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مقدمه

مفاهیمــی ماننــد داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، تنها در طول دوره خاصی به ســرعت در جهان گســترس یافت و اثربخشــی آن نیز در 
فرایندهای حسابرسی به کار گرفته شد. امروزه، رویکردهای نوین حسابرسی در حال شکل گیری است که مزایای رقابتی چشمگیری را 
برای شــرکتهایی که قادر به بهره بردن از محیط مبتنی بر داده ها هستند، ارائه می کنند. البته تا زمانی که ارزش حسابرسی داده محور یا 
مبتنی بر داده ها درک و استفاده از آن فراگیر شود، بیشتر سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی پیش قدم می شوند و سعی می کنند که این 
رویکردهای نوین حسابرســی را در حوزه کنترلهای داخلی خود به کار گیرند. با توجه به افزایش فعالیت ســازمانهای ارائه دهنده خدمات 
مالی که منجر به افزایش خطر جرایم نظارتی و عملیاتی می شود، این سازمانها باید سودمندی استفاده از رویکردهای نوین حسابرسی 
مبتنی بر داده ها را در فعالیتهایشان درک کنند تا به وسیله آنها، خطر جرایم نظارتی و عملیاتی که سازمان با آنها روبه رو هست را کاهش 

دهند.

داده ها و حسابرسی:
برای عصر حسابرسی مبتنی بر داده ها آماده شوید

ترجمه:دکتررافیکباغومیان،حجتمحمدی،آزادعربزاده 	
J. Bingham, C. Hellwig, J. Patel



85
13

96
ر   

 تی
  8

9 
ره

ما
ش

افزایشروزافزونضرورتفرایندحسابرسی
مبتنیبرداده

برای ســازمانی که ارائه دهنده خدمات مالی است، نیاز به یک 
فرایند اطمینان بخشی قوی برای چنین خدماتی، امری بدیهی 
اســت. در طول دهه گذشــته، گــروه گســترده ای از قوانین و 
مقررات برای سازمانهای ارائه دهنده این خدمات وضع و باعث 
شــده  تمام سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی، حجم وسیعی 

از داده ها و اطالعات را تهیه و ارائه کنند.
برخی از بانکهای بین المللی، 5 الی 10 میلیون قلم اطالعاتی 
را در هر دوره سه ماهه در دفاتر خود ثبت و به نهادهای قانونی 
ارائه می کنند؛ اما چالش اصلی حجم داده ها نیست، بلکه کیفیت 
آنها می باشد. الزم به ذکر است که استانداردهای سنتی مربوط 
به کیفیت ارائه اطالعات و داده ها، شــرکتها را ملزم می کرد که 
به طور حتم باید در تهیه و ارائه داده ها و اطالعات با حجم باال، 
کیفیت 90 تا 95 را رعایت کنند. امروزه، استانداردهای جدیدی 
که در رابطه با تهیه و ارائه اطالعات تدوین شده است، شرکتها 
و ســازمانها، به ویژه ســازمانهای ارائه دهنــده خدمات مالی را 
ملزم می کنــد داده هایی که تهیه و ارائــه می کنند، باید کیفیت 
باالیی نسبت به اســتانداردهای سنتی داشته باشند؛ بنابراین، 
سازمانها و شرکتها باید با استفاده از حسابرسی مبتنی بر داده ها 
و رویکردهای نوین این نوع حسابرســی، به  کیفیت مورد نظر 
قانون گذاران و اســتانداردگذاران دست یابند و به همین خاطر، 
نیــاز به این نوع حسابرســی در حال افزایش اســت؛ هرچند، 
آشکار است که رسیدن به چنین سطحی از اطمینان در تهیه و 
ارائه اطالعات انبوه با استفاده از رویکردهای سنتی حسابرسی، 

در عمل امکان پذیر نیست و هزینه بسیار زیادی را می طلبد.
بدیهی اســت که امروزه بسیاری از ســازمانهای خصوصی 
ارائه دهنــده خدمات مالــی و دیگر ســازمانها، به دلیل رعایت 
اســتانداردهای جدید وضع شــده در رابطه با تهیه و ارائه انبوه 
اطالعــات با کیفیت بــاال، به دنبال افزایــش اطمینان دهی در 
زمینه کیفیت ارائه داده ها و اطالعات ارائه شــده خود هســتند. 
همچنین، شرکتها با اســتفاده از رویکردهای نوین حسابرسی 
مبتنی بر داده ها نه تنها می توانند کیفیت داده ها و اطالعات انبوه 
ارائه شــده خود را باال ببرند، بلکه می توانند ریسک را مدیریت 

کرده و ارزش شرکت را باال ببرند. 

پیدایشرویکردینوین
ســازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی از مزایای  تحلیل داده ها 
آگاهنــد؛ بــرای مثال، می توان گفــت که بیشــتر بانکها برای 
استفاده از چنین تحلیلی در بخشهای مختلف محیط کسب وکار 
خود مانند مشــتریان و ارزیابی میزان بدهیهــا، رغبت زیادی 

دارند. 
بسیاری از مراکز مدیریت ســرمایه گذاری، از الگوریتمهای 
پیچیده تحلیل داده ها در مبادله های خود اســتفاده می کنند؛ و 
برخی نیز اعتقاد دارند که بخش بیمه )صنعت بیمه( در استفاده 
از تحلیل داده ها به منظور پیش بینی رویدادهای آینده، پیشگام 

است.
حسابرســان داخلی شــرکتها هم از اهمیــت تحلیل داده ها 
آگاهند. در واقع، در ســاده ترین وجه ممکن برای توصیف این 
موضوع، حسابرسی مبتنی بر داده ها عبارت است از جمع آوری 
و پردازش حجم  گســترده ای از اطالعــات، و تجزیه و تحلیل و 
مقایسه این اطالعات با شواهد دورن سازمانی و برون سازمانی 
برای کشف حقایق جدید درباره ســازمانها و شرکتها. بنابراین 
می توان گفــت که امروزه رویکــرد جدیدی با عنــوان  تحلیل 
داده ها و اطالعات به وســیله بسیاری از شــرکتها و سازمانها از 
جمله بانکها، شــرکتهای بیمه  و... انجام می گیرد که هر کدام 
هدفهای متفاوتی در استفاده از این نوع تجزیه و تحلیل دارند. 

امروزه، حسابرســان با اســتفاده از رویکرد نوین حسابرسی 
مبتنی بر داده ها، انبوه داده های ارائه شــده از سوی سازمانها را 
مورد بررســی قرار می دهند. یکی از روشــهای مورد استفاده 
حسابرسان در انجام حسابرسی مبتنی بر داده ها، روش  تحلیل 
داده ها اســت. بنابراین، می توان گفت که استفاده حسابرسان 
از ابــزار تجزیه و تحلیل و رویکردهای نوین مانند حسابرســی 

تهیــه و ارائه اطالعات مالی در صورت وجود یک کمیته حسابرســی 
داخلی ضعیف، ممکن است پیامدهای زیادی را به همراه داشته باشد. این در 
حالی است که جریمه های قانونی و مجازات شرکتها به سرعت در حال افزایش 
است )جریمه: بین 2 تا 5 درصد از کل درامد متوسط شرکت(. از سوی دیگر، 
زیانهای ناشی از سوءرفتارها )مانند معامله های خودسرانه(، برای شرکتها دو 
برابر شــده است؛ به عنوان مثال، جرایم یادشــده در ایاالت متحد برای سال 

2015، مبلغ 1/35 میلیارد دالر براورد شده است.
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مبتنی بــر داده هــا، باعث بهبــود و افزایش ســطح عملکرد 
می شود.

همزمــان بــا تأکید بــر اهمیت  تحلیــل داده هــا، می توان 
ادعا داشــت که کیفیــت منابع اطالعاتی قابل دســترس برای 
حسابرســان در حسابرســی مبتنی بر داده ها، به  طــور درخور 
توجهی افزایش یافته است. هم اکنون، شرکتها به دلیل رعایت 
الزامهــای قوانین و مقررات مربوط به تهیــه و ارائه اطالعات 
انبــوه و بــا کیفیت باال، حجــم گســترده ای از اطالعات را در 
مخازن اطالعاتی گردآوری می کنند که ضمن دسترسی به این 
اطالعات، آنها را در اختیار حسابرســان قرار دهند. این عمل، 
توانایی بســیار زیادی به حسابرسان می بخشد تا در حسابرسی 
مبتنی بر داده ها و با استفاده از  روش تحلیل داده ها، به مقایسه 

شواهد درون سازمانی و برون سازمانی با یکدیگر بپردازند.
بدین ترتیب، ارزش حجم انبوه اطالعات ارائه شده از سوی 
ســازمانها برای فرایند حسابرســی مبتنی بر داده ها به وضوح 

آشکار می شود. 
بنابراین، بانکها می توانند با استفاده از ارائه حجم انبوهی از 
اطالعات با کیفیت باال که به وســیله حسابرسان و با استفاده از 
روش حسابرسی مبتنی بر داده ها اطمینان دهی شده اند، برای 
ورود به بازارهای ابزار مشتقه به مزیت رقابتی دست پیدا کنند 
و شرکتهای بیمه  نیزامکان پیدا می کنند که میزان قابل استناد 
بودن گزارشــهای قانونی و نظارتی خود را با دیگر شــرکتهای 

هم صنعت  مقایسه کنند. 

ضرورتتسریعدراجرایحسابرسیمبتنیبر
دادهها

اگرچه ارزشــهای فرایند حسابرســی داخلی مبتنی بر داده ها، 
به طور فزاینده ای در حال شــکوفا شدن است، بررسیها نشان 
می دهد که در عمل، به ندرت از حسابرسی مبتنی بر داده ها در 

فرایندهای حسابرسی داخلی استفاده می شود.
دلیــل ناتوانــی در پیاده ســازی و اجرای ســامانه ای که 
داده های انبوه را تهیه و ارائه کند، به موارد گوناگونی بستگی 
دارد و این دالیل در صنایع مختلف، متفاوت اســت. برای 
مثال، در شــرکتهای بیمه نبود استانداردی یکپارچه درباره 
کیفیــت و حجم داده های موردنیاز ایــن صنعت، نگهداری 

اطالعات ثبت شــده برای یک دوره زمانی طوالنی )به طور 
معمول، بیش از 50 ســال(، باعث شده است که دیدگاهی 
واحد در زمینه داده ها در صنعت بیمه وجود نداشته باشد. در 
بخش مدیریت سرمایه گذاری )شــرکتهای سرمایه گذاری( 
نیز بررسی سابقه سرمایه گذاریهای انجام شده نشان می دهد 
که سرمایه گذاریهای کمتری در زیرساختهای مربوط به ابزار 
نویــن اطالعاتی و مخازن داده ها، انجام شــده اســت. در 
بخش بانکداری هم سرمایه مورد نیاز به طرحهای اجرایی 
جدیــد اختصاص می یابــد و کمتر صرف این دســت موارد 

می شود. 
اگر از واحد حسابرســی داخلی پرســیده شــود که چرا روند 
استفاده از روشهای نوین مانند حسابرسی مبتنی بر داده ها کند 
است، به احتمال زیاد پاسخ خواهند داد که باید خود را بیشتر با 

قوانین و مقررات رایج تطبیق دهند.
 امروزه، پیاده سازی رویکردهای جدید در حوزه اطالعات، 
برای بیشتر و احدهای حسابرســی داخلی عملی دشوار به نظر 

می رسد.

اجرایرویکرددادهمحور)شروعبادادهها(
جالب توجه اســت که به احتمال زیاد، امروزه بزرگترین چالش 
پیش روی ســازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی، تنشــهای 
بــاالی محیط  کاری کارکنان ســازمان، دسترســی نداشــتن 
به ســرمایه مورد نیاز و یا نبود زیرســاختهای مورد نیاز برای 
اســتقرار ســامانه ای داده محور نیســت؛ بلکــه چالش اصلی 
ســازمانها، کیفیت داده های سازمان اســت. به همین دلیل، 
توصیه می شــود سازمانها با بررســی و کنترل کیفیت داده ها، 
راهبــرد و حاکمیت خــود را اجــرا کنند و با رعایــت قوانین و 

امروزه، حجم گســترده ای از اطالعات گرداوری می شــود و 

شرکتها نیز می توانند به آن دسترسی داشته باشند. همین اطالعات 

باعث شده است که حسابرسان در انجام حسابرسی مبتنی بر داده ها 

برای مقایســه و تطبیق ایــن اطالعات، بیش از پیش به شــواهد 

درون سازمانی و برون سازمانی دست پیدا کنند.
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مقررات مورد نیــاز درباره داده ها و اطالعات، این چالشــها را 
پشت سر بگذارند.

همانطور که اشــاره شــد، قوانین جدید شــرکتها را ملزم به 
ارائه اطالعات انبوه با کیفیت باال کرده است و به همین دلیل، 
حرفه حسابرســی به منظور بهبود عملکرد حسابرسی، از روش 
 تحلیل داده ها برای استفاده در حسابرسی مبتنی بر داده ها بهره 
می برد؛ اما پرسشهایی در این زمینه به وجود می آید که عبارتند 

از:
• چه اطالعاتی مورد نیاز است تا گردآوری و گزارش شود؟ 

• آیا چنین اطالعاتی درخور اتکا و به موقع است؟ 
• آیا چنین اطالعاتی مناسب و هدفمند است؟ 

• آیا چنین داده هایی قابلیت رهگیری و تأییدپذیری دارند؟ 
در بیشــتر موارد، جواب این پرسشها منفی است. سازمانها 
به سرعت متوجه خواهند شد که اطالعات مورد نیاز، متناقض، 
پراکنده و حجیم است و کنترل داده ها و نظارت در تهیه آن باید 

پایدار و پیوسته باشد.
همچنیــن، ســازمانها بایــد در نظر داشــته باشــند که 
به کارگیری ابزار و روشــهای جدیدی مانند  تحلیل داده ها، 
نیازمنــد مجموعــه ای از مهارتهای متفاوت در مقایســه با 

روش حسابرسی داخلی سنتی است. 
البتــه، ممکن اســت تحقــق این مهــم در بانکها، 

شرکتهای بیمه و مراکز مدیریت سرمایه گذاری، نیازمند 
اســتخدام متخصصان فناوری اطالعات، تحلیل گران 
مالی و متخصصان علوم ریاضی باشد تا این که رویکرد 
داده محور به درســتی اجرا شــود و مورد اســتفاده قرار 
گیــرد. مدیریت نیز باید از این رویکــرد حمایت کند و 
بیــش از پیش بر مبنای رویکرد داده محور تمرکز یابد؛ 
در واقع، مدیریت باید پشتیبان اجرای چنین راهبردی 

باشد.

تسهیلدراجرا
خوشــبختانه، بسیاری از موانع اشاره شده در پیاده سازی 
رویکردهــای نویــن اطالعاتی و حسابرســی مبتنی بر 
داده هــا را هم اکنون می توان در اجــرا نادیده گرفت و یا 
حــذف کرد. رویکردها و ابزار نوین به این معناســت که 
قابلیــت   تحلیل داده ها در کســری از زمان و به وســیله 
سامانه های مناسب و یکپارچه، مقدور باشد تا سازمانها 
به ســطحی باارزش و قابل اطمینان از آگاهی نسبت به 

آنها، دست یابند.
امروزه، پیشــرفتهای حوزه فناوری اطالعات موجب 
می شــود تا در عمــل از برخی پیچیدگیهــای داده ها که 
شرکتها هنگام جمع آوری و تحلیل با آنها مواجه هستند، 

تمرکزبرعملکردحسابرسانبخشها

کاهشعملکرد

ابزارجدیدپردازشگربرای

آزمونمعاملههایغیرمعمول

آزمونهایکنترلیخودکار،براساس

نحوهعملاستانداردهایحسابرسی

زمانصرفشده

براساسقضاوت

زمانصرفشدهبراساس

کنترلهایمعامالتیو

انجامآزمونهایمحتوابهوسیلهحسابرس

رخدادهایمالیغیرمعمول

)آسیبپذیری،محاسبهو

اندازهگیریوارزشیابی(

رخدادهایمالیمعمول

)خریدوپرداختوجه،

سفارشودریافتوجه(

استقرارابزارحمایتیتجزیهوتحلیلبرایافزایشفراینداطمینانبخشی
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کاســته شــود. در واقع، برخــی از ســازمانها، از جمله 
مؤسسه حسابرســی کیپیامجی (KPMG) اکنون از 
روشــهای جدیدی اســتفاده می کنند که توانایی رصد و 
نظارت بر تمامی داده ها را فراهم و ارتباط داده های بااهمیت 

را کشف می کنند.
 تجســم چنین فضایی به مدیران سازمانها  کمک می کند 
تا بتوانند داده ها را از همه زوایا مشاهده و پیگیری کنند؛ این 
امر خود موجب افزایش گســتره دید آنها نســبت به داده ها و 
ایجــاد انگیزه کافی بــرای اجرای راهبردهــا و رویکردهای 
جدیدی مانند حسابرســی مبتنی بر داده ها با استفاده از ر وش 

تحلیل داده ها می شود.
همانطور که اشــاره شــد، امروزه ابــزار و فناوریهای 
جدیــدی در حوزه  تحلیــل داده ها و اطالعــات در حال 
ظهور اســت که در عمل باعث می شــوند تا شــرکتها و 
ســازمانها بتوانند عملکردشــان را در زمینه جمع آوری و 
  تحلیل داده ها بهبود بخشــیده و زمینه ای را برای اجرای 
رویکردهــای نوینی مانند حسابرســی مبتنی بر داده ها، 
مهیا ســازند تا افزون بر افزایش سطح اطمینان داده های 

جمع آوری شده، از خطر جرایم نظارتی نیز بکاهند. 
در همین راســتا، می توان ذکر کرد که در سال 2014، 
بیــش از 12 میلیــارد دالر در حوزه شــرکتهای فناوری 
مالــی، ســرمایه گذاری شــده اســت. بســیاری از این 
ســرمایه گذاری ها در زمینه حل و فصــل چالش ادغام و 
تجزیه  و تحلیل داده ها و کنترل بخشــهای خدمات مالی 

متمرکز انجام شده اند.

تعییناولویت
هم اکنون، چالش اصلی شرکتها عبارت از داده های انبوهی 
اســت که باید به منظــور رعایت قوانین و مقــررات تهیه و 
با اطمینــان باالیی ارائه کنند. در همین راســتا، اســتفاده 
از رویکردهــای نوینی ماننــد حسابرســی مبتنی بر داده ها 
می تواند باعــث کاهش پیامدهایی مانند جریمه های قانونی 
و پیامدهای مالی ناشی از کنترلهای داخلی ضعیف شود؛ به 
همین دلیل، به شــدت بر این باوریم که مدیران شرکتهای 
ارائه دهنده خدمات مالی و دیگر شــرکتها، باید حسابرســی 
مبتنی بر داده ها را همــراه با راهبرد  تحلیل، در اولویت خود 

قرار دهند.
از ابزار جدید ارائه شده در زمینه جمع آوری و تجزیه و تحلیل 
داده ها به منظور حسابرســی مبتنی بر داده هــا، می توان به 
استفاده از رویکردهای نوینی اشــاره کرد که می تواند نتایج 

زیر را به همراه داشته باشد:
• معامله های غیرمعمول را شناسایی کند، 

• در حوزه هایــی کــه کنترلهــای داخلی ضعیف اســت یا مؤثر 
نیســت، ســازمانها می توانند از طریق ارزیابــی دوباره محیط 

کنترلی، اطمینان بخشی را افزایش دهند،
• اقدامهایی به منظور کشف تقلب در شرکت اجرا کنند، و 

• شیوه ارزشگذاری داراییها را به چالش بکشند.
این تواناییها در تطابق با رویکردهای گفته شده و استقرار 
رویکردهای نوین در حوزه داده ها و اطالعات در سازمانها 
به عنوان بخشی از فرایند تبدیل داده ها، باید منافع رقابتی 
درخور  توجهی را برای سازمانها ایجاد کند. سازمانهایی که 
قــادر به انجام چنین اقدامهایی نیســتند، باید تالش کنند 
که خود را از چرخه های واهی شــامل بررسیهای قانونی، 
جریمه ها، آسیب پذیری شــهرت و مسائلی از این دست، 

خارج و از آن دوری کنند.
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ابزار و رویکردهای نوین، به این معناست که امروزه می توان 

داده ها را به وسیله سامانه های مناسب و یکپارچه )اطالعاتی(، 

به صورت موشکافانه ای تجزیه وتحلیل کرد؛ این امر می تواند در 

مدت زمانی کوتاه، درک واقعی و باارزشی را از داده ها در ذهن 

ایجاد کند.


