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فناوری اطالعات

تجزیه و تحلیل داده ها
  در حسابرسی:

فرصت ها و چالش ها

مه مقد
ايـن مقاله، يـک موضوع مهم در حرفه حسابرسـی با عنـوان: ظهور 
داده هـای بـزرگ و زمينه هـای مربـوط بـه تجزيـه و تحليـل داده ها)1( 
را بيـان می کنـد. اگـر چـه تجزيـه و تحليـل داده هـا، نوميدبخـش 
شـيوه های خوب حسابرسـی اسـت امـا از آنجا که بکارگيـری تجزيه و 
تحليـل داده ها در حسابرســی، چالش هـای خاصي را ايجـاد می کند، 
اسـتفاده گسـتردة از آن در کارهای حسابرسـی نسـبت به زمينه های 
کاری ديگـر عقـب مانده اسـت. در حال حاضر، مؤسسـات حسابرسـي 
بـا ايـن تصـور کـه تجزيـه و تحليـل داده هـا بـه آسـانی قابـل انطباق 
با حسابرسـی نيسـت، سـرمايه گذاری قابـل توجهی در توسـعه تجزيه 
و تحليـل داده هـاي مرتبـط بـا حسابرسـی انجـام داده اند. هـدف اين 
مقالـه، بيـان ايـن مطلب اسـت کـه چگونـه تجزيـه و تحليـل داده ها 
در حسابرسـی صورت هـای مالـی بـه کار مـی رود و چـرا می توانـد 
تغييردهنـده بـازی در چگونگـی انجـام حسابرسـی باشـد،  همچنين 
چارچوبـی بـرای محققـان در مـورد مشـکات مربـوط بـه تجزيـه و 

تحليـل داده هـا، ارائـه می دهد. 
ايـن مقالـه بدين شـرح سـازماندهی شـده اسـت بخش1 بـه نقش 
تجزيـه و تحليـل داده هـا در تغييـر بـازي در حسابرسـي مي پـردازد.  
بخـش2 بيانگـر مـروری کلـی اسـت و داده هـای بـزرگ و ارتباطـات 
تجزيـه و تحليـل داده هـا را بـه طـور کلـی تعريـف می کنـد. بخـش3 
تجزيه و تحليل داده ها را در مؤسسـات حسابرسـی در هر سـه زمينه 
خــدمات حسابرسـی، ماليـات و مشـاوره مـورد بحـث قـرار می دهد. 

بخـش4، به طــور خـاص به بحـث در مـورد مزايای تجزيـه و تحليل 
داده هـا در حسابرسـی می پـردازد. بخـش 5، چالش هـای بکارگيـری 
تجزيـه و تحليـل داده هـا را در حسابرسـی  مـورد بحث قـرار می دهد. 
بخـش 6، چگونگـی اطـاع تحقيــقات دانشـگاهی از انطباق تجزيــه 
و تحليــل داده هـا بـا حسابرسـی را بررســی می کنـد و بخـش 7، 

نتيجه گيـری کلـی را بيـان می کنـد.

تجزیه و تحليل داده ها: تغييردهنده بازی در حسابرسـی
طـی سـال های اخيـر، اصطـاح داده هـای بـزرگ و رويکردهـای 
تجزيـه و  بـا عنـوان  اغلـب  داده هـا،  تحليـل  و  تجزيـه  بـه  مربـوط 
تحليـل داده يـا تجزيـه و تحليـل پيش بينـی در مطبوعـات عمومـی و 
مجـات علمی مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت.برنامه های دانشـگاهی 
بـرای بيـان شايسـتگی های تجزيـه و تحليـل داده ها تدوين شـده اند. 
انجمـن  در  سـاالنه ای  نشسـت  مـورد،  ايـن  در  )بريگـز)2(،2013(. 
حسـابداری امريـکا)3( در مـاه اوت سـال 2014، بـا حمايـت مؤسسـه 
حسابرسـی پی دبليو سـی)4( و دانشـگاه ايلينـوی)5( در مورد چگونگی 
تعديـل برنامه هـای درسـی رشـته حسـابداری بـرای ترکيـب بيشـتر 
است)مؤسسـه  شـده  برگـزار  داده هـا  تحليـل  و  تجزيـه  دوره هـای 
حسابرسـی پـی دبليـو سـی، 2015(. پيـام نشسـت ايـن بـود کـه به 
منظور رقــابت دانشجويـان در رشته حسـابرسی و مالياتی، آنان بايـد 
يـاد بگيرنـد بـه دانشـمندان داده ها تبديل شـوند. داده هـا دريچه هاي 
نو به روی آينده حسابرسـی باز می کند و هر سـازمان با پيشـرفت در 
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قابليــت های تجزيه و تحليــل داده ها می تواند رقبــای خود را پشت 
سـرگذارد و بـه احتمـال زيــاد اين رقبــا، عواقـب سختــی را تجربه 
خواهنـد کرد. در نظرسـنجی انجام شـده توسط)مؤسسـه حسابرسـی 
کـی پـی ام جـی)6( 2014( از مديران ارشـد مالـی)7( و مديران ارشـد 
فناوری اطاعـات)8(، 99 درصد 
از پاسـخ دهنـدگان بـه اهميت 
تحليل هـا  و  تجزيـه  و  داده هـا 
در راهبـرد کسـب و کار اشـاره 
کردنـد و 96 درصد به اسـتفاده 
در  بـزرگ  داده هـای  از  بهتـر 
سـازمان خود اشـاره داشـته اند. 
ماننـد  خدماتـی،  سـازمان های 
در  حسابرسـی،  مؤسسـات 
خدمـات  ارائـه  بـرای  رقابـت 
و  تجزيـه  تـر،  جامـع  و  بهتـر 
تحليـل داده هـا را به مشـتريان 
خـود ارائـه می دهنـد، امـا ايـن 
سـئوال هنـوز باقـی اسـت کـه 
آنهـا در عمـل چگونـه ايـن کار 
سـئوال  می دهنـد.  انجـام  را 
ديگـر ايـن اسـت که آيا کسـب 
و کار اصلـی حسابرسـی اسـت؟ 
از  کـه  اسـت  ايـن حسابرسـی 
قابليت هـای  در  سـرمايه گذاری 
تجزيـه و تحليـل داده هـا  بهره 
آيـا  اينکـه  يـا  منـد می شـود؟ 
در  داده هـا  تحليـل  و  تجزيـه 

نهايـت در حـوزه مشـاوره قـرار می گيـرد؟
تـوان تجزيـه و تحليـل داده ها در بهبـود عملکرد حسابرسـی کاما 
قابـل توجـه اسـت، امـا قبـل از اين کـه اسـتفاده گسـترده از تجزيه و 
تحليـل داده هـا در حسابرسـی بـه واقعيـت تبديـل شـود، چالش های 

بسـياری وجـود دارد کـه بايـد بر طرف شـوند. 
نقـش تجزيـه و تحليـل داده هـا در حسابرسـی در چنـد مقالـه 
بـراون-  گـری)10(2014؛  و  آلـز  آلـز)9(2014؛  )ماننـد  علمی اخيـر 
ليبـورد)11(، عيسـی)12(، و لومبـاردی)13(، در مطبوعـات( مـورد بحـث 
قـرار گرفتـه اسـت، امـا در بسـياری از ايـن مقـاالت، نگرشـی وجـود 
دارد کـه هـدف آن تدويـن چارچوب ها بـرای نزديک شـدن به ادبيات 
مرتبـط بـا تجزيه و تحليـل داده ها و ارائه سـئواالت پژوهشـی خاصی 
اسـت کـه می توانـد در مطالعـات آينـده بيـان شـود. بـا وجـود عاقه 
دانشـگاهيان به تجزيـه و تحليل داده ها، تحقيقات دانشـگاهی تجربی 
مربـوط بـه تجزيـه و تحليـل داده هـا در حسابرسـی هنـوز در مراحل 
ابتدايـی اسـت که بخشـی از آن بـه دليل فقـدان اطاعات ارائه شـده 
توسـط مؤسسـات حسابرسـی در مـورد رويکـرد آنـان بـرای تجزيه و 
تحليـل داده هـا اسـت. ايـن مقالـه نواحـی که مـورد توجه مؤسسـات 
حسابرسـی را بـرای هدايـت سـئواالت تحقيـق مرتبـط بـا تجزيـه و 

تحليـل داده هـا در نظـر می گيـرد.

داده های بزرگ و تجزیه و تحليل داده ها 
داده هـای بـزرگ، دارايی هـای اطاعاتـی بـا حجـم بـاال، سـرعت 

بـاال و تنـوع بـاال تعريـف شـده اند کـه بايـد مقرون بـه صرفه باشـند، 
شـکل خاقانـه آن اطاعـات پـردازش شـده بـرای افزايـش بينـش و 
تصميم گيـری اسـت )گارتنـر)14(، 2013(. ويژگی های حجم، سـرعت 
و تنـوع، خصيصـه ای اسـت کـه داده هـای بـزرگ را منحصـر بـه فـرد 
می کنـد و اغلـب بـا عنـوان سـه وی)15( داده هـای بزرگ )آلـز و گری، 
2014( اشـاره می شـود. با ايـن حال، گارتنـر)2013( توضيح می دهد، 
داده هـای بـزرگ بايـد از راه نوآورانه تجزيه و تحليل يا پردازش شـوند 
تـا بـرای تصميم گيـری مرتبـط و مفيـد باشـند. در واقـع، داده هـای 
بـزرگ، مفهومی اسـت کـه اغلـب در رابطه بـا تجزيه و تحليـل داده ها 
مـورد بحـث قـرار می گيـرد. بـه عنـوان نمونـه، می تـوان بـه تحقيـق 
آلـز و گـری )2014( اشـاره کـرد، داده های بـزرگ موجـود در ادبيات 
حسـابداری از طريـق انـواع تجزيـه و تحليل هـای قابـل انجـام روی 
داده هـا ماننـد تجزيـه و تحليـل داده ها يـا تجزيه و تحليـل پيش بينی 
و  نـه بـه عنـوان نـوع منبـع داده هـا تعريـف می شـوند. عاوه بـر اين، 

منبـع داده هـا می توانـد تغييـر کند.
آلـز و گـری )2014( بـه طـور ويژه اشـاره دارند: برای حسابرسـان، 
داده هـا )يا محتويـات( داده های بزرگ به مجموعـه ای از انواع مختلف 
داده هـا اشـاره می کنـد کـه می توانـد شـامل ترکيبـی از داده هـای 
سـنتی سـاختار مالـی و غيـر مالـی، داده هـای محاسـباتی، داده هـای 
حسـگر، پسـت الکترونيـک، تماس هـای تلفنـی، داده های رسـانه های 
اجتماعـی، وباگ هـا و همچنيـن ديگـر داده هـای داخلـی و خارجـی 

باشد.
دسترسـی بـه مقاديـر زيـادی از داده هـای رايانـه ای شـرکت ها بـه 
طـور پيوسـته در طول سـال ها، افزايش يافته اسـت اما پيشـرفت های 
سـال های اخيـر در سـرعت پـردازش، ابـر ذخيـره سـازی و ظهـور 
ماهيـت  و  داده هـا  بـه  دسترسـی  سـهولت  اجتماعـی،  شـبکه های 
داده هـای گرفتـه و ذخيـره شـده بـرای اسـتفاده های بعـدی را تغيير 
داده اسـت. در عيـن حـال، نـرم افزارهای مورد اسـتفاده بـرای تجزيه 
و تحليـل حجـم زيـادی از داده هـا )بـه عنـوان نمونـه، ابزارهـای داده 
کاوی( همچنيـن ابـزار پيچيده تـر تجسـم داده هـا )16( بـه طـور بالقوه 
توانايـی افـراد را در درک مفاهيـم داده هـا افزايـش می دهـد )انجمـن 
حسـابداران رسـمی آمريکا، 2014؛کپريوتی)17(، 2014 وايتهاوس،)18( 
2014(. روش تجزيـه و تحليـل داده ها بسـيار شـبيه به روشـی اسـت 
کـه توسـط محققـان دانشـگاهی در انجـام تحقيقات تجربی اسـتفاده 
می شـود. کراولـی و والن)19()2014(  همپوشـانی بيـن روش تجزيـه 
و تحليـل داده هـا و تحقيقـات علمـی را پذيرفتـه و در مـورد چگونگی 
گسـترش اسـتفاده از فنـون تجزيـه و تحليـل داده هـا به منظـور ارتقا 
و بهبـود تحقيقـات دانشـگاهی بحـث کرده انـد. در تجزيـه و تحليـل 
داده هـا ماننـد تحقيقـات علمـی، مقاديـر زيـادی از داده جمـع آوری 
می شـود و بـرای اطمينـان از کفايت آنها در پرداختن به سـئوال مورد 
توجـه تحقيـق آزمـون می شـوند و سـپس بـا اسـتفاده از بسـته های 
آمـاری يـا ديگـر برنامه های نـرم افـزاری مربوط بـه شناسـايی الگوها 

يـا روابـط بيـن داده هـا، تجزيـه و تحليل می شـوند.
مراحلـی کـه دنبـال می شـود: تجزيـه و تحليـل و تفسـير خروجی 
ايـن ابزارهـا- نياز به سـطح بااليـی از تخصص در بخش پژوهشـگران 
و يـا در مـورد مؤسسـات حسابرسـی، نيـاز بـه سـطح بـاالی تخصص 
مشـاور و يا حسـابرس. تجزيه و تحليل داده های خروجی تنها توسـط 
افراد توانمند در رفتــارهای تخــصصی مانند شنــاسايی الگو و تفـکر 
انتــقادی تکميل خواهد شـد. بنابرايـن، با قابليت های فعلـی فناوری، 

داده های بزرگ به 
مجموعه ای از انواع 
مختلف داده ها اشاره 
می کند که شامل 
ترکیبی از داده های 
سنتی، ساختار مالی و 
غیرمالی، داده های 
محاسباتی، داده های 
حسگر، پست الكترونیک، 
تماس های تلفنی، 
داده های رسانه های 
اجتماعی، وبالگ ها و 
دیگر داده های داخلی و 
خارجی هستند
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غيـر ممکـن اسـت کـه فرآيند تجزيـه و تحليـل داده ها به طـور کاما 
انجام شـود. خودکار 

تجزیه و تحليل داده ها در مؤسسـات حسابرسي
بـرای  توجهـی  قابـل  موضـوع  بـه  داده هـا  تحليـل  و  تجزيـه 
سـرمايه گذاری مؤسسـات حسابرسـی خصوصا در کار مشـاوره تبديل 
شـده اسـت، همچنين بـه تازگـی در موضوعات مالياتی و حسابرسـی 
هـم بيشـتر مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. بسـياری از شـرکت ها در 
مـورد مشـتريان، محيـط خارجـی، رقبـا داده هـای زيـادی را جمـع 
بعـدی  گام  بايـد  چگونـه  کـه  نمی داننـد  اغلـب  و  می کننـد  آوری 
را بـرای تجزيـه و تحليـل و اسـتفاده از داده هـا در عملياتـی کـردن 
کسـب و کار خـود بردارنـد. نزديـک بـه 85 درصـد از مديـران مـورد 
مطالعه)مؤسسـه حسابرسـی کـی پـی ام جـی، 2014( اشـاره کردند 
کـه از بزرگتريـن چالش هـای آنهـا ايـن اسـت کـه بداننـد  چگونـه  
بهتريـن تجزيـه و تحليـل را بـا توجـه به داده هـای جمع آوری شـده 
انجام دهند. مؤسسـات حسابرسـی در نتيجه سـال ها تجربه درکسـب 
و کار، شـکاف های تجزيـه و تحليـل داده هـا را يافته انـد. تجزيـه و 
تحليـل داده هـا در زمينه های خارج از حســابداری )به عنـوان نمونه، 
بازاريابی، منابع انسـانی( برای مدتــی اسـتفاده می شـد امـا به تازگی 
تنهـا برای داده هـای معامات مالی و داده های خارجـی به کار می رود 
کـه بـه مديريت امکان تصميــم گيری راهبــردی در مورد کســب و 
کار می دهد. اگر چــه خدمــات مشاوره مربوط به تجزيــه و تحليــل 
داده هـا  نشـان دهنـده فرصـت رشـد مثبـت بـرای شرکت هاسـت اما 
مسـائلی بوجود می آيند که مشـتريان مؤسسـات حسابرسـی به دنبال 
خدمـات مشـاوره مربـوط بـه تجزيـه و تحليـل داده ها، از حسابرسـان 
خـود هسـتند، بسـياری از چنيـن پروژه هايـی در زيـر چتـر خدمـات 
ممنوع شـده توسـط قانون سـاربينز- اکسـلی)20( مصوب سـال 2002 

قـرار می گيرنـد.
درمباحث مالياتی، تجزيه و تحليل داده ها عمدتــا توسـط مؤسسات 
حسابرسـی بـرای کمـک بـه مشـتريان درگيـر روش هـای مديريـت 
مـالياتی استـفاده می شود )بانـچارد)21(، 2014؛ مؤسسه ديـلويت)22(، 
2013(. به عنوان نمــونه، بانــچارد )2014( اشاره کرده، شرکت هايی 
کـه بـا حرکـت پيچيـده فزاينده ماليـات درايـاالت متحده،کـد مالياتی 
و همچنيـن نـرخ يکپارچـه باال ماليـات مواجـه می شـوند، می توانند از 
ابـزار تجزيـه و تحليـل داده ها بـرای پيگيری نـرخ ماليات و محاسـبات 
ماليات هـای متعـدد حوزه هـای قضايـی و نظـارت خـودکار  بـر انطباق 
مالياتـی اسـتفاده کنند. مؤسسـه ديلويت )2013( توضيـح می دهد که 
اسـتفاده مناسـب از تجزيـه و تحليـل داده هـا می توانـد شـرکت را قادر 
بـه کاهش خطاهـای مالياتی، پيدا کـردن فرصت های صرفـه جويی در 

ماليـات، و قطـع هزينه هـای اداری کند.
مؤسسـه حسابرسـی پـی دبليـو سـی )2015( نشـان می دهـد که 
سـازمانی)23(  منابـع  برنامه ريـزی  سيسـتم  از  می تواننـد  شـرکت ها 
بـرای تجزيـه و تحليـل فعاليت های مالی بهتر، اسـتفاده کننـد و برای 
تسهِيــل مسئوليــت بخش ماليـات در هنگام انجـام وظايف تطبيقی 
پايـان سـال تصميم گيـری کننـد. از آنجـا کـه سـازمان ماليــاتی و 
دولت هـای ايالتـی از فـرم تجزيـه و تحليـل داده هـا برای پيـدا کردن 
تقلب هـای مالياتـی و اشـتباهات تشـکيل پرونـده اسـتفاده می کنند، 
مؤسسـات حسابرسـی می تواننـد بـه شـرکت ها در نظـارت بـر تطابق 

آنهـا بـرای کاهـش ريسـک حسابرسـی مالياتی کمـک کنند.

روش تجزيـه و تحليـل داده هـا، درعمليات حسابرسـی  مؤسسـات 
عمليـات  در  اسـت.  متفـاوت  مشـاوره  کار  بـه  نسـبت  حسابرسـی 
حسابرسـی تاکيـد بـر نـوآوری و رقابـت در تجزيـه و تحليـل جـذاب 
بـرای تحـت تاثير قرار دادن مشـتريان کمتر اسـت و بيشـتر در تاش 
بـرای بهبـود کارايـی و اثربخشـی حسابرسـی اسـت. سـرعت پذيرش 
زمينه هـای  از  آهسـته تر  حسابرسـی  در  داده هـا  تحليـل  و  تجزيـه 
ديگـر، از جملـه مشـاوره يـا روش هـای رسـيدگی قانونی بوده اسـت. 
با توجه به مسـئوليت حسـابرس، مؤسسـات حسابرسـی دقـت زيادی 
در بکارگيـری تجزيـه و تحليل داده ها در حسـابرس اعمـال می کنند. 
تجزيه و تحليل داده ها به عنوان آيــنده حسابرسـی، مشـتری جــلب 
و  وسـارلی)26(،  بلـوخ)25(،  لومبـاردی،  )ليـدی)24(، 2014؛  می کنـد 
2014(. کپريوتـی)2014( اظهـار داشـت، تجزيـه و تحليـل داده هـا 
»تـوان ايجـاد تغييـر قابـل توجهـی در چگونگـی انجـام حسابرسـی 
دارد.« بحـث بعـدی، اسـتفاده از تجزيـه و تحليـل داده هـا در بيـان 
فرصت هـای قابـل توجه حسابرسـی اسـت، امـا همچنـان چالش های 

مهمی بـرای شـرکت ها وجـود دارد.

مزایاي تجزیه و تحليل داده ها در حسابرسـي
استفاده از تجزيه و تحليل داده ها درحسابرسی، چهار مزيت مهم دارد:

1( حسابرسـان می تواننـد تعـداد بيشـتری از معامـات را آزمـون 
کننـد، بيشـتر از آنکـه درحـال حاضـر انجـام می شـود. 

2( کيفيـت حسابرسـی را می توانـد با ارائه درک بيشـتر فرآيندهای 
افزايش داد. مشتريان 

3( تشـخيص تقلب آسـان تر خواهد شد چون حسابرسـان می توانند 
از ابزارهـای اهرمـی و فناوری های  حال حاضر اسـتفاده کنند،

4( حسابرسـان می تواننـد بـا اسـتفاده از داده هـای خارجـی بـرای 
آن دسـته از مشـتريان دارای قابليت هـای بيشـتر از قابليت های فعلی 

خدمـات ارائـه دهند و مشـکات را حـل کنند.
 بـا توجـه بـه مزيـت اول، يکـی از راههـای بهبـود حسابرسـی از 
طريق تجزيه و تحليل داده هــا، افزايش کفايت حسابرسـی اسـت. در 
حال حاضر، حسابرســان در تعييــن منصفانه بودن مانــده حساب ها 
از مـدل مبتنـی بـر ريسـک و نمونــه گرفتـن از معامـات اسـتفاده 
می کننـد. تجزيـه و تحليـل داده هـا بـه حسابرسـان امـکان می دهـد 

معامـات را بـه طـور خـودکار آزمـون کننـد. )جدول شـماره 1(
حسابرسـان در آينــده بـا اسـتفاده از تجزيــه و تحليــل، ظرفيت 
بررسـی صـد درصد معامـات مشتريــان را خواهند داشـت. مـا قادر 
بـه مرتـب سـازی، فيلترکـردن و تجزيـه و تحليـل ده هـا هـزاران يـا 
ميليون هـا معاملـه بـرای شناسـايی اشـکاالت خواهيـم بود، تــمرکز 
روی نواحـی بحرانـی بالقــوه آسـان تر می شـود و اقام دارای ريسـک 
بـاال را کاهـش می دهـد و مـا را بيش از پيـش برای کمک بـه ارزيابی 
ريسـک ها و شناسـايی روندهـا از طريـق فرآينـد حسابرسـی توانمند 
خواهد سـاخت. حسابرسـی با اسـتفاده از داده های هوشمند، هر سال  
از سـال های قبـل می آمـوزد، بـرای اطـاع رسـانی بهتر به شـرکت ها 
و سـرمايه گذاران نواحـی در معـرض ريسـک احتمالـی را مشـخص 

می کنـد  و پايـگاه دانـش غنـی ايجـاد می کنـد.
ليـدی )2014( بيــان می کنـد بـا اسـتفاده از تجزيــه و تحليــل 
داده هـا، تعــداد معامــات آزمـون شـده، از نمونه هـای کوچکـی که 
در حـال حاضـر اسـتفاده می شـود بـه صـد در صـد جامعـه افزايـش 
می يابـد. تاکيـد بـر شناسـايی و تجزيـه و تحليـل اشـکاالت، از ديگـر 
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مباحث تجزيه و تحليــل داده ها در ادبيــات اسـت. اشکاالت مواردی 
اسـت کـه در آن داده هـا با انتـــظارات حسـابرس بر اسـاس دانش او 
از کسـب و کار مشـتری مطابقـت نـدارد. بـه عنـوان نمونه، فـروش به 
مشـتريانی اسـت که به عنوان بدحسـاب و يا ورشکسته شناخته شده 
انـد؛ انتظـار مـی رود فروش برای اين دسـته از مشـتريان ثبت نشـود. 
ايـن نمونـه مربـوط به مزيـت دوم تجزيه و تحليل داده ها می شـود که 
کيفيـت حسابرسـی را بـا ارائه بينش بيشـتر به فرآيندهای مشـتريان 
افزايـش می دهـد. ليـدی)2014( اشـاره می کنـد، مزيت ديگـر تجزيه 
و تحليـل داده هـا، توانايـی حسابرسـان در سـاخت پايـگاه داده هـا در 
مـورد هـر تعاملی اسـت که سـال به سـال منتقل می شـود. بـه عنوان 
نمونـه، اطاعـات در مـورد چگونگـی حل و فصل معامـات غير عادی 
انتقـال می يابـد تـا حسابرسـان در سـال بعـد از آنهـا اطـاع يابنـد و 

انتظـارات خـود را پيشـرفت دهند. 
مزيـت سـوم تجزيـه و تحليـل داده هـا بهبـود تشـخيص تقلـب در 
حسابرسـی اسـت. در نشسـت گـروه رايزنی دائمـی)30( هيـات نظارت 
بر حسـابداری شـرکت های سـهامی عام)31( در ماه نوامبر سـال 2014 
سـه جلسـه بـا موضوع تشـخيص تقلب توسـط حسابرسـان برگـزار و 
در آن، چگونــگی اسـتفاده از تجزيــه و تحليـل داده ها در تشـخيص 
تقلـب توسـط شـرکت کننـدگان و اعضـای گـروه رايزنـی دائمی مورد 
بحـث قرار گرفـت. اجماع عمومی ايـن بود که تجزيـه و تحليل داده ها 
نويـد دهنـده کشـف تقــلب اسـت چون ابــزارهای نـرم افــزاری که 
حسابرسان را در تجزيه و تحليــل مجموعه بزرگــی از داده به روشـی 
موثـر توانمنـد می کنـد با هزينه بسـيار کم در مؤسسـات حسابرسـی 
قابـل تهيـه اسـت)انجمن حسـابداران رسـمی آمريکا، 2014(. بـه اين 
ابزارها، فنون حسابرسـی به کمک رايانــه)32( گفته می شـود که برای 
مؤسسـات حسابرسـی جديد نيست، اما استــفاده از آنها محدود شده 
اسـت، بخشـی از ايـن عـدم پذيـرش از کارکنـان حسابرسـی نشـات 

می گيـرد )کورتيـس و پيـن)33(، 2014(. 
افزايـش دسترسـی بـه داده هـای مشـتری همراه بـا افزايش فشـار 
بـرای رقابـت در فضـای تجزيـه و تحليـل داده هـا بـا ديگر مؤسسـات 
حسابرسـی ممکـن اسـت نگـرش حسابرسـان نسـبت بـه اسـتفاده از 
فنـون حسابرسـی بـه کمـک رايانـه را بـرای کشـف تقلـب تغييـر 
دهـد. بـرای نمونـه، می تـوان بـه مـک جينتـی)2014( اشـاره کـرد، 
حسابرســان بـه طور فزاينــده ای از ابــزارهای حسابرســی به کمک 
رايانـه)34( اسـتفاده می کننـد ماننـد قانـون بنفـورد)35(، يـک اصـل 
رياضـی اسـت کـه می تواند بـرای مجموعه داده هـا بـه کار رود و ثابت 

شـده اسـت کـه در شناسـايی معامـات جعلـی موثـر اسـت.
مزيـت چهـارم تجزيـه و تحليـل داده هـا در حسابرسـی، امـکان 

اسـتفاده از داده هـای غيـر مالـی و داده هـای خارجـی بـرای اطـاع 
و  ريسـک(  ارزيابـی  در  ويـژه  )بـه  حسابرسـی  برنامه ريـزی  بهتـر 
حسابرسـی موثر تـر در نواحـی کـه نيازمنـد  قضـاوت ماننـد ارزيابـی 
و تـداوم فعاليـت اسـت. عـاوه بـر ايـن، حسابرسـان می تواننـد تـا 
حـدودی مدل هـا را بـرای پيش بينـی حـوادث آينـده توسـعه دهنـد 
کـه اغلـب بـا عنـوان تجزيـه و تحليـل پيش بينـی بيان شـده اسـت، 
آنهـا می تواننـد در تصميم گيـری راهبـردی در مـورد کسـب و کار به 
مشـتريان بيشـترکمک کننـد. داده هـای غير مالـی شـامل داده هايی 
ماننـد داده های منابع انسـانی، داده های مشـتری، اطاعـات بازاريابی، 
و غيـره اسـت کـه داخـل شـرکت جمـع آوری می شـود و فراتــر از 
انـواع شـواهد صورت هـای مالی اسـت که حسابرسـان معمـوال تجزيه 
و تحليـل می کننـد. همانطـور کـه توسـط آلز وگـری )2014( اشـاره 
شـد، »اکثريـت قريب به اتفـاق داده هـا در داده های بـزرگ، داده های 

هسـتند.« غيرمالی 
در مقابـل، داده هـای خارجـی گسـترده تر تعريف شـده اند و شـامل 
داده هـا در مـورد عوامـل و روند های اقتصـاد کان، داده هـای صنعت، 
داده هـا در مـورد رقبـای خـاص و داده هايـی گرفتـه شـده از طريـق 
رسـانه ها و رسـانه های اجتماعـی باشـد )ليـدی 2014(. رسـانه های 
اجتماعـی می توانـد ماننـد داده هـای غير مالی بـرای توزيـع اطاعات 
مالـی مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد )الکسـاندر و جنتـری)36(، 2014( 
بـرای  داده هـا  پايـگاه  در  و  شـده  گرفتـه  اطاعـات،  ايـن  تمـام  و 
اسـتفاده های بعدی ذخيره شـوند. رسـانه های اجتماعی شـرکت را در 
گرفتـن داده هـا در مورد مشـتريان، کارکنان يا عايق سـرمايه گذاران  
توانمنـد می سـازند. پـس از آن داده هـای خارجـی می توانـد بـرای 
سـاخت مدل هـای پيش بينـی کننـده رويدادهـای آينـده، مانند خطا 
و يـا تحريف هـای موجود در حسـاب )به عنـوان نمونه، وانــدرولد)37(، 
چن)38(، و ليــچ)39(، 2008( اسـتفاده  شـوند. برون ليبورد و همکاران 
سـنتی  ابزار هـای  ضعـف  نقطـه  می کننـد   بيـان  مطبوعـات(  )در 
حسابرسـی بـه کمـک رايانه اين اسـت که » آنهـا قابليـت وارد کردن 
اطاعـات غيـر مالـی ماننـد شـبکه های اجتماعـی، ايميـل شـرکت، 
مقـاالت روزنامه هـا، و غيـره را ندارنـد« کـه بـرای رسـيدن بـه انتفاع 

کامـل از تجزيـه و تحليـل داده هـا در حسابرسـی ضروری اسـت.

چالش های تجزیه و تحليل داده ها در حسابرسـي
بـا وجـود تعهـد تجزيـه و تحليـل داده هـا بـرای بهبـود کيفيـت 
حسابرسـی، چالش هـای متعـددی بـرای اجـرای گسـترده تجزيـه و 
تحليـل داده هـا در حسابرسـی وجـود دارد. چالش هـا در سـه دسـته 

عمـده قـرار می گيرنـد:

جدول شماره 1: انواع داده های بزرگ و تاثير آن روی رويکرد حسابرسی
روش بالقوه آيندهروش فعلینوع داده

داده غير مالی )27( 
 يا مقياس 

غيرمالی )28( 

تنهـا اندكـی در حسابرسـی اسـتفاده می شـود، يـا در قضـاوت حسابرسـی 
ويـژه اسـتفاده می شـود كـه نيـاز بـه تفسـير دارد.

ابزارهـا بـرای اجـرای مدل هـا تدوين می شـوند يـا  تجزيـه و تحليل ها برای 
كمـک بـه حسـابرس در شناسـايی ريسـک های واحـد تجـاری و حوزه هـای 
تقلـب،  تشـخيص  در  می شـود؛  پيش بينـی  برنامه ريـزی  طـول  در  تاكيـد 

ارزيابـی و تعييـن تـداوم فعاليـت كمـک می كنـد.

داده های مالی )29(
حسابرسـان، نمونـه معامـالت را طبقه بنـدی و آزمـون می كننـد و از قضاوت 
در نواحی استــفاده می كنند كه آزمون آنــها ســخت اسـت. )مانند برآورد  

مديريت(

ابزارهـا می تواننـد صـد در صد معامـالت را بيازمايند. اشـکاالت/ الگوهای 
غير منتظره داده معامالت مشـتری، شناسـايی خواهد شـد. اين آزمون های 
اضافـی را هدايـت می كنـد، معامـالت متقلبانـه را احتمـاال كشـف می كنـد. 

قضـاوت، در ارزيابـی بعدی پس از كشـف اشـکاالت اسـتفاده می شـود.
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حسابرسان برای تعیین 
منصفانه بودن مانده 

حساب ها از مدل مبتنی 
بر ریسک و نمونه گیری از 
معامالت استفاده می کنند 
تجزیه و تحلیل داده هابه 
حسابرسان امكان می دهد 

معامالت را به طور 
خودکار آزمون کنند

1( آموزش و تخصص حسابرسان 
2( در دسترس بودن داده ها، مربوط بودن و صحت داده ها 

3( انتظارات از تنظيم کنندگان و استفاده کنندگان صورت های مالی. 
بـا توجه بـه اولين چالش، برون ليبـورد و همکاران )2015( نشـان 
می دهنـد کـه بـا افزايـش مقاديـر زيـاد داده )مقـدار قابـل توجهی از 
آنهـا می توانـد غيـر مالـی باشـد( ممکن اسـت پـردازش اطاعـات بر 
قابليـت حسابرسـان غلبـه پيـدا کنـد. بـه طورمعمـول، در مؤسسـات 
و درک چگونگـی  الگـو  ماننـد شناسـايی  مهارت هايـی  حسابرسـی 
ارزيابـی اشـکاالت مورد توجه قرار نگرفته اسـت و اغلـب اين مهارت ها 
از طريـق تجربـه بـه دسـت می آيـد. انتظـار مـی رود حسابرسـانی که 
تـازه از مقطـع کارشناسـی و کارشناسـی فـارغ التحصيل شـده اند در 
مورد چگونگی اسـتفاده از قوانين حسـابداری و حسابرسـی برای درک 
ريسـک های مربـوط بـه حسـاب های خاص مهارت داشـته باشـند. به 
عنــوان نمونـه، از حسابرسـان جديـد انتظـار مـی رود، توضيـح دهند 
چگونـه  معاملـه فـروش را به حسـاب می برند )مثا، بـا بدهکار کردن 
حسـاب های دريافتنـی و بسـتانکار کـردن درآمـد فـروش( و سـپس 
ريسـک احتمالـی مرتبـط بـا درآمـد کل فـروش و کل حسـاب های 
دريافتنـی را درک کننـد. آنهـا معمـوال برای درک معامات يا توسـعه 
انتظـارات در مـورد فـروش، پـس از تشخيــص اشـکاالت رخ داده يـا 
از آن مهمتــر چگونــگی پيگيــری اشکاالت کشـف شــده، آموزش 
داده نمی شـوند. در واقـع، از موضوعـات نگـران کننـده ايـن اسـت که 
حسابرسـان فاقـد مهارت هـای الزم برای کاربرد درسـت فنـون تجزيه 
و تحليـل داده هـا هسـتند و در مقابـل شـرکت ها خدمـات مشـاوره را 
بـرای جـذب و استــخدام متخصصـان داده ها بـا مهارت های تجزيــه 
و تحليــل داده ها گستــرش می دهنــد. اين متخصصـان داده ها طرز 
فکـر متفاوتی نسـبت به حسابرسـان سـنتی دارند و اين تغييـر بالقوه 
در تمرکـز از حسابرسـی به خدمات مشـاوره نگرانـی در مورد کيفيت 

حسابرسـی را تعديـل می کنـد )کاتـز، 2014(.
عـاوه بـر آموزش حسابرسـان، چند روش مختلـف در فنون تجزيه 
و تحليـل داده هـا وجـود دارد که شـرکت ها می تواند شـکاف تخصص 
حسابرسـان را پـر کننـد. يک احتمال، مسـتلزم برون سـپاری بيشـتر 
تجزيـه و تحليـل داده هـا اسـت و حسابرسـان فقط بـا خروجی تجزيه 
و تحليـل داده هـا بـرای اطاع از روش هـای آزمون حسابرسـی اضافی 
سـر و کار داشـته باشـند. گزينـه ديگر شـامل ايجـاد ابزاری اسـت که 
بسـياری از فرآيندهـای ممکـن را خـودکار می کنـد و اشـکاالت را در 
بسـته ای کنتـرل پذيـر طبقـه بنـدی کند، به طـوری که حسابرسـان 
بتوانند با پرداختن به تعداد کمی از اشـکاالت مشـخص شـده توسـط 
ايـن ابـزار، قضـاوت کننـد؛ بـه عنـوان نمونـه، انجمـن حسـابداران 
رسـمی آمريکا )2014(، در مورد احتمال کاهش نظر مثبت نادرسـت، 
تنهـا در شناسـايی » اسـتثناهای اسـتثنايی« بحـث می کنـد. صـرف 
نظـر از رويکـرد گفته شـده، محيـط تجزيه و تحليـل داده ها که منجر 
به قضاوت حسـابرس می شـود نسـبت به حسابرسـی مبتنی بر نمونه 
نقـش بسـيار مهمتـری را بـازی می کنـد، دليـل اين امـر تعـداد زياد 
اشـکاالت ارزيابی شـده اسـت. در اين سناريو، حسابرسـان برای انجام 
ارزيابی بايد درک قوی از حسـابداری مناسـب در زمينه کسـب و کار 
مشـتريان داشـته باشـند. عـاوه بـر اين، بـا توجه بـه قبـول تجزيه و 
تحليـل داده هـا، نظر مثبت نادرسـت)به عنـوان نمونه، ابزار شناسـايی 
اشـکاالتی کـه آنهـا را بـه معامات مناسـب تبديـل می کنـد(  نگرانی 
مهم مؤسسـات حسابرسـی اسـت که آيـا ابـزار خـودکار می تواند نظر 

مثبـت نادرسـت را از بيـن ببرد يـا آن را به مقدار قابـل کنترل کاهش 
دهـد. بسـياری از نظرات مثبت نادرسـت می توانند توجه حسابرسـان 
را بـه نواحـی متمرکـز کننـد کـه در نهايـت در معرض خطـر تحريف 

نيسـتند )وايتهاوس، 2014(.
مرکـز چالش عمده دوم در دسـترس بـودن داده، مالکيــت داده ها 
و صحـت داده هاسـت. بسـياری از مشتريــان ممکـن اسـت نتواننـد 
داده هـای در راهـی را ضبط کنند که برای حسـابرس مفيد اسـت و يا 

ممکن اسـت داده ها، اختاالت 
زيـادی داشـته باشـند. عـاوه 
بـر ايـن، اطاعـات مي توانـد از 
آوری  جمـع  مشـتری  طريـق 
شـده باشـد اما مشخص نيست 
که چـه سـطحی از دسترسـی 
و  شـده  داده  حسـابرس  بـه 
بـا  را  داده ای  چـه  مشـتری 
حسـابرس به اشـتراک گذاشته 
تحقيقـات  اسـاس  بـر  اسـت. 
گـری و دبرسـنی )2014(، اين 
عـدم دسترسـی بـه داده هـای 
مشـتری، نقطـه ضعـف بالقـوه 
در تطبيـق داده های اسـتخراج 
شـده  برای کشـف تقلب است: 
مشـتريان  حاضـر،  حـال  »در 

بـه حسابرسـان، اجـازه دسترسـی مسـتقيم به پايـگاه داده هـای خود 
نمی دهد.«گاهـی ممکـن اسـت حسـابرس الزم بدانـد تـا از طريـق 
قانـون به داده های مشـتری دسترسـی يابد، همچنين سـاختن پايگاه 
داده هـای صنعـت يـا اهـرم دانش برای هر مشـتری در همـان صنعت 
دشـوار اسـت. حتی اگر داده ها به آسـانی ارائه شـود و به حسابرسـان 
دسترسـی کامـل داده شـود، آنهـا مجبورنـد  يکپارچگی داده هـا را در 
نظـر بگيرنـد. از آنجـا کـه داده هـای بـزرگ مي توانـد از منابـع داخلی 
و خارجـی گرفتـه شـده باشـند، حسـابرس بايـد ارزيابـی کنـد که آيا 
داده هـا از منبـع امنـی گرفته شـده و يا ممکن اسـت قبل رسـيدن به 
دسـت حسـابرس دستکاری شـده باشـند. هيات نظارت بر حسابداری 
شـرکت های عـام)40( نگرانـی خـود را در ايـن مـورد در بازرسـی از 
مؤسسـات حسابرسـی بيـان کـرده اسـت. موضـوع ديگر کامـل بودن 

مجموعـه داده هاسـت. 
چالـش اصلـی سـوم در مـورد چگونگـی نگـرش سـرمايه گذاران و 

تنظيـم کننـدگان بـه تجزيـه و تحليل داده هاسـت.
انتظـارات بيـن  بـا فاصلـة  در طـول سـال ها، حرفـه حسابرسـی 
برخـورد بيرونـی از آنچـه کـه از حسـابرس انتظـار مـی رود  و آنچـه 
روبـرو بـوده کـه اسـتانداردها، حسابرسـان را ملـزم بـه ارائـه آن کرده 
اسـت. شـکاف در انتظـارات زمانـی رخ می دهـد که اسـتفاده کنندگان 
معتقدند حسابرسـان صـد در صد اطمينان را در مـورد منصفانه بودن 
صورت هـای مالی ارائه می دهند، اما در واقع، حسابرسـان تنها سطــح 
معقولـی از اطميــنان ارائـه می دهنـد که به دليـل نمونه بــرداری  و 
آزمـون کمتـر از صـد در صـد معامات اسـت. با توجه به تـوان تجزيه 
و تحليـل داده هـا در حسابرسـی صد در صد معامات، موضوع شـکاف 
انتظـارات مي تواند شـدت يابد زيرا اسـتفاده کنندگان بـه احتمال زياد 
بيشـتر بـه اطمينـان صـد در صد نيـاز خواهند داشـت. ممکن اسـت 
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هيـات مديـره و اسـتفاده کننـدگان صورت هـای مالی، حسابرسـان را 
بـه اسـتاندارد های باالتر کشـف تقلـب و مسـئوليت افشـای اطاعات 
تحريـف صورت هـای مالـی ملزم کنند. بـه عنوان نمونـه، همانطور که 
اشـاره شـد توسـط گری و دبرسـنی )2014( تحت حسابرسی مرسوم 
و سـنتی، حسـابرس بـرای عـدم پوشـش تقلـب در صورتـی از خـود 
دفـاع می کنـد کـه تقلـب در نمونـه انتخابـی آنها اتفـاق افتاده باشـد 
ولی نشـانه ای از آن وجود نداشـته باشـد. »داده کاوی می تواند معادل 
صـد در صـد نمونـه  را در نظـر بگيرد پـس در صورت وجود نشـانه ها 
و عدم کشـف آن توسـط حسابرسـان آنهـا ديگر دفاعـی از تاش های 
کاری خـود ندارنـد.« عـاوه بـر ايـن، بـا توجـه بـه تمرکـز تجزيـه و 
تحليـل داده هـا روی اطاعـات غيـر مالـی، تنظيـم کننـدگان نگـران 
ايـن احتمال هسـتند کـه حسابرسـان به حسابرسـی مشـتريان خود 
کمتـر توجـه کرده و بيشـتر به ارائـه خدمات غير حسابرسـی بپردازند 
)کاتـز، 2014(. در نهايـت، اسـتانداردهای حسابرسـی فعلـی بـرای به 
کار بـردن تجزيـه و تحليـل داده هـا در حسابرسـی نوشـته نشـده اند 
و  وايتهـاوس، 2014(،  رسـمی آمريکا، 2014؛  )انجمـن حسـابداران 
تدويـن کننـدگان اسـتانداردها بايـد مطابقـت اسـتانداردها را بـا ايـن 
روش هـای جديـد در نظـر بگيرنـد. به عنـوان نمونـه، اسـتانداردهايی 
کـه بـرای حسابرسـان طراحـی  شـده بـا توجـه بـه نمونـه شـواهد 
نتيجه گيـری می کنـد و ممکـن اسـت در تطابـق آن بـا صـد در صـد 
معامـات تغييـر قابـل توجهی کنـد و يا اسـتاندارد هايی بـرای تمرکز 

روی آزمـون صحـت معامات نوشـته شـود.

تحقيقات دانشـگاهی در مورد تجزیه و تحليل داده ها 
اگرچـه مقـاالت دانشـگاهی متعـددی در مـورد آينـده تجزيـه و 
تحليل داده ها در حسابرسـی نوشـته شده اسـت، تحقيقات دانشگاهی 
تجربـی نسـبتا کمی بـه مسـائل ارائـه شـده در ايـن مقاله می پـردازد. 

بـا ايـن حـال، در حـال حاضـر چنـد بخـش دانشـگاهی سـئواالت 
پژوهشـی خاصـی در مـورد تجزيـه و تحليـل داده ها مطـرح کرده اند. 
بـه عنـوان نمونـه، وانـگ و کاسبرسـتون )2015( با فردی بـا بيش از 
30 سـال تجربـة گسـترش ابزارهـای تجزيـه و تحليل مورد اسـتفادة 
حسابرسـان داخلـی و خارجـی، مصاحبـه کرده اسـت. آنها سـئواالت 
پژوهشـی دانشـگاه را در هشـت طبقه بيان می کنند که شـامل نقش 
تجزيـه و تحليـل داده ها در تجزيه و تحليل ريسـک،  چه روشـی بايد 
انجـام شـود، پيامدهـای آزمايش صـد درصـد جامعه، کـدام داده های 
خارجـی بايـد اسـتفاده شـود، نقـش حسابرسـان داخلی در اسـتفاده 
از تجزيـه و تحليـل داده هـا، تفسـير نتايـج تجزيـه و تحليـل داده هـا، 
عواقـب ناشـی از اسـتفاده از تجزيـه و تحليـل داده هـا و ايـن کـه آيـا 
حرفـه بـه چارچـوب تجزيه و تحليـل داده ها نيـاز  دارد، بـرون ليبورد 
و همـکاران )2015( بيشـتر روی مجموعـه مهارت هـا و ويژگی هـای 
حسابرسـان انجـام دهنده کار تجزيـه و تحليل داده هـا تاکيد کرده اند. 
محققـان پيشـنهاد می کننـد کـه روی مدل هـای ذهنی حسابرسـان، 
توسـعه تخصـص آنهـا )از جملـه تفاوت هـای نسـلی بيـن مجموعـه 
مهارت هـای حسـابرس(، مسـائل مربـوط به پـردازش اطاعـات مانند 
توانايـی حسابرسـان در برخـورد بـا مقاديـر زيـاد اطاعـات، چگونگی 
انطبـاق برنامه هـای حسـابداری و آمـوزش مؤسسـه در آمـاده سـازی 
حسابرسـان بـرای محيـط تجزيه و تحليـل داده ها و چگونگی توسـعه 
ابزارهـا بـرای کمـک بـه تصميم گيـری حسابرسـان، تاکيد کننـد. آلز 
و گـری )2014( نشـان می دهـد تحقيقـات بسـياری در ايـن نواحـی 
همپوشـی دارنـد، آنها همچنين نشـان می دهد که تحقيقـات خارج از 
دامنه حسابرسـی مسـتقل، از جمله تحقيقات مربوط به حسـابرســی 
مؤسسـات  ديگـر  فعاليت هـای  بـه  مربـوط  تحقيــقات  يـا  داخلـی 
حسابــرسی ماننــد رسيــدگی های قانونی يا مشاوره داده های بزرگ  
ممکـن اسـت در اطـاع رسـانی در مـورد چگونگـی اثـرات تجزيـه و 
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تحقیقات درباره انتظارات 
سرمایه گذاران و نگرش 
هیات مدیره به  سطوح 
اطمینان ارائه شده در 

حسابرسی تجزیه و تحلیل 
داده ها در مقابل حسابرسی 

سنتی برای مطالعات 
آینده اهمیت دارد

تحليـل داده هـا در حسابرسـی مفيد باشـد.
محققـان بايـد عـاوه بـر چگونگـی تطبيق اثـرات تجزيـه و تحليل 
داده هـا، ريسـک مؤسسـه حسابرسـی را از نظر مسـئوليت  يا ضمانت 
 .)2014 دبرسـنی،  و  کنند)گـری  بررسـی  شـده،  تنظيـم  اجرايـی 
تحقيقـات در انتظـارات سـرمايه گذاران و نگـرش هيـات مديـره بـه 
سـطوح اطمينـان ارائـه شـده در حسابرسـی تجزيـه و تحليـل داده ها 
در مقابـل حسابرسـی سـنتی بـرای مطالعـات آينـده اهميـت دارد. از 
ديگـر نواحـی کـه دانشـگاهيان می تواننـد بررسـی کننـد، چگونگـی 
تجزيـه و تحليـل اطاعات معامات مشـتری برای تشـخيص اشـتباه 
در حسـاب ها اسـت. بـه عنوان نمونـه، واندرولـد و همـکاران )2008( 
روابط بين حسـاب ها را برای تشـخيص خطا در حسـاب ها، مدلسـازی 
کردنـد و فهميدنـد کـه ارتبـاط بين حسـاب ها، عامل مهمی اسـت که 
الزم اسـت حسابرسـان آن را در نظر بگيرند. ارتباطات نشـان می دهند 
کـه چگونـه حسـاب در پرونـده مشـتری ثبـت شـده و در نهايـت 
صورت هـای مالـی ايجـاد می شـود. حسـابداری بـر اسـاس دو ورودی 
دفتـرداری اسـت کـه در آن حسـاب در يک طـرف بدهکار و حسـاب 
مربوط به آن در طرف ديگر بسـتانکار می شـود تا ورودی ايجاد شـده 
متقـارن يـا در تعـادل باشـد. روابـط خـاص بدهـکار و بسـتانکار قابل 
درک اسـت، مثل بدهکار  به حسـاب دارايی و بسـتانکار مربوط به آن 
حسـاب درآمـد اسـت. بـا اين حـال، برخـی از روابـط مشـابه  بدهکار 
بـه حسـاب هزينـه و بسـتانکار بـه حسـاب حقـوق صاحبان سـرمايه 
ممکـن اسـت غير معمول به نظر رسـد. ابـزار تجزيه و تحليـل داده ها 
می توانـد روابـط مشـکوک در حسـاب ها را برجستــه کند بـه طوری 
کـه حسابرسـان بتوانـد آنهـا را بيشـتر بررسـی کنـد. ابــزار تجزيـه و 
تحليـل داده هـا از طريـق  شـرکت ها توسـعه می يابـد، مـدل سـازی 
ويژگی هـای مربـوط به آن ماننـد واندرولد و همکاران )2008( بسـيار 
آموزنـده اسـت. عـاوه بـر ايـن، محققـان بايـد بررسـی کنند کـه آيا 
داده هـای اقتصـادی و داده های رسـانه های اجتماعی حاصـل از منابع 
خارجـی را می تـوان بـرای پيش بينـی در مـورد عوامل موثر بر کسـب 
و کار يـک مشـتری مدل سـازی کرد؟ ايـن موضوع حسابرسـان را در 

برنامه ريـزی و ارزيابـی ريسـک کسـب و کار کمـک خواهـد کرد.

تجزیه و تحليل داده ها در آینده حسابرسـی 
ايـن مقالـه، برخـی چالش هـای موثر بر اسـتفاده گسـترده تجزيه و 
تحليـل داده هـا در حسابرسـی را بيـان می کنـد. تعهـدات قابـل توجه 
ديگـری بـرای بهبـود کيفيت حسابرسـی از طريـق اسـتفاده از تجزيه 
و تحليـل داده هـا وجـود دارد. امـا موانـع مهمی وجـود دارد کـه بايـد 
برطـرف شـود. تحقيقـات دانشــگاهی می تواند پاسـخگوی سـئواالت 
بی شـماری باشـد کـه شـرکت ها بـا آن مواجه انـد تـا آنهـا  بتواننـد 
ايـن روش هـا را توسـعه دهند. شـرکت ها بـرای بهبود تصميـم گيری، 
انتظـار دارنـد کـه  در داده هـای بـزرگ سـرمايه گذاری می کننـد و 
حسـابرس بتوانـد اهـرم داده هـای بزرگ را بـه منظور بهبـود کارايی و 

اثربخشـی حسابرسـی بـکار برند.
آمـوزش بـه دانشـجويانی کـه در حـال ورود بـه حرفه حسابرسـی 
هسـتند و ارائه مجموعه مهارت های گسـترده ای به حسابرسـان فعلی 
برای تجزيه و تحــليل موثر داده ها، راه ديگری است که دانشگاهيــان 
چالش هـای  و  مهارت هـا  بيـن  شـکاف  پرکـردن  بـرای  می تواننـد 
تخصصـی مرتبـط بـا تجزيـه و تحليـل داده هـا در حسابرسـی کمک 
کننـد )مؤسسـه حسابرسـی پـی دبليـو سـی، 2015(. همانطـور کـه 

قبا اشـاره شـد، پيام منتقل شـده توسـط  هيات دسـت اندرکاران و 
دانشـگاهيان در نشسـت سـاالنه انجمـن حسـابداری آمريـکا، اين بود 
کـه برنامه هـای حسـابداری نيـاز بـه طراحـی مجـدد بـرای آمـوزش 
دانشـجويان دارد تـا آنـان بـه متخصصـان داده هـای بهتـری تبديـل 
شـوند. اخيرا مؤسسـه حسابرسـی پـی دبليو سـی)2015(، خواسـتار 
بازسـازی اساسـی برنامه هـای درسـی حسـابداری، شـامل دوره هـای 

بيشـتر برنامـه نويسـی )پايتون 
داده هـای  پايـگاه  جـاوا(،  يـا 
دارای سـاختار و بدون ساختار، 
آمـار اسـتنباطی و چند متغيره 
نويسـی  برنامـه  زبـان  )شـامل 
آر)41((، و ابزار تجسم داده ها، از 
ميـان ديگـر مهارت هـای مورد 
نظـر، اسـت. بـا ايـن حـال بـه 
نظـر می رسـد کـه مهارت های 
عنـوان  )بـه  باالتـر  سـطح 
نمونـه، تشـخيص الگـو، تفکـر 
انتقـادی( و افزايـش آموزش در 
روش هـای تحليلـی بـه همـان 
اندازه بايد تشـويق شـوند. الزم 

اسـت برخـی احتياط هـا  قبـل از طراحـی مجـدد برنامه هـای درسـی 
حسـابداری اعمـال شـود، به خصوص برخی شـرکت های حسـابداری 
بـزرگ در حـال توسـعه ابزارهايی هسـتند کـه حسابرسـان را قادر به 
کار بـا داده هـا بـدون نيـاز بـه انجـام برنامه نويسـی اساسـی می کند. 
شـايد به جای سـرمايه گذاری بيشـتر در دوره های آمار و يا اسـتخدام 
هيـات علمی بـا تجربـه در داده هـای بزرگ، بهتـر اسـت برنامه ها روی 
اطمينـان از درک عميق دانشـجويان در مورد روابط بين حسـاب های 
صورت هـای مالـی، فرآيندهـای کسـب و کار، و چگونگـی تحريـک 
پذيـری ريسـک کسـب و کار از طريـق عوامـل خارجی تمرکـز کنند. 
دانشـجويان همچنيـن بايـد درک کننـد چگونـه الگــوهای اطاعات 
مالـی می توانـد داستــان عملکـرد يـک شـرکت را بيان کنـد. به نظر 
می رسـد کـه نـه تنهـا  از چگونگـی رخـداد حسـابداری درک عميقی 
می دهـد بلکـه بـه هميـن دليل حسابرسـان در آينـده قادر بـه تجزيه 
و تحليـل بهتـر داده هـای ارائـه شـده به آنها از طريق تجسـم و رشـد 

محيـط داده بـزرگ خواهنـد بود.
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