلـب ،سـرقت داراییهـا و فرآیندهـای کسـب و کار تبدیـل بـه
اهداف ثانویه کنترلهای داخلی شـده اسـت .بنابراین ،دوره آموزشـی
بازبینـی شـده تاکیـد زیادی بـر کنترلهای داخلی حاکـم بر اطالعات
نمـوده و تمرکـز کمتـری بـر کنترلهـای حاکم بر چرخههای کسـب
و کار دارد.
معرفی مدل و چارچوب معماری حسـابداری
نمـودار شـماره  ،2مـدل چارچـوب معمـاری حسـابداری را نشـان
میدهـد .انتخـاب عنـوان معمـاری حسـابداری بـه دو دلیـل اسـت:
اول اینکـه بـا اسـتفاده از عنوانـی متفـاوت بـا سیسـتمهای اطالعاتی
حسـابداری بـر تفـاوت بین مـدل سیسـتمهای اطالعاتی حسـابداری
فعلـی و مـدل بازبینـی شـده تاکیـد شـده اسـت و دوم اینکـه یـک
شـخص بـه عنـوان مهندس نرم افـزار به طـور همزمان قـادر به درک
چرخههـای کسـب و کار و سیسـتمهای اطالعاتـی خواهـد بـود.
ایـن مـدل به صـورت طاق طراحی شـده و طـاق آن نشـان دهنده
سلسـله مراتـب اجـزای سیسـتم اطالعاتـی اسـت و هریـک از آنها ،از
بلوکهـای مختلفـی تشـکیل شـدهاند .اطالعـات به عنـوان مهمترین
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نمودار شماره 2
حسابداری براساس چارچوب معماری حسابداری

موضـوع در صـدر طـاق قـرار گرفته و شـامل سـه فعالیت ايجـاد(،)11
اسـتفاده و نگهـداری اسـت .فنـاوری و کنتـرل بـه عنـوان پایههـای
طـاق دارای نقـش پشـتیبانی هسـتند .فعالیتهـای کنترلـی در ایـن
مدل شـامل ایمنی اطالعـات( ،)12قابلیتهـای دسترسـی( ،)13قابلیت
اطمینـان( )14و پـردازش یکپارچه( )15اسـت .همچنیـن بخش فناوری
شـامل امکانـات نرمافـزاری ،سـختافزاری ،ذخیرهسـازی و خدمـات
مـورد نیـاز بـرای پیادهسـازی سیسـتم اسـت .زیربنـای مـدل شـامل
اهـداف رعایـت ،امکان سـنجی فنـاوری و مدل کسـب و کار به عنوان
محدودیتهـای سیسـتم اطالعاتی سـودمند اسـت.
ایـن مـدل ،از زوایـای مختلفـی مـدل سیسـتمهای اطالعاتـی
حسـابداری فعلـی را توسـعه میدهـد .اول اینکـه ،طـاق مـدل بخش
مربـوط بـه اطالعـات را به تصویر میکشـد که از سـه فعالیـت ايجاد،
اسـتفاده و نگهـداری تشـکیل شـده اسـت .ایـن نـوع طبقهبنـدی
و نمایـش بـه صـورت غیـر خطـی طبـق چرخـه عمـر معرفـی شـده
توسـط دانشـمندان اطالعات میباشـد .ايجاد شـامل نیازهای ارزیابی،
تحصیـل داده ،طبقـه بنـدی ،تبدیـل و ورود دادههـا اسـت؛ اسـتفاده
شـامل جسـتجو ،تجزیه و تحلیل داده و گزارشـگری اسـت و نگهداری
شـامل حفـظ ،سـازماندهی ،شـاخصبندی ،مدیریـت صحیـح،
بروزرسـانی ،تفسـیر و کنارگـذاری اسـت .در حالـی کـه فعالیت تولید
بایـد الزامـا قبـل از فعالیت اسـتفاده انجام شـود اما فعالیـت نگهداری

فناوریاطالعات
ممکـن اسـت قبـل یـا بعـد از فعالیـت اسـتفاده انجام شـود.
تجزیـه و تحلیـل اطالعـات را فراهـم میکنـد .نهایتا از آنجـا که مدل
شـایان ذکـر اسـت کـه فعالیت اسـتفاده اطالعـات به عنـوان راس معمـاری حسـابداری سیسـتمهای اطالعاتـی و قواعـد حسـابداری را
اصلـی طـاق ،هـدف اصلـی و محـرک انجـام سـایر فعالیتهـا اسـت .پوشـش میدهـد ،دوره آموزشـی حسـابداری حتی میتوانـد معماری
قابلیـت بازیابـی و تجزیـه و تحلیـل اطالعـات مربـوط ،بسـیار بـا حسـابداری را قبل از آموزش اسـتانداردهای حسـابداری معرفی کند.
اهمیـت بـوده و به عنـوان هـدف اصلـی کل چارچوب
دورههای آموزشـی حسـابداری باید شـامل ارائه مدل
تلقـی میشـود .درک صحیـح فرآینـد تبدیـل داده به پيشــرفتهاي فنــاوري در معمـاری حسـابداری و تشـریح هریـک از بلوکهای آن
اطالعـات و چگونگـی مدیریـت اطالعـات ،بـرای درک
باشـد .با توجـه به اینکه آمـوزش کلیـه بلوکهای مدل
ســالهاي اخيــر ،باعــث
سیسـتم اطالعاتـی ضروری اسـت .ایـن درک به دانش
معمـاری حسـابداری در قالـب سـرفصل درسـی امکان
افزايــش نيــاز به حسابرســي
آموختـگان حسـابداری کمـک میکند کـه بتوانند در
پذیـر نیسـت ،لـذا دوره آموزشـی بایـد طـوری طراحی
فنــاوري اطالعــات و تجزيه و
فعالیتهـای مربـوط بـه تدویـن سیسـتمهای جدید و
شـود کـه شـامل تشـریح کلیـه مباحـث اساسـی ایـن
ـت.
ـ
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تحلي
همچنین پشـتیبانی و حسابرسـی سیستمهای موجود
مـدل باشـد .علاوه بـر ایـن ،ایـن دوره باید امـکان ارائه
مشـارکت نمایند.
آموزشهـای عملی به دانشـجویان در خصوص مباحثی
دوم ،شـمول فنـاوری در ایـن چارچـوب موجـب همسـویی اصـول ماننـد نصـب سیسـتمهای عملیاتی ،مدیریـت و جسـتجوی بانکهای
چرخـه عمـر اطالعـات بـا زیرسـاختهای فیزیکـی مـورد نیـاز برای اطالعاتی ،طبقهبندي سیسـتم ،طراحی وب سـایت ،پیادهسازی دیواره
پیادهسـازی سیسـتمهای اطالعاتی حسـابداری ،میشـود .زیرساخت آتش ،برقراری شـبکههای محلی و آشـنایی با زبانهای برنامه نویسـی
فنـاوری اطالعـات برنامههایـی بـه منظـور اسـتقرار سیسـتمهای و ...را فراهـم کنـد .این آموزشهای عملی موجب آشـنایی دانشـجویان
اطالعاتـی اسـت و آمـوزش ایـن برنامههـای کاربـردی به حسـابداران بـا فناوریهـای مـورد اسـتفاده سـازمانها میشـود .همچنیـن ارائـه
کمـک میکنـد کـه بـا ابزارهـای مـورد نیـاز بـرای تبدیـل اصـول به مباحـث مربـوط بـه چرخههـای کسـب و کار بـا اسـتفاده از نمـودار و
رویههـا و بهکارگیـری آنهـا آشـنا شـوند.
نمودگرهـای مختلف نیـز میتواند باعث آشـنایی دانشـجویان با اصول
سـوم ،این مـدل شـامل فعالیتهای کنترلـی به منظور پشـتیبانی اولیه سیسـتمهای اطالعاتی شـود .بـا توجه به تغییرات سـریع فناوری
سیسـتمهای اطالعاتی اسـت .کنترلهـای داخلی از دید حسابرسـان و سیسـتمهای اطالعاتـی ،اسـتفاده از کتابهـای فعلـی سیسـتمهای
دارای جایـگاه برجسـتهای اسـت و تاکیـد اصلـی کنترلهـای داخلی اطالعاتی حسـابداری برای این دوره توصیه نمیشـود و باید از مباحث
در ایـن مـدل حفـظ ایمنـی اطالعـات اسـت .درک ایـن قابلیـت روز در خصـوص کنترلهـای داخلـی و چرخه عمر اطالعـات ،به عنوان
کنترلهـای داخلـی بـرای تربیت حسابرسـان و تجزیـه و تحلیلگران نمونه ،نسـخه پنج کوبیت( )16اسـتفاده شـود.
فنـاوری اطالعـات ضروری اسـت.
بحث و نتیجهگیری
چهـارم ،از طریـق وارد کـردن اهـداف رعایـت و مدل کسـب و کار
در زیربنـای ایـن مدل ،امـکان برقراری ارتباط بین سیسـتم اطالعاتی
کارفرمایـان تقاضـای رو بـه افزایشـی بـرای مهارتهـای جدید در
بـا قواعـد حسـابداری و چرخههـای کسـب و کار -مشـابه آنچـه در زمینـه حسابرسـی فنـاوری اطالعـات ،طراحـی سیسـتم و تجزیـه و
دورههـای آموزشـی فعلـی حسـابداری مـورد توجه قرارگرفته اسـت -تحلیـل دادههـا دارنـد .مدل فعلی سیسـتمهای اطالعاتی حسـابداری
فراهـم میشـود .قابلیـت درک ایـن ارتبـاط بـه حسـابداران اجـازه و اغلـب دورههـای آموزشـی حسـابداری از زمـان معرفـی سییسـتم
میدهـد که کلیـه فعالیتهای حسـابداری مالی ،مالیاتـی و مدیریت؛ برنامهریـزی منابع واحـد تجاری بر فرآیندهای کسـب و کار مرتبط با
حسابرسـی؛ سیسـتم اطالعاتی و زیرسـاختهای فنـاوری اطالعات را این سیسـتم تاکیـد دارند و بنابرایـن تعدیل دورههای آموزشـی برای
در قالـب سیسـتم جامع در اختیار داشـته باشـند و نیـازی به تفکیک آمـوزش مهارتهـای جدید به حسـابداران ضـروری اسـت .چارچوب
آنهـا در قالـب مجموعههـای متفاوتـی ماننـد قواعـد ،سیاسـتها و معمـاری حسـابداری شـامل مـدل و دورههـای آموزشـی بازطراحـی
شـده بـه منظور تغییر سـرفصلهای آموزشـی از توجه بـه چرخههای
رویههـا وجود نداشـته باشـد.
علاوه بـر ایـن ،از ویژگیهای دیگـر چارچوب معماری حسـابداری کسـب و کار بـه سـمت توجـه مسـتقیم بـه چرخـه عمـر اطالعـات،
ایجـاد نقشـه راه بـه منظـور بازبینـی دورههای آموزشـی حسـابداری فنـاوري اطالعـات و ایمنـی اطالعـات اسـت .ایـن چارچـوب جدیـد
اسـت کـه باعـث همسـویی روشهـای آموزشـی بـا رویههـای عمـل دیـدگاه جامعـی در اختیـار حسـابداران قـرار میدهـد که بـه آنان در
میشـود .بـا توجـه بـه اینکه هـر دو مدل فعلـی و مدل بازبینی شـده درک بهتـر اطالعـات ،سیسـتمهای اطالعاتی و چگونگـی تحت تاثیر
بـر دادههـا و اطالعات تاکید دارنـد ،بنابراین دوره آموزشـی جدید نیز قـرار گرفتـن نیازهـای اطالعاتـی سـازمان با توجـه به اسـتانداردهای
حسـابداری ،کمـک میکنـد .علاوه بـر ایـن ،دوره آموزشـی معرفـی
توجـه ویـژهای به چرخههـای کسـب و کار خواهد داشـت.
دوره آموزشـی بازبینـی شـده ،در ابتـدا ،توجـه ویژهای بـه آموزش شـده در ایـن مقالـه فراتـر از آمـوزش سیسـتم دفتـرداری عمومـی و
اصـول چرخـه عمـر اطالعـات خواهد داشـت و پـس از آن به تشـریح اسـتانداردهای حسـابداری اسـت و حسابرسـان را بـرای فعالیـت در
چرخههـای كسـب و كار به عنوان ابزاری برای پیاده سـازی سیسـتم حوزههـای طراحـی سیسـتم آمـاده مینمایـد.
اطالعاتـی میپـردازد .همچنیـن دوره آموزشـی بازبینـی شـده عالوه
بـر تشـریح کنترلهـای داخلـی حاکـم بـر ایمنـی اطالعات بـه جای
این مقاله ترجمه آزادی از منبع زیر است:
کنترلهـای داخلـی حاکـم بـر چرخههـای كسـب و كار ،آموزشـهای
Coyne, Joshua G. Coyne, Emily M. Walker, Kenton B. (2015).
نظـری و عملـی الزم بـرای بهکارگیـری زبانهـای برنامهریزی كسـب
Accounting Architecture: The New Face of AIS. Accounting
Technology & Information Systems eJournal. Working Paper Series.
و كار ،سیسـتمهای عملیاتـی ،بانکهـای اطالعاتـی و ابزارهـای
سوم
شماره س 
یو ّ
بهار 1395

61

