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 مقدمه
ایــن مقاله، موضوعی جدید در حرفه حســابداری و زمینــه ای را ارائه می کند که دربرگیرنــده ایجاد داده های 
حجیم و ابزار تحلیلگری داده ها است. امروزه، بخش خدمات مشاوره ای و مالیاتی مؤسسه های حسابرسی از 
به کارگیری ابزار تحلیلگری داده ها در حسابرســی استفاده می کنند و در این زمینه، سرمایه گذاری های درخور 

توجهی را انجام داده اند.
 اگرچه به کارگیری ابزار تحلیلگری داده های حسابرسی اجتناب ناپذیر است، اما به کارگیری وسیع آن با تأخیر 

انجام می شود. 
در این مقاله، کوشــش می شــود نحوه به کارگیری ابزار تحلیلگری در حسابرســی صورتهای مالی و اینکه 

این مسئله چگونه در نحوه اجرای حسابرسی همچون یک عامل تغییردهنده نقش دارد، توضیح داده شود.

 ترجمه: رضا نازی

فرصتها و چالشها
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ابزار تحلیگری داده ها: تغییر دهنده در حرفه حسابرسی
اصطــاح داده هــای بــزرگ و رویه هــای مربــوط بــرای 
تجزیه و تحلیــل داده ها، بیشــتر اوقات به ابــزار تحلیلگری 
داده ها و یا ابزار تحلیگری پیش بینی کننده، اشــاره دارد. در 
نشست ساالنه انجمن حسابداری امریکا (AAA) در اوت 
2014 و در میزگردی با مشارکت پرایس واترهاوس کوپرز 
ایلینویــز  (PricewaterhouseCoopers) و دانشــگاه 

(Illinois)، بر گنجاندن ابــزار تحلیلگری داده ها در برنامه 

درسی رشته حسابداری بحث و تأکید شد.
برای اینکه دانشجویان در رشــته های حسابرسی و مالیات 

قادر به رقابت باشند، باید علم داده ها را بیاموزند.
داده های بزرگ به عنوان موجی در آینده کسب وکارهاست و 
هر ســازمانی که نتواند از ابزار تحلیلگری داده ها استفاده کند، 

به طور قطع در مقابل رقبا وضعیت نامساعدی خواهد داشت.
سازمانهای خدماتی مانند مؤسسه های حسابرسی، در ارائه خدمات 
بهتر و جامع از ابزار تحلیلگری به مشتریان خود در رقابت هستند؛ اما 
هنوز این پرسش مطرح است که آنها این کار را چگونه انجام می دهند.

پرســش دیگر این اســت کــه آیا محوریــت کســب وکار خدمات 
حسابرسی که همان حسابرسی است، از سرمایه گذاری در قابلیتهای 
ابزار تحلیلگری داده ها نفع خواهد برد؟ و آیا ابزار تحلیلگری در نهایت 

بیشتر در دامنه فعالیتهای مشاوره ای مورد استفاده قرار می گیرند؟
هدف از این مقاله

تــوان بالقوه ابزار تحلیلگری داده های حسابرســی برای بهبود 
اجرای حسابرســی به طور کامل بااهمیت است؛ اما چالشهای 
بســیاری وجــود دارد کــه پیــش از به کارگیری گســترده ابزار 

تحلیلگری در حسابرسی، باید بر آنها پیروز شد.
گروه ویــژه فناوریهای نوپدید اطمینان بخشــی کمیته اجرایی 
 (AICPA) اطمینان بخشی انجمن حسابداران رسمی امریکا
نیز مجموعه ای را به تفصیل منتشر کرده است که نشان می دهد 
چگونه ابزار تحلیلگری داده ها را می توان در حسابرســی به کار 

.(AICPA, 2014) گرفت

داده های بزرگ و ابزار تحلیلگری داده ها
 ،(Volume) داده های بزرگ به عنوان اطاعات با: 1- حجم باال
2- سرعت باال (Velocity) و 3- تنوع زیاد (Variety) هستند 

که موجب اثربخشی هزینه ها و شیوه های خاقانه فرایند اطاعات 
.(Gartner, 2013) برای بهبود نگرشها و تصمیم گیریها می شود

ویژگیهــای حجم، ســرعت و تنوع که توصیف کننــده ویژگیهایی 
اســت که داده های بزرگ را منحصر به فرد می کند و بیشــتر اوقات به 
 (Alles & Cray, داده های بزرگ اشــاره دارنــد (3Vs) ســه وی
(2014. بــه هــر حال، داده های بــزرگ باید بــه روش متفکرانه ای 

تحلیل و یا پردازش شونــــد تـا بـــرای تصمیم گیری مــربوط و مفید 
باشــند (Gartner, 2013). در واقع، داده های بزرگ بیشتر به عنوان 
مفهومی همراه با تحلیل داده ها مطرح می شود. برای مثال، داده های 
بزرگ بیشتر در مباحث حســابداری به وسیله انواع تجزیه و تحلیلهایی 
که می توان با اســتفاده از داده ها انجام داد، ماننــد ابزار تحلیلگری یا 
ابزار تحلیلگری پیش بینی کننده، به جای نوع منبع داده ها که می تواند 

متفاوت باشد، تعریف می شود.
از نظر حسابرســان، داده های بزرگ بــه جمع آوری چندین 
نــوع داده کــه می تواند شــامل ترکیبــی از اطاعــات مالی و 
غیر مالی ســنتی، داده های پشتیبان، داده های حسگر، پست 
الکترونیکــی (Email)، مکالمه هــای تلفنــی، داده هــای 
رســانه های اجتماعی و همچنین داده هــای داخلی و خارجی 

.(Alles & Gray, 2014) باشد، اشاره دارد
در ســالهای اخیــر، همــواره دسترســی بــه داده هــای 
کامپیوتری شــده در شــرکتها افزایش یافته است. پیشرفتها 
در ســرعت پردازش، ذخیره سازی ابری و ظهور شبکه های 
اجتماعی، دسترســی بــه داده هــا و ماهیــت داده هایی که 
می توان انباشت کرد و بعد مورد استفاده قرار داد را آسان کرده 
اســت. همزمان، نرم افزارهای به کارگرفته شده برای تحلیل 
حجم زیــادی از داده ها )مانند ابــزار داده کاوی( و همچنین 
ابزار پیچیده تر مصورســازی داده ها، می توانند به طور بالقوه 
توانایی افراد را برای درک سرگذشــت داده ها افزایش دهند 
.(Aicpa, 2014; Capriotti, 2014; Whitehouse, 2014)

رویکردهای تجزیه و تحلیل داده ها، بسیار شبیه به روشهای 
استفاده شــده به وســیله محققــان علمــی در هدایــت کردن 

پژوهشهای تجربی است.
کراولی و والن (Crawley & Whelan, 2014)، فصل 
مشترک روشهای ابزار تحلیلگری داده ها و پژوهشهای علمی 

را تأیید می کنند.
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نحوه برنامه ریزی مؤسسه های حسابرسی برای 
بهره مندی از ابزار تحلیلگری داده ها

ابــزار تحلیلگــری داده هــا، محدوده هــای مهمــی بــرای 
ســرمایه گذاری از ســوی مؤسســه های حسابرســی دارد که 
دراســاس در زمینه مشاوره و مالیات بوده و به تازگی در زمینه 
حسابرســی، بســیاری از شــرکتها انبوهی از داده ها در مورد 
مشــتریان، محیط خارجی )محیط پیرامــون(، رقبا و غیره را 
جمــع آوری می کنند و بیشــتر اوقات نمی داننــد چگونه اقدام 
بعــدی را برای تحلیــل و به کارگیری داده ها بــرای عملیاتی 
کــردن فعالیتهای خود به عمل آورند. بیشــتر مدیران در یک 
بررسی اظهار کرده اند که یکی از بزرگترین چالشهایی که با آن 
روبه رو هستند، این است که چطور داده هایی را که جمع آوری 
کرده اند،  به بهترین نحو تحلیل کنند. بنابراین، بخش خدمات 
مشــاوره ای مؤسسه های حسابرســی به موقعیت مناسبی در 
تحلیلگری داده ها دســت یافته اند که نتیجه ســالها فعالیت و 
تحلیل فعالیتهای واحدهای تجاری است. تحلیلگری داده ها، 
ســالها در زمینه هایی غیر از حسابداری مانند بازاریابی و منابع 
انسانی مورد استفاده بوده است؛ اما به تازگی در مورد داده های 
معامله هــای مالــی و داده های بیرونــی که بــه مدیریت در 
تصمیم گیریهای راهبردی کمک می کند، به کار گرفته می شود. 
اگرچه خدمات مشاوره ای مرتبط با تحلیلگری داده ها فرصت 
رشــد مثبتی را برای مؤسسه های حسابرســی به وجود آورده 
اســت، اما هنگامی که صاحبکار حسابرسی خواستار خدمات 
مشــاوره ای مرتبط با تحلیل داده ها از حسابرس خود می باشد 
 (SOX) 2002 بیشــتر از خدماتی که قانون ساربنز آکسلی -

منع کرده است- مسائلی بروز می کند.
رویکرد اســتفاده از تحلیلگری داده ها در انجام حسابرسی 
از سوی مؤسسه های حسابرســی، متفاوت از به کارگیری آن 
در ارائه خدمات مشــاوره ای اســت. در تحلیلگری داده ها در 
حسابرســی به جای تمرکز بر ارائه نوآوری و رقابت در تحلیل 
بصری برای تحت تأثیر قرار دادن صاحبکار، کوشش می شود 
کارایی و اثربخشی حسابرسی بهبود یابد. سرعت به کارگیری 
تحلیلگــری داده ها در حسابرســی، از دیگــر زمینه ها مانند 
خدمات مشــاوره ای و حســابداری قانونی، آهســته تر است 

 .(Katz, 2014; Whithouse, 2014)

انتظارها از تحلیلگری داده ها 
استفاده از تحلیلگری داده ها در حسابرسی، چهار مزیت اصلی 

به  این شرح دارد:
1- حسابرسان می توانند تعداد بیشتری از معامله ها و رویدادها را 

نسبت به آنچه در حال حاضر رسیدگی می نمایند، آزمون کنند.
2- کیفیت حسابرسی می تواند به وسیله افزایش بینش حسابرس 

نسبت به فرایندهای واحد مورد رسیدگی، افزایش یابد.
3- تشخیص تقلب آسان تر خواهد بود؛ زیرا حسابرسان می توانند ابزار 

و فناوریهایی را که هم اکنون استفاده می کنند، مؤثرتر به کار گیرند.
4- حسابرسان می توانند خدماتی ارائه دهند و مسائلی را برای 
صاحبکاران خود با اســتفاده از داده هــای بیرونی حل کنند که 

فراتر از ظرفیتهای فعلی آنهاست.
در رابطه با مزیت اول، یکی از راه هایی که تحلیلگری داده ها 
موجب بهبود حسابرســی می شــود، افزایش کفایت شــواهد 
حسابرسی )برای نمونه، تعداد مناسب( است. در حال حاضر، 
حسابرســان از الگوی مبتنی بر ریسک و استفاده از نمونه ای از 
معامله ها برای تعیین اینکه مانده حســابها به طور مناسبی ارائه 
شــده اند، اســتفاده می کنند. تحلیلگری داده ها به حسابرسان 
ایــن امکان را می دهد تــا آزمون آثار معامله هــا و رویدادها را 
خودکار کنند و از جنبه نظری، صددرصد جامعه مورد بررســی 
آزمون شــود. به کارگیری تحلیلگری داده ها، بیش از گذشــته 
به حسابرســان امکان می دهد که ریسکها را ارزیابی و روندها 
را به وسیله فرایند حسابرسی شناســایی کنند. یکی از مزایای 
تحلیلگری داده ها در حسابرسی، توانمندسازی حسابرسان در 
ایجاد پایگاه اطاعاتی درباره حسابرســی است که می تواند از 
سالی به سال بعد انتقال یابد. برای مثال، اطاعات مربوط به 
چگونگی حل و فصل معامله ها و رویدادهای غیرعادی در یک 
سال، موجب می شود که حسابرس انتظارهای خود را در سال 
بعد شــکل دهد. در جدول1، مقایســه ای در خصوص نحوه 
استفاده از داده ها در حسابرسی کنونی و نحوه استفاده از داده ها 

در صورت فراگیر شدن تحلیلگری داده ها، انجام شده است.
مزیت سوم تحلیلگری داده ها، تسهیل کشف تقلب است. 
تحلیلگری داده ها، نویدبخش کشــف تقلب اســت؛ زیرا ابزار 
نرم افزاری که حسابرســان را قادر به تحلیــل مجموعه هایی 
بزرگی از داده ها به طور کارامد می کند، هزینه های بسیار پایینی 
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برای مؤسسه های حسابرسی دارند (AICPA, 2014). این 
 (CAATs) ابزار که روشهای حسابرسی به کمک کامپیوتر
خوانده می شــوند، برای مؤسسه های حسابرسی تازه نیستند؛ 
اما به خاطر نپذیرفتن کامل آنها از ســوی حسابرسان، استفاده 
 .(Curtis and Payne, 2014) از آنها محدود بوده اســت
افزایــش دسترســی به داده هــای واحدهای مورد رســیدگی 
به همراه افزایش فشــار بــرای رقابت در فضــای تحلیلگری 
داده ها با دیگر مؤسســه های حسابرسی، نگرش حسابرسان 
را در به کارگیری روشــهای حسابرسی به کمک کامپیوتر برای 

کشف تقلب، تغییر داده است.
مزیــت چهارم تحلیلگــری داده ها در حسابرســی، امکان 
اســتفاده از داده های غیرمالی و داده هــای بیرونی )خارجی( 
در برنامه ریزی بهتر حسابرســی )به ویژه در ارزیابی ریسک( 
و همچنین حسابرســی کارامد حوزه هایی که نیازمند قضاوت 

هستند، مانند ارزشیابی یا تداوم فعالیت است. 
داده های خارجی به طور گســترده تر تعریف می شود و ممکن 
است شامل داده هایی در مورد عوامل و روندهای اقتصاد کان، 

داده هــای صنعت، داده های مربوط به رقبای خاص و داده های 
 .(Liddy, 2014) برگرفته از رسانه های اجتماعی باشد

رسانه های اجتماعی همچنین به واحدهای تجاری امکان کسب 
داده های مربوط به مشتریان، کارکنان، یا قصدهای سرمایه گذاران 
می دهد. داده هــای خارجی را می توان به منظــور تعریف و تعیین 
الگوهایی مورد اســتفاده قرار داد که بتوان رویدادهای آینده، مانند 

اشتباه ها یا ارائه نادرست حسابها را پیش بینی کرد.

چالشهای تحلیلگری داده ها در حسابرسی
به رغــم نویدهــای تحلیلگری داده هــا برای بهبــود کیفیت 
حسابرســی، چالشهای بسیاری در اجرای گسترده تحلیلگری 

داده ها در حسابرسی وجود دارد. 
چالشها در سه گروه عمده قرار می گیرند:

1- آموزش و مهارت حسابرسان،
2- در دسترس بودن، مربوط بودن و درستی داده ها، و

3- انتظارهای تدوین کنندگان و استفاده کنندگان از صورتهای 
مالی.

جدول1- انواع داده های بزرگ و تأثیر آنها بر رویکرد حسابرسی

انواع داده های بزرگ و تأثیر آنها بر رویکرد حسابرسی

نحوه عمل بالقوه آیندهنحوه عمل فعلینوع داده

داده های غیرمالی یا 
سنجه های غیرمالی 

استفاده حداقلی در حسابرسی یا استفاده به همراه قضاوت حسابرس

ابــزار بــرای اجــرای الگوهــا یــا - به کارگیری 
تحلیلگــری پیش بینی کننــده بــرای کمــک به 
حسابرسان در شناســایی ریسکهای کسب و کار و 
حیطه هایی که حین برنامه ریزی، برای کمک در 
کشــف، باید برآن تمرکز شــود و همچنین کمک 

برای ارزیابی تداوم فعالیت توسعه یافته اند.

داده های مالی 
حسابرســان نمونه ای از معامله ها و رویدادها را جمــع آوری و آزمون می کنند و در 

حوزه هایی که با انجام آزمون مشکل است، از قضاوت حرفه ای استفاده می شود
)مانند براوردهای مدیریت(

ابزار می تواننــد صددرصد معامله ها و رویدادها را 
آزمون کننــد. الگوهای غیرمتعارف و غیرمنتظره 
در اطاعــات ارائه شــده واحد مورد رســیدگی، 
شناسایی خواهند شد. این موضوع ما را به سمت 
بررســیهای بیشــتر هدایت خواهد کــرد؛ اگرچه 
به احتمال دربرگیرنده معامله های متقلبانه نیست. 
از قضــاوت حرفــه ای در مراحل بعدی اســتفاده 

می شود.
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در رابطــه بــا چالش اول، حجــم زیاد داده هــا )که بخش 
درخور توجه آن ممکن اســت غیرمالی باشد( ممکن است بر 

قابلیتهای پردازش اطاعات حسابرسان غلبه کند.
مهارتهایی مانند شناســایی الگــو و درک چگونگی ارزیابی 
موارد غیرعادی، در آموزشهای سنتی حسابداری و آموزشها در 
مؤسســه های حسابرسی مورد توجه نیست و بیشتر در سالهای 

متمادی و در حین انجام کار حسابرسی، کسب می شود.
افزون بر آموزش روشــهای تحلیلگری داده ها به حسابرســان، 
رویکردهای متعددی وجود دارد که مؤسسه های حسابرسی ممکن 
است شکافهای موجود در تخصص حسابرسان را تشخیص دهند. 
یــک امکان بالقوه، برون ســپاری بخش عمــده ای از تحلیلگری 
داده هــا به مراکز بیرون از مؤسســه حسابرســی و تنها، قرار دادن 

نتایج در اختیار حسابرسان برای انجام آزمونهای اضافی است.
صرفنظر از رویکردهای انتخاب شــده، فضای تحلیلگری 
داده ها نقش بســیار بااهمیتی را در قضاوت حسابرس نسبت 

به حسابرسی مبتنی بر نمونه دارد.
یک چالش اساسی، نگرش سرمایه گذاران و تنظیم کنندگان 

مقررات به تحلیلگری داده ها است.
سالهاســت که حرفه حسابرســی با فاصله بین انتظارهای 
افراد ذینفع و انتظارها ازآنچه استانداردهای حسابرسی ایجاب 

می کند حسابرسان انجام دهند، روبه رو است.
فاصلــه در انتظارها زمانی رخ می  دهد که اســتفاده کنندگان 
اعتقــاد دارند حسابرســان باید اطمینــان صددرصد دهند که 
صورتهــای مالی به نحو منصفانه ای بیان و ارائه شــده اند؛ در 
حالی که حسابرسان سطح معقولی از اطمینان را بیان می کنند 
که مبتنی بــر آزمون نمونه هایی از معامله ها اســت که کمتر از 

صددرصد رویدادها می باشد. 
تحلیلگری داده ها ممکن اســت فاصله انتظارها را تشدید کند؛ 
زیرا تمایل استفاده کنندگان درخصوص صددرصد اطمینان بخشی، 
ممکــن اســت افزایــش یابــد. ممکــن اســت هیئت مدیــره و 
اســتفاده کنندگان از صورتهــای مالــی از حسابرســان اقدامهایی 
فراتر از اســتانداردها در مورد کشــف تقلب و تعیین بدهیها برای 

آشکارسازی تحریف صورتهای مالی را خواستار باشند.
با حسابرســی متداول و سنتی، حســابرس یک دفاع برای 
شناســایی نکردن تقلــب دارد و آن زمانی اســت که تقلب در 

نمونه انتخابی آنها نباشد. 
چنانچه داده کاوی دربرگیرنده صددرصد نمونه و نشانه ای از 
تقلب در نمونه ها باشد، اما حسابرس به آن توجه نکرده باشد، 

او جایی برای دفاع از عملکرد خود ندارد.
اســتانداردهای فعلی حسابرســی، بدون توجه به رویکرد 

تحلیلگری داده ها در حسابرسی نوشته شده است. 
تدوین کننــدگان اســتانداردهای حسابرســی باید مطابقت 
اســتانداردها با رویکردهای جدید را در نظر بگیرند. بنابراین، 
اســتانداردهایی که براساس آنها حسابرس نتیجه رسیدگیها را 
بــر مبنای نمونه انتخاب می کند، باید به گونه ای تغییر یابند که 
آزمونها مبتنی بر صددرصد رویدادها باشــد و یا اســتانداردها 
به گونــه ای تغییر یابند که بر یکپارچگی داده ها تمرکز داشــته 

باشند.

نتیجه گیری 
این مقاله برخی از چالشهایی را ارائه کرد که بر استفاده وسیع از 
تحلیلگری داده ها در حسابرســی حکایت دارد. انتظار می رود 
با استفاده از تحلیلگری داده ها، کیفیت حسابرسی بهبود یابد. 
موانع زیادی وجود دارد که باید برطرف شــوند. شرکتها برای 
بهبود تصمیم گیریها، ســرمایه گذاریهای درخورتوجهی را در 
داده های بزرگ انجام می دهند و انتظار دارند که حسابرســان 
بتواننــد با اســتفاده از داده هــای بزرگ، کارایی و اثربخشــی 

حسابرسی را بهبود بخشند. 
آموزش دانشــجویانی که در حال ورود به حرفه حسابداری 
هستند و آماده کردن حسابرسان فعلی با مجموعه مهارتهایی 
کــه بتوانند تحلیلگــری داده ها را به طــور کارا انجام دهند، از 
جمله شیوه هایی است که ممکن است هر گونه شکاف موجود 
را کاهش دهــد. بنابراین، تغییر در ســرفصلهای برنامه های 
آموزشــی دانشگاه و آشــنا کردن دانشجویان حســابداری با 
مفاهیم برنامه نویســی و پایگاه داده ها و روشهای تحلیلگری 

داده ها، ضروری است. 
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