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 (HL Mencken) نویســنده معروف طنز، اچ ال منکن
با کنایه اظهار داشــته: “برای هر مشکل پیچیده، پاسخی 
شــفاف، ســاده و غلط وجود دارد.” این مورد ممکن است 
مطابق قواره بســیاری از حرفه های متمرکــز بر امور مالی 
باشد. از خودتان بپرسید، چند مرتبه شما یا گروه های شما، 
در زمانــی که هیچکس امیدی به دســتیابی به یک راه حل 
جامع و کامل نداشــت، به ســرعت به یک راه حل »ساده« 

دست یافتید؟
اگر مؤسسه شــما هنوز با تحلیل علت  بنیادین1 روبه رو 
نشده است، به احتمال فراوان به زودی این اتفاق رخ خواهد 
داد؛ بســیار زود. تحلیل علت  بنیادین یکــی از گروه های 
روش شناسی کالســیک اســت که به عنوان »راه حل یابی 
ساختارمند برای مشــکلها« شناخته می شود. طی نیم قرن 
گذشــته، تحلیل علت  بنیادین، در اَشــکال گوناگون خود، 

در حل مشــکلها در بخشــهایی مانند مهندسی، تولیدی ، 
زنجیره عرضه و ساخت وساز، چیره بوده است.

بــا تغییر اوضاع در قرن 21 میــالدی، این روش به طور 
چشــمگیری دقیق و چندمنظوره شــده اســت. به تازگی، 
این روش به وســیله مؤسسه های بین المللی مشاوره بزرگ 
و همچنین چندین شــرکت پیشــتاز در صنعــت فناوری، 
مؤسسه های بانکداری، بیمه و حسابداری، به عنوان روش 
اصلی کشــف خطاهای منظم و موانع رشد، پذیرفته شده 

است.
امروز به این نتیجه می رســیم که تحلیل علت  بنیادین، 
یکی از داغ ترین موضوعهای دنیای حسابرسی و حسابداری 
است. در حقیقت، همزمان با افزایش مقررات و پیچیدگیها 
در بیشــتر بخشــهای حرفــه  ای، تحلیل علــت  بنیادین، 
روش شناسی کارامدی درخصوص راه حل یابی مشکلها در 
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بین افراد حرفه ای ارشد نسل جدید و اندیشمندان راهبردی 
است. این موضوع درست در سال گذشته با انتشار گزارشی 
از نظرســنجی مجمع جهانی اقتصاد از مؤسســه ها، آشکار 
شد. این گزارش، نشان می  داد راه حل یابی ساختارمند برای 
مشــکلها، هم اکنون مهمترین مهــارت مورد نیاز در محیط 
کار مدرن اســت؛ اگرچه این موضوع نیز آشکار شد که این 

مهارتی است که عرضه آن بسیار کمیاب خواهد بود.
در واقع، تعداد فزاینده ای از مراجع حرفه ای، اکنون حرفه 
حســابداری را تشــویق می  کنند تا از تحلیــل علت  بنیادین 
به عنوان روشــی برای پیشــرفت کلی کیفیت حسابرسی و 
پاسخ به انتظارهای سودبران و مقرراتگذاران، استفاده کنند. 
برای نمونه، همنشینی بین المللی مراجع انتظام بخشی 

مستقل حسابرسی2، این طور بیان می کند:
“به نظــر مــا، تحلیل علــت  بنیادیــن قوی و مســتحکم 
و پیاده ســازی اقدامهــای پاســخگو برای بهبــود کیفیت 
حسابرســی، امری اساسی اســت. ضروریست مؤسسه ها 
فرایندهایی را به کار گیرند که امکان ارزیابی دقیق و به موقع 
برای شناســایی موارد تکراری علت  بنیادین- خواه مثبت یا 

منفی- داشته باشند، و اقدامهای مناسب را انجام دهند.”
از   ،(Sologic) ســولوجیک3  شــرکت  تجربــه  در 
مقرراتگذاران در حرفه های مرتبط، شــنیده شــده اســت 
کــه می گویند: “اگر مؤسســه ای نتواند به مــا بگوید در کجا 
اشــتباهی رخ داده است، دو نتیجه گیری خواهیم داشت؛ یا 
به دنبال سرپوشی مناسب است یا بدتر از آن، مؤسسه هنوز 

نمی داند چرا اشتباه رخ داده است.”
پس تحلیل علت  بنیادین مؤثر به طور دقیق چیســت 
و بابــت کیفیت حسابرســی چه چیــزی ارائه می دهد؟ 
تحلیل علت  بنیادین، فرایندی اســت برای شناســایی 
علل مشکلها یا رخدادها به نحوی که از تکرار پیشگیری 
شود. تحلیل علت  بنیادین بر این اصل استوار است که 
مدیریت مؤثر، مســتلزم چیزی بیش از خاموش کردن 
آتش مشــکلهای در حال گسترشــند و در واقع، یافتن 
راهی برای پیشگیری از آنهاست. تحلیل علت  بنیادین 
ممکن است وســیله  شناسایی روش مناسب، به عنوان 
پیشرفت مســتمر و تصمیم گیری نتیجه بخش مبتنی بر 

شواهد باشد. این روش شناسی، یاری دهنده اشخاص 
حرفه ای به وسیله موارد زیر است:

• شناســایی علتهای زیرین مشــکلها یــا موفقیتهای 
عمده،

• ارائه راه حلهایی با تأثیر فوری و پایدار،
• کمک به ایجاد بهترین روش و کارایی بیشتر،

• انطباق با انتظارها و رهنمودهای مراجع نظارتی،
• ساختن شهرت و تجربه بهتر برای مشتریان،

• ایجــاد فرهنگ مثبت راه حل یابی مشــکل با ریشــه های 
عمیق در مؤسسه،

• گزارشهای خودکار برای شفافیت بهتر و رعایت مقررات، و
• ایجاد یــک مزیت رقابتــی برای موفقیت در کســب وکار 

جدید.
با وجــود این، مؤسســه ها به طور قطع نیــاز دارند که در 
فعالیتهــای تحلیل علت بنیادین کارا باشــند. تحلیل علت 
 بنیادین، اگر به طور کارا اجرا شود، بدون تردید روشی است 
مبتنی بر شواهد و قدرتمند که هزاران دلیل مرتبط با یکدیگر 
را که فرصتهای پنهان در گذشته برای حل مشکلها، اعم از 
کوچک وبزرگ، فراهم ساخته اند، آشــکار می سازد. بیشتر 
این فرصتها، وجهی نظام مند و فرایندگرا دارند؛ در نتیجه، 
توجــه را از افــراد دور می کنند و فرهنگ ســرزنش بیش از 
حد- که منبع اصلی فشــار روانی، فساد داده ها، و کاستی در 
کیفیت کلی است- را کاهش می دهند. برعکس، اگر تحلیل 
علــت  بنیادین به صورت ناقص انجام شــود، نه تنها در این 
زمینه ها غیرکارا اســت، بلکه اقدامها و منابع ارزشمندی را 
در مســیر اشــتباه هدایت خواهد کرد. همانطور که انجمن 
حسابداران خبره انگلســتان و ولز4 در مقاله اخیر خود 
به »بهبود کیفیت حسابرســی« اشاره می  کند: “تحلیل علت 
 بنیادینی که به میزان کافی مســتحکم نیست، ممکن است 
دلیل واقعی علتهای ریشــه ای را شناسایی نکند. اگر علت 
نادرســت شناسایی شــود، درمان نیز اشــتباه انجام خواهد 

شد.”
شرکت ســولوجیک نزدیک به بیست ســال است که در 
حال ارائه آموزش و مشــاوره تحلیل علت  بنیادین در سطح 
جهانی بــا مؤثرترین راه حل یابی مشــکلها و گزارشــدهی 
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نرم افــزاری در بــازار اســت. مدیرعامــل ســولوجیک، 
شــخصی که پیشــینه ای در صنعت خدمــات مالی دارد، 
به سرعت به دنبال اســتفاده از تحلیل علت  بنیادین برای 
تغییر حسابداری و حسابرسی بود. اگرچه بازارهای جدید 
برای تحلیل علت  بنیادین دیده می شــود، اما سولوجیک 
موقعیتی قوی با مقرراتگذاران صنعت مالی و بســیاری از 
سازمانهای پیشتاز در امور بانکی، خدمات مالی و به ویژه 
حسابداری ایجاد کرده  است. در نتیجه، آموزش، توسعه 
و محصولهــای نرم افــزاری برای رویارویی بــا نیازهای 
خاص این بخش ســازگار شــده اســت. امروزه، مربیان 
شــرکت، به واقع بخــش حسابرســی را درک می کنند و 
مطالعات موردی و آموزشهای شرکت از چالشهای واقعی 

حسابداری سرچشمه می گیرد.
یکی از مزیتهای بزرگ تحلیل علت  بنیادین، تشــویق 
کسب وکار به روشهای مبتنی بر شواهد و واقع گرایی است. 
می دانیم هر ســازمانی دارای مشکلهایی است که با تمام 
اَشــکال و اندازه ها دیده می شوند. اما، درواقع مشکلهای 
تکراری است که آنها را عقب نگه داشته است. همچنان 
که ســازمانها پیچیده تر می شــوند، در بخشهای بیشتری 
کار می کننــد و داده های بیشــتری را نگهداری می کنند، 
یافتــن و اســتفاده از راه حلهــا به یک چالــش روزافزون 
تبدیل شده است. شــرکتهایی که فرایند مؤثر و فرهنگ 
تحلیل علــت  بنیادیــن را ایجاد کرده اند، افزون بر ســود 
و کارایــی، بهبود درخور توجهــی در زمینه های متنوعی 
مانند رعایت مقررات و بهبود مســتمر و رضایت مشتری 
دارند. مؤسسه ها به این نتیجه رسیده اند که راه حل یابی و 
تفحص ســاختارمند برای مشکلها، بسیاری از حوزه ها را 

قوت بخشیده و منجر به رشد ناب می شود. 
هنگامی که روشهای تحلیل علت  بنیادین در مؤسسه ها 
نهادینه شــد، دیگر تنها متوجه حل مسئله نیست؛ بلکه 
همچنین به قوت بخشیدن به حافظه شرکتها5 و یادگیری 
نهادی، و فراهم ســاختن صرفه جویی کارایی6 چشمگیر 
در کیفیت، و کاهش اشتباه های تکراری، کمک می کنند. 
بنگاه هایی که فرهنگ تحلیل علت  بنیادین را درون خود 
توســعه می دهند، مجموعه مهارتهایــی برای نیروی کار 

فراهم می سازند که قرارداد انجام کار، حفظ و عملکرد آن 
را دگرگون خواهــد کرد. این روش، بهبود درخور توجهی 
در تفکر مبتنی بر شــواهد، یکپارچگــی گروه، ذهنیت، و 

حافظه شرکتی به همراه می آورد.
شــاید بتوان حرف آخر را با شــورای گزارشگری مالی 

انگلیس به اتمام رساند:
“هــدف اصلی تحلیــل علت  بنیادین، این اســت کــه کیفیت 
حسابرسی را با درک بهتر از چگونگی بهبود کیفیت حسابرسی، 
ارتقا بخشــد. انتظار می رود تمامی مؤسســه هایی که بازرسی 
می شــوند، بهبود مســتمر پیدا کنند، تا اینکه در پایان ســال 
2019، حداقــل 90 درصــد از حسابرســی های بررسی شــده 
350 شرکت برتر اف تی اس یی (FTSE 350)، به عنوان 
حسابرســیهایی ارزیابی شوند که تنها به بهبود کمّی نیاز دارند. 
تحلیــل علت  بنیادیــن مؤثر، باید برای رســیدن به این هدف 

کمک کند.”

پانوشتها:
1- Root Cause Analysis (RCA)
2- International Forum of Independent Audit Regu-
lators (IFIAR)

3- شــرکت بامســئولیت محدود ســولوجیک، مجموعه ای اســت که 
دفتر اصلــی آن در ایاالت متحد امریکا واقع شــده و دارای نمایندگی 
در سرتاســر دنیا اســت. این شرکت بیش از بیست ســال تجربه ارائه 
خدمات راه حل یابی مشکلها در سرتاسر دنیا را دارد. آموزش، نرم افزار 
و خدمات را برای کمک به حل مشــکلهای چالش برانگیز و پرهزینه و 
جلوگیــری از تکرار آنها فراهم می کند. ســولوجیک از تحلیل منطقی 
برای شناســایی و اصالح علتهای نظام مند رویدادهای درخور توجه و 

بااهمیت استفاده می کند.
4- Institute of Chartered Accountants in England 
and Wales (ICAEW)

5- حافظــه ســازمانی (Organizational Memory) که گاهی 
اوقات حافظه نهادی یا شــرکتی نیز نامیده می شــود، مجموعه  ای از 

داده ها، اطالعات و دانش ایجادشده طی عمر یک سازمان است.
6- صرفه جویــی کارایــی، صرفه جویی هایی هســتند که بــا عملیات 
سازمانی بهتر، استفاده بهتر از اطالعات و فناوریهای ارتباطی، تجهیز 

بهتر داراییها و … بودجه ها را کاهش می دهند.
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