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ایمان حطیطه  	

نقش سیستمهای پشتیبان تصمیم برای

دستیابی به حسابرسی مستمر 

مقدمه
سیس�تمهای پش�تیبان تصمیم1 نوع خاصی از سیس��تمهای اطالعاتی هستند که اطالعات به دس��ت آمده از منابع مختلف را با 
یکدیگر ترکیب، بین آنها ارتباط برقرار کرده و از این طریق به اتخاذ تصمیم مناس��ب به خصوص در مورد مس��ائل پیچیده، کمک 
می کنند. این سیس��تمها دارای قابلیتهای تحلیلی پیش��رفته ای هس��تند ک��ه به کاربران اجازه می دهند ت��ا از مدلهای تصمیم گیری 
مختلفی برای تحلیل اطالعات اس��تفاده کنند. همچنین، این سیس��تمها می توانند اطالعات را از سیستمهای پردازش اطالعات 
گرفت��ه و در قال��ب مجموعه ای از گزارش��ها به کاربر بدهند )فیضی و مقدس، 1384(. امروزه اس��تفاده از سیس��تمهای پش��تیبان 
تصمیم در حرفه حسابرسی به طور گسترده ای رواج پیدا کرده است؛ به گونه ای که سبب بهبود کیفیت حسابرسی، تسریع در فرایند 
تصمیم گیری، کاهش تالش مورد نیاز برای عملکرد موثر و تعلیم افراد مبتدی برای قضاوت به شکل حرفه ای و ماهرانه شده اند.
موسس��ه های حسابرس��ی به طور معمول سیس��تمهای پش��تیبان تصمیم را برای تعیین ریس��ک، راهبردهای حسابرس��ی، 
برنامه ریزی حسابرسی، ارزیابی کنترلها، ارزیابی عالمتهای خطر، تعیین آزمونهای کنترلی و ذاتی و ارزیابی نتایج این آزمونها 
به کار می برند. حسابرس��ان نیز از این سیس��تمها برای وظایف متعدد خود مانند تعیین اندازه نمونه، اجرای رویه های تحلیلی، 

ارزیابی داده ها برای شواهد تقلب مالی و آموزش استفاده می کنند.
سیس��تمهای پش��تیبان تصمی��م از دیدگاه نظری، مزایایی را برای حسابرس��ان ب��ه همراه دارد؛ زیرا دقیقتر، بدون س��ویه تر 
و عینی ت��ر ب��وده و در یک��ی کردن حجم بس��یار زیادی از اطالعات برای رس��یدن به یک قضاوت خالصه، نس��بت به انس��انها 
موثرترند. پس موسس��ه های حسابرس��ی می توانند از این سیس��تمها برای کنترل، تس��هیل و حمایت از کار حسابرسی استفاده 
 کنند؛ اگر چه تحقیقهای پیش��ین نش��ان داده اند که حسابرسان حرفه ای و باتجربه بیشتر اوقات ترجیح می دهند تا از اطالعات و 
پیش��نهادهای سیستمهای پشتیبان تصمیم استفاده نکنند؛ فرصتهای سیستمهای پش��تیبان تصمیم آینده برای حسابرسان با 
توجه به پیش��رفت فناوری، توس��عه نظریه هایی از دانش کامپیوتر و روانشناسی و تغییر رویه های حسابرسی در نظر گرفته شده 
است و اینکه چگونه فناوریهای سیستمهای پشتیبانی از تصمیم جدید ممکن است بر رویه های حسابرسی آینده اثر بگذارد. 
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چالشهای حسابرسی آینده
پیش بینی های زیادی در رابطه با آینده حرفه حسابرس��ی وجود 
دارد. جهانی ش��دن و توس��عه اب��زار مالی پیچیده، ریس��کهای 
ارزش��یابی،  موضوعه��ای  همینط��ور  و  پیچی��ده  اقتص��ادی 
ش��رایطی را به وجود آورده که ممکن اس��ت توانایی حسابرسان 
ب��رای ارزیابی این حوزه ها با اس��تفاده از مه��ارت و فناوریهای 
جاری، کافی نباش��د. از سویی، هیئت نظارت بر حسابداری 
ش�رکتهای س�هامی2 نیز دو هدف را برای حسابرسان در نظر 
گرفته اس��ت؛ آنه��ا در مقابل جلوگیری و کش��ف تقلبهای مالی 
مس��ئولیت دارند، در حالی که تغییر ش��رایط اقتصادی، افزایش 
تحریف در ابزار مالی، توسعه بازارهای جهانی و تغییر رویه های 
حسابرس��ی، فشار بس��یار زیادی را بر حسابرسان برای ارزیابی 
مس��تمر ریسکهای موجود در س��طح واحد تجاری از جنبه های 
بیشمار به وجود آورده است. افزایش تقاضا برای بررسی بیشتر 
فعل و انفعالهای ریس��ک، مس��تلزم ارزیابی حجم بیش��تری از 
داده ها از منابع بسیار زیاد در آینده است. بدین ترتیب، استفاده 

از سیستمهای پشتیبان تصمیم بیشتر مورد انتظار است.

سیستمهای پشتیبان تصمیم در حسابرسی 
در مقال��ه با چنی��ن طبقه بندی مطل��ب را پ��ی خواهیم گرفت؛ 
سیس��تمهایی برای حسابرس��ی مشتریان، سیس��تمهایی برای 
مدیریت حسابرس��ی و سیس��تمهایی برای آموزش حسابرسی 

)ش�کل 1(. ش��روع کار با قس��مت پایین هرم است؛ جایی که 
سیستمهای پشتیبان تصمیم در برخی حوزه ها همچنان وجود 
دارد. س��پس به س��مت باالی هرم حرکت ادام��ه دارد. در آنجا 
درباره احتماالت جدید برای اس��تفاده از این سیس��تم در حرفه 
حسابرس��ی به تفصی��ل بحث خواهد ش��د. آنگاه درب��اره اینکه 
چگونه حسابرسان به اس��تفاده از سیستمهای پشتیبان تشویق 
ش��وند و اینکه چگونه از آن برای تعلیم ایش��ان اس��تفاده شود، 
مقاله به پایان می رس��د. در تحلی��ل نهایی، به این نتیجه گیری 
خواهیم پرداخت که با اس��تفاده از سیستمهای پشتیبان تصمیم 
به وس��یله داده کاوی3 در سراسر حسابرس��ی یکپارچه و با تهیه 
نقشه راه،  نش��ان داده خواهد شد که چگونه حسابرسی مستمر 

می تواند از مفهوم به سمت واقعیت حرکت کند. 

سیستمهایی برای مشتریان حسابرسی 
تمرکز حسابرسان داخلی بر کنترلهای داخلی و اهمیت رویه های 
کنترلی ش��رکتها ب��ه این می انجامد ک��ه آنها افزون ب��ر ارزیابی 
کنترله��ای داخلی، درب��اره ارزیابی مدیریت ریس��کهای تقلب 
واحد تجاری در آینده هم مس��ئولیت داش��ته باشند. در نتیجه، 
حسابرس��ان با استفاده از حجم بس��یار زیادی از داده ها از منابع 
چندگانه به روش��هایی ب��رای تجزیه وتحلیل فع��ل و انفعالهای 
پیچیده اقتصاد، سیاست، فرهنگ، صنعت و ریسکهای سطح 
ش��رکت نیاز دارند. این تغییرها نش��ان می دهند که حسابرس��ی 

توسعه تخصص حسابرسان

تشویق استفاده از سیستمهای پشتیبان تصمیم

سیستمهای 
پشتیبان تصمیم 
برای حسابرسی 

یکپارچه

سیستمهای پشتیبان تصمیم 
برای حسابرسی پویا

سیستمهای پشتیبان تصمیم برای 
یکپارچه سازی اطالعات

 سیستمهای پشتیبان تصمیم برای 
داده کاوی و نظارت داده ها

شکل1- هرم سیستمهای پشتیبان تصمیم حسابرسی
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مستمر درگیر مجموعه ای از داده های متراکم و پیچیده خواهد 
ش��د. مبحث را با توصیف راههایی برای جمع کردن اطالعات 
مهم و مرب��وط از پایگاههای داده ب��زرگ از طریق داده کاوی، 

متن کاوی4 و نظارت مستمر5 آغاز می کنیم.
سیستمهای پشتیبان تصمیم برای داده کاوی و نظارت   

داده کاوی

نیاز ب��ه داده کاوی در حسابرس��ی به ط��رز درخور توجهی افزایش 
یافت��ه اس��ت. از آنج��ا که سیس��تمهای برخ��ط مانن��د اینترنت و 
اب��زار مرتب��ط با فناوری معام��الت حس��ابداری را پیچیده تر و در 
عی��ن ح��ال دس��تکاری در آنها را آس��انتر کرده اند، و ب��ا توجه به 
اینکه نی��از به ارزیابی دقیق مجموعه داده ه��ای بزرگ و پیچیده 
نس��بت ب��ه کنترلها و حس��ابهای ش��خصی در حرفه برجس��ته تر 
می شود، سیستمهای پشتیبان تصمیم از فعالیتهای داده کاوی که 
 (Wang فرایندهای حسابرسی را تسریع می کند، حمایت می  کند
(Yang, 2009 &. داده کاوی ش��امل روشهای متفاوتی )مانند 

ش��بکه های عصبی، الگوریت��م ژنتیک، ش�بکه های اعتقادی 
بیز6( برای کش��ف الگوهایی در مجموعه های بزرِگ داده است. 
ش��رکتها از داده کاوی طی س��الیان متمادی ب��رای انجام وظایفی 
چ��ون تجزیه وتحلی��ل الگوی خرید مش��تری در راه رس��یدن به 
هدفهای بازاریابی و مدیریت کاال استفاده می کردند. حسابرسان 
مس��تقل بیش��تر اوق��ات از روش��های تجزیه وتحلی��ل رقم��ی که 
زیرمجموع��ه ای از داده کاوی در نرم افزارهایی چون ای س�ی ال 
(ACL) اس��ت، اس��تفاده می کنن��د. این تجزیه وتحلیل ش��امل 

بررس��ی الگوهایی در شمارش رقم و مبتنی بر توزیع مورد انتظار 
ارقام حاصل از قانون بن فورد7 اس��ت که معتقد بود مجموعه ای 
از ارقام مش��خص نسبت به س��ایر ارقام در شروع شمارش بیشتر 
اتفاق خواهند افتاد. برای مثال، 1 به عنوان رقم اول شماره های 
چند رقمی در ح��دود 31 درصد مواقع رخ می دهد؛ در حالی که 9 
در حدود 5 درصد مواقع به عنوان رقم اول است. مطالعه ها نشان 
داده اند که قانون بن فورد با بعضی داده های مالی مانند حسابهای 
دریافتی و پرداختی مطابقت دارد. زمانی که اش��خاص معامالت 
نادرس��ت ایجاد کنند ی��ا ثبتهای نادرس��ت بزنند، اع��داد حاصل 
ممکن است از انتظارهای قانون بن فورد انحراف داشته باشند.  

تجزیه وتحلی��ل رقم��ی از بی قاعدگ��ی در الگوه��ای رقم��ی 
جلوگی��ری خواهد ک��رد. ای��ن کار تولید آزمونهای حسابرس��ی 
هدف را آس��انتر ک��رده و باعث به کارگیری کارات��ر منابع کمیاب 
حسابرسی می شود. دولت ایاالت متحد به تازگی اتکای خود بر 
تجزیه وتحلیلهای رقمی را برای کشف تقلبهای مالی شرکتی و 
فرارهای مالیاتی افزایش داده اس��ت؛ زیرا این روشها به ایشان 
اج��ازه می دهند تا تالش خ��ود را بر موضوعه��ا و معامله هایی 

متمرکز کنند که احتمال کسب درامد از آن بیشتر است.
در حالی که تجزیه وتحلی��ل رقمی منافعی را به همراه دارد و 
استفاده از آن در حال افزایش است، اما این روش عیبهایی نیز 
دارد. بسیاری از شکلهای معامالت با توزیع توصیف شده مطابق 
نیس��تند تا بتوان از آنها برای کش��ف بی قاعدگی ها استفاده کرد. 
به ط��ور کلی باید از تجزیه وتحلیل رقمی در معامالت بیش��تری 
اس��تفاده ش��ود تا بتوانی��م تعیین کنیم ک��ه آیا بیش��تر داده های 
حسابرس��ی از توزیع رقمی پیش بینی پذی��ر و انتظارپذیر پیروی 
می کنند ی��ا نه؟ حتی اگر توزیع زیادی مش��خص ش��ود، بازهم 
تجزیه وتحلیل رقمی ممکن نیس��ت جامع باشد؛ زیرا شرکتهای 

هرچه نظارت مداوم

 ماهرانه و

در سطح باال انجام شود

 ماهیت حسابرسی می تواند

 به هدفش برای ارائه

 اطالعات بموقع،

زودتر نایل شود
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حسابرس��ی بای��د داده های متن بس��یار زی��ادی را نی��ز ارزیابی 
کنند. ش��اید بیش��ترین احتمال برای رویکرد نوین داده کاوی در 

رویه های حسابرسی شامل تجزیه وتحلیل متن باشد.
متن کاوی

متن کاوی ش��کل ویژه ای از داده کاوی اس��ت که الگوهایی را از 
مت��ن به جای ارقام اس��تخراج می کند. روش��های متن کاوی در 
ایمیل، روزنامه ها و مجله ها و به طور کلی اینترنت کاربرد دارد. 
متن کاوی همچنین به تولید داده کاوی اکتش��افی در کاربردهای 

تجاری کمک می کند.
داده کاوی اکتشافی تقریبًا کاربرد بدیعی از داده کاوی است که 
به وس��یله سیس��تمهای جمع آوری خبر به کار گرفته می شود. با 
استفاده از این سیس��تمها ممکن است در حالی که هیچ فرضیه 
مش��خص قبلی برای آزم��ون وجود ن��دارد، از داده ها مدلهایی 
 (ATHENS) درس��ت کرد. سیستمهای تجربی ش��امل آتنز
نش��ان دادند که به آس��انی و با کش��ف کلمات کلی��دی می توان 

اطالعات جدیدی از فضای وب کش��ف کرد. سیستمهای دیگر 
ب��ا تجزیه وتحلیل رئوس مطالب اخبار برخِط منتشرش��ده و در 
دسترس، می توانند روابط مالی مربوط میان آنها را کشف کنند. 
 (Keila & در تحقیقی بس��یار جالب کیال و اس�کیلیکورن
(Skillicorn, 2005، متن کاوی را در ایمیلهای شرکت انرون 

ب��ه کار بردند. آنها به این نتیجه رس��یدند ک��ه تغییرهای کلمات 
مورد اس��تفاده به وسیله مدیریت ممکن اس��ت پیش بینی کننده 
تغییرهای س��ازمانی مه��م مانند کاهش وف��اداری کارمندان به 
ش��رکت، تغییر نقش مدیران و واکنشهای سازمانی به تهدیدها 
باش��د. دیگر تحقیقها همچنین نش��ان دادند که الگوریتمهای 
مت��ن کاوی ممک��ن اس��ت از تقل��ب و نیرنگ جلوگی��ری کنند. 
به طور مش��ابه، حسابرس��ان با استفاده از روش��های متن کاوی 
و جلس��ه های گروهی می توانند به بررس��ی ویژگیهای رفتاری 

مدیریت، قواعد رفتاری و اخالقی شرکت بپردازند.
به طور کلی، سیستمهای متن کاوی مزایای مهمی به همراه 
دارند. ایمیل منبع اصلی ارتباطهای مدیریتی است و روشهای 
متن کاوی می توانند تمام ایمیلها را به سرعت، به ارزانی و به طور 
موثر مورد بررس��ی قرار دهند. سیس��تمهای پش��تیبان تصمیم 
متن کاوی جدید اجازه تجزیه وتحلیل ریس��کهای شرکت را که 
نقطه ضعف اصلی امروز می باش��د، می دهند. البته پرسشهایی 
نی��ز به وجود می آی��د. به ط��ور مثال، آی��ا توانایی حسابرس��ان 
برای دس��تیابی به ایمیلها و ارتباطات ش��رکِت مورد حسابرسی 
به طور قانونی محدود نش��ده اس��ت؟ ش��بکه های اجتماعی در 
صورتی که یکی از اعضای ش��بکه بفهمد که ارتباطش��ان مورد 
تجزیه وتحلی��ل ق��رار می گیرد، چگونه تحت تاثی��ر قرار خواهد 

گرفت؟ آیا محدودیت اخالقی در متن کاوی وجود ندارد؟ 
سیس��تمهای پش��تیبان تصمیم داده کاوی و متن کاوی برای 
حسابرس��ان به رغم دشواری در استفاده، س��ودمند است و باید 
به طور مس��تمر به کار گرفته ش��ود. همچنین پیش��نهاد می شود 
که سیس��تمهای پش��تیبان تصمیم به صورتی طراحی شود تا بر 
پایگاههای داده بی ش��مار و به صورت مستمر نظارت کند. این 

بحث در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد.
زیرسیستمهای نرم افزاری تعبیه شده و نظارت مستمر

بس��یاری از ش��رکتهای حسابرس��ی و محققان، به طور تاریخی 
مفه��وم حسابرس��ی مس��تمر را اس��تفاده از زیرسیس�تمهای 

تعلیم به استفاده کنندگان

 فرایند سیستمهای پشتیبان 

تصمیم بسیار مهمتر از

توسعه استفاده از

 این سیستمها است



13
92

ور 
ری

شه
 6

6 
ره

ما
ش

5

نرم افزاری تعبیه ش�ده8 که ب��رای تجزیه وتحلی��ل معامالت 
مش��تری و نظارت ب��ر کنترلهای عملیاتی و گ��زارش هر یک از 
معام��الت و فعالیتهای��ی ک��ه غیرمعمول ی��ا غیرقانونی طراحی 
ش��ده اس��ت، می دانند. زیرسیس��تمهای نرم افزاری تعبیه شده 
نوعی از سیستمهای پشتیبان تصمیم هستند که باید به سیستم 

صاحبکار ضمیمه شوند.
حسابرسی مستمر حسابداران )اعم از داخلی و خارجی( را قادر 
می س��ازد تا اطمینان بخشی مکتوب خود را در مورد موضوعی با 
استفاده از مجموعه گزارشهای حسابرسی که همزمان یا با فاصله 
زمانی کمی پس از وقوع رویدادی منتش��ر می ش��وند، تهیه کند. 
حسابرسی مستمر به جای حسابرسی یک عکس حسابداری، به 
حسابرس��ی یک فیلم حس��ابداری می پردازد )قنبریان، 1390(. 
همچنین، حسابرس��ی مس��تمر از طریق کاهش زمان و هزینه، 
افزای��ش انعطاف پذیری، کاهش اش��تباهها، افزای��ش تمرکز بر 
کنترله��ای داخل��ی و کاهش هزینه س��رمایه افزایش اثربخش��ی 
 .(Majdalawieh et al., 2012) می انجام��د  حسابرس��ی 
نظارت مس��تمر به طورکلی ش��امل جم��ع آوری خودکار ش��واهد 
حسابرس��ی اس��ت ک��ه از عملکرد سیس��تمها و کنترله��ا با روش 
طراحی شده و پردازش مناسب معامالت اطمینان حاصل می کند 
از زیرسیس��تمهای  )عرب م��ازار و مداح��ی، 1388(. اس��تفاده 
نرم افزاری در کاربردهای نظارت مستمر، گویای حرکت به سمت 

حسابرسی مستمر است. 

در تحقیقهای مختلف مش��خص ش��ده اس��ت ک��ه حدود50 
درصد از مدیران حسابرسی مطالعه شده، سیستمها را در قسمت 
)بخ��ش( حسابرس��ی داخلی که به طور مس��تمر ب��ر معیارهای 
عملکرد و ریس��کهای تقلب نظارت می کنند، به کار می برند؛ اما 
حسابرس��ی مستمر همچنان به وس��یله حسابرسان مستقل بعد 

از کارکرد حسابرس��ی داخلی حرکت می کن��د و تاخیر دارد. مانع 
اصلی فناوری زیرسیس��تمهای نرم افزاری این است که فناوری 
مزب��ور فقط می تواند هر چه در آن برنامه ریزی و تعبیه ش��ده را 
جس��تجو کند. در نتیجه این سیستمها فقط خالف قاعده هایی 
را کش��ف می کنند که حس��ابرس پیش بین��ی می کند و نظارت بر 
بی قاعدگیهای گس��ترده تر، احتیاج به تعداد زیادی زیرسیس��تم 
دارد. بدینس��ان نوع جدی��دی از نظارت ب��رای صرفه جویی در 
موضوعها مورد نیاز اس��ت. برای این هدف، بعضی از ش��رکتها 
ش��روع به ترکیب هوش مصنوعی با زیرسیستمهای تعبیه شده 
برای توسعه ظرفیت نظارتهای برنامه ریزی شده، کاهش تعداد 
زیرسیس��تمهای مورد نی��از و اجازه به جس��تجو بی نظمی ها در 

سطح گسترده تر کرده اند.
تحقیقهای کمی هم که در زمینه کاربرد عملی زیرسیستمهای 
نرم افزاری انجام شده، نشان می دهد که این مدل در جلوگیری 
از خ��الف قاعده ها موثر بوده اس��ت؛ اما حجم بس��یار زیادی از 
داده های استثنا و گزارش خطای مثبت وجود دارد. این مشکل 
ممکن اس��ت با ب��ه کار گیری داده کاوی و مت��ن کاوی در نظارت 
مستمر داده ها به س��رعت تعدیل شود. در این شرایط، استفاده 
از سیس��تمهای پشتیبان تصمیم نسبت به تصمیم گیری انسانی 

بسیار کاراتر و موثرتر خواهد بود.
سیس�تمهای پش�تیبان تصمی�م ب�رای یکپارچ�ه ک�ردن 

اطالعات 
سیس��تمهای پش��تیبان تصمی��م یکپارچ��ه، اطالع��ات داخلی 
حاصل از زیرسیستمهای نرم افزاری چندگانه، داده های داخلی 
استخراج ش��ده و داده های خارجی استخراج شده حاصل از سایر 
پایگاههای داده مورد نظارت مس��تمر را جمع آوری و آنها را در 
ش��کلی بامعنی، به منظور ارزیابی ریسک حسابرسی، یکپارچه 
می کند. در حالی که حسابرس��ان ممکن است بتوانند شرایط به 
نس��بت ساده را خودش��ان ارزیابی و مورد س��نجش قرار دهند، 
اما زمانیکه تعداد پایگاههای داده زیاد ش��ده و حجم اطالعات 
جمع آوری ش��ده گسترش پیدا کند، برای اداره آنها ذهن مشکل 
خواهد داش��ت. پس سیس��تمهای پش��تیبان تصمی��م یکپارچه 

ممکن است در عمل در حسابرسی مستمر پیشرو باشد.
هرچ��ه نظ��ارت م��داوم، ماهران��ه و در س��طح ب��اال انج��ام 
ش��ود، ماهی��ت حسابرس��ی می توان��د ب��ه هدفش ب��رای ارائه 
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اطالعات بموقع، زودتر نایل ش��ود. تحقیقها نش��ان داده اند که 
سرمایه گذاران، حسابداران داخلی و حسابرسان مستقل، همگی 
اعتقاد دارند که گزارش��گری مس��تمر به همراه اطمینان بخشی، 
احتمال دارد کیفیت س��ود را افزایش، نوس��انهای قیمت سهام 
را کمتر و اس��تفاده مدیریت از تعهدهای اختیاری برای مدیریت 
س��ود را کاهش ده��د. البته اطمینان بخش��ی در هر س��طحی، 
ریس��ک دعوای قضایی ب��ه همراه دارد. بنابراین، س��ازمانها و 
حسابرس��ان باید به صورت س��نجیده و محتاطانه در این حوزه 
وارد ش��وند. در ای��ن زمین��ه تحقیقه��ا ب��رای تعیی��ن اینکه آیا 
س��رمایه گذاران ارزش��ی برای این اطمینان بخشی قائل هستند 

یا نه، الزم و ضروری است.
بی��ان ای��ن نکت��ه نی��ز ضروری اس��ت که ش��کل رس��می 
اطمینان بخش��ی برای بعضی اطالعات  مانند ش��رکتهایی که 
اطالعات اتکاناپذیر خود را گزارش می کنند، ضروری نیست؛ 
در این صورت بازار با کاهش قیمت سهام و سایر سازوکارهای 
بازار، این ش��رکتها را تنبیه می کند. اگر سرمایه گذاران بتوانند 
قابلی��ت ات��کای خروجیهای سیس��تمهای پش��تیبان تصمیم 
را ب��دون اطمینان بخش��ی ط��رف س��وم تش��خیص دهن��د، 
در ای��ن ص��ورت ممکن اس��ت به عن��وان عالمت��ی از تکامل 

اطمینان بخشی باشد. 

سیستمهایی برای مدیریت حسابرسی
سیستمهای پشتیبان تصمیم برای حسابرسی پویا

سیس��تمهای پش��تیبان تصمیم در خارج از حرفه حسابرس��ی هم 
کارب��رد دارد؛ برای مثال در صنع��ت هواپیمایی محققان به تازگی 
در هوش مصنوعی9 ترکیبی از فناوری برنامه ریزی هوشمند10 
و کنترل رفتار واکنشی11 را برای تطبیق سریع هواپیما با محیط 
استفاده کرده اند. ترکیب این دو فناوری، به هواپیما اجازه تعدیل 

خودکار نسبت به حوادث غیرمنتظره را می دهد.
حسابرس��ان و محققان سیس��تمهای اطالعاتی ممکن است 
این فناوریها را به محیط حسابرسی منتقل کنند. نتیجه این کار 
ممکن است سیستمهای پردازش حسابرسی تطبیقی و پویایی 
را به وجود آورد که ش��امل رویه های از قبل برنامه ریزی ش��ده، 
تعدیل در برنامه ریزی حسابرس��ی با توج��ه به اطالعات جدید 
تولیدش��ده به وسیله سیستمهای داده کاوی و زیرسیستمها، و یا 

قابلیت اجرای آزمونهای رویه های حسابرس��ی نو برای حوادث 
غیرمنتظره باش��د. در حسابرس��ی آینده، ابزار نظارت مس��تمر 
ش��امل زیرسیس��تمهای نرم افزاری، سیس��تمهای داده کاوی و 
سیس��تمهای متن کاوی ممکن است به طور مستمر اطالعات را 

به این سیستمهای پردازش حسابرسی پویا منتقل کنند.
تصور بر این اس��ت که سیس��تمهای پشتیبان تصمیم مراحل 
حسابرس��ی را از برنامه ری��زی اولیه تا انته��ا مدیریت می کند و 
تغییرهای ریسکهای واحد تجاری را در زمان واقعی خود مورد 
نظارت قرار می دهد. این سیس��تم، نظارت مستمر را در نتیجه 
چرخه حسابرس��ی مستمر که متناس��ب با محیط ریسک است، 
به وج��ود م��ی آورد. به طور کلی، سیس��تمهای حسابرس��ی پویا 
نیز بیانگر حرکت رویه های حسابرس��ی به س��مت سیستمهای 

منعطف و تطبیق پذیر می باشد.
در قس��مت ب��االی ه��رم حسابرس��ی مس��تمر، حسابرس��ی 

یکپارچه قرار دارد که در قسمت بعد درباره آن بحث می شود.
سیستمهای پشتیبان تصمیم برای حسابرسی یکپارچه

تمرکز حسابرسی مالی سنتی بر این است که آیا صورتهای مالی 
وضعیت مالی مش��تری را به طور منصفانه نش��ان می دهد یا نه. 
حسابرسی یکپارچه عالوه بر این شامل عقاید حسابرس درباره 
سیس��تم کنترل داخلی ش��رکت در سراسر گزارش��گری مالی نیز 
می باشد. به محض اینکه شرکت از سیستمهای پردازش پویای 
حسابرسی استفاده  کند، سیستمهای پشتیبان تصمیم سطح باال 
با هدف پشتیبانی از حسابرسی ایجاد خواهند شد. این سیستمها 
به طور مس��تمر سیستمهای پش��تیبان تصمیم زیربنایی را که در 
هرم وجود دارد بررس��ی، کنترلهای داخلی و معامالت مرتبط با 
ادعاهای صورتهای مالی را صورت بندی، سطح منصفانه بودن 
انع��کاس صورتهای مالی واحد تجاری ه��دف را اندازه گیری، و 
دقت و قابلیت اتکای اطالعات غیرمالی واحد تجاری را ارزیابی 

می کنند و در نتیجه، اساس حسابرسی مستمر شکل می گیرد.

سیستمهای پشتیبان تصمیم و حسابرسان
استفاده از تشویق 

در حالیکه بس��یاری از سیستمهای توصیف شده در باال ظرفیت 
دگرگون کردن فرایند حسابرسی، تهیه اطمینان بخشی مستمر 
و توس��عه توانای��ی حسابرس��ان در ارزیابی ریس��کهای پیچیده 
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را دارن��د، سیس��تمهای طراحی ش��ده بای��د در عمل به وس��یله 
حسابرس��ان مورد اس��تفاده قرار بگیرند. همانطور که در مقدمه 
اشاره ش��د، تحقیقها نشان داده اند حسابرس��ان به طور معمول 
از نتای��ج اتکاپذی��ر و ب��اارزش سیس��تمهای پش��تیبان تصمیم 
چشم پوش��ی می کنند و یا در مقایس��ه با تخصص ش��خصی، از 

استفاده از این سیستمها خودداری می کنند. 
همچنین تحقیقها حاکی از آن هس��تند که سیستمهای جدید 
باید ویژگیهای مهم متعددی داش��ته باش��ند تا اس��تفاده از آنها 

توسعه پیدا کند.
اول، سیس��تمهایی که فع��ل و انفعالی هس��تند احتمال دارد 
بیشتر مورد اس��تفاده قرار  گیرند؛ اما مشکلی که وجود دارد این 

است که چه مقدار فعل و انفعال سودمند می باشد. 
دوم، تا آنجا که ممکن است در سیستمهای پشتیبان تصمیم جدید 

نمودارهای گرافیکی به کار گرفته شود؛ از این رو که استفاده کنندگان 
به نمودارهای گرافیکی نس��بت به داده های متنی اعتماد بیش��تری 
داش��ته و این نمودارها ب��رای بیان نتای��ج تجزیه وتحلیلها، موثرتر 
و کاراترن��د. اما مس��ئله ای که وج��ود دارد، چگونگ��ی طراحی این 
نمودارها اس��ت. در نهایت، آموزش حسابرس��ان درباره چگونگی 

کارکرد این سیستمها، بسیار مهم است. 
توسعه تخصص حسابرسی 

تعلیم به اس��تفاده کنندگان فرایند سیستمهای پشتیبان تصمیم 
بس��یار مهمتر از توس��عه استفاده از این سیس��تمها است. افراد 
حرفه ای  حسابرس��ی بیش��تر برآموخته های تجرب��ی خود برای 
توس��عه تخصص تکیه می کنند. هرچقدر سیستمهای پشتیبان 
تصمی��ِم قدرتمندتری از س��وی ش��رکتهای حسابرس��ی به کار 
گرفت��ه ش��ود، اس��تفاده از آن می تواند گویای بخ��ش مهمی از 
تجربه حرفه ای و یکی از منابع کلیدی کس��ب تخصص به شمار 
آید. یک روش برای پیش��رفت در زمینه آموزش سیس��تمهای 
پش��تیبان تصمیم، بهره گیری از سیس��تمهای شبیه سازی شده 
اس��ت. این سیس��تمها به حسابرس��ان اجازه می دهند تا نتایج 
سیستمهای پشتیبان تصمیم جدید را قبل از عمل، در محیطی 
شبیه سازی شده مشاهده کنند. رویکرد مبتنی بر شبیه سازی در 
حرفه حسابرس��ی به علت اینکه قضاوت در آن بس��یار پیچیده 
اس��ت بسیار باارزش است. سیستمهای شبیه سازی به افزایش 
دانش و تخصص از طریق تجربه غیرمستقیم کمک می کنند. 

نتیجه گیری 
در این مقاله، دیدگاه موجود درباره اینکه چگونه سیس��تمهای 
پش��تیبان تصمیم موجود به تغییر و تحول در حسابرس��ی آینده 
می انجامند، بیان ش��د. حسابرس��ان احتمال دارد از جمع آوری 
دس��تی داده های زیاد به س��وی مدیریت پیچیده سیس��تمهای 
پش��تیبان تصمی��م حرکت کنن��د. ه��دف نهایی سیس��تمهای 

پشتیبان تصمیم، حمایت از مفهوم حسابرسی مستمر است.
اآلن کجا ق��رار داریم؟ به طور کلی در پایین هرم قرار داریم. 
ش��رکتهای حسابرس��ی از زیرسیس��تمهای تعبیه ش��ده استفاده 
ب��رای  داده کاوی  نس��خه های  از  بعض��ی  و  ک��رده  مح��دودی 
تجزیه وتحلی��ل الگوهای غیرمعمول در پای��گاه داده معامالت 
مشتریان استفاده می شود و کاربرد آنها به داده رقمی و همینطور 

حرکت حرفه حسابرسی به

 سمت قرن بیست ویکم

 نیازمند اتحاد و

یکدلی میان محققان

 شرکت کنندگان

 سرمایه گذاران و

قانونگذاران است
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توزیع داده شناخته شده محدود شده است. به تحقیقهای بیشتری 
در این زمین��ه مانند تحقیقهای بیش��تر در زمینه متن کاوی، مورد 

نیاز است.
ب��ا اینکه بعضی از وظایف حسابرس��ی داخلی در ح��ال ادغام با 
سیس��تمهای نظارتی مستمر در سیس��تمهای رایانه ای است، اما 
اس��تفاده از این سیستمها همچنان محدود اس��ت. بدین ترتیب، 
سیس��تمهای پش��تیبان تصمیم چندگانه به جای داش��تن سیس��تم 
پش��تیبان تصمیم واحد و یکپارچه برای این هدف، مثل حسگرها 
پیش��نهاد می ش��ود که در زمینه های مختلف شرکت یکپارچه شده 
)مانند تولید، فروش، حسابداری و غیره( و به طور مستمر مراقب 
تخط��ی از کنترلها، الگوه��ای غیرمعمول و معام��الت غیرعادی 
اس��ت. خروجی این سیستمهای پش��تیبان تصمیم، احتمال دارد 
راهی یک یا چند سیس��تم پش��تیبان تصمیم به هم پیوس��ته دیگر 
 ش��ود، جایی که ب��ه تجزیه وتحلیل نتایج سیس��تمهای پش��تیبان 
تصمیم پیش��ین می پردازن��د و تعیین می کنند که چ��ه عالمتهایی 
با ارزش تر هس��تند تا بیش��تر مورد بررس��ی قرار گیرن��د و ارزیابی 
خالص��ه ای را به اس��تفاده کنندگان )حسابرس��ان( گ��زارش کنند و 
در نهای��ت خروجی آنها به س��مت سیس��تمهای پش��تیبان تصمیم 

حسابرسی پویا روانه خواهند شد. 
در س��طوح باالی سیس��تمهای پش��تیبان تصمیم در هرم قرار 
دارد ک��ه هدفش ادغام تم��ام خروجیها از پایین ه��رم و حمایت از 
حسابرس��ی یکپارچه است. این نوع سیستمهای پشتیبان تصمیم 
می توان��د اطالع��ات مال��ی و غیرمال��ی، کنترلی و ریس��کی را در 
تصویری جامع از مش��تری یکپارچه ک��رده و به نمایش بگذارد. از 
طرفی، ش��کلهای جدیدی از ارائه تصویری برای نمایش مختصر 
این اطالعات خالصه که حسابرس��ان ه��م بتوانند آن را بفهمند و 
درک کنن��د، مورد نیاز اس��ت. وقتی این هرم کامل ش��ود، مفهوم 

حسابرسی مستمر هم محقق می شود.
در نهایت، حسابرس��ان باید اس��تفاده از سیس��تمهای پشتیبان 
تصمی��م و اعتماد به این سیس��تم را که به ط��ور حتم زمانبر خواهد 
ب��ود، قب��ول کنند. البته که سیس��تم پش��تیبان تصمی��م به تنهایی 
نمی تواند منجر به تغییرهای ش��دیدی در فرایندهای حسابرس��ی 
ش��ود؛ اما ممکن است در اضافه کردن مهارت و تخصص به افراد 
تازه کار با اس��تفاده از تمرینهای شبیه سازی و نقشه برداری ادراکی 

الگوهای مختلف تصمیم، کمک کند. 

در آین��ده و با ظاهر ش��دن فناوریهای جدید، پیچیده تر ش��دن 
رواب��ط جهان��ی، پدید آمدن ش��کلهای جدی��د مالکیت خصوصی 
و عموم��ی، تقاض��ای س��رمایه گذاران برای اطالع��ات بموقعتر و 
تش��دید فش��ارهای قانونگذاران، رویه های حسابرسی دستخوش 
دگرگونیهای فراوانی خواهد ش��د. سیس��تمهای پشتیبان تصمیم 
می توانن��د در افزای��ش کارایی و اثربخش��ی به حسابرس��ی کمک 
کند. حرکت حرفه حسابرس��ی به س��مت قرن بیست ویکم نیازمند 
اتحاد و یکدلی میان محققان، ش��رکت کنندگان، سرمایه گذاران و 

قانونگذاران است.  

پانوشتها:
1- Decision Support System (DSS)
2- Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)
3- Data Mining
4- Text Mining
5- Continuous Monitoring
6- Bayesian Belief Network
7- Benford`s Law
8- Embedded Software Modules (ESM)
9- Artificial Intelligence (AI)
10- Intelligent Planning
11- Reactive Behavior Control
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