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خانمها و آقایان،
انجمن بین المللی حســابداران رســمی حرفه ای، فرصت پاسخ به درخواســت كارگروه ابزار تحلیل داده های آن هیئت را برای ارائه نظر در مورد »بررسی 
كاربرد روزافزون فناوری در حسابرســی با تأكید بر ابزار تحلیل داده ها«، مغتنم می شــمارد. این انجمن اهتمام آن هیئت در اعتالی كاربرد روزافزون ابزار 

تحلیل داده ها و دیگر پیشرفتهای فناوری مرتبط در زمینه حسابرسی صورتهای مالی را ارج  نهاده و بابت اظهارنظر در این خصوص، خرسند است. 
انجمن ما با بیش از 418 هزار نفر عضو در 143 كشور جهان، بزرگترین مرجع نمایندگی حرفه حسابداری است و دارای تاریخچه خدمت رسانی 
برای حفظ منافع عمومی از ســال 1887 میالدی می باشــد. خدمات اعضــای انجمن ما در عرصه حرفه ای و دربرگیرنــده حوزه های تجاری، 

صنعتی، حسابرسی واحدهای تجاری عام و بخش دولتی، آموزشی و مشاوره است.
با پیشرفتهای چشمگیر فناوری و مقادیر عظیم داده های موجود، درخواسِت اظهارنظر در این زمینه، بسیاری از مسائلی را دربر می گیرد كه امروزه 
حسابرسان در كاربرد ابزار تحلیل داده ها در حسابرسی با آنها روبه رو هستند و شامل گامهایی است كه این حرفه باید بردارد تا بتواند با تغییرهای این 
زمانه پیشرفت كند. كاربرد ابزار تحلیل داده ها در حسابرسی با مزیتهای بسیار خود، فرصت بهبود حسابرسی سنتی صورتهای مالی را به حسابرسان 

خواهد داد. انجمن ما از مضامین كلیدی شناسایی شده در این درخواسِت اظهارنظر كه در برگیرنده موارد زیر هستند، حمایت می كند.

ابزار تحلیل داده ها و حسابرسی صورتهای مالی
كارگروه مشــترك هیئت استانداردهای حسابرســی و كمیته اجرایی خدمات اطمینان بخشی در حال تدوین راهنمای حسابرسی جدیدی است كه 
چگونگی كاربرد ابزار تحلیل داده ها در فرایند حسابرســی را در سطح اساســی و مطابق با استانداردهای فعلی انجمن حسابداران رسمی امریكا، 

بررسی کاربرد روزافزون فناوری
در حسابرسی با تأکید بر

ابزار تحلیل داده ها

ترجمه: سعید سپهرم، محمدعلی عضدی   

متن نامه خانم سوزان كافی (Susan S. Coffey)، معاون اجرایی انجمن 
بین المللی حسابداران رسمی حرفه ای1 به كارگروه ابزار تحلیل داده ها2 
در هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی3 
در رابطه با موضوع »بررسی كاربرد روزافزون فناوری در حسابرسی با تأكید بر 

ابزار تحلیل داده ها«
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نشان می دهد. این راهنما، با حفظ تأكید مستمر بر مفهوم تأثیر 
ابزار تحلیل داده ها، با سند توصیفی شما در مورد چگونگی این 
تأثیر بر تمامی حوزه های مرتبط با حسابرســی )یعنی ارزیابی 
خطر، روشهای تحلیلی، آزمونهای محتوا و آزمونهای كنترل(، 

همسو است.
ما نیز معتقدیم كه كاربرد ابزار تحلیل داده ها در حسابرســی 
صورتهای مالی دارای امكان درونی بهبود كیفیت حسابرســی 
اســت. ابزار تحلیــل داده هــا با ارائــه فرصت بــرای تحلیل 
جامعه هــای آماری بزرگتر، به حسابرســان اجــازه می دهد تا 
توجه خود را بر معامله های پرخطرتر متمركز كنند. حسابرسان 
با اســتفاده از فنونی همچون فرایندكاوی، می توانند شــناخت 
عمیقتری از فرایندهای تجاری به دســت آورده و می توانند در 
مورد اثربخشــی عملیاتی كنترلهای داخلــی، رهیافتهایی ارائه 
دهند. حسابرســان باید همواره تردید و قضاوت حرفه ای را مد 
نظر قرار دهند كه این دو موضوع، در صورت اســتفاده از ابزار 

تحلیل داده ها، بهبود پیدا می كنند. 

ابزار تحلیل داده ها و مشکالت مرتبط با آن 
ما معتقدیم كه در مسیر كاربرد ابزار تحلیل داده ها در حسابرسی 
صورتهای مالی، افزون بر مشــكالت شناسایی شــده پیشین، 
مشــكالت دیگری نیز وجود دارند كه به دنبال كاهش شــدت 
برخی از آنها، به ویژه در حوزه های مورد اشــاره در ســند شما 

هستیم و می توانیم مهمترین آنها را چنین برشماریم: 
• تحصیل داده هــا: تحصیل مقادیر زیاد داده و ســروكار 
داشــتن با چنین حجمی از داده هــا، به خودی خود می تواند 
چالش برانگیز باشــد. امكان رویارویی با چنین چالشــی در 
سامانه های جامع اطالعاتی مانند برنامه ریزی منابع بنگاه 
(ERP)، بیش از محیطهای كمتر پیچیده است. انجمن ما 

به وســیله طرحهایی مانند تدوین اســتانداردهای داده های 
حسابرسی كه به استانداردسازی داده های دفاتر كل و معین 
كمک می كند، به این مســائل می پردازد. اســتانداردهای 
داده های حسابرســی، همــان اســتانداردهای غیراجباری 
فناوری اطالعات محســوب می شــود كه می توانند كاربرد 
ابزار تحلیل داده ها در حسابرسی صورتهای مالی را تسهیل 

كنند. 

• گروه های حسابرســی آینده: به هنــگام به كارگیری فنون 
پیچیده ابزار تحلیل داده ها، مهارتهای حسابرسی و حسابداری 
ســنتی باید با كســب مهارتهای نوینی مانند برنامه نویســی، 
علم داده ها )شامل مهندســی نرم افزار و یادگیری ماشین4(، 
الگوســازی داده ها و تحلیل آماری تكمیل شده و بهبود یابد. 
از آنجا كه به دســت آوردن همه مهارتهای الزم برای یك فرد 
چندان عملی نیســت، گروه  های حسابرســی باید دربرگیرنده 

افرادی باشند كه این مجموعه مهارتها را دارند. 
به رغم اینكه از اعضای انجمن حســابداران رســمی امریكا 
انتظار نمــی رود در حد دانشــمندان حوزه داده هــا، اطالعات 
داشــته باشــند، ولی باید مهارتهای اولیه تحلیل داده را كسب 
كنند. آزمون احراز صالحیت حسابداران رسمی در انجمن ما با 
هدف گنجاندن این مهارتها در برنامه درسی رشته حسابداری، 

طراحی شده است.
• كاربرد و اجرا: درخواســت داده های جدید و استفاده از فنون 
جدید، مستلزم ارائه رهنمودهای بیشتری است. بنابراین برای 
ترســیم و تبیین چگونگی تلفیق ابزار تحلیــل داده ها با فرایند 
فعلی حسابرسی، راهنمای ابزار تحلیل داده های حسابرسی از 

سوی انجمن ما تدوین شد.

ابزار تحلیل داده ها و استانداردهای موجود
این انجمن معتقد اســت به رغم اینكه اســتانداردهای فعلی 
جلوی اســتفاده از ابزار تحلیل داده ها را نمی گیرند، استفاده 
از روشــهای نوآورانــه و فن محور را نیز ترغیــب نمی كنند. 
بنابرایــن، امیدواریــم كــه تدویــن راهنمای ابــزار تحلیل 
داده های حسابرسی و پژوهش در حال انجام واحد پژوهش 
ابــزار تحلیل داده ها در این انجمن، مبنایی برای گفت وگوی 
آینده با تدوین كنندگان اســتاندارد دربــاره نقش ابزار تحلیل 
داده ها در حسابرسی و هرگونه پیامد ممكن در استانداردهای 
حسابرسی و رهنمودهای بعدی باشد. ما همچنین معتقدیم 
همكاری با دیگران در این زمینه برای یاری رســاندن به امر 
تدوین استانداردهای بهتر و تداوم ارتقای كیفیت حسابرسی، 

مؤثر است.
بعضی حوزه های مستعد تغییر كه در درخواست اطالعات به 
آنها اشاره شده، با موضوعهای مندرج در راهنمای این انجمن 



84

13
96

ر  
 تی

  8
9 

ره
ما

ش

و طرح رادار5 (RADAR)، ســازگار هســتند. برخی از این 
حوزه های خاص به  این شرح هستند:

• اســتاندارد 520 در زمینــه روشــهای تحلیلــی در 
حسابرسی: دیدگاه هــای متفاوت بسیاری در مورد چگونگی 
تمایــز بین روشــهای تحلیلی، فنون حسابرســی به كمك 
رایانه6 و ابزار تحلیل داده ها ارائه شــده است. استانداردهای 
فعلــی دربردارنده الزامهایی بــرای كاربرد و مفــاد توضیحی 
مرتبط با روشهای تحلیلی و نیز استفاده از فنون حسابرسی به 
كمک رایانه هســتند؛ ولی به طور مشخص در مورد استفاده از 

ابزار تحلیل داده ها بحث نمی كنند.
• استاندارد 520 و 500 در رابطه با اتکاپذیری داده ها: 
مســائل مرتبط بــا اتكاپذیــری داده ها، ماهیــت و میزان كار 
انجام شــده روی اطالعات ارائه شده از ســوی واحد تجاری و 
نیز از ســوی منابع برون سازمانی، نه تنها در مورد ابزار تحلیل 
داده ها، بلكه در مورد بســیاری از رویه های حسابرســی قابل 
كاربرد است. اســتانداردها ممكن است با شیوایی بیشتری به 
توضیح روشهای ضروری اجراپذیر روی داده های داخلی و نیز 

خارجی بپردازند.
• اســتاندارد 500 در مــورد شــواهد حسابرســی: 
اســتانداردهای موجود را می توان به بحث بیشتر برای تعریف 
شواهد حسابرسی از دیدگاه ابزار تحلیل داده ها و اینكه آیا ابزار 
تحلیل داده ها را می توان از شــواهد حسابرسی به حساب آورد 

یا خیر، تعمیم داد. 
• استاندارد 530 در رابطه با نمونه گیری درحسابرسی: با 
توجه به پیشــرفت در قابلیت پردازش داده ها و استفاده از ابزار 
تحلیل داده ها، حسابرســان نیز به رویكرد سنتی نمونه گیری 
محصور باقــی نخواهند ماند. اســتانداردها باید ارزش باالتر 
حاصل از تحلیل صددرصدی یك جامعه آماری با اســتفاده از 

فنون ابزار تحلیل داده ها را مدنظر قرار دهند.
• استاندارد 230 مستندســازی در حسابرسی: باید بدانیم 
كه به هنگام اســتفاده از ابزار تحلیل داده ها، چه نوع مستندهای 
حسابرســی در پرونده حسابرســی باید لحاظ شوند. در خصوص 
اســتفاده از ابــزار تحلیــل داده ها، اســتانداردها بایــد الزامهای 
مستندسازی را تعمیم دهند )به طور مثال، مستندهای الكترونیكی 

در مقابل مستندهای اصلی، سامانه اطالعاتی و غیره(.

در خاتمه باید اعالم كنم كه انجمن بین المللی حســابداران 
رسمی حرفه ای از تالشهای هیئت استانداردهای بین المللی 
حسابرســی و خدمات اطمینان بخشی برای ترویج استفاده از 
ابــزار تحلیل داده ها در حسابرســی صورتهای مالی، حمایت 
می كنــد. انجمن ما ضمــن اعالم موافقت با طــرح فعلی در 
دســت اقدام آن هیئت، حمایت خود از اقدامهای مقرر بعدی 
در رابطه با درخواست ارسال سند، بازخوردهای پیشنهادی را 

نیز بیان می كند.
 همچنیــن، در حــال تدوین ســندی تفصیلی هســتیم 
كــه دربرگیرنده تمامــی حوزه های مرتبط با اســتانداردهای 
حسابرسی اســت كه به منظور تســهیل بیشــتر كاربرد ابزار 
تحلیل داده ها، قابل تجدیدنظر اســت و از هرگونه همكاری 
احتمالی كارگروه ابزار تحلیل داده های آن هیئت، اســتقبال 

می كنیم. 
ضمــن قدردانــی از فرصت تدویــن و ارائه ســند بازخورد 
پیشنهادی خود در زمینه »بررســی كاربرد روزافزون فناوری 
در حسابرســی با تأكیــد بر ابــزار تحلیل داده هــا«، از بحث 
درباره دیدگاه هایمان یا پاســخگویی به هر پرسشی در رابطه 
با دیدگاه های ارائه شــده در این نامه، اســتقبال می كنیم. در 
ضمن، پاسخ به پرسشــهای مشخص شما در پیوست1 ارائه 

می شود.

پیوست1- درخواست ارائه دیدگاه از ذینفعان؛ 
پاسخ به پرسشها 

 انجمن بین المللی حســابداران رســمی حرفه ای، پاســخ به 
پرسشــهای درخواســتی در پروژه »بررســی كاربــرد روزافزون 
فناوری در حسابرســی با تأكید بر ابزار تحلیل داده ها« را به شرح 

زیر اعالم می كند: 
الف- آیا تمامی شــرایط و عوامل موجود و مؤثر بر ابزار تحلیل 
داده ها در حسابرســی صورتهای مالی در محیط تجاری فعلی 

را مدنظر قرار داده ایم؟
تمام شرایط و عوامل در نظر گرفته شده اند. 

ب- آیا فهرست چالشهای تدوین استاندارد، دقیق و كامل است؟
بله، معتقدیم كه فهرست ارائه شده دقیق و كامل است.

پ- برای كمك به طرح در دســت اقــدام كارگروه ابزار تحلیل 
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داده های هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و خدمات 
اطمینان بخشــی، دیدگاه شــما دربــاره راه حلهــای احتمالی 

چالشهای تدوین استاندارد چیست؟
همانگونه كــه در متن نامه نیز بیان شــد، این انجمن درحوزه 
كاربــرد ابزار تحلیل داده ها در حسابرســی، تعــدادی طرح در 
دســت اقدام دارد و امیدوار اســت كه طرحهای مزبور زیربنای 
گفت وگوهای آینده بــا دیگر تدوین كنندگان اســتاندارد درباره 
نقش ابزار تحلیل داده ها در حسابرسی صورتهای مالی و تغییر 
استانداردهای موجود به منظور تســهیل چنین نقشی را شكل 

دهد. 
ت- آیا از نظر شــما، مشاركت برنامه ریزی شده كارگروه یادشده 
درطرحهای فعلی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و 

خدمات اطمینان بخشی، مناسب است؟
بلــه؛ ما با طرحهای فعلی و اقدامهای بعدی یادشــده درســند 

مربوط، موافقیم.
ث- آیــا به جز طرحهای یادشــده در بخش منابع اضافی7 این 
نشــریه، طرحهای دیگری كه در حال حاضــر از آن بی اطالع 

باشیم، وجود دارد؟
 انجمن بین المللی حسابداران رسمی حرفه ای در حال تدوین 
راهنمــای جدیدی درباره ابــزار تحلیل داده های حسابرســی 
اســت كه مكمل راهنمای فعلی این انجمن درباره روشــهای 
ابزار تحلیل داده ها به شــمار می آید )لطفًا توجه داشته باشید كه 
بخش بزرگی از مفــاد راهنمای فعلی به راهنمای جدید منتقل 
خواهد شد(. هدف راهنمای جدید، تبیین چگونگی كاربرد ابزار 
تحلیل داده های حسابرســی در همه مراحل فرایند حسابرسی 

براساس استانداردهای موجود است.
ج- به نظر شــما، قدم بعدی هیئت اســتانداردهای بین المللی 
حسابرســی و خدمات اطمینان بخشــی و كارگروه ابزار تحلیل 
داده ها چه باید باشد؟ برای مثال، اقدامهایی كه این دو نهاد در 

حال حاضر مد نظر دارند، موارد زیر را دربر می گیرد:
1- توجــه ویــژه بــه بازنگــری در اســتانداردهای بین المللی 
حسابرســی كــه تحت تأثیر طرحهــای فعلی ایــن هیئت قرار 

می گیرند؛
2- بررسی بازنگریها در استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 

520؛

3- برگــزاری یــك یا چنــد كنفرانس بــا ذینفعــان عالقه مند 
به منظور بررســی جمعی مسائل و راه حلهای ممكن چالشهای 

شناسایی شده؛ و
4- تداوم تالش به منظور بررســی مسائل مربوط به كاربرد ابزار 
تحلیل داده ها در حسابرســی صورتهــای مالی با رویكردی به 
 سوی مشــورت از طریق تدوین سند گفتگو8؛ پیش از هرگونه 

اقدام رسمی برای تدوین استاندارد.
با مراحل بعدی به شــرح یادشــده موافقیم. افزون بر بررسی 
بازنگریهای صورت گرفته در اســتاندارد بین المللی حسابرسی 
شماره 520، بررسی استانداردهای زیر را نیز پیشنهاد می كنیم:
 (ISA 315 اســتاندارد بین المللی حسابرسی شــماره •
(315: شناخت و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت به وسیله 

شناخت واحد تجاری و محیط آن؛ و
 (ISA 330 اســتاندارد بین المللی حسابرسی شــماره •

(330: واكنش حسابرس در برابر خطرهای ارزیابی شده.

پانوشتها:
1- Association of International Certified Professional 
Accountants (AICPA)
2- Data Analytic Working Group (DAWG)
3- International Auditing and Assurance Standard Board 
(IAASB)
4- Machine Learning 
یادگیــری ماشــین به عنوان یكــی از شــاخه های وســیع و پركاربرد هوش 
مصنوعی، به شیوه های تنظیم و اكتشاف شیوه ها و الگوریتمهایی می پردازد 

كه براساس آنها، رایانه ها و سامانه ها توانایی و یادگیری پیدا می كنند.
5- Rutgers AICPA Data Analytics Research Initiative 
(RADAR)
ابتكار مؤسســه انتشاراتی روتگرز و انجمن حســابداران رسمی امریكا برای 

تحقیق در ابزار تحلیل داده ها است. 
6- Computer Assisted Audit Techniques (CAAT)
7- Additional Resources
8- Discussion Paper
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