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مقدمه
پیشــرفتهای فناوری و راهکارهای جدید نرم افزاری به حسابرسان امکان می دهند تا از طریق انواع روشهای جدید، با تحلیلگری 
داده های حسابرســی درگیر شــوند. از جمله این روشــها، کاوش مجموعه بزرگی از داده های مرتبط حسابرسی از منابع داخلی و 
خارجی اســت که شواهد حسابرسی مورد اســتفاده در ارزیابی ریسک، روشهای تحلیلی، روشهای محتوایی و آزمونهای کنترل از 

طریق آن به دست می آید.
این راهکارها مزایای زیادی برای حسابرسی دارند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش کیفیت حسابرسی: گروه های حسابرسی با اســتفاده از روشهای تحلیل داده ها، می توانند تحلیل داده های صاحب کار در 
فرایند حسابرســی را زودتر شــروع کنند، رویکرد حسابرسی متناســب با فعالیتهای صاحب کار طراحی کنند و حسابرسی باکیفیت تری 
به همراه شــواهد حسابرســی مرتبط تر، انجام دهند. همچنین، این روشــهای پیشــرفته تر، بــا فرایند پویا و آینده نگرانه شناســایی 
ناهنجاریها، روندها، همبســتگیها و نوسانها، همخوانی دارد و حسابرسان را به سوی مواردی سوق می دهد که احتمال ریسک وجود 
دارد. افزون بر این، اجرای آزمونهای تراکنشــها روی کل جمعیت داده ها، به جای محدود کردن آزمون به چند نمونه، به حسابرســان 
اجازه می دهد مجموعه بیشتری از داده های مرتبط حسابرسی را بررسی کنند و از اینرو، شواهد حسابرسی با کیفیت تری به دست آورند.
• افزایش اثربخشــی حسابرسی: ممکن اســت تحلیلگری داده ها برای ارزشیابی و ارزیابی ســریع حجم باالیی از اطالعات 
اســتفاده شــود و ممکن است به درک بهتر واحد تجاری و ســامانه های آن منجر گردد. این روشــها به حسابرسان اجازه می دهد 
به جای تمرکز بر کار حسابرســی در پایان ســال، آزمونهای مکرری را در فواصل کوتاهتر به انجام رسانند. انجام مستمر آزمون و 
پایش داده ها به شناسایی بهتر ریسک، ارزیابیهای کنترلی صحیح تر و ارائه به موقع و مرتبط تر گزارش حسابرسی منجر می شود.

• بهبود ارائه خدمات به صاحب کار: حسابرسان همواره هنگام ارتباط با صاحب کاران باید آیین رفتار حرفه ای و الزامهای استقالل 
را رعایت کنند. در صورت رعایت این الزامها، اســتفاده از تحلیلگری داده ها ممکن اســت نســبت به حسابرسی سنتی صورتهای 
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مالــی تاریخی، ارزش افزوده بیشــتری ایجاد کند. تحلیلگری 
داده های حسابرســی ممکن است فرصتهای منحصر به فردی 
برای دریافت بینش بیشــتر از ارزیابی ریســک و کنترل ایجاد 
کنــد. تبادل اطالعات بــا صاحب کاران تقویت می شــود؛ زیرا 
مشکالت شناسایی شــده در فرایند حسابرسی زودتر مشخص 
می گردنــد و صاحب کاران می توانند شــاهد تحلیــل داده های 
روزانه شــان به روشهای جدید باشند که این امر، امکان نگاهی 
تــازه و فرصتی بــرای درک اطالعات خودشــان از دیدگاهی 

متفاوت را فراهم می سازد.
با توجه به اهمیت منافع تحلیلگری داده های حسابرســی 
بــرای افــراد شــاغل در حرفــه، مؤسســه های حرفه ای 
که  کوچک ومتوسط1 و سازمانهای حرفه ای حسابداری2 
از اعضای خود حمایت می کنند، کانون آموزش حسابرسی 
به مدرســان3، ایده ها و پیشنهادهایی در این خصوص ارائه 
کرده انــد و همچنین به بحث دربــاره برخی نکته های مرتبط 
پرداخته اند که هنگام سروکار داشــتن با تحلیلگری داد ه های 
حسابرســی، بــرای حسابرســان مفیدنــد. کانــون آموزش 
حسابرســی به مدرســان، بخشــی از برنامه اتحادیه اروپا با 
عنوان مســیر اروپا: برنامه اصالح حسابداری و تقویت 
نهــادی(REPARIS) اســت که از ســوی مرکــز اصالح 
گزارشــگری مالی زیر نظر بانک جهانی ارائه شده و مدرسانی 
از کشورهای آلبانی، بوسنی وهرزگوین، بلغارستان، کرواسی، 
استونی، کوزوو، مقدونیه، مونته نگرو، رومانی و صربستان در 
آن حضور دارند. آموزش حسابرسی به مدرسان، یک برنامه 
آموزشی با تمرکز بر آموزشــهای کاربردی است که ظرفیت و 
توانمندی مدرسان حسابرسی برای ارائه آموزشی با کیفیت و 
برنامه هــای آموزش حرفه ای مســتمر را باال می برد و به طور 
خاص، بر رفع نیازها و چالشــهای مؤسســه های حسابرسی 
بین المللــی  اســتانداردهای  اجــرای  در  کوچک ومتوســط 

حسابرسی، متمرکز است. 
این مباحث در نشــریه مرکز اصالح گزارشــگری مالی4 
تحت عنــوان »تحلیلگــری داده های حسابرســی: فرصتها و 
نکته ها« خالصه و منتشــر شده اســت. پیامهای اصلی شامل 

موارد زیر است: 
• مؤسســه های بزرگ حسابداری، ســرمایه گذاری های درخور 

توجهی را برای طراحی و ایجاد ابزار و روشهای درون سازمانی 
در زمینــه تحلیلگری داده های حسابرســی شــروع کرده اند. 
هنوز تعداد زیادی از مؤسســه های حسابرسی کوچک ومتوسط 
باید چنین پیشــرفتهایی را ترویج دهنــد و از مزایای آنها بهره 
ببرند. ســرمایه گذاری های هنگفت در زمینه سرمایه انسانی، 
سخت افزار، نرم افزار و همچنین پرورش توانمندیهای اجرایی 

مورد نیاز است.
از ســوی دیگــر، انتظارهــای ســرمایه گذاران، کمیته های 
حسابرســی، مقررات گذاران و دیگر ذینفعان در مورد اســتفاده 
از پیشرفتهای فناوری در حسابرسی، به سرعت در حال تکامل 
هســتند. صاحب کاران، حتی واحدهای تجاری کوچک خود را 
از لحــاظ فناوری به بهترین وجه تجهیز می کنند، منافع حاصل 
از تحلیلگری داده ها را ارج می نهند و بدون شــک انتظار دارند 
تحلیلگــری داده ها و فناوری، در فرایند حسابرســی اســتفاده 

شوند. 
اکنون ضرورت دارد مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط 
پذیــرای اســتفاده از فنــاوری در فرایند حسابرســی شــوند. 
سازمانهای حرفه ای حســابداری می توانند به طرق مختلف از 
شاغالن در حرفه و مؤسســه های حسابرسی کوچک ومتوسط 
حمایــت کنند کــه از آن جملــه، می توان به این موارد اشــاره 
کرد: فراهم کــردن فرصتهای آموزشــی، افزایش آگاهی بین 
صاحــب کاران و ذینفعان اصلی، تهیه ابزار کمکی و رهنمودها، 
تحقیــق دربــاره گزینه هــای ســخت افزاری و نرم افــزاری و 
پیشنهاد آنها شــامل ابزار عمومی تحلیلگری داده ها و حمایت 
از اعضا برای انتقال دیدگاه ها و نظرها و پیشــنهادهای آنها به 

استانداردگذاران ملی و بین المللی.
• امروزه چالشها و پرسشــهای بسیاری در رابطه با تحلیلگری 
داده ها در زمینه حسابرســی مطرح می شــوند کــه به رهنمود 
بیشــتری نیاز دارند و از آن جمله می توان به این موارد اشــاره 
کــرد: امکان آزمــون کل جامعه آماری و چگونگــی برخورد با 
موارد استثنا، متناسب کردن شواهد حسابرسی به دست آمده از 
تحلیلگری داده های حسابرســی در چارچوب الزامهای جاری، 
شفاف سازی رویه های موجود حسابرسی و چگونگی پرداختن 
بــه موضوع یکپارچگــی داده های اصلی استفاده شــده و لزوم 

اعتباربخشی به داده های حاصل از منابع خارجی غیرسنتی.
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اســتانداردهای حسابرســی به احتمــال تکامــل می یابند. 
استانداردگذاران نمی خواهند اســتانداردهای حسابرسی مانع 
نوآوریهای جاری در این حوزه باشــند و در عین حال، بر لزوم 
مالحظه های دقیق پیش از وقوع فرایند اصالح استانداردهای 

حسابرسی، واقفند.
در ســپتامبر 2016، کارگروه تحلیلگری داده ها وابســته به 
هیئت اســتاندارد بین المللی حسابرســی و اطمینان بخشــی، 
مقاله ای برای نظرخواهی با موضوع »بررســی استفاده رو به 
رشــد از فناوری در حسابرسی با تمرکز بر تحلیلگری داده ها« 
منتشــر کرد. این مقاله، ذینفعــان را از ادامه کار در این زمینه 
آگاه می ســازد و از آنها می خواهد دراین بــاره نظر دهند که آیا 
پیــش از تالش بــرای بازنگــری اســتانداردهای بین المللی 
حسابداری در زمینه حسابرسی، تمام مالحظه های مرتبط در 
زمینه تحلیلگری داده های حسابرسی بررسی شده اند یا نه؟  

• حسابرســان همیشه باید پشــتوانه خوبی در صالحیت فنی 
ســنتی داشته باشــند که در حال حاضر، بخش اصلی دروس 
ارائه شــده در دانشــگاه و برنامه های آموزش حرفه ای است. 
با وجــود ایــن، مجموعــه ای از مهارتهای جدیــد در زمینه 
حسابرسی پیشــرفته از نظر فناوری مورد نیاز است. آموزش 
فناوری اطالعات، آمار، و الگوســازی بــرای تکمیل برنامه 
آموزش دانشــگاهی و آموزش حرفه ای حســابداران فعلی و 

آینده، ضروری است. 
ســازمانهای حرفه ای حســابداری می توانند به وسیله ارائه 
فرصتهــای عملی بــرای اعضــا به منظور شــرکت در فرایند 
یادگیــری از طریــق برنامه های آموزش حرفه ای مســتمر یا 
دیگر برنامه های یادگیری متمرکز به منظور پرورش مهارتهای 

جدید، نقش مؤثری در این فرایند داشته باشند. 
• بســیاری از مؤسســه های حسابرســی کوچک ومتوســط، 
نمی توانند ابــزار تحلیلگری داده های متناسب سازی شــده را 
در اختیار داشــته باشند؛ زیرا ســرمایه گذاری در سخت افزار و 

نرم افزار، هزینه بر و فراتر از منابع در دسترس آنهاست. 
چند روش جایگزین مناســب وجود دارد که مؤسســه های 
حسابرسی کوچک ومتوســط می توانند به کار گیرند. این موارد 
عبارتند از: استفاده از خدمات فروشندگان ثالث برای پردازش 
و تحلیــل داده هــا و اســتفاده از پایگاه  داده های ســاده ولی 

قدرتمند که برای حسابرســان طراحی شــده اند؛ مانند امکان 
دسترســی به منابع مختلف داده ای و انجام آزمونهای داده ای 

که خودکار، قابل ردیابی، و تکرارپذیرند. 
• امکان اســتفاده از فنــاوری و به طور مشــخص تحلیلگری 
داده هــا، ممکن اســت فراتر از محدوده حسابرســی ســنتی 
برود. اســتفاده از فناوری، فرصتهایی را برای حسابرســان و 
مؤسسه های حسابرسی کوچک ومتوســط به وجود می آورد تا 
انواع خدمات را برای صاحب کاران و به  روشــهای جدید انجام 

دهند.
حسابرسان هر روز با داده ها سروکار دارند و به دنبال روشهای 
جدیدی برای تحلیل داده ها هســتند که یــک فرایند تکاملی 
طبیعی برای حرفه حســابداری است. در صورتی که استقالل 
حسابداران خدشه دار نشــود، تحلیلگری داده ها ممکن است 
بینش بیشــتری را به حســابرس بدهد، خدمات مشــورتی و 
نظرخواهی ارائه کند، یا حســابرس عهده دار کارهایی شود که 
در برخی زمینه ها، ســطحی از اطمینان بخشــی ارائه کند که 

ریسک صاحب کاران کاهش و امنیت افزایش یابد.
نقش حســابداران نیــز به تدریج از تهیه گزارشــهایی برای 
شــرکای تجاری در حال تغییر است؛ زیرا حســابداران زمان 
بیشتری را برای تحلیل نتایج فعالیتهای شرکت صرف می کنند. 
تحلیل الگوها یا مشکالت بالقوه، همچنین جمع آوری داده ها 
از منابع مختلــف و قرار دادن آنها در یک دســته در مواردی 
که داده ها ممکن اســت همپوشــانی داشته باشــند و الگوها 
ممکن اســت سریعتر شناسایی شــوند، این قابلیت را دارد که 
به ویژه برای بنگاه های کوچک ومتوســط، مفید باشد؛ چرا که 
ایــن بنگاه ها واحد پایش در داخل سازمانشــان ندارند و برای 
دریافت رهیافتهای بیشتر از ریسکهای عملیاتی و رعایت، به 

حسابرسان مستقل و حسابداران اتکا می کنند.

پانوشتها:
1- Small-and Medium-Sized Practices (SMPS)
2- Professional Accountancy Organizations (PAOs)
3- Aduit Training for Trainers (Audit ToT)
4- Center for Financial Reporting ReForm (CFRR) 
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