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فرایندکاوی
در

حسابرسی
علی ابراهیمی کردلر  	

زینب خاک نجاتی   

مقدمه
 فراین��دکاوی اب��زاری جدید و نویدبخ��ش برای تحلیل منظ��م داده های 
ثبت ش��ده به وس��یله سیس��تم برنامه ریزی منابع بنگاه1 است. با توجه 
به فراگیر ش��دن سیس��تم برنامه ریزی مناب��ع بنگاه در ش��رکتهای بزرگ 
و متوس��ط،  فراین��دکاوی روش��ی را به منظ��ور بهره گی��ری از حجم انبوه 
داده ه��ای جمع آوری  و ذخیره ش��ده ارائ��ه می کند که منجر به شناس��ایی 

چگونگی اجرای  فرایندها در این شرکت ها می شود.
تمرک��ز اصل��ی  فراین��دکاوی ب��ر  فراین��د تجاری اس��ت که عب��ارت از 
»مجموع��ه ای مش��خص از فعالیت های تجاری که نش��ان دهنده مراحل 

مورد نیاز برای دستیابی به هدف تجاری است«، می باشد. 
تش��خیص و تحلی��ل  فرایندها برای روش��های تجاری نوی��ن از قبیل 
مدیری��ت ب��ر مبنای فعالیت، مهندس��ی مج��دد  فرایند تج��اری و هوش 
تج��اری، حیاتی اس��ت. از آنجایی ک��ه  فرایندهای تجاری واقعی بس��یار 
پیچیده هستند و فعل و انفعال های زیاد میان  فرایندهای مختلف به طور 
همزم��ان یا ب��ا تاخیر روی می دهد، آنها در بیش��تر اوقات ب��ا ایده آلی که 
م��ورد نظر طراح  فرایند ب��وده، تفاوت دارند.  فرایندکاوی انجام مقایس��ه 
بی��ن چگونگ��ی اجرای  فراینده��ا در عمل و عملکرد م��ورد نظر طراحان 
را امکان پذی��ر س��اخته و حسابرس��ی را ارزش��مند می س��ازد.  همچنین، 
فرایندکاوی نس��بت به رویه هایی که در حال حاضر حسابرس��ان استفاده 
می کنن��د، روش جدی��د و جامع ت��ری را ب��رای اجرای آزم��ون جزئیات و 

شناخت وضعیت محیط کنترلی در اختیار آنها قرار می دهد.
 فرایندکاوی ابتدا توس��ط دانشمندان حوزه کامپیوتر معرفی شد؛ اگرچه 
حجم باالی��ی از چنین تحقیقهایی در این حوزه و همچنین مهندس��ی و 
مدیریت وجود دارد. به طور مثال،  فرایندکاوی برای ش��ناخت روش��ی که 
بیماران در بیمارس��تان ها مورد معالجه قرار می گیرند نیز اس��تفاده ش��ده 
اس��ت. وای�ن و همکاران�ش (Wynn et al., 2009) از  فراین��دکاوی 
برای توس��عه روش��ی به منظور ارجاع کارا و کامل محصوالت خطرناک از 
زنجیره تامین اس��تفاده کردند. هم اکنون فهرس��تی شامل بیش از یکصد 
مقال��ه در مورد  فرایندکاوی که طی دهه گذش��ته نوش��ته ش��ده، در مرکز 

اطالع رسانی اینترنتی مرکز  فرایندکاوی تجاری نگهداری می شود2. 
البته برخالف فعالیتهای گسترده در رشته های دانشگاهی دیگر، تعداد 
معدودی مقاله در رش��ته حس��ابداری در زمینه  فراین��دکاوی وجود دارد. 
افزون بر آن، این مقاله ها فنی بوده و بیشتر بر روش شناسی  فرایندکاوی 
تمرکز داش��ته اند تا اینکه به کاربرد خاص آن در حسابداری بپردازند. تنها 
مقاله ای که به اس��تفاده  فرایندکاوی در حسابرسی پرداخته، مقاله ون در 
آلست و همکارانش (Van der Aalst et al., 2010) است که در آن 
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نویسندگان ادعا می کنند حسابرسی 2/0 به شدت حرفه حسابرسی را تغییر می دهد. حسابرسی 2/0 شکلی از حسابرسی است که گزارش های رویدادی 
جزیی را با روشهای  فرایندکاوی پیوند می  دهد. به هر حال، در این مقاله بیشتر به بحث در مورد آنچه که در  فرایندکاوی به عنوان ابزاری تحلیلی جدید 

است، پرداخته ایم تا اینکه در مورد آنچه در  فرایندکاوی به عنوان یک روش حسابرسی جدید است.
ه��دف بحث اینس��ت که چرا حسابرس��ان باید از  فرایندکاوی برای بازنگری در مورد چگونگی اجرای حسابرس��ی اس��تفاده کنن��د. این امر از طریق 

تشخیص منابع ارزش افزوده  فرایندکاوی در زمان کاربرد در حسابرسی انجام می شود که عبارتند از:
•  فرایندکاوی کل جامعه داده ها را تحلیل می کند و نه نمونه ای از آن را.

• داده ها ش��امل فراداده ها3 -داده هایی که به طور مس��تقل از اقدامهای صاحبکار وارد می شوند- و نه فقط داده هایی که توسط صاحبکار وارد می شوند، 
می باشد.

•  فرایندکاوی از طریق ارائه روشهای موثر در انجام شناخت  فرایندها و روشهای تحلیلی، به حسابرسان اجازه می دهد تا روش موثرتری برای اجرای 
مدل خطر حسابرسی در اختیار داشته باشند.

•   فرایندکاوی به حسابرس��ان این امکان را می دهد تا تحلیل هایی را که با ابزار حسابرس��ی موجود ممکن نیس��ت )مواردی از قبیل کش��ف راه هایی که 
 فرایندهای تجاری در عمل اجرا می شوند( اجرایی کنند و روابط اجتماعی بین افراد را مشخص سازند.

در بخش بعد در مورد دو منبع ارزش افزوده نخست یعنی استفاده از جامعه داده ها و نقش فراداده ها در گزارش رویداد، بحث خواهد شد.

منابع ارزش افزوده  فرایندکاوی در صورت کاربرد آن 
در حسابرسی

گزارش رویدادها و فراداده ها
مرک�ز  فراین�دکاوی تج�اری4،  فراین��دکاوی را به صورت زیر 

توصیف می کند:
“ ایده اصلی  فرایندکاوی، استخراج دانش از گزارش رویدادهایی 
اس��ت که به وس��یله یک سیس��تم اطالعاتی ثبت شده است. تا 
همی��ن اواخر، اطالع��ات موجود در گ��زارش رویدادها به ندرت 
به منظور تحلیل  فرایندهای زیربنایی اس��تفاده می ش��د. هدف 
 فراین��دکاوی ارتق��ای این امر از طری��ق ارائه روش��ها و ابزاری 
به منظور کش��ف  فرایند، کنترل، داده ها، ساختارهای سازمانی 
و اجتماعی از گزارش رویدادهاس��ت و با توجه به وجود گزارش 
رویداده��ا در سیس��تمهای اطالعاتی مبادالت��ی،  فرایندکاوی 

تبدیل به زمینه پژوهشی مهمی شده است.”
همانگون��ه که این تعریف نش��ان می دهد، منب��ع داده ها برای 
 فرایندکاوی، گزارش رویدادها )که زنجیره عطف حسابرس�ی5 
نیز گفته می شود( می باشد که به عنوان “ثبت فعالیت های سیستم 
کامپیوتری به ترتیب زمان وقوع تعریف و در فایلی روی سیس��تم 
ذخیره می ش��ود. این فایل می تواند توسط مدیر سیستم به منظور 
تش��خیص اقدامه��ای کارب��ران در سیس��تم و  فرایندهایی که در 

سیستم رخ داده است، مورد بازبینی قرار گیرد.”

همانط��ور که تعریف گ��زارش رویداد نش��ان می دهد، یکی از 
منابع ارزش افزوده  فرایندکاوی برای حسابرس��ی این اس��ت که 
اس��تفاده از آن حس��ابرس را از رویه های استاندارد حسابرسی که 
متکی به نمونه هس��تند، دور کرده و او را به سمت بررسی جامعه 
داده ه��ای موج��ود در سیس��تم برنامه ریزی منابع بنگاه ش��رکت 
راهنمای��ی می کن��د. بدون وج��ود اطالعات جزی��ی کافی، خلق 
مج��دد تمام��ی مراحل در  فراین��د تجاری غیرممک��ن بوده و هر 
چقدر داده های بیش��تری در  فرایندکاوی اس��تفاده شود، شناخت 

بهتری از  فرایندهای تجاری زیربنایی به دست می آید. 
البت��ه مالحظه ه��ای مربوط ب��ه پیچیدگی داده ه��ا نیز ممکن 
اس��ت محدودیت هایی ب��ر ابعاد گزارش روی��داد تحمیل کند؛ اما 
نکت��ه دارای اهمیت اینس��ت که سیس��تمهای برنامه ریزی منابع 
بن��گاه ام��روزی، داده های��ی بیش��تر از آنچه که در واقع توس��ط 
رویه های حسابرس��ی استاندارد اس��تفاده می شود، ثبت می کنند 
و  فراین��دکاوی ابزار ارزیاب��ی محتوای اطالعات��ی این داده های 
استفاده نش��ده را در اختیار حسابرس��ان قرار می ده��د. البته این 
مورد مهمترین منبع ارزش افزوده  فرایندکاوی برای حسابرس��ی 
نیس��ت. ب��رای درک این موضوع، باید ابتدا روش��ی ک��ه ابتدا در 
حس��ابداری انجام می شده را یادآوری کنیم. تا چند دهه پیش )و 
تا هم اکنون نیز در بس��یاری از ش��رکت های موجود در کشورهای 
در حال توس��عه(، مب��ادالت به صورت دس��تی در دفاتر کل ثبت 
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می شدند؛ در حالیکه دفاتر کل در سیستمهای برنامه ریزی منابع 
بنگاه به مجموعه داده های الکترونیکی تبدیل ش��ده اس��ت. اما 
یک جنبه از دفترداری تغییر نکرده است؛ داده هایی که حسابرس 
باید در زمان بررس��ی مبادالت مش��تری بر آن تکیه کند، به طور 
کامل توس��ط کارمندان صاحبکار ثبت ش��ده اند و افزون بر این، 
حس��ابرس هیچ راهی برای تایید مس��تقل اینکه چه کسی و چه 

زمانی ثبت های دفاتر را انجام داده در اختیار ندارد.
ای��ن امر در حسابرس��ی مس��ئله مهم��ی اس��ت؛ در حالیکه 
حس��ابرس ب��رای تایید فعالیت های صاحبکار اس��تخدام ش��ده 
اس��ت، روش��های حسابرس��ی تقریبًا به ط��ور کام��ل مبتنی بر 
داده های ثبت ش��ده توس��ط صاحبکار اس��ت.  ام��ا فرایندکاوی 
اب��زاری را در اختی��ار قرار می دهد که حس��ابرس به وس��یله آن 
می توان��د از محدودیت های این مس��ئله رهایی یابد. همانطور 
ک��ه تعریف  فراین��دکاوی نش��ان می دهد،  فراین��دکاوی تحلیل 
منظم گزارش رویدادهایی اس��ت که از داده های به دس��ت آمده 
از سیس��تم برنامه ری��زی منابع بنگاه ش��رکت ایجاد می ش��ود. 
البت��ه باید توجه داش��ت که گزارش رویداده��ا بیش از یک ثبت 
مربوط به فعالیت های سیستم کامپیوتری است که طبق تعریف 
به ترتی��ب زمان وق��وع ثبت ش��ده اند. با توجه ب��ه توانایی های 
دیجیتالی سیس��تم برنامه ری��زی منابع بنگاه، گ��زارش رویداد 
شامل داده هایی اس��ت که به طور خودکار و مستقل از شخصی 
که رفتارش موضوع حسابرس��ی می باش��د، ثبت ش��ده اس��ت. 
بنابرای��ن با دسترس��ی به گ��زارش رویدادها، حس��ابرس دیگر 
به داده های ثبت ش��ده توس��ط صاحبکار محدود نیس��ت؛ بلکه 

مجموعه مستقلی در اختیار دارد که فراداده نامیده می شود.
ب��رای مب��ادالت و  مه�ر زم�ان6  فراداده ه��ا حداق��ل ش��امل 

شناسه ای7 برای شخصی است که ثبت ها را انجام می دهد. دامنه 
گزارش رویدادها تنها با تصمیمهای گرفته ش��ده به وس��یله کارکنان 
فن��اوری اطالع��ات در م��ورد اینک��ه چه مق��دار اطالع��ات به طور 
خودکار ثبت ش��ود، محدود می شود. هر چقدر اطالعات موجود در 
گزارش رویدادها کاملتر و دسترسی حسابرس به کلیت گزارش های 
نگهداری ش��ده توس��ط تمام وس��ایل مربوط بیش��تر باش��د،  فرایند 

کشف شده تطابق بیشتری با  فرایند تجاری واقعی خواهد داشت. 
به هر حال، حتی در صورت اس��تفاده از ابتدایی ترین فراداده 
زمان و شناسه،  فرایندکاوی به حسابرس این توانایی را می دهد 
تا تاریخچه هر مبادله مشخص را بازتولید کرده، رابطه آن ثبت 
خاص و ثبت کننده آن را با تمام مبادالت ثبت شده به وسیله آن 

شخص یا اشخاص دیگر، ردیابی کند.
این امر، جنبه ذاتی ایجادکنن��ده رابطه در گزارش های رویداد 
است که به  فرایندکاوی قدرت خاصی می بخشد؛ توانایی بازتولید 

 فرایندهای تجاری شرکت از طریق تحلیل گزارش رویدادها. 
به ط��ور مث��ال، حس��ابرس از طری��ق  فراین��دکاوی می تواند به 
مقایسه چگونگی  فرایندهایی از قبیل خرید تا پرداخت در عمل با 
آنچه که از قبل مورد نظر بوده، بپردازد. اگر چه چنین دیدگاههای 
 فرایندی از کس��ب وکار با استفاده از داده های مبادالتی صرف، اگر 
غیرممکن نباش��د، بسیار دشوار است؛ اما زمانی که این داده های 
مبادالتی با فراداده ها و تاریخچه های موجود در گزارش رویدادها 

تکمیل می شود، این امر امکان پذیر می شود.
دس�تیابی ب�ه اطالع�ات مرب�وط حسابرس�ی از گ�زارش 

رویدادها
ب��ا اینکه سیس��تمهای برنامه ریزی منابع بن��گاه به طور خودکار 
ف�را اطالعات8 را در مورد ثب��ت داده ها ضبط می کنند، اما این 

 فرایندکاوی انجام مقایسه بین چگونگی اجرای

فرایندها در عمل و عملکرد مورد نظر طراحان را

امکان پذیر ساخته و

حسابرسی را ارزشمند می سازد
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اطالعات به طور منظم و با دسترس��ی س��اده ذخیره نمی  شوند. 
عالوه بر این، بیشتر سیس��تمهای فناوری اطالعات می توانند 
فرا اطالعات بیشتری نسبت به آنچه در عمل انجام می دهند، 
ضب��ط کنند. عالوه ب��ر داده ه��ای واقعی ثبت ش��ده، هر چقدر 
اطالعات بیش��تری در سیس��تم فناوری اطالعات ضبط شود، 
سرعت سیستم کاهش پیدا می کند. همچنین به دلیل محرمانه 
ب��ودن، بعض��ی از داده ها ی��ا هرگز ذخیره نمی ش��وند ی��ا اینکه 
مدت کوتاهی بعد از تولید حذف خواهند ش��د. به طور خالصه، 
کسانی که به دنبال انجام  فرایندکاوی هستند، باید ابتدا گزارش 
رویدادها را ایجاد و قبل از آن تعیین کنند که چه اطالعاتی باید 

ضبط شود.
نقط��ه آغاز ایج��اد گ��زارش رویداد، اس��تفاده از ای��ن مزیت 
سیس��تمهای برنامه ری��زی مناب��ع بن��گاه می باش��د ک��ه چنین 
سیس��تمهایی به طور مس��تقل تاریخ مبادالت را ثبت می کنند. 
ای��ن تاریخ و اطالعات س��ازمان دهنده، به تنهای��ی برای انجام 
بس��یاری از تحلیل ه��ای  فراین��دکاوی کاف��ی اس��ت. البت��ه در 
صورتی ک��ه ف��را اطالعات بیش��تری ه��م از قبیل اثر انگش��ت 
)یا س��ایر اطالعاتی ک��ه از ورود افراد با کلمه ه��ای عبور دزدی 
جلوگی��ری می کند( و تاریخچه جس��تجوی اینترنتی جمع آوری 

شود، کارهای بیشتری را می توان انجام داد.
ف��را اطالعاتی که به وس��یله سیس��تمهای برنامه ریزی منابع 
بن��گاه ضبط می ش��ود، در جداول زی��ادی قرار داده می ش��ود؛ 
جداول��ی که نقش��ه منطقی آنها ب��ه ویژگی های هر سیس��تم و 
تنظیمهای هر شرکت بس��تگی دارد. این هم واقعیتی است که 
جمع آوری این داده ها، تهیه گزارش رویداد ساختاریافته و قابل 
اس��تفاده را دش��وار می کند. حدود و قدرت  فراین��دکاوی به این 
موضوع بس��تگی دارد که گ��زارش رویداد تا چه ان��دازه جامع و 
ش��امل داده هایی در رابطه با فعالیتهای مرب��وط به  فرایندهای 
مورد بررسی باشد. بنابراین، الزم است در زمان ایجاد گزارش 
رویداد، در ابتدا درک کاملی از فعالیت های تشکیل دهنده  فرایند 

مورد نظر انجام شود.
ش�کل 1 با اس��تفاده از یک صورتحس��اب به عنوان نمونه، 
اطالعاتی را که در سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه شرکت وارد 
می ش��ود و روش��ی که یک گزارش رویداد آن مبادله را توصیف 
می کند، نش��ان می دهد. در س��مت راس��ت، داده های��ی درباره 

صورتحس��اب نشان داده شده که توس��ط شخصی که داده ها را 
ثبت می کند، وارد ش��ده اس��ت. این داده ها در مورد حسابرسی 
صاحبکار اس��ت و ب��ه آن »داده های ورودی9« گفته می ش��ود 
که به وس��یله ش��خص وارد ش��ده و در مقابل فراداده هایی قرار 
می گیرد که توس��ط سیس��تم برنامه ریزی منابع بن��گاه، به طور 
مس��تقل از صاحبکار ثبت می ش��ود. نوعی از داده ها وجود دارد 
که در زمان ذخیره س��ازی داده ها، در دس��ترس هس��تند؛ مانند 
ش��ماره صورتحس��اب، تاریخ ارس��ال، تامین کنن��ده و غیره که 

بیش��تر توس��ط حسابرس��ان 
مورد استفاده قرار می گیرند.
 1 ش�کل  چ��پ  س��مت 
داده هایی را نش��ان می دهد 
که در گزارش رویداد ذخیره 
می شوند. تمامی داده های 
ورودی، بخشی از گزارش 
روی��داد هس��تند؛ اما این 
ف�راداده ه�ا م�ی ب�اش�ن�د 

که مورد توجه حس��ابرس ق��رار دارند؛ زیرا 
به طور خودکار توسط سیس��تم ثبت شده و به وسیله صاحبکار وارد 

نشده اند.
در مثال ارائه شده در شکل 1، داده های ورودی تنها نشان دهنده 
مبادله ای 100,000 ریالی و با تاریخ ارس��ال 20 اردیبهشت است. 
اینها داده هایی هس��تند که حسابرس در صورت استفاده از سیستم 
دفتر کل کاغذی یا حتی سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه که در آن 
حس��ابرس گزارش رویداد ایجاد نمی کند، آنها را مشاهده می کند. 
در مقابل، فراداده ها در گزارش رویداد مشخص می کنند که در وارد 
ک��ردن داده ها در مورد مبادله دو نفر مش��ارکت داش��ته اند و نه تنها 
مبلغ ورودی تغییر کرده، بلکه این تغییر توس��ط همان شخصی که 

تغییر را انجام داده نیز تایید شده است.
بنابرای��ن، ب��ا تجزیه وتحلی��ل اطالعات موج��ود در گزارش 
رویداد مبادله که در ش�کل 1 نشان داده شده است، حسابرس  

قادر است توالی رویدادها را به صورت زیر بسازد:
1- در 23 اردیبهشت، 10:23 ق ظ: آقای اسدی صورتحساب 
شماره 9 را در سیستم وارد کرد؛ تاریخ ارسال )1392/02/20(، 
مبلغ صورتحساب )90,000 ریال(، تامین کننده: شرکت الف و 
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شرح )خدمات اینترنتی فروردین 1392(.
2- در 23 اردیبهش��ت، 10:35 ق ظ: آق��ای نظری ارزش را از 

90,000 ریال به 100,000 ریال تغییر داد.
3- در 23 اردیبهشت، 10:36 ق ظ: آقای نظری صورتحساب 

شماره 9 را امضا کرد.
ب��ا وجود اینکه ممکن اس��ت دلیل کام��ل و قابل قبولی برای 
این توالی رویدادها وجود داش��ته باشد، اما این اطالعات باعث 

می شود تا حسابرس خواهان بررسی بیشتر این مبادله باشد.
در م��ورد این مثال باید به دو نکته توجه داش��ت؛ اول اینکه 
همانطور که پیش از این گفته ش��د، ثبت و ذخیره فرا اطالعاتی 
که در شکل 1 نشان داده شده است، بستگی به تصمیم مدیران 
فن��اوری اطالعات دارد مبنی ب��ر اینکه این داده ه��ا نگهداری 
شوند یا خیر. دوم اینکه تاریخچه این مبادله در شکل 1 روشن 

اس��ت؛ زیرا تمامی داده های مربوط اس��تخراج شده و در شکل 
س��اده ای تنظی��م ش��ده اند. در واقعیت، این تکه ه��ای مختلف 
اطالع��ات مانن��د قطعاتی در نق��اط زیادی در سیس��تم فناوری 
اطالعات ذخیره می ش��ود و حسابرس��ی ک��ه می خواهد گزارش 
رویداد ایجاد کن��د، باید پیش از آن قطعات مذکور را جمع آوری 

کند.

 فرایندکاوی در عمل حسابرسی
یک��ی از دالی��ل عدم تمای��ل حرفه حسابرس��ی به اس��تفاده از 
فناوریهای جدید از قبیل حسابرس��ی مس��تمر، این است که در 
اس��تانداردهای حسابرس��ی، فناوری به اندازه کافی ریشه ندارد 
و آنه��ا به ط��ور کام��ل نمی دانند ک��ه چگونه فناوری ب��ه آنها در 
انجام کارش��ان کمک خواهد کرد. نگرانی مشابهی هم در مورد 

شکل 1- داده های ورودی و گزارش رویداد یک صورتحساب

صورتحساب شماره 9
تامین کننده: شرکت الف

تاریخ ارسال: 20 اردیبهشت 1392
100000 ریال

توصیف: خدمات اینترنتی فروردین 1392
امضا آقای نظری

امضا آقای جعفری

ایجاد صورتحساب
مهر زمان: 23 اردیبهشت 1392؛ 10:23 ق ظ

ایجاد کننده: آقای اسدی
زمینه ها: تامین کننده: شرکت الف، تاریخ ارسال: 1392/2/10، 

ارزش:  90000 ریال
توصیف: خدمات اینترنتی فروردین

تغییر 
مهر زمان: 23 اردیبهشت 1392؛ 10:35 ق ظ

ایجاد کننده: آقای نظرری
زمینه تغییرکرده: ارزش

ارزش قدیم: 90000 ریال
ارزش جدید: 100000 ریال

امضا
مهر زمان:  23 اردیبهشت 1392؛ 10:36 ق ظ

ایجادکننده: آقای نظری

صورتحساب شماره 9
تامین کننده: شرکت الف

تاریخ ارسال: 20 اردیبهشت 1392
100000 ریال

توصیف: خدمات اینترنتی فروردین 1392
امضا آقای نظری

امضا آقای جعفری

داده های گزارش رویدادداده های ورودی

ی
ود
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 فراین��دکاوی وج��ود دارد؛ بنابراین بهتر اس��ت  فرایندکاوی در 
متن روش��های حسابرسی که توسط اس��تانداردهای حسابرسی 
مشخص شده، قرار گیرد. هدف، ارائه راهی جدید و بهتر برای 
رعایت این استانداردها توسط حسابرسان می باشد. به عبارتی 
دیگر در صورتیکه  فرایندکاوی توس��ط حسابرسان اتخاذ شود، 
آنه��ا باید متقاعد گردند که  فراین��دکاوی جایگزین آنچه آنها در 
ح��ال حاضر انجام می دهند، می باش��د )و ن��ه فقط ضمیمه ای 

برای آنچه آنها انجام می دهند(.
بحث در مورد استفاده از  فرایندکاوی در حسابرسی، براساس 
مدل خطر حسابرس��ی مطرح می شود؛ زیرا این چارچوب است 
که متغیرهای حسابرسی را تعیین می کند. مدل خطر حسابرسی 
به عنوان راهنمایی برای انجام حسابرسی صورت های مالی در 
نظر گرفته می ش��ود؛ با این هدف که خطر حسابرسی به سطح 
پایینی کاهش یابد. خطر حسابرس��ی تابع دو جزء اس��ت؛ خطر 

عدم کشف و خطر تحریف بااهمیت.
اس��تاندارد حسابرسی 200 نش��ان می دهد که حسابرس باید 
خطر تحریف بااهمیت را در دو س��طح ارزیابی کند؛ خطر ذاتی 
و خطر کنترل. اس��تانداردهای حسابرس��ی الزامهای مربوط به 
 فرایند شناس��ایی و ارزیابی خطر تحریف بااهمیت را مشخص 
می کنن��د. دو روش ارزیاب��ی خط��ر که ب��ا  فراین��دکاوی مرتبط 

هستند، به شرح زیر است:
•   کسب شناخت از کنترل داخلی مربوط به گزارشگری مالی، و

•   اجرای روشهای تحلیلی. 
درباره روش اول؛ حسابرس باید از هر کدام از اجزای کنترل 
داخلی گزارش��گری مالی درک کافی داش��ته باش��د تا نخست، 
انواع تحریف های بالقوه را تش��خیص دهد و دوم اینکه عوامل 
تاثیرگ��ذار بر خطر تحریف بااهمی��ت را ارزیابی کند و در نهایت 

نیز بتواند روشهای حسابرسی اضافی را طراحی کند. 
دس��تیابی به ش��ناخت کنترل داخلی ش��امل ارزیابی طراحی 
کنترل مربوط به حسابرسی و تعیین این است که آیا این کنترلها 

اجرا شده اند یا خیر. 
روش��هایی که حس��ابرس ب��رای بررس��ی تعیین اثربخش��ی 
طراح��ی کنترل ها اجرا می کند، ش��امل پرس وجو از کارمندان، 
مش��اهده عملیات شرکت و بازرسی اس��ناد مربوط است. بدین 
ترتیب بررس��ی هایی که شامل این روشها باشد، به طور معمول 

برای ارزیابی اثربخشی طراحی کنترل ها کافی است.
در اس��تانداردهای حسابرس��ی، آزم��ون ش��ناخت سیس��تم 
به عنوان روشی برای کسب شناخت از کنترل داخلی گزارشگری 
مالی بدین صورت ارائه ش��ده اس��ت؛ در اجرای یک بررس��ی، 
حس��ابرس مبادله ای را از منشا تا س��وابق مالی شرکت پیگیری 
می کند. آزمون شناخت سیستم به طور معمول شامل پرس وجو، 

مشاهده، بازرسی اسناد مربوط و اجرای مجدد کنترل هاست.
نکته مهم اینست که روشهای شناخت سیستم در اجرای مدل 
خطر حسابرسی بسیار مهم اس��ت. عالوه بر این، آزمون های 
شناخت سیستم برای ارزیابی حس��ابرس از کنترل های داخلی 
نیز دارای اهمیت هستند. از این روست که آزمون های شناخت 

سیستم برای حسابرسان داخلی نیز مهم می باشد.
آزمونه��ای ش��ناخت سیس��تم جای��ی اس��ت ک��ه می ت��وان 
 فرایندکاوی را در حسابرسی معرفی کرد. برای بخشی از  فرایند 
که به وس��یله سیستم اطالعاتی پشتیبانی می شود،  فرایندکاوی 
جایگزین بهتری برای بررس��ی س��نتی اس��ت. ب��ه دو دلیل با 
استفاده از  فرایندکاوی دیدگاه های بهتری نسبت به بررسیهای 
معمول آشکار می شود؛ اول اینکه حسابرس می تواند جامعه )و 
ن��ه فقط نمونه ای از( مبادالت را بررس��ی کند، و دوم، می تواند 

 فرایندکاوی تحلیل منظم

گزارش رویدادهایی است

که از داده های به دست آمده از

سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه 

ایجاد می شود
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به ج��ای تکیه بر داده های واردش��ده توس��ط صاحب��کار، ثبت 
مبادالت را با فراداده ها تایید کند.

روش دوم��ی که ب��رای ارزیاب��ی خطر تحری��ف  بااهمیت در 
استانداردهای حسابرسی ارائه شده، استفاده از روشهای تحلیلی 
است. روشهای تحلیلی براساس استانداردهای حسابرسی باید 

طراحی شوند تا:
الف( ش��ناخت حس��ابرس از کس��ب وکار مش��تری و مبادالت و 
رویدادهای مهمی که از پایان س��ال قبل تا کنون رخ داده، ارتقا 

یابد؛ و
ب( زمینه های��ی ک��ه ممک��ن اس��ت نش��ان دهنده خطر خاص 
مربوط به حسابرسی باشد، شامل وجود مبادالت و رویدادهای 
غیرعادی و مبالغ، نس��بت ها و روندهایی که مس��تلزم بررس��ی 

هستند، شناسایی شود.
ه��ر دو هدف با اس��تفاده از روش��های  فراین��دکاوی به عنوان 
پیش��رفتی نس��بت به روش��های تحلیلی فعلی، بهت��ر می تواند 

براورده شود. 
ب��ا توجه به اس��تانداردهای حسابرس��ی مربوط به روش��های 
تحلیلی، می توان به نکته های زیر که با اس��تفاده از  فرایندکاوی 

بهبود می یابد، اشاره کرد:
• ف��رض اصل��ی زیربنای کاربرد روش��های تحلیلی اینس��ت که 
به ط��ور معقول انتظار می رود روابط ممک��ن میان داده ها وجود 
داش��ته و ادامه یابد. ش��رایط خاصی که می تواند منجر به تغییر 
در این روابط ش��ود، ش��امل مبادالت و رویدادهای غیرعادی و 
تغییرهای حس��ابداری، تغییر کسب وکار، نوسانهای تصادفی یا 

تحریف ها هستند.

• روش��های تحلیلی به عن��وان آزمون محتوا برای دس��تیابی به 
ش��واهدی در م��ورد ادعاهای خ��اص مربوط به مانده حس��ابها 
و طبقه ه��ای مبادالت مورد اس��تفاده قرار می گی��رد. در بعضی 
م��وارد، روش��های تحلیل��ی می توانن��د اثربخش ت��ر و کاراتر از 
آزمونهای جزئیات برای دس��تیابی ب��ه اهداف خاص آزمونهای 

محتوا عمل کنند.
• روشهای تحلیلی شامل مقایسه مبالغ ثبت شده، یا نسبت های 
به دس��ت آمده از مبالغ ثبت شده، با مبالغ مورد انتظار حسابرس 
می باشد. حس��ابرس چنین انتظارهایی را با شناسایی و استفاده 
از رواب��ط ممکن ایجاد می کند؛ روابطی که براس��اس ش��ناخت 
حسابرس از مشتری و صنعتی که مشتری در آن فعالیت می کند.
 فرایندکاوی با توانا س��اختن حسابرس در بررسی  فرایندهای 

تج��اری ک��ه منجر به مب��ادالت می ش��وند )و نه فقط بررس��ی 
خروج��ی این  فراینده��ا(، قلمرو ش��واهد روش��های تحلیلی را 
توسعه می بخشد. استفاده از  فرایندکاوی، آزمون جزئیات را در 

روشهای تحلیلی جا می دهد. 
همانند روش��های بررس��ی، برت��ری  فرایندکاوی نس��بت به 
روش��های تحلیل��ی موجود، ناش��ی از اس��تفاده آن از مجموعه 

بزرگتری از داده ها، شامل فراداده ها است.

 فرایندکاوی به عنوان ابزار حسابرسی
به منظور ارائه اظهارنظر حسابرس��ی، اطالعاتی که با استفاده از 
رویه حسابرسی فعلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، مشابه 
زمانی اس��ت که حسابرسی به صورت کاغذی انجام می شد؛ این 
اطالعات بیش��تر به داده های ورودی متکی هستند. اما در حال 

اصلی ترین استفاده  فرایندکاوی

تحلیل گزارش رویداد به منظور کشف

چگونگی انجام  فرایند تجاری در عمل و

مقایسه آن با مدل  فرایندی طراحی شده است
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حاضر ممکن اس��ت این داده ها با اس��تفاده از اب��زار کامپیوتری 
ب��ه روش��های خبره ت��ری تجزیه وتحلیل ش��ود؛ اما اینه��ا تنها 
خودکار کردن روش��های دستی موجود بوده و نمی توان گفت که 
مهندسی مجدد رویه های حسابرسی به منظور بهره بردن کامل 
از توانایی های ذاتی سیستمهای برنامه ریزی منابع بنگاه است. 
ق��درت  فراین��دکاوی گزارش ه��ای روی��داد، تنه��ا ناش��ی از 
دس��تیابی به ف��را اطالع��ات درباره ثب��ت داده ه��ای مبادالتی 
نیست، بلکه از توانایی کشف الگوها در بین مبادالت و کاربران 
واردکننده آن داده ها )از قبیل اینکه آیا مبادالت خاصی همیشه 

با عرضه کننده یا کارمند خاصی رابطه دارد( ناشی می شود.
ب��ا توجه ب��ه غن��ای اطالعاتی موج��ود در گ��زارش رویداد، 
روش شناس��ی های زیادی برای کاوش آنها ارائه ش��ده اس��ت. 
داده ه��ای گزارش رویداد بس��یار غن��ی ب��وده و از دیدگاههای 
)زاویه ه��ای( مختلفی می توان اطالعات را مورد بررس��ی قرار 
داد ک��ه این کار منجر به ایجاد ان��واع مختلف دیدگاه ها در مورد 
چگونگی عملک��رد  فرایندهای تجاری زیربنایی می ش��ود. در 
این بخش، تمرکز بیش��تر بر انتخاب های موجود در دس��ترس 
حسابرس��ان در زمان تحلیل گزارش های رویداد با اس��تفاده از 

روشهای  فرایندکاوی است.
در کلی ترین سطح، س��ه دیدگاه اصلی در زمینه  فرایندکاوی 
وجود دارد؛ دیدگاه  فرایندی10، دیدگاه سازمانی11 و دیدگاه 
م�وردی12 که به ترتیب مربوط به تحلیل گ��زارش رویداد برای 

تعیین موارد زیر است:
•  فرایند »چگونه« انجام می شود؟

• »چه کسی« در  فرایند مشارکت می کند؟ و
• »چه« اتفاقی با این مبادله خاص رخ می دهد؟

دیدگاه  فرایندی بر جریان کنترل تمرکز می کند؛ یعنی ترتیب 
فعالیتها. هدِف کاوش در این دیدگاه، یافتن توصیف مناسبی از 

تمام مسیرهای ممکن خواهد بود. 
دیدگاه س��ازمانی بر زمینه ایجادکنن��ده تمرکز می کند؛ یعنی 
اینکه کدام مجریان مش��ارکت کرده و چگونه با یکدیگر ارتباط 
دارند. در اینجا، هدف تش��کیل س��ازمان از طریق طبقه بندی 
افراد با توجه نقش��ها و واحدهای سازمانی یا نشان دادن روابط 

میان مجریان )یعنی ساختن یک شبکه اجتماعی( است. 
دیدگاه موردی بر ویژگیهای مورد تمرکز می کند. موردها می توانند 

از طریق مسیرش��ان در  فرایند ی��ا از طریق ایجادکننده هایی که روی 
مش��خص  می کنن��د،  کار  م��ورد 
ش��ود. ب��رای مثال، اگ��ر موردی 
نش��ان دهنده س��فارش پرک��ردن 
مج��دد باش��د، جال��ب اس��ت ت��ا 
بدانیم تامین کننده چه کسی بوده 
یا تعداد محصوالتی که س��فارش 
 (Van der داده شده چقدر است

.Aalst et al., 2007)

ب��ه رویکردهای  ب��ا توج��ه 
م��ورد اس��تفاده ب��رای اجرای 
این سه دیدگاه، روش شناسی 
می ت��وان  را   فراین��دکاوی 

طبقه بندی ک��رد. حداقل پنج رویکرد مختل��ف در  فرایندکاوی 
وج��ود دارد: 1- کش�ف  فراین�د13، 2- بررس�ی تطابق3،14- 
اجتماع�ی5،16-  ش�بکه  تحلی�ل   -4 عملک�رد15،  تحلی�ل 

تصمیم کاوی و تایید17.
کشف  فرایند

اصلی تری��ن اس��تفاده  فراین��دکاوی، تحلی��ل گ��زارش روی��داد 
به منظ��ور کش��ف چگونگ��ی انجام  فراین��د تج��اری در عمل و 
مقایس��ه آن با مدل  فرایندی طراحی ش��ده است. کشف  فرایند 
به وس��یله بررس��ی مهرهای زمان اجرایی می ش��ود ت��ا جریان 
فعالیت ه��ا از طریق  فرایند از ابتدا تا پای��ان به طور منظم ایجاد 
ش��ود. برای مث��ال، در  فرایند خرید، هدف حس��ابرس ردیابی 
صورتحساب پرداخت شده مربوط به سفارش خرید و شناسایی 
مراحل میانی اس��ت. در عمل،  فرایندی با روش طراحی ش��ده 
واحد ممکن است به روشهای مختلفی انجام شود؛ واقعیتی که 
به طور مش��خص برای حسابرسی که مشغول شناخت کنترل ها 

می باشد، مهم است.
کشف  فرایند، همانند  فرایندکاوی است؛ زیرا از فراداده ها در مورد 
فعالیت ها و مهرهای زمان اس��تفاده می کند. این بینش با استفاده از 
روش��های تحلیل سنتی به دس��ت نمی آید. استفاده از رویکرد کشف 
 فرایند نس��بت به روش��های حسابرس��ی موجود، بررس��ی جامعتر و 

کاملتری از  فرایند تجاری در اختیار حسابرس قرار می دهد.
ارزش افزوده این کار آنست که می توان اطمینان یافت  فرایندها 
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همانگون��ه ک��ه مورد انتظ��ار بوده، انجام  ش��ده و از س��وی دیگر، 
فرایندهایی نیز آشکار شود که انجام آنها مورد انتظار نبوده است. 
زمانی ک��ه کارمندان ترتیب مطل��وب فعالیته��ا را اجرایی نکرده و 
روش��ها را اجرایی نکنند، این امر در خروجی کش��ف  فرایند آشکار 
می ش��ود. نمونه ای از اجرا نکردن روش ها، انجام یک س��فارش 
قب��ل از گرفتن تصویب مورد نیاز اس��ت. دانس��تن اینکه روش��ها 
اجرایی می شوند یا خیر، برای حسابرس مهم است؛ زیرا هنگامی 
که کارمندان دریابند که می توان کنترلها را دور زد، ممکن است آن 

را فرصتی برای انجام تقلب در نظر بگیرند.
همچنین، کش��ف  فرایند می تواند منجر ب��ه ارائه خالصه ای 
از مراح��ل مختل��ف انجام  فرایند ش��ود. مراحلی ک��ه به صورت 
غیرمکرر در گزارش رویداد وجود دارند، نش��ان دهنده مواردی 
هستند که نیاز به بررسی بیشتری به وسیله حسابرس دارد؛ زیرا 
مبادالتی با رفتار متفاوت نسبت به مبادالتی که به صورت مکرر 
انجام می شوند، به احتمال بیشتری نشان دهنده تقلب هستند.

بررسی تطابق )مطابقت(
بررسی تطابق، همانطور که از نامش پیداست، تایید این مطلب 
اس��ت که آیا واقعیت  فرایند با انتظارها و اس��تانداردها مطابقت 
دارد ی��ا خیر. م�دل انتظارها18 می تواند توصیف��ی یا تجویزی 
باش��د؛ درست همانگونه که استانداردها در هزینه یابی می تواند 
قابل دس��ترس یا ایده آل باش��د. نکته مهم در مقایس��ه با مدل 
تجویزی اینس��ت که کارمندان چگون��ه به دلیل محدودیت های 
غیرمنتطره )برای مثال، نبود پرس��نل اصلی یا نیاز به س��رعت 
بخش��یدن به سفارش به منظور رضایت خاطر یکی از مشتریان 
مهم( مجبور به انحراف از روش��های مشخص ش��ده می شوند. 
روش مقایس��ه ب��ا انتظارها ش��روع حسابرس��ی به ط��ور کلی و 
روش��های تحلیلی به طور خاص می باش��د.  فرایندکاوی روشی 
را برای اجرای روش��های تحلیلی خبره تر نس��بت به رویه های 

استاندارد از قبیل تحلیل نسبتها ارائه می کند.
تحلیل عملکرد

روشهای تحلیل عملکرد از قبیل تحلیل عملکرد  فرایند19، تحلیل 
عملک�رد تجاری20 و نظ�ارت فعالیت تجاری21، ب��ر اندازه گیری 
عملکرد  فرایندهای تجاری  تمرکز می کنند. به طور معمول، تحلیل 
عملکرد گزارشهایی در مورد شاخصهای عملکرد اصلی برای شرکت 

از قبیل زمان خروجی یک  فرایند، تهیه می کند.

با اینکه تحلیل عملکرد روش شناس��ی جدیدی نیس��ت، اما 
توس��عه روش��ها به منظور بهره گیری از فراداده ه��ای موجود در 
گزارش رویداد، هنوز در جریان اس��ت. ش��اید این روش ارتباط 
بیشتری با مدیریت داشته باشد تا حسابرس؛ اما می تواند برای 
ارتق��ای کارایی  فراین��د تجاری و هش��دار زودهن��گام در زمان 

نارسایی  فرایند، به حسابرسان داخلی کمک کند.

تحلیل شبکه اجتماعی
تحلیل ش��بکه اجتماعی از اطالعات موج��ود در گزارش رویداد 
در مورد اینکه کدامیک از کاربران مجاز هر مبادله را ثبت کرده، 
استفاده می کند. این کار نه تنها موجب پیگیری رفتار آن کارمند 
می ش��ود، بلکه باعث خواهد شد تا شبکه های اجتماعی که آنها 
بخش��ی از آن هستند، معلوم ش��ود. حسابرسان همیشه اذعان 
دارند که تقلب با استفاده از تبانی، دشوارترین مورد برای کشف 
می باش��د. در مورد اینکه آیا از طریق تحلیل ش��بکه اجتماعی 
می توان روابط غیرعادی را مش��خص کرد یا خیر، تحقیقهایی 
بای��د انجام گی��رد. مثال های��ی از روابط غیرعادی نی��ز عبارتند 
از الگوی��ی از ص��دور صورتحس��ابها و مجوزها بی��ن مجموعه 
یکس��انی از افراد، مجموعه غیرمنتظ��ره و تکراری از مبادالت 
میان کارمندانی در زمینه های عملیاتی متفاوت یا روابط متقابل 
می��ان کارمند و عرض��ه کننده واح��د. اگرچه هیچک��دام از این 
موارد مدرکی برای تقلب نیس��ت، اما اینها مواردی هس��تند که 

حسابرسان باید به صورت جزئی مورد بررسی قرار دهند.
تصمیم کاوی و تایید

تصمی��م کاوی ب��ر نق��اط تصمی��م موج��ود در م��دل  فرایندی 
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کشف ش��ده تمرکز می کند و برای آزمون ادعاها بر مبنای مورد 
ب��ه مورد اس��تفاده می ش��ود. انحرافه��ای قابل قب��ول از رویه 
اس��تاندارد در تحلیل ها وارد می ش��ود تا انحرافه��ای بااهمیت 

کشف شود.
در ای��ن بخش در مورد س��ه دیدگاه متف��اوت در زمان انجام 
 فرایندکاوی و پنج رویکرد مختلف بحث شد که منجر به پانزده 
ترکیب مختلف می شود. بعضی از این ترکیبها نسبت به سایرین 
برای حسابرس��ان از سودمندی بیشتری برخوردارند؛ اما تعیین 
اینکه کدام یک س��ودمندتر است، نیاز به بررسی های بیشتری 
دارد. افزون براین، بهترین روش برای استفاده از  فرایندکاوی، 
در نظر گرفتن این روشها به صورت مجزا یا به عنوان جایگزین 
نیس��ت؛ بلکه به ص��ورت تکمیل کننده برای ارتقای روش��های 

تحلیلی می باشد.

نتیجه گیری
در این مقاله به مواردی اش��اره شد که  فرایندکاوی گزارش های 
رویداد، ارزش افزوده ای )بررس��ی جامعه داده ها و اس��تفاده از 
فراداده ها( برای حسابرس��ی ایجاد می کن��د و مثال هایی نیز در 
م��ورد اینکه این ابزار چه کاری می تواند انجام دهد، ارائه ش��د. 
در عی��ن حال، نمی توان ادعا کرد که در اینجا تمام توانایی های 
 فراین��دکاوی م��ورد بررس��ی ق��رار گرفت��ه اس��ت. بس��یاری از 
نمونه ه��ای  فراین��دکاوی که در حسابرس��ی ب��ه کار رفته، نقطه 
ش��روعی بوده که با رویه های حسابداری دستی نزدیکی دارد. 
در واقع، در اینجا از مسیر استاندارد به کارگیری فناوری پیروی 
ش��ده است؛ یعنی ابتدا  فرایندهای دستی خودکار شده و سپس 
ای��ن  فرایندها مهندس��ی مجدد می ش��ود ت��ا از تمام��ی مزایا و 

قابلیت های فناوری استفاده شود.
همانطور که می دانیم، حسابرسی در دنیایی تکامل یافته که 
حسابرس تنها به داده های ورودی دسترسی داشته است. تنها 
کس��انی که در چنین دنیایی رشد یافته اند، می توانند تصور کنند 
در صورتی که نقطه شروع فراداده های موجود در گزارش رویداد 
بود و حسابرس��ان با ابزار  فرایندکاوی ب��رای بهره برداری از آن 
داده ها آشنا بودند، حسابرس��ی چقدر متفاوت می شد. فناوری 
در حال پیش��رفت اس��ت و به همین ترتی��ب، انتظار می رود که 

حسابرسی نیز اینگونه باشد.

پانوشتها:
1- Enterprise Resource Planning (ERP)

http://bpmcenter. 2- برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به آدرس
org/reports مراجعه فرمایید. 

3- Meta-data
4- Business Process Mining Center
5- Audit Trail
6- Time Stamp 
7- Identifier
8- Meta-information
9- Input Data
10- Process Perspective
11- Organizational Perspective
12- Case Perspective
13- Process Discovery
14- Conformance Check
15- Performance Analysis
16- Social Network Analysis
17- Decision Mining and Verification
18- Expectation Model
19- Process Performance Analysis
20- Business Performance Analysis
21- Business Activity Monitoring
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