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کاوشی در
 استفاده روزافزون از 
فناور ی در حسابرسی

با
 تأکیدی  بر ابزار تحلیل داده ها

دالیل توجه روزافزون به كاربرد تحلیل داده ها و 
پیشرفت فناوریهای مرتبط در حسابرسی

حسابرســان بــرای کمک به اعتباربخشــی در مــورد صورتهای 
مالــی که دربــاره آن گزارشــگری می کننــد، نقش کلیــدی ایفا 
می کننــد. حسابرســِی باکیفیــت، موجــب ثبــات مالی اســت. 
هیئــت اســتانداردهای بین المللی حسابرســی و خدمات 
اطمینان بخشــی (IAASB)، در جایــگاه تدوین کننده جهانی 
اســتانداردهای حسابرسی، مســئول حفظ منافع عمومی است تا 
با تدوین اســتانداردها و رهنمودهایی برای حسابرسان، دستیابی 
به حسابرســی باکیفیت تر را تســهیل کند که این مســئله، سبب 
ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی بیشــتری بــه صورتهای مالی و 

گزارشگری مالی شرکتها خواهد شد.
تغییراتــی در چگونگــی اجــرای حسابرســی در تاریخ حرفه 
حسابرســی وجود داشــته که ناشــی از تحولها و دگرگونی محیط 
فعالیت شــرکتها و محیط انجام حسابرســی بوده اســت. شرکتها 
پیــش از رویکرد کنونی حسابرســی مبتنی بر خطر، در محیطی با 
پیچیدگی بســیار کمتر فعالیت می کردند. در نتیجه، حسابرســی 
با روشــهای دســتی و با آزمون حجم باالیی از اطالعات اساسی 
صورتهای مالی و بدون هیچ گونه تأکید درخورتوجهی بر ماهیت و 

حدود خطرهای تحریف بااهمیت، انجام می شد.
رویکرد حسابرسی مبتنی بر خطر در طول زمان و بر اثر عوامل 

زیر، تکامل یافته است:
1- حجم بــاالی معامله ها به نحوی که حسابرســان توان آزمون 

همه معامله های صورتهای مالی را نداشتند؛
2- پیچیدگی فزاینده؛

3- تدوین مقررات جدید ناشی از ناکامیهای بسیار زیاد شرکتها؛ و
4- محدودیتهای فناوری. 

حسابرســی مبتنی بر خطر بــر ماهیت و حــدود خطر تحریف 
بااهمیت برای هر کار حسابرســی تأکیــد دارد و بر درک کنترلهای 
داخلی ایجادشــده از سوی واحد تجاری و در صورت لزوم، کسب 

ترجمه: سعید سپهرم، محمدعلی عضدی   
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شواهد حسابرســی از آزمونهای اثربخشی حسابرسی مانند 
کنترلهای داخلی، بیشتر متمرکز می شود.

تغییرات فناوری با سرعت بسیار زیادی رخ می دهند که با 
خود، قابلیت دریافت و تبادل داده ها به شــکل دیجیتال، در 
مقیاس بی سابقه و تقریبًا بی درنگ را به همراه دارد. این امر 
باعث شده تا تمرکز بر داده ها، اعم از ساختاریافته یا نیافته و 
داده هایی که در داخل یا خارج از واحد تجاری تولید شده اند، 
افزایــش یابد. ســامانه های جامــع و قدرتمنــد اطالعات 
دیجیتالی هر روز بیش ازپیش توان مدیریت، تحلیل، تبادل 
داده ها و واکنش به تغییرات مرتبط با این داده ها را داشــته و 
شرکتها به سرعت الگوهای کسب وکار خود را در پاسخ به این 

پیشرفتها، به روشهای نوآورانه ای تغییر می دهند.
انتظارهــای ذینفعان در خصوص اســتفاده از فناوری 
در حسابرســی صورتهــای مالــی، روزبــه روز در حال 
افزایش اســت. پیشــرفت و توســعه فنــاوری، چه در 
زمینه ســامانه های گزارشــگری مالی مورد استفاده در 
ورود، پــردازش، ضبط و نگهداری داده های ارائه شــده 
در صورتهــای مالی و چه در زمینــه ابزار و فنون موجود 
بــرای تحلیــل آن داده هــا، منجــر به ایجاد پرســش 
دربــاره چگونگی تطبیق تحلیل داده هــا با الگوی فعلی 
حسابرسی مبتنی بر خطر از ســوی ذینفعان شده است. 
در برخی کشورها، به ویژه کشــورهایی که اکنون در آنها 
پیشــنهاد و تجدید پیشنهاد برای حسابرسی بیشتر رواج 
دارد، شــرکتها در مــورد توانایی حسابرســان در تحلیل 
داده ها پرس وجو می کنند و در برخی موارد، از حسابرس 
انتظار دارند تا حسابرسی را انجام دهد که شامل استفاده 
فزاینده از فناوری، به ویژه فناوری تحلیل داده ها است. 

ابزار تحلیل داده ها و حسابرسی صورتهای مالی    
امکان افزایش کیفیت حسابرسی صورتهای مالی با استفاده از 
ابزار تحلیل داده ها، وجود دارد. ابزار تحلیل داده ها هنگامی 
که با هدف به دست آوردن شــواهد از حسابرسی صورتهای 
مالــی به کار رود، عبارتســت از علم و هنر کشــف و تحلیل 
الگوها،  انحرافها، تناقضها و استخراج دیگر اطالعات مفید 
از داده های اساسی یا مربوط به موضوع حسابرسی به وسیله 

تحلیل، الگوسازی و تصویرســازی به منظور برنامه ریزی یا 
اجرای حسابرسی1.

استفاده از تردید و قضاوت حرفه ای هنگامی بهبود خواهد 
یافت که حســابرس درکی قوی از واحد تجاری و محیط آن 
داشته باشد. در محیطی با پیچیدگی فزاینده و همراه با حجم 
عظیــم داده ها، کاربرد فناوری تحلیــل داده ها فرصت درك 
مؤثرتــر و عمیقتر واحد تجاری و محیط آن را به حســابرس 
می دهــد و موجب باال رفتن کیفیــت ارزیابی خطر و تقویت 
واکنش حسابرس در برابر آن می شود. دیگر مزایای استفاده 

از ابزار تحلیل داده ها، شامل این موارد هستند:
الــف- افزایــش توانایی حســابرس در جمع آوری شــواهد 
حسابرســی به وســیله تحلیل جمعیتهای آماری بزرگتر، از 
جمله توانایی در گزینشــهای مبتنی بــر خطر از این جمعیتها 

به منظور انجام آزمونهای بیشتر از سوی حسابرس؛ و
ب- رهیافت گســترده تر و عمیقتر حسابرس از واحد تجاری 
و محیط آن که امکان حسابرســی واحد مزبور با اســتفاده از 
اطالعات ارزشــمند اضافی برای اطــالع از ارزیابی خطر و 

عملیاتهای تجاری شرکت را فراهم می کند.
به رغم آشــکار بودن منافع حاصل از کاربــرد ابزار تحلیل 
داده ها، حسابرســان بایــد محدودیتهــای آن را نیز در نظر 
بگیرند. از جمله محدودیتهای یادشده می توان به این موارد 

اشاره کرد: 
الف- حسابرسان باید از داده های مورد تحلیل، به خصوص از 
نظر مرتبط بودن آنها با حسابرســی مورد نظر، درك روشنی 
داشته باشند. تجزیه و تحلیل داده های نامرتبط با حسابرسی، 
داده های بدون کنترل پذیری مناسب، داده های غیرقابل اتکا 
یا داده هایی که منبع آنها )داخلی یا خارجی( نامعلوم اســت، 
می تواند پیامدهای منفی برای کیفیت حسابرسی در بر داشته 
باشــد. تحلیل داده های مرتبط و درخــور اتکا، با وجود ارائه 
رهیافتهای ارزشــمند، همه  مواردی را که حســابرس باید از 

آنها اطالع داشته باشد، فراهم نمی کند؛ 
ب- با توجه به لزوم اســتفاده از قضــاوت حرفه ای در زمینه 
حسابداری و حسابرسی و همچنین مسائل مربوط به تمامیت 
و اعتبــار داده ها، توانایی آزمون صددرصدی جمعیت آماری 
مورد نظر به معنی توانایی حسابرس به اطمینان بخشی بیش 
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از حد معقول یــا تغییر مفهوم اصطــالح »اطمینان معقول« 
نیست؛

پ- در صورتهــای مالی بیشــتر واحدهای تجــاری، مبالغ 
و مــوارد افشــای درخور توجهــی وجــود دارند کــه حاصل 
براورد های حســابداری یا مبتنی بر براوردهای حسابداری یا 
حــاوی اطالعات کیفی هســتند. در ارزیابی میزان معقولیت 
ارزشهای براوردشده و افشــای آن اقالم، قضاوت حرفه ای 
امری ضروری اســت. به رغم اینکه امــروزه فناوری تحلیل 
داده ها دریچه بینشــی وســیعی در برابر حسابرسان گشوده 
اســت، کاربرد آن در حسابرســی صورتهای مالی جایگزین 

ضرورت قضاوت و تردید حرفه ای نخواهد شد؛ و
ت- اســتفاده مؤثر از فناوری می تواند یاریگر حســابرس در 
کسب شواهد کافی و مناســب حسابرسی باشد. با این حال، 
حسابرســان و دیگر ذینفعاِن ممکن، بایــد از اعتماد بیش از 
حد به فناوری برحذر باشــند؛ زیرا ممکن اســت بدون درک 
روشــن از کاربردهــا و محدودیتهــای فناوری، به اشــتباه، 
خطاناپذیــری فناوری را بپذیرنــد )یعنی فکر کنند چون یک 
برنامه نرم افزاری نتایج را تولید کــرده، این نتایج صد درصد 

دقیق  هستند(.

فناوری و استانداردهای بین المللی حسابرسی- 
وضعیت كنونی و احتمالهای آینده

اســتانداردهای بین المللی حسابرسی، کاربرد ابزار تحلیل 
داده ها را نهــی یا ترویج نمی کنند. پیشــرفتهای فناوری 
و افزایــش مرتبط بودن و اســتفاده فزاینده از ابزار تحلیل 
داده هــا در تصمیم گیریها از ســوی واحدهــای تجاری، 
موجب شــده اســت تا هیئت اســتانداردهای بین المللی 
حسابرســی و خدمــات اطمینان بخشــی و ذینفعان آن، 
امــکان تــداوم پاســخگویی اســتانداردهای بین المللی 
حسابرسی به نیازهای کسانی را ارزیابی کنند که در دنیای 
دیجیتالی پرســرعت فعلی به گزارش حســابرس اعتماد 
می کنند. اســتانداردهای مزبور، کاربرد فناوری به وســیله 
حســابرس از راه به کارگیری »فنون حسابرســی به کمك 

رایانه« را می پذیرند.
 با وجود این، ارجاع اولیه این اســتانداردها به فنون مزبور 

در دوران فناوری انجام می شــد که به طور کلی متفاوت بود و 
این فنون، در ســیر تکاملی خود به آنچــه امروزه به آن ابزار 

تحلیل داده ها گفته می شود، تبدیل شده اند. 
در محیــط پرتالطم کنونی باید مرتبط بودن و اســتحکام 
ساختار اســتانداردهای بین المللی حسابرسی تداوم یابد. در 
عین حال، این استانداردها صرفنظر از هرگونه شرایطی، باید 
کماکان برای انجام حسابرسی با عملکرد مناسب قابل استفاده 
باشند )به عبارت دیگر، پایبندی به اصول به جای وابستگی 

به روش فعلی برتری دارد(.
 از جملــه مــوارد ویژه مرتبط با حسابرســی، می توان 
به پیشــرفتهای فناوری اشــاره کرد که زمینه ســاز ایجاد 
ابــزار و شــیوه  های قدرتمند تحلیل داده ها برای کســب 
شــواهد حسابرسی هســتند. در محیط هرچه پیچیده تر 
کنونــی و جمعیتهای آماری بــزرگ از داده های مرتبط با 
حسابرســی، این ابزار و شیوه  های تحلیل داده ها توانایی 
درك کاراتــر و مؤثرتر واحــد تجاری و محیــط آن را به 

حسابرس می دهند.
ابزار تحلیل داده هــا فرصت بروز اثربخشــی حداکثری 
عامل انســانی را فراهم می ســازد. برای مثال، راه حلهای 
متکــی به فنــاوری ممکن اســت زمان صرف شــده برای 
تجزیه و تحلیلهــای دســتی را کاهش دهنــد و در نتیجه، 
حسابرس امکان صرف وقت بیشــتری روی جنبه هایی از 

تحلیلها را دارد که به طور عمده قضاوتی هستند.
 از آنجا که ابزار تحلیل داده ها ممکن است رهیافتهای 
آگاهی بخشــتر و متنوع تری برای حسابرس فراهم کند، 
اســتفاده از ابزار تحلیــل داده ها توانایی حســابرس در 
شناخت روابط و تناقضهای موجود در داده ها را افزایش 
می دهــد و قضــاوت و توانایــی او را در تردیــد بهبود 

می بخشد. 
با این حال، حسابرســان نشــان داده اند کــه در زمینه 
انطباق شــواهد حسابرســی حاصل از تحلیــل داده ها با 
الگوی موجود شــواهد حسابرسی طبق اســتانداردهای 
بین المللــی حسابرســی، دچــار مشــکالتی شــده اند. 
حسابرســان پیامدهای تســری تحلیــل داده های واحد 
تجــاری به صددرصــد جمعیــت آمــاری را مدنظر قرار 
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می دهند؛ برای مثال: 
الف- انجام این کار چگونه ممکن اســت به شــناخت و ارزیابی 

خطر تحریف بااهمیت کمک کند.
ب- آیا ابــزار تحلیل داده ها، افزون  بر کمك بــه ارزیابی خطر، 
ممکن اســت در ارائه شواهد حسابرسی محتوا به کار رود یا خیر 
و اینکه چنین شواهدی فقط حاصل آزمون کنترلها، آزمونهای 
محتــوا یا روشــهای تحلیلی محتوایی )به شــیوه یادشــده در 

استانداردهای بین المللی حسابرسی( است یا خیر؟
پ- آیا استفاده از ابزار تحلیل داده ها تأثیری بر شواهد ضروری 
حاصل از اجرای دیگر روشهای محتوایی حسابرسی )آزمونهای 

محتوا( یا آزمونهای کنترل دارد یا خیر؟

چرا به جای طرح این مباحث، فقط به تغییر 
استانداردهای بین المللی حسابرسی بسنده نمی شود؟ 

پیشرفت و توســعه فناوری در زمینه تحلیل داده ها، همه را به 
چالش می کشد و توجه جدی به احتمالهای آینده در این زمینه، 
مســتلزم داشتن چشــم انداز است. اســتانداردهای بین المللی 
حسابرســی در دوره ای تدوین شــده اند که به لحاظ فناوری، با 
این دوره بسیار متفاوت بوده است. با وجود اینکه استانداردهای 

مزبور چندان قدیمی نیســتند، ولی ســیر تحول پیشــرفتهای 
فناوری در ســالهای اخیر چنان پرســرعت و پرشتاب بوده که 
به تبــع آن، پیش بینی چنین تحولهایی برای دســت اندرکاران 
تدوین و بازبینی این استانداردها، ناممکن بوده است. برخی بر 
این باورند که شــتاب فزاینده تحولهای کنونی و تکامل مستمر 
در عرصه فناوری، ناگزیر به طرح مجدد پرسشــهای اساســی 
همچون چیســتی و بایستگی حسابرســی خواهد انجامید. از 
جمله این پرسشــها این اســت که آیا با توجه به شواهد موجود 
که حاکی از اثربخش نبودن رویکرد فعلی اســتفاده از روشهای 
تحلیل داده ها در تدوین اســتانداردهای بین المللی حسابرسی 

است، آغاز تالشی نوین در این عرصه لزومی دارد؟

پانوشت:
1- این تعریف از تحلیل داده ها به طور عمده براســاس تعریف به کاربرده شده 
در یکی از نشــریه های انجمن حسابداران رســمی امریکا با عنوان »تحلیل 

داده ها و حسابرسی مستمر، نگاه به سوی آینده« است.
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ابــزار تحلیــل داده هــا - تأثیــر بــر كیفیت 

استفاده از ابزار تحلیل داده ها در مجموعه های بزرگتر داده های مرتبط با حسابرسی، بسیار گسترده تر از روشهای تحلیلی سنتی است. 

روشهای تحلیلی برای به دست آوردن شواهد حسابرسی

ارزیابی خطرروشهای تحلیلیآزمونهای محتواآزمونهای كنترل

ابزار تحلیل داده ها


