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مقدمه
فنآوری اطالعات و ارتباطات در تجارت جهانی و اقتصاد مدرن امروزی نمودی روشن پیدا
کردهاست .این فنآوری اثربخشی روشهای حسابرسی سنتی را به چالش کشیدهاست و
اثربخشی روشهای مزبور را در فرایند رسیدگی شرکت کمرنگ کرده است .اما ،الگوی جدید
حسابرسی به هماهنگ شدن با محیط پیرامون و بکارگیری عناصر فنآوری نیاز دارد که در این
بین هوش مصنوعی نقش بسزایی را برای بهبود فرایند حسابرسی ایفا میکند (کارسلو.)5111 ،3
ابزارهای فنآوری اطالعات مانند دادهها و فایلهای الکترونیکی و پردازش تصویری موجب
خواهد شد که رسیدگی سنتی حسابرسی کنار گذاشته شده و نوع جدیدی از رسیدگی با عنوان
کاربرد هوش مصنوعی در حسابرسی مطرح شود این سیستم روشهای گردآوری شواهد در
مورد صاحبکار را متحول میکند (عبدالمحمدی.)3999 ،
سیستم های هوش مصنوعی به طور معمول در محاسبات ریاضی و تجزیه و تحلیل آماری و
همچنین در سیستمهای نرم افزاری حسابرسی و حسابداری برای تهیه چک لیستها و برنامههای
جستجوگر حسابرسی کاربرد چشم گیری دارند .در واقع ،تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمونهای
حسابرسی و همچنین مدلهای نظارتی و نرم افزارهای شناسایی کنندهی ضعف کنترل داخلی،
نمونههایی از کاربرد هوش مصنوعی هستند (هانتون.)5131 ،5
بهطور کلی ،حسابرسان از فنآوری کامپیوتر به ویژه سیستمهای هوش مصنوعی برای انجام
فرایند حسابرسی ،گزارشگری و آزمونهای حسابرسی استفاده میکنند .هوش مصنوعی شامل
زیر شاخههای متعددی مانند سیستمهای خبره ،1منطق فازی 6و شبکههای عصبی2است
(سریولو.)3999 ،4
سیستمهای خبرهی زیر مجموعهی هوش مصنوعی ،سعی بر تقلید رفتار انسان در حل مسائل
و الگوبرداری از راهحلها دارد .در دنیای واقعی ،اگر برای حل مسئلهای ،هیچ راه مشخص و از
پیش تعیین شدهای وجود نداشته باشد ،از افراد خبره و متخصص در آن موضوع کمک گرفته
میشود و این افراد با روشهای خاص خود و معموال بر اساس سعی و خطا ،مسئله را حل کرده
و اغلب به جواب میرسند .به دلیل این که روش مشخصی برای حل مسئله وجود ندارد ،تعریف
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راهحل مسئله برای رایانهها با روشهای معمولی ،بسیار دشوار است اما ،سیستمهای خبره عمالً
گره از این مشکالت باز کردهاند (عرب مازیار یزدی.)3194 ،
در دههی گذشته عالقه برای بهرهگیری از سیستمهایی که آنها را سیستمهای خبره مینامند،
در حد وسیعی گسترش یافتهاست .تفاوت اصلی سیستمهای خبره با دیگر نرم افزارها این است
که سیستمهای خبره دانش را پردازش میکنند ،در حالی که دیگر نرم افزارها داده و اطالعات
را پردازش میکنند (دارلینگتون.)5111 ،9
علیرغم تغییر شکلی که در حرفهی حسابرسی نسبت به صده قبلی صورت گرفتهاست اما،
هنوزهدف حسابرسی و اظهارنظر کارشناسانه در مورد ارائه منصفانهی اطالعات و مطابقت داشتن
با استانداردها تغییر نکرده است ،در واقع این نوع و روش رسیدگی است که تغییر کرده و با
پیشرفت فنآوری همگام شده است (دیالرد.)5113 ،9
 - 2مبانی نظری
با افزایش جمعیت جهان و پیچیدگی فرآیند معامالت تجاری ،موسسات حسابرسی با
بکارگیری نرم افزارها و سیستمهای هوش مصنوعی به ویژه سیستمهای خبره در عملیات
روزانهی حسابرسی و دادن مشاورههای موثر به کارکنان حسابرسی خود ،نقش شایانی را در
صرفهجویی در منابع حسابرسی ایفا میکنند (دالل.)3999 ،9
سیستمهای خبره یک برنامهی کامپیوتری است که عمل نمایش و تعقل دانش را با رویکرد و
نگاه یک متخصص انجام میدهد و وظیفهی حل مشکالت یا فراهم کردن پیشنهاد و مشورت را
بر عهده دارد .این سیستم اموری را انجام میدهد که برای انجام آنها به یک انسان متخصص یا
یک دستیار نیاز است.
بر اساس تعریف اتحادیه کامپیوتر

انگلستان31

سیستمهای خبره تجسمی از دانش و

استعدادهای یک متخصص در یک برنامه کامپیوتری است که توسط برنامهنویسان نوشته
میشود .در واقع ،به طور هوشمند پیشنهادهایی برای تصمیمگیری به عنوان یک مبنای مکمل
ارائه میکنند ،که اصطالحاً به عنوان تصمیمهای کمکی 33تعریف میشوند( .کمیل اموتسو،35
)5135
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به زبان ساده ،سیستم خبره یک برنامهی کامپیوتری است که دانش و تجربهی الزم در مورد
یک موضوع مشخص را در خود داشته و با دریافت اطالعات در مورد مساله یا موقعیت کنونی
که مربوط به دانش خود نیز بوده ،تصمیمگیری یا نتیجهگیری درستی را که از یک انسان خبره
و متخصص انتظار میرود ،انجام میدهد (جاین.)5119 ،31
آرنولد 36وهمکارانش ( )5116مفهوم سیستمهای خبره را ،نرم افزاری تعریف کردهاند که
هنگام برنامهنویسی از چندین تخصص در آن استفاده میشود ،و در فرایند برنامهریزی حسابرسی
به حسابرسان کمک شایانی میکند.
سیستمهای خبره ترکیبی از سیستم و فرایندهای است که به دلیل داشتن قدرت قضاوت و
ارائه ی پیشنهادهای کاربردی به کاربران با بقیه نرم افزارهای کامپیوتری تفاوت فراوان دارد
(مورگان.)3992 ،32
دارکین )3996( 34معتقد است سیستمهای خبره دارای دو بخش اصلی شامل دانش فرد خبره و
استدالل است ،که این دو در سیستم به شکل زیر خالصه میشود:

سیستم
موتور استنتاج39

پایگاه دانش39

پایگاه دانش شامل دانش بسیار خاص مربوط به دامنهی مسئله است که توسط فرد خبره ارائه
میشود وشامل حقایق ،قوانین ،مفاهیم ،و روابط است .برای مثال ،دانش پیش بینی تداوم فعالیت
که از صورتهای مالی سالهای قبل استخراج میشود.
موتور استنتاج ،پردازندهی دانش است و مدلی از روش استنتاج فرد است .این موتور بر اساس
اطالعات فراهم شده برای یک مسئله کار خود را آغاز میکند و بر اساس دانش ذخیره شده در
پایگاه دانش ،یکسری نتایج و پیشنهادهایی ارائه میکند.

کاربرد سیستمهای خبره در فرآیند حسابرسی

99

به اعتقاد دالل ()3999امروزه تالشهای فراوانی در زمینهی توسعهی سیستمهای هوش
مصنوعی (سیستمهای خبره) برای استفاده در فرایند کار حسابرسی و قضاوت حسابرس انجام
شده است.
عبدالمحمدی ( )3999معتقد است فرایند تصمیمگیری درحرفهی حسابرسی شامل موارد زیر
است:
 )3شناخت هدف ،شناخت مشکل ،گردآوری دادهها ،پیداکردن راهحلهای متعدد و
گردآوری دادهها.
 )5دستکاری واستفاده از دادهها ،برای تعیین ریسک هر تصمیم.
 )1تجزیه و تحلیل دادههای آماری برای هر پیشنهاد وانتخاب راه حل.
در واقع ،وجود راهکارهای متفاوت برای گرفتن یک تصمیم و گذراندن فرایند تصمیمگیری
مزبور ،هم زمانبر است و هم امکان انتخاب یک تصمیم اقتصادی و بهینه را مشکل میسازد ،با
این وجود با پیشرفت فنآوری و کاربرد سیستم هوش مصنوعی برای انتخاب روشهای
گردآوری دادهها ،و نیز تجزیه و تحلیل راهحلهای متفاوت و تصمیم گیری برای پذیرش یک
راهحل ،فرایند حسابرسی کارآمدتر میشود.
بهطور کلی ،وظیفه سیستمها این است که در اجرای حسابرسی مشارکت داشته و اشتباهات با
اهمیتی را که حسابرسان به سادگی از کنار آن رد میشوند را شناسایی و به اطالع حسابرسان
برسانند .در واقع ،حسابرسان رادر شناسایی اقالم با اهمیت یاری میکنند (عبدالمحمدی.)5113 ،
حسابرسان به این موضوع واقف هستند که قبل از این که به یک نتیجهگیری از رسیدگیهای
خود برسند مسئول قضاوتی هستند که انجام دادهاند ،این موضوع باعث میشود که شواهد
مستدلی برای قضاوت خود تهیه کنند .در واقع ،آنان در انجام کار حسابرسی از نظرات
کارشناسان (قیمت گذاری اقالم غیر منقول) استفاده میکنند تا شواهد گردآوری شده قابلیت
اتکای بیشتری داشته باشد .ابزارهای هوش مصنوعی به خصوص سیستمهای خبره به عنوان یک
ابزار کمکی موثر نظر کارشناسانهای در مورد راهکارهای متفاوت به حسابرسان ارائه میدهند
(جوس.)5119 ،39
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یکی دیگر از خصوصیات سیستمهای خبره این است که ظرفیت شرکت را در نظر میگیرد
و مطابق با تقاضا ونیازهایی که وجود دارد وبر اساس آن منطق کامپیوتری که برنامهنویسان برای
آن در نظر گرفتهاند ،استداللهایی انجام میدهدو به طور ماهرانهای نظرات کمکی خود را به
کاربران ارائه میدهد (کونل.)3999 ،51
حسابرسان با بکارگیری سیستمهای هوش مصنوعی بهویژه سیستمهای خبره در
فرایندحسابرسی ،نمونهگیری و گزارشگری حسابرسی امکان اشتباه در تصمیمگیریهای خود
را کاهش میدهند (مورگان.)3999 ،
میسر 53و هانسن )3999( 55معتقدند تاثیر اساسی سیستمهای خبره بر فرایند حسابرسی به شرح
زیر است:
 )3این سیستمها موجب میشود با بکارگیری نیروی انسانی کمتر و حجم کارحسابرسی کمتر،
هزینهی کار حسابرسی برای شرکت کاهش یابد.
 )5موسسات حسابرسی مجبور هستند برای استفاده از تصمیمهای کمکی و مشاورههای
سیستمهای هوش مصنوعی از جمله سیستمهای خبره و برای باال بردن سطح دقت و کیفیت
آزمونهای حسابرسی ،سطح آموزش داخلی کارکنان خود را افزایش دهند.
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مورگان ( )3992نیز تاثیر سیستمهای خبره بر حسابرسی را به شرح زیر ارائه کرد:
استفاده کننده

شرح
صنعت
کارایی
اثربخشی
تخصص
آموزش
محیط

موسسهحسابرسی
قبول

افزایش کارایی

توانایی

در صنعت

صاحبکار بیشتر

شخص
سرعت

کار
تصمیم

گیری در کار

کار

افزایش کیفیت

ثبات و پایداری

بیشتر

حسابرسی

موسسه حسابرسی

گیری صحیح تر

مورد کار

باال رفتن تخصص

کوتاه

صحیح

باال رفتن تخصص

تقسیم

در صنعت

تخصص در شرکت

تصمیم

کاهش سرپرستی و زمان در
اطالعات قابل اتکا و معتبر در
شدن

منحنیهای

یادگیری به دلیل اتکای زیاد

آموزشهای

تغیر در آموزشهای

استخدام

تغییر

مداوم و مستمر

موسسه

افرادمتخصص

تخصصی کار

تغییر در ریسک

افزایش رقابت در

تغییر در شغل و

تغییر در فرایند حسابرسی

کار حسابرسی و

حرفه

وکاهش

بخشی

تغییر در محیط

ریسک تجاری

رضایت

در

آموزشهای

افراد

قانونی حسلبرسی

سیستمهای خبره باکاهش زمان گردآوری شواهد حسابرسی در مورد صورتهای مالی
صاحبکار کارآیی و اثربخشی موسسات حسابرسی را افزایش میدهد (عبدالمحمدی)5113 ،
براون 51و همکارانش ( )3991معتقدند ثبات و پایداری و بهبود ارتباطات و تصمیمگیری در
کار حسابرسی از مزایای سیستمهای هوشمند است.
بهطور کلی ،با تغییراتی که در فنآوریهای کامپیوتری ایجاد شد و با اجرای سیستمهای هوش
مصنوعی موسسات حسابرسی کمکم از فرایند کاربر به سمت سرمایه بر حرکت میکنند .اگرچه
موسسات حسابرسی هزینههایی مانند خرید سخت افزار و نرم افزارها و استخدام نیروی متخصص
را دارد اما ،در عوض کیفیت کار حسابرسی افزایش یافته و ریسک حسابرسی کاهش مییابد
(سامر.)3999 ،56
سیستمهای خبره تصمیمهای کمکی به حسابرسان باتجربه و بیتجربه وتازهکار ارائه میکند،
که در قضاوت و تصمیمگیری آنان تاثیری فراوان میگذارد .بنابرین ،با مشارکت در پذیرفتن
یک راهحل بین حسابرسان وسیستمهای خبره باعث میشود ،کیفیت تصمیمگیری منطقی
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افزایش پیدا کند .البته باید به این نکته توجه کرد که سیستمهای خبره نباید از همه متخصصتر
باشند زیرا هنوز کارشناسان به این نتیجه نرسیدند که سیستمهای خبره عاری از اشتباه هستند
(آرنولد.)5116 ،
با این تفاسیر و پیچیدگی در محیط و کار حسابرسی ،این ذهنیت بوجود آمد که این نرم افزار
پر جاذبه به وسیلهای تبدیل شود که راهحل دومی را برای حسابرسان ایجاد کند و اطمینان نسبت
به قضاوت درست را برای حسابرسان افزایش دهد (میسر.)3996 ،
 - 3پیشینه ی تحقیق
پتساک52و همکارانش ( )5112سیستمهای متخصص را به همراه منطقفازی برای جستجو و
کشف تقلب در موسسات بیمه مورد استفاده قرار دادند.
اسونی )3999( 54از سیستمهای خبره برای حسابرسی بدهیهای مندرج در سیستمهای
حسابداری استفاده کرد واین نتیجه رسید که اتکا بر خروجیهای سیستمهای خبره موجب
تصمیمگیری منطقیتری میشود.
روسنر59وهمکارانش ( )5114از سیستمهای خبره و منطقفازی برای تعیین اقالم با اهمیت در
حسابرسی استفاده کردند.
زبدا59و همکارانش ( )5119با بررسیهای که انجام داد به این نتیجه رسید که سیستمهای
خبره را با کمک منطق فازی میتوان مورد بررسی قرار داد و کارآمدی آن را ارزیابی کرد.
مارفی )5119( 59معتقد است حسابرسان با استفاده از قانونهای تصمیمگیری مورده استفاده
در سیستمهای خبره میتوانند وضعیت تداوم فعالیت شرکت را ارزیابی کنند.
میشل 11و همکارانش ()5112با بررسی  546موسسه حسابرسی که گزارش مشروط ارئه
کردند و 1149موسسه حسابرسی که نوع گزارشگری آنها غیرمشروط بود ،به این نتیجه رسیدند
که سیستم های هوش مصنوعی در باال بردن کیفیت گزارش حسابرسی و تجزیه و تحلیلهای
حسابرس بسیار اثر گذار است.
چنکچیت)5116( 13معتقد است سیستمهای هوش مصنوعی به عنوان ابزاری مفید برای کمک
به حسابرسان در پیشبینی ورشکستگی شرکت است.
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الیوت15و همکارانش ()3999با بررسیهای که در مورد سیستمهای هوش مصنوعی انجام
دادند به این نتیجه رسیدندکه سیستمهای هوش مصنوعی ابزاری برای حسابرسان فراهم میکند
تا قابلیت اتکا به شواهد گردآوری شده خود را افزایش دهند.
دارکین ( ) 3996با بررسی که انجام داد به این نتیجه رسید که بیش از  5/1از کاربردهای
سیستمهای خبره در صنعت و تجارت است ،که در واقع حسابداری و حسابرسی سهم قابل
توجهی از این نسبت را به خود اختصاص دادهاند.
کونل ( )3993معتقد است اثربخشی سیستمهای خبره بر حرفهی حسابرسی آن قدر واضح
وروشن است که حسابرسان ناچار هستند در فرایند کار و برنامهریزیها و اجرای آزمونهای
حسابرسی از آن استفاده کنند.
اینینگ 11و همکارش ( )3993در تحقیقات خود از دو گروه دانشجوی کارشناسی ارشد
تازهکار در حرفهی حسابرسی برای ارزیابی کنترلهای داخلی استفاده کرد و به این نتیجه رسید
که ارزیابی کنترلهای داخلی توسط گروه اول به دلیل استفاده از سیستمهای خبره موثرتر است.
کو )5116( 16در تحقیق خود به این نتیجه رسید که سیستمهای خبره در ارزیابی کنترلهای
داخلی و کاهش ریسک کنترل ،مفید است.
اینینگ و همکارانش ( )3999بر اساس مطالعاتی که انجام داده بودند به این نتیجه رسیدند که
راهحلهای کمکی که توسط سیستمهای خبره ارائه میشود در تعیین ریسک تقلب مدیریت
نقش بسزایی دارد .این نتیجه با بررسی عملکرد  94موسسه حسابرسی بدست آمده است.
چنگچیت ( )5116توسعهدهندگان ،پشتیبانها و کاربران سیستمهای خبره را مورد بررسی
قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که سیستمهای خبره باعث کاهش نظارت و سرپرستی کاربران
میشود .همچنین ،کاربران کمتر در مراحل کار درگیر میشوند و زمان تصمیمگیری کاهش
پیدا میکند.
کیلیچ 12و همکارانش ( )3992معتقدند سطح دانش و آگاهی و سطح آموزش حسابرسان در
زمینهی کار با نرم افزارهای کامپیوتری بیشتر میشود.
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بل )3999( 14در تحقیق خود به این نتیجه رسید که موسسات حسابرسی از سیستمهای خبره
برای جستجو و کاوش در محیطکار صاحبکار میتوانند به نتیجههای خوبی برسند.
 - 4نتیجه گیری
با افزایش روز افزون علوم ،تالش بی وقفه انسانها برای افزایش سرعت و دقت
تصمیمگیریها ،امری ضروری و بدیهی است .در همین راستاست که مفهوم سیستمهای خبره
به عنوان ابزاری قدرتمند به خوبی جایگاه خود را یافتهاست .در دنیای اقتصادی امروزه ،استفاده
از فنآوری سیستم های خبره در جهت تحلیل و پردازش اطالعات و دستیابی به قضاوتهای
صحیحتر میتواند در فرایند حسابرسی نیز با دادن مشاوره و ارائه راهکارهای دیگر به حسابرسان
در امر قضاوت کمک کند ،در واقع به کارگیری سیستمهای خبره در حسابرسی موجب کاهش
هزینههای حسابرسی و افزایش کیفیت کار حسابرسی میشود .سیستمهای خبره با توجه به این
که میتواند چندین تخصص را در خود جای دهد و تصمیماتکمکی ارئه کند و میتواند در
گردآوریهای مدارک و شواهد از محیطکار صاحبکار به حسابرسان کمک شایانی کند.
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