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مقدمه
بــا توجــه به محیط تجاری در حــال تغییر و پیچیدگی روزافزون، کارکنان شــرکت نه تنها باید دانش و مهارت حرفه ای مورد نیاز را داشــته 
 .(Wang et al., 2015) باشــند، بلکه باید بتوانند دانش خود را به صورتی انعطاف پذیر برای اســتفاده در محیط در حال تغییر وفق دهند
ران وبر (Ron Weber) در مقدمه کتاب خود با عنوان »حسابرســی سیستمهای اطالعاتی«، بر این مطلب تأکید کرده است که حسابرس 
باید در کسب وکار از مشتری برتر باشد )بهرامی، 1392(. در دهه اخیر که فناوری در حال تغییردادن دنیای کسب وکار بوده است، متأسفانه 
حسابرســان از این تغییر عقب مانده اند. فریب دادن حسابرســان با مدارک ســاختگی، امضای جعلی،  توضیح هــای دروغین و مواردی از 
این  گونه، برای مدیران بنگاه یا واحد تحت رســیدگی، بسیار ساده شده اســت )نریمانی و سپهرام، 1386( و حسابرسان برای جلوگیری از 
مشــکالتی که برشمرده شد، باید از روش شناسی های مطرح آگاهی کافی داشته باشــند. ابتدا به توضیح مختصری از این روش شناسی ها 

می پردازیم.
روش شناسی بورك و هورتون 

روش شناسی نگاشت اطالعات1 فرایندی گام به گام به منظور کشف، نگاشت )تهیه نقشه( و ارزیابی منابع اطالعاتی سازمان فراهم می کند. 
در روش شناسی بورک و هورتون (Burk & Horton, 1988)، چهار مرحله اصلی وجود دارد : 

تبیین روش شناسی و نحوه اجرای 

حسابرسی اطالعات در سازمان

	 دکتر عسگر پاك مرام، ابراهیم رستم نژاد، مریم مهرانی
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1- پیمایش : پایگاه منابع اطالعاتی سازمان به وسیله پرسشنامه 
و مصاحبه با کارکنان تهیه می  شود؛

2- هزینــه/ منفعت: هزینه اســتفاده و ارزش منابع اطالعاتی 
شناخته  شده به  دست می  آید؛

3- تحلیل: منابع ســطح ســازمان به وســیله نگاشــت منابع 
اطالعاتــی منفرد بــه ســاختار، وظایف و مدیریت ســازمان 

شناسایی می شوند؛ و
4- ترکیب )ســنتز( : نقاط قوت و ضعف منابع اطالعاتی برای 
دستیابی به هدفهای سازمان مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد.

روش شناسی اورنا
  (Orna,برخالف روش شناســی قبلــی، روش شناســی اورنا
 (1999 ;1990بــر اهمیت تحلیل ســازمانی تأکید دارد. این 

روش شناسی دربرگیرنده ده مرحله است: 
1- تحلیل مفهوم اطالعات در حوزه کسب وکار،

2- اطمینان از حمایت و وجود منابع مورد نیاز برای انجام کار،
3- دریافت قول همکاری از کارکنان سازمان،

4- برنامه ریزی برای انجام کار، 
5- انجام بررسی و استخراج یافته ها،

6- تفسیر یافته ها، 
7- ارائه یافته ها،

8- پیاده سازی تغییرات،
9- پایش تأثیرها، و

10- تکرار چرخه بررسی اطالعات.
درکنار وجود نقاط قوتی همچون تحلیل سازمانی و استخراج 
جریان اطالعات در این روش شناسی، می  توان به نقاط ضعفی 
مانند نبود ابزار و روشــهای مورد نیاز برای انجام برخی مراحل 

اشاره کرد.
روش شناسی بوچانان و گیب  

 (Buchanan & Gibb, بوچانان و گیــب  روش شناســی 
(1998 رویکــردی باال به پایین مانند رویکــرد اورنا دارد؛ اما با 

مراحل گسترده تر و ابزار معرفی شده بیشتر.
در این روش شناسی پنج مرحله وجود دارد: 

1- ترویــج: منافع اجرای بررســی اطالعات به اطالع همگان 
رســیده و از تمایــل همکاری آنان اطمینان حاصل می شــود. 

همچنین یک پیمایش اولیه در سازمان انجام می گردد؛

2- شناســایی: اجــرای تحلیلی باالبه پایین همراه شــناخت و 
استخراج منابع و جریان اطالعات؛

3- تحلیــل: تحلیل و ارزیابی منابع اطالعاتی شناخته شــده و 
تنظیم یک برنامه اجرایی؛

4- محاسبه: تحلیل منفعت/ هزینه برای منابع اطالعاتی؛ و
5- ترکیب: گزارش بررسی انجام شده و ایجاد راهبرد اطالعات 

سازمان.
از اشــکالهای این روش شناسی می توان به نبود عمق کافی 

آن اشاره کرد.
روش شناسی هنزل

روش شناســی هنــزل (Henczel, 2001) کــه بــه هر دو 
روش شناســی اورنا و بوچانان  و گیب شباهت دارد، دربرگیرنده 

هفت مرحله  است:
1- برنامه ریزی برای انجام کار،

2- جمع آوری داده،
3- تحلیل داده ها،
4- ارزیابی داده ها،

5- توصیه ها،
6- به کارگیری توصیه ها، و

7- انجام مستمر فرایند بررسی اطالعات.
این روش شناسی راهنمای عملیاتی ندارد؛ ولی هم فهرست 
کاملــی از منابــع اطالعاتــی به دســت می دهد و هــم جریان 

اطالعاتی را استخراج می کند.

روش شناسی 5مرحله ای
در این مقاله، یکی از روش شناســی های حسابرسی  اطالعات 
در قالب مطالعه های موردی تشــریح و بررسی می شود که در 
مقایسه با دیگر روش ها، ابزار و فرایند حسابرسی در آن بسیار 
کاربردی است. یکی از موارد درخور توجه در این روش شناسی ، 
تعیین محدوده و کاربردی کردن فرایند حسابرسی، با توجه به 

نیازها و اولویت های سازمان است.
روش شناســی  بوچانان و گیب )2008(، 5  مرحله را شــامل 
می شــود و هــر مرحله به نوبه خــود به چند گام تقســیم  بندی 
شــده اســت. گامهای مطرح در هر مرحله را می توان با توجه 
به شــرایط و اولویت های سازمان حسابرسی شونده، حذف و یا 
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حسابرسان باید در مهارتهای فناوری اطالعات

متخصص باشند تا از عهده وضعیت های مختلف 

حسابرسی برآیند

در هم ادغام کرد؛ به نحوی که نتیجه های به دست آمده قابلیت 
اجرا داشته و به بهبود سازمان در زمینه مورد نظر صاحبکاران، 

منجر شود. 
در قسمتهای بعدی، مراحل اجرای این روش شناسی  با ارائه 
ابزار و نمونه های عملی از آن تشــریح می شــود. مراحل این 

روش شناسی  عبارتند از:
• ترویج، 

• شناسایی،
• تحلیل،

• محاسبه، و
• جمع بندی.

در ابتدای حسابرســی اطالعات در سازمان، باید در مرحله 
اول )شــروع مرحلــه ترویــج( یک بررســی کلی از ســازمان 
انجام و محدوده اجرای حسابرســی مشــخص شود. محدوده 
حسابرســی، نه به وسیله حســابرس بلکه به وســیله سازمان 
مخاطــب، مشــخص می شــود و رویکــرد و روش شناســی 
براســاس آن اجرا می گردد. اگرچه این مسئله موجب می شود 
که تمــام مراحل روش شناســی به طور کامل اجرا نشــود، اما 
شــرایط یادشــده این اطمینان را ایجاد می کند که حسابرسی، 
الزامهای سازمان مخاطب را براورده  کند. در ضمن، حذف این 
فرصت که حســابرس محدوده حسابرسی را بر اساس اقتضای 
روش شناسی به جای الزامهای ســازمان مخاطب تعیین کند، 
نوعی اعتبار در نتیجه های حاصل شده ایجاد می کند. موضوع 
مهم دیگــر در مورد این روش شناســی، محدودیت زمانی در 
انجام حسابرسی است که در بیشتر موارد منجر به حذف مرحله 
چهار )محاســبه( و ادغام مراحل و گامها در هم می شــود )در 

این مقاله از پرداختن به مرحله محاسبه صرف نظر شده است(.
ترویج

این مرحله شامل 3 گام است:
1- گام اول، برگزاری همایش به منظور بیان و انتقال مأموریت 

حسابرسی اطالعات به کارکنان،
2- گام دوم، ارسال نامه شــروع کار از طرف مسئول بخش به 

کارکنان برای تشویق به همکاری و ایجاد تعهد، و
3- گام سوم، بررسی مقدماتی سازمانی به وسیله حسابرس.

به خاطر محدودیت زمانی، در برخی موارد ممکن است  گام 
اول انجام نشــده و گام دوم به طور مستقیم شروع شود؛ با این 
فرض که انجام این گام تا حد زیادی گام اول را پوشش خواهد 
داد. برای مثال، سناریوی زیر را می توان برای این مرحله بیان 

کرد:
“به دلیــل محدودیــت زمانــی، گام یك و دو در هــم ادغام و 
به وســیله نامه الکترونیکی نامه شروع کار برای همه کارکنان 
ارسال شد که در آن، مأموریت و مزایای حسابرسی اطالعات 
بیان و حســابرس معرفی و همچنین زمانبندی کار به صورت 
کلی ارائه شــده بود. در این نامه همچنین از داوطلبان دعوت 
شــده بود تا در گروه کاری شرکت کنند. جلسه اول با  اعضای 
گروه کاری که پتانســیل الزم را داشــتند، تشــکیل شــد و با 
بحثهای اولیه با مســئول بخش ادامــه یافت که در کل، یک 
بررســی مقدماتی محسوب می شد. در این جلسه، حسابرس 
ایــن فرصت را پیدا کــرد که ارزیابی مقدماتی ارزشــمندی از 
سطح آگاهی و ارزشمندی اطالعات در میان کارکنان به دست 
آورد. بدین ترتیب، مشــخص شــد که انســجام سازمانی در 
بخش ضعیف اســت )این گونه به نظر می آمد که این بخش در 
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قالب گروه های کوچکی که زیاد هم با هم هماهنگ نیســتند، 
اداره می شــود( و کارکنان به صورت ضمنی به نبود هماهنگی 
و یکپارچگی در سیســتم های اداری و روشهای اجرایی اشاره 

می کردند.”
شناسایی 

این مرحله شــش گام را دربرمی گیرد که در کارگاهها به وســیله 
گروههای کاری تکمیل می شود:

1- تعریف مأموریت، 
2- تحلیل محیطی، 

3- تعریف ساختار سازمانی،
4- تحلیل فرهنگی سازمانی، 

5- شناسایی جریان کلی اطالعات، و
6- شناسایی منابع اطالعاتی.

در این مرحله با توجه به محدوده تعیین شده برای حسابرسی 
و همچنین شــناخت اولیه در مرحله ترویــج، می توان اجرای 
برخی از گامها را مختصر و در برخی موارد، حذف کرد. با توجه 
 ،(Abell, 1980) به  ابزار موجود و توصیه شــده از سوی آبل
تحلیــل ِپســت (PEST) را می توان موفقیت آمیز دانســت 
و بــرای انجام گامهــای اول و دوم به کار گرفــت. گام بعدی، 
تعریف ســاختار ســازمانی اســت؛ طبق نظر بوچانان و گیب 
)1998(، گامی که در آن الگوســازی فرایند انجام می شــود، 
می تواند جایگزین مناسبی برای بیشتر روشهای تعیین ساختار 

سازمانی باشد.
اگرچه ساختار سازمان برای تعریف مجرای تبادل گزارشها 
و ســازماندهی داراییهــای فیزیکــی در یک ســازمان الزم 
است، اما تأکید بیشــتر بر آن می تواند به ایجاد محدودیت در 
جریان مؤثر اطالعــات منجر و به صورت ناخــودآگاه موجب 
شــود که کارکنان تنها در مقیاس محــدودی فعالیت و آگاهی 
داشته باشــند و در نهایت، این امر می تواند ارزش افزوده کلی 
ایجادشده از سوی سازمان را کاهش دهد. اما از طرف دیگر، 
نگرش فرایندی ماورای این محدودیتهای ســاختاری عمل 
می کند؛ به صورتی که موجب شــود در یــک فعالیت تجاری، 
به جریان کار و اطالعات از شــروع تا پایــان آن به طور کامل 
توجه شــود. این امر منتــج به این خواهد شــد که چگونگی 
ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین نواحی جدا از سازمان برای 

رسیدن به هدفهای کلی و رضایت مندی کلی مشتری به طور 
روشن و کامل تشریح و مشخص شود.

بنابراین، مهم اســت که در یک ســازمان نگرش فرایندی 
درک و پذیرفته شــود؛ اگرچــه در این زمینــه  بوچانان و گیب 
)1998( الگوسازی فرایندی را به عنوان رویکردی برای نگرش 
فراینــدی ارائه کردنــد، ولی در این خصوص ابزار مشــخصی 
توصیه نشــده اســت. اما با توجه به روش های موجود، روش 
  (Ould, 1995)(STRIM) الگوسازی فرایندی اســتریم
مناســب اســت. یکی از گامهای مقدماتی در روش اســتریم، 
ایجاد تصویری کلی از سازمان است که در آن فرایندهای سطح 

باالی سازمان شناسایی می شود. 
گام بعدی ایــن خواهد بود که هر فرایند از شــروع تا پایان 
با شناســایی فعالیت های جزئــی، ورودی و خروجی مربوط، 
تحلیل و ترســیم شــود. اما از یك طرف، ایــن گام وقت گیر 
اســت و از طــرف دیگر، محدودیــت زمانی وجــود دارد. در 
نتیجه می توان پــس از اولویت بندی فرایندهای اصلی، یکی 
را انتخــاب و در کارگاهی، تحلیل کرد و بقیه هم در کنار انجام 
مراحــل بعدی و هــم به عنوان یک تمرین از ســوی اعضای 
گــروه کاری تجزیه و ترســیم شــود (Ould, 1995). برای 
اولویت بندی و انـــتخاب فرایـند، سـه مـــوضوع مـهـم باید 

مـدنظر قــرار گیرد:
• ســهم جاری و بالقوه فرایند برای اجرای مأموریت هر بخش 
)بــرای مثال، ارزش افــزوده فرایندهای اصلی در مقایســه با 

فرایندهای پشتیبانی(، 
• منابعی که در  فرایند مصرف و هزینه می شود )برای مثال، آیا 
الزامهای یک منبع و یا اســتفاده بیش از حد آن موجب نگرانی 

می شود(، و
• زمــان، هزینه و تعهــد مدیریت که برای الگوســازی فرایند 
اصلی الزم اســت )برای نمونه، با یک فرایند کوچک یا بزرگ 

الگوسازی شروع شود؟(.
در ایــن گام و گام بعدی، هدفهــا، عوامل کلیدی موفقیت2 
و معیارهای اندازه گیری برای فرایند انتخابی تعیین می شــود. 
گام بعــدی، ایجاد یــک الگوی چرخه حیات3 بــرای فرایند 
انتخابی به وســیله شناســایی زیر فرایندهای درونی است. این 
الگو در چهار مرحله بازنگری و توسعه داده می شود )به صورت 
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بازنگری چرخشی بین مراحل(:
1- شناسایی زیرفرایندها،

2-  شناسایی ارتباط بین زیرفرایندها،
3-  شناسایی ورودیها و خروجیهای اصلی، و
4- شناسایی صاحبان )مسئوالن( زیرفرایند.

 در این گام برای رســیدن به هدفهای حسابرســی، جریان 
اطالعات به عنوان بخشی از این الگوسازی، به شیوه ای شبیه 
به رویکرد جریان گرای4 اورنا )1990( به وســیله شناســایی 
اطالعــات ورودی و خروجی اصلی، جمع بندی می شــود. در 
ادامه، از طریق کارگاهها و با شــرکت کارکنان سازمان، وظیفه 
و فعالیتهای اساســی هر زیرفرایند تشریح و مشکلهای مربوط 
به هر زیرفرایند شناســایی می شــود. این اطالعــات به طور 
معمــول در قالب یــک الگــوی توصیف فراینــد، جمع آوری 
می شود )جدول 1(. در این الگو، توضیحهای متنی برای هر 
زیرفرایند و ســرفصلهای تعیین شده مشخص شده و می تواند 
به عنوان جایگزین و یا پایه ای برای تحلیل و الگوسازی سطوح 

پایین زیرفرایندها باشد.

از طــرف دیگــر، فرض بر این اســت که نیــازی به تحلیل 
راهبردی نیســت و راهبرد تجاری موجود جوابگو می باشد. در 
نتیجه، دیگر دو گام اول مرحله شناســایی انجام نمی شود. اما 
این نکته را باید متذکر شد که حسابرس باید تحلیل مستندهای 
اصلی را برای تأیید راهبــرد و ایجاد یک جهتگیری راهبردی 
جامع انجــام دهد. در این نمونه، حسابرســی باید بر کاربرد و 
جریان اطالعات مـتمرکز شود و در نتیجه،  انجام مصـاحبه های 
تفصیلی و پژوهش ساختارمند الزم است. مصاحبه با رده های 
مختلف مدیران ارشــد به منظور بحث در مــورد وضعیت کلی 
جریان و کاربرد اطالعات )برای مثال، بحثهای شناخت اولیه( 

و شناســایی فرایندهای مربوط، در سطوح باال انجام می شود. 
در این هنگام در صورتی که با محدودیت زمان روبه رو باشیم، 
می تــوان به جــای الگوســازی فرایندها، همانند مــورد قبلی 

به صورت متنی آن را توصیف کرد.
در مرحله بعد برای مشخص کردن جزئیات فرایندها می توان 
مصاحبه های نیمه ساختارمند با کارکنان که در کل مطالب زیر را 

پوشش می دهد، انجام داد:
1- چه اطالعاتی را در شغل تان به کار می برید؟

2- چه موانعی در جمع آوری و در اختیار دیگران قرار دادن این 
اطالعات وجود دارد؟

3- با این اطالعات چه می کنید؟
4- چه اطالعاتی برای همکارانتان فراهم می کنید؟

5- شــغل شــما چگونه از جنبه و نگرش اطالعــات )تغییر در 
جمع آوری و پردازش اطالعات( آسان می شود؟

در ایــن بخش، مطالــب و ایده های حاصــل از مصاحبه ها 
باید با توجه به نگرش فرایندی، با فرایندهای شناسایی شــده 
مربوط تطبیق داده شــود )مصاحبه ها بــا توجه به فرایندهایی 
که در قبل شنـاسایی شـــده، هدایت می شود(. افزون بر این، 
در ایــن بخش اطالعات مربوط بــه فرایندها باید در قالب یك 
چارچوب جمع آوری و ســازماندهی شــود. در جدول 2 نمونه 
ساختاری از جمع آوری اطالعات فرایندها که نسبت به جدول 

1 جامع تر است، ارائه شده است.

پس از این گام، برای به دســت آوردن داده های جزئی تری 
در زمینه کاربرد، جریــان و ارزش اطالعات، می توان تحقیق 
ســاخت یافته ای را به وســیله طــرح و توزیع پرسشــنامه بین 

جدول1- تشریح فرایند )توصیفی(: کد و نام زیرفرایند

فرایند: کد و نام زیرفرایند:

مأموریت / وظیفه فرایند:

فعالیتهای کلیدی )یا زیرفرایندها( که به عنوان بخشی از این فرایند انجام می پذیرد:

مشکالت/ سختی های مربوط به این فرایند:
جدول2- الگوی تشریح متنی فرایند

فرایند:

توصیف:

دوره حیات:

خروجیها:ورودیها:

سایر موارد:

Buchanan & Gibb, 2008 :منبع
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کارکنان با محتوای محورهای زیر انجام داد:
1- مسئولیت اصلی،

2- دیگر فعالیتهای مهم،
3- نحوه ارتباطات،

4- توزیع و تقسیم انجام فعالیت )گفتگو با افرادی که از کامپیوتر 
استفاده می کنند یا با کاغذ سروکار دارند(،

5- اهمیت و قابلیت دسترسی به منابع اطالعاتی،
6- نســبت اطالعاتی که از منابع اطالعاتــی داخلی و خارجی 

دریافت می شود،
7- نســبت اطالعاتی کــه از طریق منابــع اطالعاتی داخلی و 

خارجی ارسال می شود،
8- تجربه  های به دســت آمده دربــاره ســودمندی، فراوانی و 

مشکالت در دریافت اطالعات،
9- تجربه های به دســت آمده دربــاره ســودمندی، فراوانی و 

مشکالت در ارسال اطالعات،
10- موانع جدی در هنگام استفاده یا به اشتراک گذاری اطالعات،

11- کیفیت اطالعات،
12- ترجیح های جاری و آینده، و

13- آگاهی از اطالعات مرتبط با سیاست ها و روشهای اجرایی.
مصاحبه ها در اجــرا، فرصت را برای شــناخت جزئیتر 
فرایندها فراهم می کنند؛ درحالی که تحقیق ســاخت  یافته 
)از طریــق پرسشــنامه( داده های جزئیتــری را در زمینه 
کاربــرد، جریان و ارزش اطالعات فراهــم می آورد که در 
مراحــل بعدی از دیــد آماری تحلیــل و در گزارش نهایی 
به صورت گرافیکی قابل ارائه اســت. با ترکیب نتیجه های 
به دســت آمده از این دو رویکرد، شــناخت جامع و دقیقی 
درباره جریان و کاربرد اطالعات به صورت خالصه مستند 

خواهد شد.
تحلیل

در ایــن مرحله 4  گام وجود دارد که با جمع بندی و ترکیب نتایج 
حاصل از مرحله قبل انجام می شود:

1- ارزیابـی منابع اطالعاتی، 
2- ایجاد نمودارهای جریان داده جزئی تر،

3- ارائه گزارش مقدماتی، و 
4- صورت بندی برنامه های عملیاتی.

از طریــق مصاحبه بــا صاحب فرایند، اطالعــات جزئی در 
مورد هر فراینِد مشخص شــده جمع آوری می شــود تا در مورد 
الگوی فرایند بحث و اعتبارســنجی بیشــتری صورت گرفته و 
منابع اطالعاتی )براساس فهرســت های مقدماتی تهیه شده( 
به طور جامع شناســایی و همچنین جریان اطالعات به صورت 

جزئی تری برای زیرفرایندها الگوسازی شود.
اســاس نمودارهــای تهیه شــده، الگوهای ســاده ورودی/
خروجی شــبیه بــه رویکرد جریان گرا (Orna, 1990) اســت 
و این رویکرد به وســیله بوچانان و گیب )1998( توصیه شــده 

است. 
پــس از ایــن گام، در کارگاههای تشکیل شــده به هر یك از 
منابع اطالعاتی شناسایی شــده براســاس اهمیــت راهبردی 
نســبی و یا میزان اهمیت آنها نسبت به فرایند مربوط، با توجه 
به اظهارنظر شــرکت کنندگان و به صــورت گروهی امتیازی در 

مقیاس1 تا 5 تخصیص داده می شود.
امتیاز 5: منبع اطالعاتی برای فرایند حیاتی است.

امتیاز 4: منبــع اطالعاتی منافع درخور توجهــی برای فرایند 
داشته و یا ارزش افزوده فرایند را افزایش می دهد.

امتیاز 3: استفاده از منبع اطالعاتی به صورت مستقیم به اجرای 
فرایند کمك می کند، ولی یك منبع حیاتی نیست.

امتیاز 2: استفاده از منبع اطالعاتی به صورت غیرمستقیم برای 
اجرای فرایند مفید اســت یا میزان کمك آن برای اجرای فرایند 

ناچیز است.
امتیــاز 1: منبع اطالعاتی در حال حاضر برای فرایند اســتفاده 

نمی شود و یا منافع درخور توجهی برای فرایند ندارد.
تحلیل جریــان اطالعات بــا صاحبان فراینــد، این امکان 
را فراهــم می کند که کاربــرد اطالعات، الزامهــای اطالعات 
و شــکاف در اطالعات ارزیابی شــود. گام بعــدی، ارزیابی و 
جمع بندی مشــکل هایی اســت که از ســوی صاحبان فرایند 
شناسایی شده است و هدف از آن، شناسایی مشکل های اصلی 
جریان اطالعات است که بخش با آن روبه رو می باشد )در قالب 
توضیحها و اظهارهای نوشتاری جمع آوری می شود(. نمونه ای 

از این مشکل ها در سازمان ها عبارتند از:
• سیستم های اطالعاتی گسسته و پیچیده دوباره کاری،

• ورود داده های غیرضروری، 



122

13
94

د 
سفن

8  ا
1 

ره
ما

ش

• پردازش غیرمؤثر داده ها،
• شکاف دانش،

• نبــود استانداردســازی که نتیجــه فرایندهای غیر رســمی و 
برنامه ریزی نشده است، 

• نبود سیاست گذاری رسمی، 
• نبود روشــهای اجرایی و دستورعمل عملیاتی برای مدیریت 

منابع اطالعاتی، و
• فرهنگ غالب استفاده از کاغذ.

ســپس از نتایج این مرحله برای بازنگــری و انجام گامهای 
بعدی، گزارش مقدماتی تهیه شده و بین گروه های کاری توزیع 
می شــود تا برنامه های عملیاتی به منظور شناســایی شــرایط 

مشکل آفرین و ایجاد بهبود تدوین گردد.
برای انجام این گام، بوچانان وگیب )1998( سبك شناســی 
 (Checkland & سیستم های نرم افزاری  چکلند و اسکول
(Schole را به عنوان روشی برای بررسی وضعیتهای پیچیده، 

غیر ســاخت یافته و نامشخص و یا اســتفاده از تحلیل میدانی 
عوامل مؤثر5 مطرح کردند. در اینجا به دلیل محدودیت زمانی 
و همچنین الگوسازی جزئی فرایندها در گامهای قبلی، روش 

دوم توصیه و تشریح می شود.
تحلیل میدانی عوامل مؤثــر، تأثیر مثبت و منفی هر یك از 
عوامل کلیدی موفقیت را که نســبت به هدف راهبردی مربوط 
دارد، نشــان می دهد. این تحلیل از ســه مرحله تشکیل شده 

است:

1- هر یك از هدفها براســاس تخمین تقریبــی گروه از میزان 
تحقــق آنها، روی یــك مقیاس 0 تا 100درصــد نمایش داده 

می شود.
2- نقاط ضعف و قوت عوامل کلیدی موفقیت مربوط براساس 
ارزیابی مشکل ها و فرایندهای شناسایی شده در گام های قبلی 
مشــخص می شــود. برای نمونه، در یك مؤسسه آموزشی به 
منظور هدف »ایجاد مجموعه ای از دوره های آموزشــی برای 
براورد نمــودن الزامهــای مختلف و در حال تغییــر ذینفعان« 
اســتانداردهای حرفه ای به  عنوان نقطه قوت لحاظ شده، ولی 

دانش،  باز به عنوان نقطه ضعف است )شکل 1(.
3- برای هر یك از عوامل کلیدی موفقیت ، نوار سایه  زده شــده 

نشان دهنده میزان نسبی قوت و ضعف در آنها است.
در نهایــت، هر یك از عوامــل کلیدی موفقیت هــا ارزیابی 

می شود تا مشخص شود:
• چرا به عنوان نقطه ضعف اســت )با مراجعه به مشــکل های 

شناسایی  شده(،
• میزان اهمیت تأثیر آن روی هدف مربوط )مشــخص کردن 

اولویتها(، و
• چــه برنامه عملیاتــی برای بهبود الزم اســت )تدوین کردن 

برنامه های عملیاتی(.
خروجی ایــن مرحله )به خصــوص برنامه هــای عملیاتی( 
به منظــور به کارگیری در مرحله نهایی جمع بندی که به وســیله 

حسابرس هدایت می شود، ثبت می گردد.

هنگامی که سازمان می داند 

چه دانشی دارد و به چه دانشی نیاز خواهد داشت

می تواند شکاف های دانشی خود را

به بهترین روش

تعیین و منعکس کند
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چنانچــه در قبل ذکر شــد، شــناخت جریــان اطالعات در 
قالب توصیــف فرایندها بود. با توجه به رویکــرد باالبه پایین 
روش شناســی بوچانان  و گیب )1998( و همچنین در صورتی 
کــه اطالعات توصیفی فرایندها، اطالعــات جامع و دقیقی را 
دربرگیــرد، ارزیابــی جریان اطالعات به طــور طبیعی پیش از 
ارزیابی منابع اطالعاتی صــورت می گیرد. همچنین، با وجود 
ایــن که تحقیق ســاخت یافته تا حدی داده هــای کمی برای ما 
فراهم کرده، ولی این گام در اســاس تحلیل کیفی داده ها را دربر 
 (Miles & Huberman, 1984) می گیرد. مایلز و  هامبرمن
چهار مرحله را برای تحلیل کیفی داده ها ارائه می دهند: تصفیه 
داده، نمایش داده، شناســایی نتایج و نمایش نموداری نتایج. 
در این گام، این چهار مرحله را می توان برای تحلیل کیفی داده 

به کار گرفت.

جمع بندی
خروجی این مرحله با توجه به چارچوب تعیین شــده در ابتدای 
حسابرســی و جمع بندی نتایج حاصل از مرحله تحلیل است. 
یك بخش مشــترك در ایــن مرحله پیشــنهادها و برنامه های 
عملیاتــی وجود دارد که به طور معمــول در قالب الگوی ایرال 
(Ayral) ارائه می شــود )پیشــنهادها و برنامه هــای عملیاتی 

براســاس چهار مقوله مدیریــت، فناوری، سیســتم و محتوا 
دسته بندی می گردد(.

نتیجه گیری
پیشــرفت های اخیــر در فناوری اطالعات و خطر دســتکاری 
اطالعــات با اســتفاده از آن، ممکــن اســت از توانایی حرفه 
حسابرسی پیشی بگیرد و حسابرسان نتوانند از عهده آن برآیند. 

ایجاد مجموعه ای از دوره های آموزشی برای براورد کردن الزامهای مختلف و در حال تغییر ذینفعان

وضعیت فعلی )تخمینی(

٪100٪0

نقاط قوتنقاط ضعف

                                                           سرمایه گذاری

دانش فارغ التحصیالن

                                  ارتباط با صنایع

دانش بازار

                                       موضوعهای مربوط به دوره

دامنه و سطح دوره

استانداردهای حرفه ای

شکل 1- تحلیل میدانی عوامل مؤثر

Buchanan & Gibb, 2008 :منبع
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بنابرایــن، حسابرســان نه تنها بایــد دارای مهارتهای فناوری 
اطالعات باشــند،  بلکه باید در مهارتهــای فناوری اطالعات 
متخصص باشــند تا از عهده موقعیت های مختلف حسابرسی 
برآیند )بهرامی، 1392(. ادغام حسابرسی  و فناوری اطالعات 
منجر به حسابرسی با کیفیت باالتری خواهد شد و احتمال دارد 
گروه حسابرســی با شناســایی ضعف ها و فرصت های فناوری 
اطالعات، خدمات بهتری به صاحب کاران ارائه کند )خدارحمی 
و آزاد، 1386(. هنگامی که سازمان می داند چه دانشی دارد و 
به چه دانشــی نیاز دارد، می تواند شکاف های دانشی خود را به 
 (Calvo-Mora et al., بهتریــن روش تعیین و منعکس کند

.2015)

مزایــای اصلی روش شناســی بوچانــان و گیــب )1998( 
عبارت اســت از ایجــاد ســاختار منطقی برای مراحــل کار و 
ارائه ابزاری جامع و انعطاف پذیــر در تطابق روش با الزامهای 
ســازمان شــرکت کننده در حسابرســی. یکــی از ضعف های 
این روش شناســی، کاســتی در آموزش ســاخت یافته دقیق و 
عمیق آن اســت. اما در این روش افزون بر الگوسازی فرایند، 
جهت گیری به صورتی است که بتوان ابزار مناسبی در هریك از 

مراحل و گام های حسابرسی به کار گرفت.

پانوشتها:
1- Info Mapping 
2- Critical Success Factors
3- Lifecycle Model
4- Flow-based Approach
5- Force Field Analysis  
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حسابرسان نه تنها باید دارای مهارتهای فنی باشند

بلکه

باید در مهارتهای فناوری اطالعات متخصص باشند


