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نقش رو به رشد ابزار تحلیلگری حسابرسی
در گذشــته، تحلیلگــری در حسابرســی یکــی از حوزه های 
تخصصی فناوری اطالعات (IT) بود؛ اما امروز، این فناوری 
تخصصی به ضرورتی انکارناپذیر و ارزشمند برای ایفای نقش 
در اجرای روشهای حسابرســی تبدیل شده است. بسیاری از 
ســازمانهای حسابرســی درصدد یکپارچه ســازی فرایندهای 
حسابرسی بوده و انتظار دارند که تمامی حسابرسان، توانمندی 

قابل قبولی در کار با فناوری داشته باشند.
می توان گروه گســترده ای از فنون تحلیل را در حسابرسی 
به کار گرفت؛ ولی آن دسته از فنون تحلیل داده ها که مختص 
اجرای برنامه های حسابرســی طراحی می شــوند، نسبت به 
فنونی که جنبه عمومی دارند از مقبولیت به مراتب بیشتری در 

حرفه حسابرسی برخوردارند.
نرم افزارهای تحلیلگری حسابرسی

حسابرســان می تواننــد در حوزه های زیر بــا موفقیت از ابزار 
تحلیلگری حسابرسی استفاده کنند:

بررسیهای تحلیلی

به طــور معمــول، دربرگیرنــده تحلیلهای مقدماتــی از همه 
معامله های انجام شــده طی یک دوره مشــخص است که به 
رهیافتهای بیشــتری درباره  ماهیت فعالیتهای تجاری منجر 
شده و امکان مطالعه روندها و شناسایی ناهنجاریهای موجود 
در معامله هایی را فراهم می ســازد که ممکن اســت تهدیدی 

ممکن برای کسب وکار محسوب شوند.
ارزیابی و آزمون کنترلهای داخلی

این موضوع، دو رویکرد اصلی را شامل می شود:
• بررسی صددرصد معامله ها به منظور پی بردن به اینکه چقدر 
از ایــن معامله ها در چارچوب ضوابط و کنترلهای مقررشــده 

انجام شده است؛ و
• بررســی صددرصد معامله ها به منظور پی بردن به اینکه چقدر 
از این معامله ها بدون وجود هر نوع کنترلی صورت گرفته است.

آزمونهای محتوا

تحلیــل معامله ها )یا یک نمونه آمــاری( برای این منظور که 

بهروشها برای استفاده
 از

ابزار تحلیلگری داده ها در حسابرسی

  ترجمه: علی فرزین بیلندی



125
13

96
ر  

 تی
  8

9 
ره

ما
ش

مشخص شود معامله های انجام شده تا چه اندازه کامل، معتبر 
و درست هستند.

کشف تقلب

تحلیل معامله ها به منظور پی بردن به نشانه های تقلب.
تحلیلهای عمومی و گزارشگری

کاربرد عمومِی تحلیلهای حسابرسی به منظور بررسی صحت 
و ســقم فرایندهای تجاری یا معامله هایی کــه منجر به ارائه 
گزارشــهای حسابرسی می شــود. این گزارشــها، ناهنجاریها 
را نشــان داده و توصیه هایــی برای رفع نواقــص به مدیریت 

می کند.
معامله های مالی و غیرمالی

از تحلیلهــای حسابرســی بارهــا در حسابرســیهای مالی یا 
عملیاتی استفاده شده است. افزون  بر این، ثابت شده است که 
تحلیلهای حسابرســی در حوزه هایی مانند حسابرسی فناوری 
اطالعات و همچنین بررســیهای امنیتــی، یعنی جایی که از 
تحلیل برای تفکیک وظایف اســتفاده می شود، )برای نمونه، 
تفکیک تنظیمهای پیکربندی ســامانه و سوابق دسترسی به 

سامانه(، بسیار کارامدند.
رویکردهای تحلیلگری حسابرسی

از تحلیلگری داده ها در انجام وظایف حسابرســی به دو شیوه 
اصلی زیر استفاده می شود:

شیوه دستی

اســتفاده تعاملی، شــامل رویه هــای موردی در حسابرســی 
کــه ماهیت اکتشــافی و تحقیقــی دارند؛ به منظــور کمک در 
پرس وجــو، آزمون و تحلیــل در انجام یــک موضوع خاص 

حسابرسی.
شیوه خودکار

این شیوه مشتمل بر مجموعه گامهای پیاپی حسابرسی است 
که حسابرس هر وقت خواست، ممکن است بارها آنها را اجرا 
کند. اجرای این شــیوه از تحلیل ممکن اســت به شکل مکرر 

دوره ای، مستمر یا در حالت بهتر، ترکیبی از این دو باشد:
مکرر دوره ای

اجرای دوره ای آزمونهای حسابرسی استاندارد به شکل خودکار و 

به منظور افزایش کارامدی، ثبات و کیفیت عملیات حسابرسی.
مستمر

• اجرای مســتمر آزمونهای حسابرســی اســتاندارد به شــکل 
خودکار و به منظور کشــف اشــتباه ها، صحت و سقم معامله ها 

و استثناهای رخ داده در آنها؛ و
• پایش مســتمر که به موجب آن همه معامله های واقع شده در 
فرایندهای کلیدی تجاری مورد آزمون و رسیدگی خودکار قرار 
می گیرنــد تا از انطباق آنها با کنترلها اطمینان حاصل شــود و 

ناهنجاریها به موقع شناسایی شوند.
ارزش تحلیل داده ها در حسابرسیهای امروزی

مزایای تحلیلگری داده ها به چند مقوله اصلی تقسیم می شود:
بهره وری و صرفه جویی در هزینه ها

مؤسســه های حسابرســی، زمــان مــورد نیاز بــرای اجرای 
رویه های حسابرســی را با به کارگیری ابزار تحلیلگری  داده ها 
به شــکل ملموســی کاهش می دهند. این بهبــود بهره وری 
به معنای آن است که مؤسسه های حسابرسی با کارکنان فعلی 

خود، از قابلیت انجام کار بیشتری برخوردار می شوند.
در بســیاری از موارد، اســتفاده بهنیه از ابــزار تحلیلگری  
حسابرســی ممکن اســت هزینه های ســفر و مأموریت گروه 
حسابرســان را به شــکل درخورتوجهی کاهــش دهد؛ چرا که 
روشــهای حسابرسی ممکن است در دفاتر مرکزی صاحب کار 
انجام شــوند. بنابراین، حسابرســان فقط به مکانهایی ســفر 
می کنند که رویه های تحلیلگری داده ها نشــان دهند که برای 

نمونه، مشکلی در کنترلها وجود دارد.
کیفیت

تحلیلگری حسابرســی باعث می شــود رویه های حسابرسی 
بسیار بیشــتری، به خصوص آزمونهای محتوایی حسابرسی، 
انجام  شــوند. حســابرس می تواند به جای استفاده از قضاوت 
حرفه ای یا نمونه گیری، به آزمودن صددرصد داده های موجود 

اقدام کند.
برای اطمینــان از کیفیت کار در تحلیلگری حسابرســی، 
الزم اســت تا ســوابقی از تمامی تحلیلها نگهداری شــود. 
فناوری اســتقراریافته باید به شــما اجازه  دهد که هر مرحله 
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از تحلیل  را ثبت کنید تا رهنمون حسابرســی جامعی داشته 
باشــید. این قابلیت به ســازمانها اجــازه می دهد تا به طور 
خودکار، رویه ها را موقع وقوع مستند کنند که این به معنای 
کاهــش زمان مورد نیاز برای مستندســازی حسابرســی و 

افزایش کیفیت است.
استقالل

در شــرایطی که از فناوری تحلیلگری داده ها استفاده نشود، 
بسیاری از گروه  های حسابرســی برای دسترسی به داده ها، 
اجرای تحلیلها و اســتخراج گزارشهای موردنیاز، کارشان به 
واحد فناوری اطالعات وابســته خواهند بود. این شــیوه کار 
ضمــن افزایش درخورتوجــه زمان بین اســتخراج داده ها و 
تحلیل آن، نتیجه ای جز کاهش استقالل حسابرس در انجام 
تجزیه و تحلیلهای مورد نیاز نخواهد داشــت. اگر حســابرس 
الزم باشــد ماهیت تحلیلها را شــرح دهد و به برنامه نویس 
واحد فناوری اطالعات گزارش دهد، این مســئله به کاهش 

استقالل او منجر می شود.
با فرض توانمندیهای الزم برای دسترسی و تحلیل داده ها 
به طور مســتقل، حســابرس از کارامدی و استقالل بیشتری 
برخوردار می شــود. توانایی اجرای تحلیل مســتقل در بطن 
ایــن مفهوم قرار دارد کــه »حقیقــت در دل معامله ها پنهان 
شده اســت«. با بررسی مســتقل جمعیت کاملی از داده های 
معامله، حسابرس می تواند به طور مؤثرتری تعیین کند که در 
فرایندهای تجاری چه اتفاقهایی افتاده و می تواند اثربخشی 

کنترلها را بسنجد.
ریسک حسابرسی

اســتفاده از ابزار تحلیلگری حسابرســی، موجب کاهش 
درخورتوجه ریسک حسابرسی می شود. روشهای سنتی 
حسابرسی براساس قضاوت حرفه ای و نمونه گیری های 
آمــاری در آزمونهای محتوا و آزمونهای رعایت اســتوار 
اســت. با وجود این، در صورت استفاده از نرم افزارهای 
تحلیلی، حسابرس می تواند بدون استفاده از نمونه گیری، 
صددرصد معامله ها را رسیدگی کند. این موضوع ضمن 
افزایــش درخور توجه اطمینان به حسابرســیها، موجب 

کاهــش درخورتوجــه ریســک رویه های حسابرســی 
می شود.

 پشتیبانی از نقش در حال تغییر حسابرسی داخلی

نقش حسابرســی داخلی در بیشتر سازمانها در حال گسترش 
است. حسابرســی از رویکردهای سنتی خود فاصله می گیرد 
و بر روشــهایی که امکان دسترســی مســتمر به بخشهای 
حســاس تر و عمــق معامله هــا را فراهم می کنــد، متمرکز 
می شود. حسابرســی و فنون پایشگری مستمر ممکن است 
با ارائه تحلیلهای خودکار که حوزه های پرخطر  حسابرسی را 
مشــخص می کنند، این نقش در حال تغییر را ممکن سازند. 
به جــای ارائه گزارشــهای حسابرســی دوره ای به مدیریت، 
نتایج رویه های پایش و حسابرســی مســتمر ممکن اســت 
به شــکل آنی در اختیار مدیریت قــرار گیرند تا حوزه هایی که 

نیاز به بررسی و واکنش مدیریت دارند، شناسایی شوند.

هفت مرحله کاربردی به منظور تعیین بهروشها 
برای تحلیلگری داده ها

ایجــاد محیطــی اثربخــش بــرای تحلیلگری حسابرســی 
به منظور اجرای بهروشها، به چند مرحله کاربردی نیاز دارد. 
در بســیاری از مواقع، این گامها نادیده گرفته شده که باعث 
سردرگمی، اتالف زمان، دستیابی به نتایجی که مورد انتظار 
نیست و به تعویق افتادن بی دلیل بازگشت سرمایه در فناوری 

می شود.
تصمیم گیــری در مورد اجرای راهــکار کارامد و اثربخش 
تحلیلگری حسابرســی، یک تصمیم تاکتیکی نبوده و بیشتر 
یک تصمیم راهبردی اســت. راهبردی بودن این موضوع، 
ایجاب می کند که مدیریت حسابرســی در هر سازمان، دیگر 
واحدهــا را در تشــریح مطلوب خروجیهای خــود، مدیریت 
تغییرها در فرایندها و توافقنامه ها، طراحی مســیر تحول به 
ســمت تمرکزگرایی بیشــتر و ایجاد روشهای مدیریت شده و 

ایمن برای تحلیلگری حسابرسی، درگیر کند.
گام یک ـ درک نیازمندیها

شناخت آن قســمت از ســازمان که قصد حسابرسی آن 
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را داریــد و همچنین مشــخص کــردن مجموعــه ای از 
فرایندهای تجاری که ممکن است با استفاده از تحلیلگری 
داده ها بررســی شــوند، نیازمندیهای اولیه کار شماست. 
تعیین اهــداف قبل از شــروع کار، موجــب صرفه جویی 
زمانی درخورتوجه در درازمدت می شود و در برنامه ریزی 
برای اینکه به چه منابع داده ای نیاز خواهید داشت، برای 
دسترسی به داده ها با چه کسی همکاری می کنید، و اینکه 
آیا این وظیفه ای اســت که می خواهید در قالب بخشی از 
نظام حسابرسی مستمر خودکار شود یا خیر، به شما کمک 

می کند.
بخشی از کار شما در این مرحله، پاسخ به این پرسش است 
که چه تحلیلهایی در کجا باید انجام شــود؟ امکان استفاده از 
ابزار تحلیلگری حسابرســی در تمام چرخه حسابرسی وجود 
دارد. برای نمونه، اســتفاده از ابزار تحلیلگری حسابرسی در 
برنامه ریزی، آماده سازی، آزمون گیری، ارزیابی و گزارشگری 

را در نظر بگیرید.
استفاده از تحلیلگری حسابرسی در مرحله برنامه ریزی، 
ممکن است در راســتای شناسایی حوزه های پرخطرتر یا 
در راستای پیدا کردن شاخصهایی باشد که معرف عملیات 
غیراســتانداردند. جاهایــی را که خودکارســازی وظایف 
ممکن است در دسترسی به داده ها و آماده سازی استفاده 
شــود، شناســایی کنید. طرح ریزی و اجــرای تحلیلهای 
مورد نیاز و دفعه های آن، به طور عمده وابســته به سطح 
خطرپذیری ســازمان اســت. از قبل تعیین کنید گزارشها 
به چه ترتیبی باید تهیه شــوند و چه کســی این گزارشها 
را دریافت خواهد کرد. حواستان باشد که استفاده کنندگان 
مختلــف، اطالعات را در قالبها و ســطوح جزئی مختلف 

مورد استفاده قرار می دهند.
گام دو ـ درک محیط فناوری 

واحــد فناوری اطالعــات را زودتر وارد فراینــد کنید و با آنها 
همکاری کنیــد تا بتوانید سیســتمهای عامــل، برنامه های 
کاربــردی، و منابــع داده ای مختلف مورد نیــاز را که باید به 
آنها دسترسی داشته باشــید، شناسایی کنید. اگر همکاری با 

واحد فناوری اطالعات را زودتر شــروع کنید، می توانید یک 
معماری فنی شــکل دهید که مناسب الزامهای تحلیلی باشد 
و آن کارایی را که به دنبالش هســتید، در اختیارتان قرار دهد. 
به وسیله تعامل زودهنگام با واحد فناوری اطالعات و توضیح 
اهــداف و دالیل کلــی  از جمع آوری داده ها بــه آنها، متوجه 

سودمندی آنها می شوید.
گام سه ـ تدوین راهبرد تحلیلگری داده

راهبرد شــما در تحلیلگری داده ها، حاصــل طبیعی  تبیین 
نیازمندیهای کلی شماســت. این راهبــرد باید از عناصری 
همچون قابلیت دسترســی داده هــا، توافقنامه های تحلیل 
داده ها، ایجاد فرایندهای تجاری و اســتانداردهای کنترل 
داخلی و بررســی کلی تحلیلگریهای انجام شــده، تشکیل 

شود.
قابلیت دسترســی به داده هــا: واحد فنــاوری اطالعات در 

ســازمانها، مســئول تأمین امنیــت و حفاظــت از داده های 
سازمان اســت و حســابرس برای انجام وظایف خود باید به 
اطالعات دسترسی داشته باشــد. ضرورت کار حسابرس در 
آن است که واحد فناوری اطالعات، کامپیوتر خدمت رسان و 
پایگاه اطالعاتی خاصی را برای گروه حسابرســی قرار داده و 
دسترســی مجاز و امن گروه یاد شده به داده ها را از روی بستر 

سخت افزاری فراهم کند.
توافقنامه هــای تحلیل داده ها: ضروری اســت کــه از تکرار 

داده هــا در محلهای مختلــف تا حد ممکن اجتناب شــود. 
تکرار داده ها چالش ذخیره ســازی آنهــا را به دنبال دارد و در 
اغلب موارد، کاری غیرضروری است. اگر از فناوری مناسب 
اســتفاده شــود، می توانید داده های مورد نیاز خود را به طور 
مســتقیم از پایگاه داده هــا فراخوانی کنیــد. در مواردی که 
حســابرس به داده های استخراج شــده برای تحلیل در نقاط 
زمانی معین نیاز دارد، می تواند این گونه داده ها را به کامپیوتر 
خدمت رســان انتقــال دهد. اجتنــاب از پیاده کــردن داده ها 
روی دســتگاه های کاربــران، ضرورت مهمی اســت که در 
صورت رعایت نشــدن، موجب ایجاد چالشهایی مانند حفظ 
امنیــت آنها و رعایت نشــدن محرمانگی اطالعات و صدمه 
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به رازداری حســابرس در خصوص منابع اطالعاتی و نتایج 
تحلیلها می شود.

استانداردهای مربوط به فرایندها و کنترلهای داخلی: بخشی 

از راهبــرد تحلیلگــری داده هــا در حسابرســی، باید درک 
از فرایندهــای تجــاری و کنترلهای داخلــی مرتبط را دربر 
گیرد. می توانید با استفاده از ترسیم نمودارهای فرایندهای 
تجاری، به شناســایی منابع داده ای بپردازید که باید به آنها 
دسترسی داشته باشــید تا با تجزیه و تحلیل و مقایسه آنها، 
صحت فرایند را اعتبارســنجی کنید. پس از آن، می توانید 
به شناســایی حوزه هایی بپردازید کــه در آنها احتمال نقص 
کنترلهــای داخلی وجــود دارد )بــرای نمونــه جاهایی که 
فرایندها شامل برنامه های کاربردی یا سامانه  های مختلف 
است(. تحلیلگری حسابرســی ممکن است همانند پلی بر 
شکافهای ایجاد شده در مورد فرایندهای خودکارسازی شده 
عمل کرده و به نگهداری اســتانداردهای کنترلهای داخلی 

کمک کند.
گام چهارم ـ تعریف معماری تحلیلگری حسابرسی

پــس از اینکــه محیط خــود را شــناختید، با واحــد فناوری 
اطالعــات بــرای ایجاد معماری مــورد نیــاز در تحلیلگری 
حسابرسی، وارد کار شوید. برای این امر الزم است که بدانید 

محیط حسابرســی متمرکز و ایمن در کجا برای شــما فراهم 
خواهد شد؟ به چه انواعی از سخت افزار برای ذخیره سازی و 
دسترسی به داده ها نیاز خواهید داشت؟ در حالی که معماری 
تحلیلگری حسابرســی را تعریف می کنید، در آن یک مرحله 
مستندســازی منظور کنید، و محتــوا و قلمرو  مخزن داده ها 
و فرهنــگ داده ها را تعریف کنیــد. الزامهای تعریف مخزن 
داده هــا و فرهنــگ داده ها در طــول زمان بنا بــه اقتضای 
محیط فناوری اطالعات ســازمان تغییر می کنند و الزامهای 
حسابرسی شما نیز متناسب با خطرهای پدیدارشده، اصالح 

خواهند شد.
گام پنج ـ برنامه ریزی برای توسعه  فناوری

ایجاد محیطی متمرکز، امن و مدیریت شده برای تحلیلگری 
حسابرســی، نیازمند هماهنگیها و برنامه ریــزی فعالیتهای 
زیادی اســت. افزون بر اینکــه باید ســخت افزار و نرم افزار 
مربوط نصب و راه اندازی شود، مجوز الزم برای دسترسی به 
سامانه، پایگاه داده ها و فهرست حافظه نیز باید ایجاد شود. 
افزون بر این، نیروها نیز باید در زمینه ســامانه و فرایندهای 

مستند شده، آموزش ببینند.
بــرای اینکه این عناصــر بی نقص و کارامــد کار کنند، 
به شــدت توصیــه می شــود تا ایــن عناصر را شناســایی 
برنامه ریــزی  آنهــا  بــرای  و 
برنامه ای  وجــود  بــدون  کنید. 
بــرای بســط فنــاوری، تأخیر 
طوالنــی در اجــرای عملیــات 
بــود.  انتظــار نخواهــد  از  دور 
بــرای  بهروشــها  به کارگیــری 
استفاده از تحلیلگری داده ها در 
حسابرســی، به همه افرادی که 
از حسابرسی  متعددی  نقشهای 
گرفته تا فناوری اطالعات را بر 
مربوط  داشــت،  خواهند  عهده 
می شــود. وجود هماهنگی بین 
این منابــع اطمینان می دهد که 

با فرض 

توانمندیهای الزم برای

دسترسی و تحلیل داده ها 

به طور مستقل

حسابرس

از کارامدی و استقالل بیشتری

برخوردار می شود
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دسترســی به ســامانه و پایگاه داده ها با نصب و راه اندازی 
ســخت افزار و نرم افــزار مربوط و بــا درک از نحوه آزمایش 

کنترل کنترلهای داخلی، هم راستاست.
ـ  تعیین نقش و مسئولیت در گروه حسابرسی گام شش 

حسابرســی همانند یک ورزش گروهی اســت. اعضای گروه 
حسابرســی هم مثل همه گروه ها بایــد در موقعیتهای مختلف 
بازی کنند. رمز مؤثر بودن و برنده بودن گروه در آن اســت که 

اعضا در جایگاه مناسبی قرار گیرند.
وظایف مشــخصی از گــروه حسابرســی، به لحاظ ماهیت 
کار از جنــس فناوری اســت و بقیه وظایف گروه حسابرســی 
چنین خصلتی ندارند. بــرای ارائه راهکاری که به تحلیلگری 
حسابرسی منجر شود، باید مهارتهای فناورانه گروه خود برای 
دسترسی به داده ها را با واحد فناوری اطالعات همراه و مرتبط 
ســازید. با تعیین منابع فنی در این نقش، خواهید توانست که 
اعضــای کمتر فناورانه گروه خــود را از انجام این گونه وظایف 
آزاد کرده و انرژی آنها را در دیگر زمینه های مســئولیت گروه 
حسابرسی مانند حسابرســی داده ها، مستند کردن فرایندها، 

ارزیابی استانداردها و کنترلها، به کار گیرید.
کســان دیگری هم الزم اســت تا نقشــهایی در حفاظت و 
نگهداری و سرپرســتی عملیات را عهده دار شوند. این نقشها 
کلیدی هستند؛ چون اطمینان می دهند که دسترسی به داده ها 
و نتایج حسابرســی مطابق بــا اســتانداردها و توافقنامه های 
امنیت داخلی اســت و هیچ دسترسی غیرمجازی به اطالعات 
وجــود ندارد. جنبــه سرپرســتی این نقش شــامل مدیریت 
اســتانداردهای حسابرســی و مستندســازی فرهنــِگ لغِت  
متمرکِز داده ها اســت. این نقش بســیار مهم است؛ چرا که با 
گردشــی که در طول زمان بین اعضای گروه حسابرسی وجود 
دارد، اطمینان ایجاد می شــود که یکپارچگی و استمرار نظام 

تحلیلگری حسابرسی، همچنان پابرجاست.
 ایــن نقش، همچنیــن بایــد در برابر رویه هــای اجرایی 
نگهداری و بایگانی کردن داده ها، نه فقط داده های مربوط به 
معامله ها، بلکه داده های مربوط به سوابق فعالیتها و رویه های 

خودکارسازی شده، مسئولیت خاص داشته باشد.
آن دســته از اعضای گروه حسابرســی که از استعداد باالیی 

برای تفکر نقادانه در مســیر اســتفاده از تحلیلگری حسابرسی 
برخوردارنــد، بایــد در خلــق آزمونهــا، استانداردســازی ها و 
بهینه سازی ها استفاده شــوند. با به کارگیری فردی متخصص 
در این نقش، مدیریت حسابرســی می تواند اطمینان داشــته 
باشــد که آزمونهای در حال اجرا و نتایــج آنها از کیفیت باالیی 
برخوردار بوده و موضوعی با عنوان آزمونهای ناســازگار، وجود 

نداشته باشد.
نقش مدیریت حسابرســی، بیشــتر نظــارت و ارزیابی 
عملیات گروه اســت. ارزیابی آزمونها، نتایج و مســتندات 
باید براساس یک روال مشــخص انجام  شود. این مسئله 
اطمینان ایجاد می کند که پوشــش کلی، سازگاری و کیفیت 
حسابرســی در گروه حفظ شــده و اینکه واحد حسابرســی 
به شــکل اثربخشــی عمل می کند. ارزیابی بایــد در تمام 
جنبه هــای راهکار تحلیلگری حسابرســی )از برنامه ریزی 
تا جمــع آوری داده ها بــرای آزمون گیری، گزارشــگری و 

پیگیری(، انجام شود.
گام هفت ـ اجرای یک برنامه آموزشی

در نهایت اینکه باید برنامه ای کارامد برای آموزش و گسترش 
دانش گروه حسابرســی در زمینه اســتفاده از ابزار تحلیلگری 
حسابرســی در کل چرخه حسابرسی، وجود داشته باشد. فقط 
به وســیله یک برنامه آموزشــی و مطالعه هایی جامع و معتبر 
اســت که مدیریت حسابرســی می تواند از موفقیت  اســتقرار 
فناوری تحلیلگری حسابرسی، اطمینان داشته باشد. آموزش 
مؤثر، موجب می شــود که بهره وری گروه در اســتفاده از ابزار 
تحلیلگری حسابرسی افزایش یابد، منحنی یادگیری گروه در 
زمانهایی که از تحلیل داده ها در حوزه های جدید کســب وکار 
اســتفاده  می شــود، کاهش یابد و نرخ بازگشت سرمایه روی 
فناوری، افزایش یابد. این موضوع همچنین منجر به افزایش 
اعتماد به نتایج تحلیلها و تحقق بیشــتر دستیابی به هدفهای 

حسابرسی می شود.
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