روشهای دادهكاوی

برای كشف تقلب در حسابرسی صورتهای مالی
آزاده مسلمزاده گتابی

مقدمه
بر عصــر حاضر« ،عصــر اطالعات» نام
نهاده شــده و آنچه که منجــر به قدرت و
موفقیت میشــود اطالعات است .اکنون با
کمک فناوریهای پیچیدهای مانند کامپیوتر،
ماهــواره و وســایلی برای ذخیرهســازی

اطالعات ،میتوان
شــروع به جمعآوری و
ذخیره 
ســازی انواع دادهها کرد و از توانایی
برای کمک به مرتب 
کامپیوترها 
سازی انبوه


متاســفانه ،این مجموعه
اطالعات بهره برد.

شــده بــر روی
عظیــم دادههــای ذخیره
کامپیوترهای متفاوت به ســرعت دست و
پاگیر شدند .این هرج و مرج منجر به ایجاد
پایگاه دادههای ساختار یافته و سیستمهای
مدیریت پایگاه داده  1شده است .سیستمهای
مدیریت 
پایگاه داده کارآمد ،ســرمایه بسیار
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ارزشــمندی برای مدیریت حجم انبوهی از
دادهها و به خصوص برای بازیابی اثربخش
و کارآمد اطالعات از مجموعهای بزرگ در

زمان مورد نیاز است .گسترش سیستمهای
مدیریــت پایــگاه داده نیز 
بــه جمعآوری
انواع اطالعات کمک کرده اســت .
امروزه،
اطالعاتی به مراتب بیشــتر از نياز در اختیار

داریم :ما به اطالعات معامالت کسب و کار
و دادههای علمی تــا تصاویر ماهوارهای و
اطالعات نظامی دسترســي داريم .بنابراين
ديگر بازیابــی اطالعات بــه تنهایی برای
تصمیمگیــری کافی نیســت .راهکارهای
جدیدی برای کمک بــه تصمیمگیریهای
بهتر 
مدیریتی در مواجه با مجموعه عظیمی
از دادهها ایجاد شــده است .این 
راهکارها
شــامل خالصهســازی خــودکار دادهها،




اســتخراج از «اصل» اطالعات ذخیره شده
و کشــف الگوهای موجــود در دادههای
خام است.

تجزیه و تحلیل دادهها از طریق
دادهکاوی

نمایه شــماره 1
نشــانگر رابطه مفهومی
بیــن اســتخراج دادهها ،تجزیــه و تحلیل
دادههــا و داده کاوی 2اســت .هنگامی که
حســابرس ،مراحل کار خود را از استخراج

دادهها به تجزیه و تحلیل دادهها و ســپس
به دادهکاوی تغییر میدهــد ،نرم افزارهاي

مورد اســتفاده از نظر قابلیتهــا پیچیدهتر
بیشتری از قدرت 

می 
تشخیص
شود و مقدار
کند .مثلث 
و پیش بینــی را فراهم می 
نمایه

شماره 1نشانگر فراوانی نســبی استفاده از

نرمافزارهای مختلف توســط حسابرســان
برمبنای بررسیهای بدست آمده از مقاالت
حرفهای است.
فرآیند دادهکاوی به این شرح میباشد:
دادهها
استخراج

برای حسابرســی صورتهای مالی ،نرم
5
افزارهای اکسل ،3ای ســی ال ،4کیس ویر
و آیدیا 6جزء کاربردیترین ابزارهای مورد
استفاده برای بررســی اطالعات صاحبکار
میباشند .این ابزارها ،در واقع برای جستجو
و استخراج دادهها ،استفاده میشود و تجزیه
و تحلیل دادهها را با انواع آمارهای توصیفی
و تعداد محــدودی از روشهــای آماری،
انجام میدهد .نرم افزارهای ای ســی ال و
کیس ویر و آیدیا ،شامل ابزارهایی میباشند
که بــرای رویههــای حسابرســی بعدی،
نمونهسازی میکنند .به این نرم افزارها و نرم
افزارهای مشابه مرســوم« ،فنون حسابرسی
به کمک رایانه» ،7گفته میشــود .حسابرس

پس از انجام هر گونــه تجزیه و تحلیل در
رسیدگیهای مربوط به دادهها ،با کمک این
نرم افزارهــا تصمیم میگیرد که می خواهد
چه اطالعاتی را اســتخراج کنــد .به عنوان
نمونه ،اگر حســابرس در کنترلهای داخلی
شــرکتی ،نیاز به کنتــرل امضای چکهای
بیشتر از  5000دالر داده شده به فروشندگان
را دارد ،او یکــی از ایــن ابزارهــا را برای
استخراج شماره چکها و اطالعات مربوط
به تمام چکهــای بین  4900و  4999دالر
مورد اســتفاده قرار میدهد .استخراج چنین
اطالعاتی به این علت صورت میگیرد زیرا
حسابرس معتقد اســت این ریسک وجود
دارد کــه کالهبــردار یــا تقلبکننده چک
جعلی زیر 5000دالر بنویسد و به مدیر مالی
گزارش ندهد .حســابرس پس از آن ،برای
تعیین چکهای فاقــد کنترلهاي داخلي یا
جعلی ،به بررســی و تعیین موقعیت چکها
و اســناد پشتوانه آنها ميپردازد (Coderre,
.)2009

در واقع با بــه کارگیری این نرم افزارها،
کارایــی و بهــرهوری حسابرســی ،کاهش
نمییابــد .نرم افزارهای اســتخراج دادهها،
ابزارهای حسابرســی قدرتمندی محسوب
میشــوند .نرمافزارهای ای سی ال و کیس
ویر میتواند در شناسایی الگوهای دادههای
مشــکوک در پایگاه های اطالعاتی مشتری
اثربخش باشــد .این ابزارها ،اساســ ًا برای
جســتجوی دادهها و ابزارهای اســتخراج
برای تبدیل حجم انبوه اطالعات صاحبکار
به حجــم کمتر و قابــل کنترلتر اطالعات
مورد اســتفاده قرار میگیرد .حسابرس پس
از اســتخراج ،تجزیه و تحلیل یا تحقیقاتی
(اغلب به طور دستی) در ارتباط با نمونههای
استخراج شده از جمعیت ،انجام میدهد که
این کار به میزان آموزش و تجربه حسابرس
برای شناســایی موارد مشــکوک استخراج
شده بســتگی دارد که نیازمند بررسی های
اضافی میباشد.

نمایه شماره  .1روابط بین ابزارهای مختلف در بررسی دادهها
حد باال
قدرت تشخیص و پیشبینی

دادهکاوی

تجزیه
و تحلیل دادهها
استخراج دادهها
و پرسوجو

حد پایین

حد باال

پیچیدگی نرمافزارها

حد پایین
Ref: Gray & Debreceny: 2014
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تجزیه و تحلیل دادهها
ابزارهای تجزیه و تحلیل دادهها در دسترس
حسابرســان ،طیف وسیعی از فنون تحلیلی
از ســاده به نســبتا پیچیده را ارائه میدهد.
به عنوان نمونه ،در ســطح پایین ،تجزیه و
تحلیل دادهها شامل آمار توصیفی مقدماتی
از قبیل شــمارشها ،حداقلها ،حداکثرها،
پراکندگیها و میانگینها میباشــد .تجزیه
و تحلیلهای ســطح پایینتر ممکن اســت
شامل تجزیه و تحلیل نســبتها نیز باشد.
در ســطح باالتر ،تجزیه و تحلیل دادهها می
تواند شامل آمار استنباطی از قبیل رگرسیون
چند متغیره و تــک متغیره ،تجزیه و تحلیل
همبستگی و سایر خروجیهای نرمافزارهای
آماری باشــد .عامل محدودکننده اصلی در
استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل دادهها،
مانند اســتخراج دادهها ،ناشی از اطالعات
انبوه حسابرســان اســت .به عنوان نمونه،
حسابرســان در سازمانهای بزرگ ،با حجم
قابل توجهی از اطالعات مواجه خواهند بود
(.)Eppler and Mengis, 2004
دادهکاوی
دادهکاوی ،کشف دانش در پایگاه دادهها
نیز نامیده میشــود و روشــی برای کشف
اطالعات ســودمند جدیــد و بالقوه از بین
حجم انبوهی از اطالعات اســت .هدف از
دادهکاوی ،شناسایی الگوها و ارتباطات قابل
فهم ،معتبر ،جدید و به طور بالقوه ســودمند
در دادههــای موجود میباشــد .پیدا کردن
الگوهای مفید در داده ها با نامهای مختلف
(از جملــه دادهکاوی) در جوامــع مختلف
(به عنوان نمونه ،اســتخراج دانش ،کشــف
اطالعات ،برداشت اطالعات ،باستانشناسی
دادهها ،پردازش الگوی دادهها) شناخته شده
است (.)Fayyad et al., 1996
دادهکاوی در آغــاز توســط آمارگــران،
محققان پایــگاه داده و سیســتم اطالعات
مدیریت 9و جوامع کسب و کار مورد استفاده
قرار میگرفت .واژه کشف دانش در پایگاه
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مســتقیم ،متغیر خاصی شناســایی میشود
که مد نظر قرار گرفته شــده است .فناوری
دادهکاوی روابــط بین یک متغیر و جمعیت
انتخاب شــده از دیگر متغیرهــا را مییابد.
با دادهکاوی غیرمســتقیم متغیر مشــخصی
هدف قرار نمیگیرد (متغیر وابســته) بلکه
هدف یافتن روابــط بین متغیرها در جمعی
از اطالعات اســت .راه دیگر برای توصیف
این دو دســته فنون اینطور است که بگوییم
رویکــرد از باال به پایین ،فرضیههای خاص
را آزمــون میکند و رویکرد از پایین به باال،
فرضیههای جدید را تولید میکند.
نمونههایی از دادهکاوی مســتقیم به این
شرح است:
طبقهبندی :مجموعهای از قوانین براساس
دادهها ،به طور کلی برای اشــاره به فرایند دادههای موجود (مجموعههای آموزشــی)
کلی کشف اطالعات مفید از دادهها ،استفاده ایجاد میشــود تا براســاس آن طبقهبندی
میشــود و دادهکاوی گام خاصــی در این مناســبی بــرای موضوعی جدیــد در میان
فرآیند است ( .)Han and Kamber, 2000طبقهبندیهای مختلف انجام گیرد .به عنوان
همانطور که نمایه شماره 1نشان میدهد ،نمونه ،فنون طبقهبندی میتواند ریسکهای
تجزیه و تحلیــل دادهها و دادهکاوی ،معانی صاحبکار حســابرس را به ریســک پایین،
مشــترک دارند .اطالعاتی که کشف دانش متوســط یــا بــاال طبقهبندی کنــد که این
محسوب میشود ،بیشتر از طریق دادهکاوی طبقهبندی براساس مجموعهای از متغیرهای
اســتخراج میشــود .دادهکاوی در ارتباط مســتقل مانند متغیرهای صورتهای مالی،
بــا الگوهای کشــف ،قواعد یــا مدلهای تغییــرات در تعداد و ارزش ســهام انجام
مبتنــی بر مجموعــه یــا مجموعههایی از میگیــرد .کیفیت طبقهبندی فنون دادهکاوی
اطالعات میباشــد .نتایــج (الگوها ،قواعد میتوانــد از طریــق صحــت و درســتی
و مدلها) برای پیشبینــی پیامدهای آینده طبقهبنــدی ،تاثیرگذاری و توانایی تفســیر
مورد اســتفاده قرار میگیرد .نتایجی نیازمند نتایج طبقهبندی ،ســنجیده شود .روشهای
بررســیهای حســابرس
طبقهبندی شــامل درخت
است که خارج از محدوده
عامل محدودکننده اصلی
تصمیمگیری ،10شــبکههای
پیشبینــی و الگوها اتفاق
در استفاده از ابزارهای
بیزی ،11شبکههای عصبی،12
میافتد (Delen and Al-
13
ها،
تجزیه و تحلیل داده 
ماشینهای بردار پشتیبان
.)Hawamdeh, 2009
14
ها،
مانند استخراج داده 
و الگوریتمهــای ژنتیکی
فنون دادهکاوی میتواند
ناشی از اطالعات انبوه
میباشد.
به دو دســته فنون مستقیم
حسابرسان است .به عنوان
برآورد :طبقهبندی برای
(با رویکرد از باال به پایین)
نمونه ،حسابرسان در
پیامدهــای نســبت ًا مجزا به
و غیرمستقیم (با رویکرد از
سازمانهای بزرگ ،با حجم
کار میرود و در آن متغیرها
پایین به باال) تقسیم شود.
قابل توجهی از اطالعات
مستقل هستند ولی در فنون
بــا اســتفاده از دادهکاوی
مواجه خواهند بود
برآورد از متغیرهای پیوسته

استفاده میشــود .به عنوان نمونه ،به جای
طبقهبندی ریســک در سطح پایین ،متوسط
و باال ،فنون برآورد به ســطح ریسک امتیاز
میدهــد و ریســک را از  0تــا  10تعیین
میکنند .ســپس ایــن برآوردهــا میتوانند
از طریق فنی مشــابه رگرســیون لجستیک،
عمل طبقهبنــدی را انجام دهد و موضوعی
را طبقهبنــدی کنــد .به عنــوان نمونه ،اگر
ریسک باال برای مشتری ،ریسک باالی 7/5
میباشد .برآوردها میتوانند برای رتبهبندی
یــک مجموعه و ســپس بــرای تعیین یک
آستانه نمره ،مورد استفاده قرار گیرد.
پیشبینی :طبقهبنــدی و برآورد از جمله
فنون دادهکاوی هســتند که برای افشــای
اطالعات ویژگیهای متغیرها ،مورد استفاده
قــرار میگیرند که قبــا در مجموعهای از حسابرســی ،فنون دادهکاوی میتواند برای
دادهها ،شناسایی شــده است .پژوهشگران یافتــن روابــط در میان ثبتهــای روزنامه
دادهکاوی اغلــب بین فنــون "پیشبینی "با مورد استفاده حسابرس قرار گیرد .نمونهای
طبقهبندی و برآورد تفاوت قائل میشــوند .از گروهبنــدی ترکیبــی میتوانــد شــامل
هــدف از پیشبینی ،آزمون سیســتماتیک ثبتهای دفتر روزنامه اموال ،ماشــینآالت
فرضیه و همچنین یافتن وضعیت نامطلوبی و تجهیزات ،تعمیر و نگهداری ماشینآالت
است که خارج از محدوده مورد انتظار اتفاق باشد .حسابرس ثبتهای روزنامهای را مورد
میافتد .ایــن فنون پیشبینی مشــابه فنون بررسی قرار میدهد که خارج از گروهبندی
طبقهبندی ،در قالب مجموعههای آموزشی ترکیبی مورد انتظار روی میدهد .همچنین
برای مدلســازی اولیــه ماننــد نمونههای روابط میتوانند براساس دادههایی باشند که
آزمایشــی یا روشهای خود راهاندازی در از ترتیبی مانند الگوی زمانی پیروی میکنند.
مجموعه دادههای نهایی اســتفاده میشــود به نظر میرســد الگوی اســتخراج متوالی
برای روابط بر حســب حوادث مربوط رخ
(.)Han and Kamber, 2006
نمونههایی از دادهکاوی غیرمستقیم به این میدهد .ایــن دســته از دادهکاوی الزامات
روشــنی برای شناســایی
شرح است:
الگوهــا دارد .در این مورد
گروهبنــدی ترکیبی:
میتوان به عنــوان نمونه،
حسابرس باید با استفاده
هــدف از گروهبنــدی
بــه مجموعهای نامناســب
از دانش خود در ارتباط
ترکیبی ،یافتــن روابط بین
اما نســبت ًا کوچــک از نقل
با مدل حسابداری و
متغیرها در مجموعه دادهها
و انتقاالت بین حســابها،
مدلهای کسب و کاری
میباشد .در این گروهبندی
اشاره کرد.
که توسط مشتری به
هیــچ متغیــر مســتقل و
خوشــهبندی :هدف از
کار گرفته شده ،مفاهیم
وابســته خاصــی وجــود
خوشــهبندی این است که
اصلی زیرگروهها را در
ندارد .تحلیلگــر دادهها به
متغیرها را براســاس روابط
خوشهبندی تفسیر کند
دنبــال جســتجوی روابط
موجود در مجموعه دادهها،
بین متغیرها میباشــد .در

نسبت به زیرگروهها دستهبندی شود .هدف
از طبقهبندی روش مســتقیم و خوشهبندی
غیر مســتقیم ،مشابه میباشــد .با این حال
شــیوه عمل و نتایج کام ً
ال متفاوت اســت.
در طبقهبنــدی مســتقیم ،زیرگروهها دارای
دســتههای از پیش تعریف شــده برحسب
متغیرهای از پیش انتخاب شــده میباشند.
ولی در خوشهبندی غیرمستقیم ،زیرگروهها
از پیش انتخاب شده نیستند .حسابرس باید
با اســتفاده از دانش خود در ارتباط با مدل
حســابداری و مدلهای کسب و کاری که
توسط مشــتری به کار گرفته شده ،مفاهیم
اصلی زیرگروهها را در خوشــهبندی تفسیر
کنــد .در مجموعــهای از ثبتهــای دفتر
روزنامــه ،خوشــهبندی گروههــای مورد
انتظــار ثبتهــای دفتر روزنامه شناســایی
خواهد شــد .نمونهای از چنیــن گروهی،
ثبتهای روزنامــه مربوط به درآمد فروش،
مطالبــات ،هزینههای محصول و موجودی،
میباشد .همچنین ممکن است گروههایی از
ثبت های دفتر روزنامه شناســایی شود که
براساس الگوی شناخته شده و معینی ایجاد
نشده باشــد .فنون خوشهبندی شامل روش
سلسله مراتبی ،15نقشههای خودسازماندهی
براساس شــبکه های عصبی و فنون مبتنی
بر تراکم ،16میباشــد .جســتجوی دادههای
پــرت ،زیرمجموعه مهمی از خوشــهبندی
برای کشــف تقلب محسوب میشود .فنون
مورد اســتفاده برای شناسایی دادهها ،شامل
17
الگوریتمهــای مبتنی بر تراکــم و فاصله
است (.)Han and Kamber, 2006
توضیحات و تصــورات :هدف اصلی
از دادهکاوی کشــف آمارهــای توصیفــی
جالــب توجه در پایگاه داده هاســت .بیان
توضیحــات و تصورات ماننــد گروهبندی
ترکیبی و خوشهبندی ،جزئي از اولویتهای
کار حســابرس برای تفســیر نتایج خواهد
بود .همچنین نقطه شــروع خوبی در نتایج
حاصل از دادهکاوی است که موجب ترغیب
حسابرس برای تأکید بیشــتر بر دادهکاوی
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(حتی دادهکاوی مســتقیم) بــرای به اثبات
رسانیدن یا رد تفسیرهای اولیه خود از نتایج
توصیفی میشود .دادهکاوی به طور معمول
بیشتر برای دادههای بسیار ساختارمند مورد
استفاده قرار میگیرد ،درحالی که متنکاوی،
روشی در حال توسعه از دادهکاوی است که
الگوهای آماری و زبانی را در متن شناسایی
میکند .با افزایش دسترســی به حجم انبوه
متــون از طریق اینترنــت و جاهای دیگر،
متــنکاوی به طوری فزاینده و گســترده به
روشــی مورد استفاده در بســیاری از فنون
تبدیل شده اســت .وقتی متن برای جمعی
از ذینفعان فرستاده میشــود به طور نمونه
از طریــق پســت الکترونیکــی ،تجزیه و
تحلیل شــبکههای اجتماعی میتواند برای
مجموعهای از متون به کار برده شود .فرآیند
دادهکاوی و نقش کاربر (برای جداســازی
تحلیل وظایــف) ،حوزههای جدیدتری در
دادهکاوی محســوب میشــوند که دارای
توان بســیار زیادی در کشف تقلب هستند
(.)Berry and Kogan, 2010
استفاده از دادهکاوی برای حسابرسی
و تقلب
در ســالهای اخیــر ،اســتفاده از فنون
دادهکاوی در حسابرســیهای صورتهای
مالی افزایــش یافته اســت ،در این بخش
به بررســی پژوهشــی در زمینه دادهکاوی
میپردازیم که بــرای درک الگوهای تقلب
در افشــای اطالعات صورتهــای مالی،
فرآیندهــای کســب و کار در شــرکت،
ثبتهــای روزنامه و همچنیــن اطالعات
تهیه شده توسط شــرکت برای استفادههای
داخلی و خارجی میباشــد .برنامه طوالنی
مدت بســیاری از دادهکاویها در راســتای
کاوش افشــای اطالعات صورتهای مالی
بوده اســت .پس از وقفــهای به مدت یک
دهــه ،مجددا ً توجهای افزون بر اســتخراج
دادههای صورتهای مالی برای شناســایی
گزارشهای جعلی بالقوه شــرکت ،صورت
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گرفت .به طــور نمونه ،دادههــای کلیدی
اصلــی صورتهــای مالــی (مانند ســود
ناخالص و ســود خالص) و نسبتها (مانند
بدهیهای طوالنی مدت/سرمایهها و ذخایر)
برای شناســایی گزارشهای جعلی بررسی
و کاوش میشــوند .نمونــهای از نتایج این
کاوش ،مجموعه دادههایــی مرتبط با 101
شــرکت چینی با تقلبهای شــناخته شده
و به همان میــزان ،شــرکتهای عاری از
تقلب بود .مجموعــهای از فنون دادهکاوی
به کار گرفته شده شــامل ماشینهای بردار
پشــتیبان ،شــبکههای اجتماعــی ،برنامــه
پیدایشی ،شبکههای عصبی میباشد .از فنون
شــبکههای عصبی ،شبکه عصبی احتماالتی
اســت که با توانایی شــگفتانگیزی برای
شناسایی صحیح بیش از 90درصد مجموعه
دادههای ســازمانها در انجــام دادهکاوی
مستقیم ،ســودمندترین روش شبکه عصبی
محسوب میشــود .الگوریتمهای تکاملی با
قابلیت تمایز نســبت ًا باالیی برای شناســایی
تقلب در صورتهای مالی مورد اســتفاده
قرار میگیرند (.)Alden et al., 2012
پرولــز ( )2011اعمــال به وجــود آمده
بــرای شناســایی تقلــب در صورتهای
مالــی را نظارت میکند .این اعمال شــامل

ســطوح پایین تقلب مشاهده شده در برخی
از مؤسسات حسابرســی و نوسان در نرخ
قیمت بین آنها میباشــد ،به طــور نمونه،
تشــخیصهای غلط و عدم تشخیص (عدم
تشــخیص نسبت به تشــخیص غلط برای
حسابرس و بازار سرمایه به طور چشمگیری
خطرناکتر است) و ماهیت دادههای نامرتب
صورتهای مالی .پس از حســابداری این
مــوارد در طراحی مجموعه دادههایشــان،
پرولز ،رگرســیون لجســتیک را مییابد و
ن بردار پشــتیبان 18به طور گستردهای
ماشی 
مورد استفاده قرار میگیرد .روش طبقهبندی
هر دو در تشــخیص شرکتهای متقلب به
خوبی عمل میکند و همچنین نسبت به فنون
دیگر مانند انواع مختلف شبکههای عصبی،
بهتر عمل میکند .براساس نوشتههای پرولز،
رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان
برای اســتقرار در محیطهای تولید نســبت ًا
کارآمد هستند (.)Perols, 2011
فرآیندکاوی ،یکی دیگر از رشــتههای در
حال رشــد در اســتفاده از دادهکاوی برای
حسابرسی میباشــد .این روش ،اطالعات
مرتبــط با فرآیند کســب و کار را از وقایع
ثبت شده توســط سیســتمهای اطالعاتی
ســازمانها اســتخراج میکند کــه به طور
معمــول سیســتمهای برنامهریــزی منابع
انسانی 19میباشــند .تحقیقات فرآیندکاوی
در زمینه فرآیندهای تصمیمگیری ســازمان،
رعایــت مقــررات و مدیریت ریســک و
ســاختارهای کنتــرل انجام شــده اســت.
فرآیندکاوی میتواند شامل انواع منابع داده،
مانند گردش کار و تجزیه و تحلیل وظایف
در سیســتمهای برنامهریزی منابع انسانی،
باشــد .بیشــتر تحقیقات اخیر بر استخراج
فرآینــد دانش ذاتــی در فعالیتها متمرکز
21
بوده اســت .آلــس20و همــکاران و جنز
( )Jans et al., 2010و همــکاران هر دو
سیســتمهایی برای جمعآوری و استخراج
فرآیندهــای حاصل از پروندههای حجیم را
ایجاد نمودند .در محــدوده تقلب کارمند،

فنون خوشهبندی تک متغیری و چند متغیری
را به کار گرفتند و برای شناسایی معامالت
بالقــوه جعلی در مجموعــه دادههای انبوه
مربوط به پیش نیازهای خرید یک شرکت،
این فنون را مورد استفاده قرار دادند .همان
طور که در این دســته از دادهکاوی معمول
اســت ،تجزیه و تحلیل مطلقــ ًا نمیتواند
تقلبات فعلی را شناســایی کند ،بلكه تجزیه
و تحلیل ،داده های پرت و ســایر معامالتی
را شناســایی میکند که متناسب با الگوها و
روندهای پیشبینی شده نمیباشند .عالوه بر
این ،تعیین تعداد سفارشات خرید مشکوک،
میتواند حجم زیادی را برای رســیدگی در
برگیرد .به این ترتیــب ،یک نمونه انتخاب
میشــود و مورد بررســیهای بیشتر قرار
میگیرد.
در ایجــاد فرصت بــرای ارتکاب تقلب،
درک نقشهایــی که کاربــران میتوانند در
سیســتمهای ســازمانی ایفا کنند ،ورودی
مهمــی بــرای حسابرســی کنترلهــای
داخلی و معامالت خاص میباشــد .درک
نقشهــا ،هم راســتا بــا تجزیــه و تحلیل
تفکیــک وظایف انجام میشــود .از اولین
مقــاالت در زمینه نقــش کاوی ،متعلق به
( )Colantonio et al., 2011میباشــد که
در آن روشی برای مدل سازی پيشنهاد شده
و این روش را برای مجموعه دادههای انبوه
در شرکت بزرگ ،كاربرد دارد.
مســلم ًا حوزهای که حسابرسان بیشترین
تجزیه و تحلیل را از مجموعه دادههای انبوه
انجــام میدهند ،تجزیــه و تحلیل ثبتهای
روزنامــه صاحبــکار براســاس بیانیههای
اســتانداردهای حسابرسی است .دبرسنسی
و گــری ( )2010اولین گام را در دادهکاوی
ثبتهای دفتر روزنامه برداشــتند .ثبتهای
دفتر روزنامه مشخصات غیرعادی دارند که
ناشــی از اصول فرآیندهای کسب و کاری
اســت که موجب ایجاد این ثبتها شــده
است .آنها به طور نمونه ،مجموعهای از 29
گروه از ثبت های دفتر روزنامه را استخراج

کردند و ســپس روشهایی را چون قانون
بنفورد 22ارايه دادند کــه برای این مباحث
کاربرد ندارد .آرگیرو ( )2012از شبکههای
خودســازمانده 23برای شناسایی رویدادها و
معامالت مشــکوک در مجموعهای از ثبت
های دفتــر روزنامه برای ســازمان واحد،
اســتفاده كــرده و اشــتباهات را در یــک
مجموعه ریشهیابی نموده .روش شبکههای
خودسازنده ،اشــتباهات را با درجه باالیی
از دقت و همچنیــن تجزیه و تحلیل هزینه
طبقهبندی نادرســت ثبتهــا ،بین خطای
نــوع اول و نــوع دوم ،شناســایی میکند.
()Argyrou, 2012
حوزه قابل توجه برای حسابرسی ،کاربرد
فنــون دادهکاوی متن اســت .از مهمترین
منابع ارتباطات شــرکتهای داخلی ،پست
الکترونیکی اســت که روشــی فراگیر برای
ارتبــاط با شــرکتها و بیــن کارمندها در
شرکتها و ارتباط با فروشندگان ،مشتریان،
معاونان و مشاوران است .متن همان چیزی
هســت که در پســت الکترونیکــی آورده
میشود .ماهیت پست الکترونیکی با تاریخ،
دریافت کننده ،و عنوان ایجاد میشود که در
محل موضوع ،حجم شبکه اجتماعی و زمان
مورد نیاز برای دادهکاوی پست الکترونیکی

افزوده میشــود .عالوه بر این ،با توجه به
اهمیت حفظ پست الکترونیکی برای کشف
الزامات دعــوی قضایی و نظارتی در آینده،
سازمانها آرشــیو پستهای الکترونیکی را
نگهداری میکنند.
دبروســینی و گری ( )2011به معرفی و
تجزیه و تحلیل متنکاوی و تحلیل شــبکه
عصبی میپــردازد که در دادهکاوی پســت
الکترونیکــی از منظر تقلب و حسابرســی
کاربرد دارد .آنها نمونــهای عملی از تجزیه
و تحلیل شــبکه اجتماعی پست الکترونیکی
به وجود آوردند که براســاس تحلیل محور
حسابرســی از طریق دسترســی به آرشــیو
پســتهای الکترونیکی انرون میباشد .آنها
با انجام پژوهشــی بالقوه در زمینه استفاده از
دادهکاوی پست الکترونیکی ،برای حسابرسی
و کشــف تقلب ،ارزیابی ساختارمندی ارائه
نمودند (.)Debreceny & Gray, 2011
تجزیه و تحلیل تقلب ،موضوع مهمی در
کاربرد متن برای کشــف تقلب اســت .این
رویکرد در بررســی اهرمها روشی شناخته
شــده اســت که به موجــب آن اطالعات
نادرســت ارائــه شــده به طــور عمدی با
تقلب در کالمی ســاختگی توسط فرستنده
منتقل میشــود که در نهایــت قصد فریب
دریافتکنندگان اطالعات را دارند .الگوهای
شناخته شــده در کالم متقلب شامل سطوح
باالیی از کالم فعال و احساســات منفی در
نوشتن است .نظریههای بنیادی شامل نظریه
دســتکاری اطالعات و نظریــه تقلب بین
فردی میباشد .همفری و همکاران ()2011
نشانههای زبانی را در بحث تجزیه و تحلیل
مدیریــت 24 ،بــکار بردنــد و از این روش
برای شناســایی تقلبات احتمالی اســتفاده
نموندکه میتواند حاکی از ارائه نادرســت
و جعلی اطالعات باشــد 101.مورد توسط
کمیسیون بورس اوراق بهادار در بیانیههای
راهبــردی حســابداری و حسابرســی 25به
عنوان نمونههایی از تقلب صورتهای مالی
برگزیدند .آنهــا  101نمونه متقلب با تعداد
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بالقوه متقلب شد (Glancy

مشــابهی از نمونههای غیر
.)& Yadav, 2011
متقلــب مطابقــت دادند.
حوزه قابل توجه برای
آنها با اســتفاده از روشی،
حسابرسی ،کاربرد فنون
دادهکاوی در هر
مشــخصات زبانــی مانند
دادهکاوی متن است .از
مرحله از کار حسابرسی
زبان فعــال ،تاثیرگذاری،
مهمترین منابع ارتباطات
در ایــن بخش با اهداف
طــول کلمــه و پیچیدگی
شرکتهای داخلی،
حسابرســی و چشماندازی
جمله را شناســایی کردند
پست الکترونیکی است
از مراحــل مختلــف آن
و روشــی را ایجاد کردند
که روشی فراگیر برای
برای تشخیص تقلب آشنا
که  67درصد از نمونههای
ارتباط با شرکتها و بین
خواهیم شــد و به بررسی
تقلــب و غیر تقلــب را به
کارمندها در شرکتها
گســترش حوزه اطالعاتی
درستی شناســایی میکرد
و ارتباط با فروشندگان،
حسابرسان به منظور بهبود
و مــدل جدیــدی بــرای
مشتریان ،معاونان و
عملکــرد حســابرس در
تشــخیص تقلب پیشنهاد
مشاوران است
تشخیص تقلب میپردازیم.
دادند که مدل تشــخیص
حسابرســان ممکن است
تقلب محاســباتی 26نامیده
میشود .همچنین با ایجاد بردارهای تجزیه احســاس کنند دادههای مورد بررســی در
ارزشهــای منفرد که نوعــی از دادهکاوی حسابرسی کافی نیست ،مانند اطالعاتی که
است ،روش خود را پایهگذاری کردند .آنها شامل تنها بخش کوچکی از اطالعات مرتبط
یکی از نــرم افزارهای تجاری دادهکاوی به با تقلب مشتری در درون سازمان میباشد.
نام ساس 27را برای انجام استخراج اطالعات عــاوه بر این ،حجم وســیعی از اطالعات
به کار بردند .گالنسی و یولداف ( )2011از از خارج ســازمان در اختیار صاحبکار قرار
بیانیههای راهبردی حسابداری و حسابرسی میگیرد که به طــور بالقوه با ارزیابی موارد
منتشر شده توســط کمیسیون بورس اوراق مربوط به اظهارات اشــتباه ناشــی از تقلب
بهادار ،برای شناسایی تقلب استفاده کردند .مرتبط است .بیانیه شماره 1حسابرسی اظهار
با اســتفاده از افشــای اطالعــات متنی که میدارد که حســابرس «مســئولیت دارد که
بیانیههای راهبردی حسابداری و حسابرسی برنامهریزی کند و حسابرســی را به گونهای
بیان کرده بود ،قادر به شناسایی شرکتهای

انجام دهد تا اطمینــان معقولی حاصل کند
که آیا صورتهای مالی عاری از تحریف با
اهمیت است یا اینکه برمبنای اشتباه یا تقلب
ایجاد شــده اســت» (.)PCAOB, 2003
تأکید این بیانیه بر کشف تقلب است .بیانیه
استانداردهای حسابرسی شماره  99ایاالت
متحده ،تقلب را به گزارشگری مالی متقلبانه
و ادعاهای اشتباه ناشــی از سوء استفاده از
داراییها ،تجزیه کرده اســت که هر دو آنها
به یک میــزان قابل توجه و مهم هســتند.
طبق بند 6بیانیه اســتانداردهای حسابرسی
شماره  99گزارشگری مالی متقلبانه عبارت
از «ادعاهای اشــتباه عمدی یا حذف مقادیر
یا افشــای اطالعــات در صورتهای مالی
طراحی شده به قصد فریب استفادهکنندگان
صورتهای مالی است که موجب میشود
صورتهای مالی از کلیه جهات با اهمیت در
انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری،28
ارائه نشود» .بیانیه استانداردهای حسابرسی
شماره  99و سایر استانداردهای حسابرسی،
حسابرس را ملزم می کند که انواع روشهای
تحلیلی و برنامهریزی و روشهای محتوایی
حسابرســی را برای پشــتیبانی از تشخیص
اشتباهات ناشی از گزارشگری متقلبانه انجام
دهد .نگــرش خاصی از مراحــل مختلف
حسابرسی در نمایه شماره 2نشان داده شده
است (.)PCAOB, 2002

نمایه شماره .2مراحل کار حسابرسی
شواهد مرتبط
با کنترلها
بازبینی و
گزارشگری

شناخت
مشتری

شواهد مربوط به
ادعای حسابها

برنامهریزی
حسابرسی

شواهد مرتبط با
تقلب

برنامهریزی روشهای
کشف تقلب
)Ref: Gray & Debreceny (2014
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مراحل حسابرسی
با اشــاره به نقش بالقوهای دادهکاوی در
هر مرحله از حسابرســی ،ماهیت هریک از
مراحل حسابرسی به شرح زیر ارائه میشود:
شناخت مشتری :خطر تحریف با اهمیت
ناشی از اشــتباه یا تقلب در طی حسابرسی
ارزیابی میشــود .افزایش شــناخت نسبت
به مشــتری ،جنبه کلیدی از ســطح باالی
برنامهریزی حسابرســی اســت .حسابرس
باید به عنوان بخشــی از مراحل اولیه فرایند
برنامهریزی ،انواع عوامل ریســک مرتبط با
مشــتری را درک کند .این شــناخت شامل
مالکیت و ســاختارهای ســازمانی ،ماهیت
فرآیندهای ارزش افزوده ،شریک تجاری و
روابط با اشــخاص وابسته و محیطی است
که مشــتری در آن فعالیت میکند .با توجه
به پیچیدگی در نوع مشتریهای حسابرسی
از نظر فرآیندهای کســب و کار ،ســاختار
سازمانی ،و روابط شــریک تجاری ،عوامل
بالقوهای در بهرهبــرداری از ابزارها و فنون
دادهکاوی بــرای افزایش قــدرت تحلیلی
حســابرس بر عملکرد دادههای مشــتری،
روابــط خارجی و شــبکهها وجود دارد .به
طــور معمول بیشــتر دادهکاویهای قبل از

انتظارات از مانده حسابهای واقعی اعمال
میکند .اغلب حسابرســان تجزیه و تحلیل
نسبت ًا سادهای در ارتباط با نسبتهای اصلی
اطالعات صورتهای مالی انجام میدهند تا
وقوع این انتظارات را نشان بدهند .دادهکاوی
ترکیبی از تجزیــه و تحلیل دادههای خارج
ســازمانی (اطالعاتی در ارتباط با روند ملی
و صنعت) بــا اطالعات صاحبکار در داخل
سازمان ،میتواند این بخش از حسابرسی را
موثرتر و کارآمدتر ســازد .در سطح تولید
ملی و صنعت ،درآمد و سودآوری میانگین
هستند و مشتریان لزوم ًا در سطوح مختلفی
نســبت به این مقدار میانگین عمل خواهند
کرد ،با ایــن حــال ،دادهکاوی میتواند از
ترکیب این مجموعه دادههــا به ارائه نتایج
برتری در توســعه برنامههای حسابرســی
بپردازد.
حسابرســی بر دردســترس بودن دادههای
برنامهریزی روشهای مربوط به تقلب:
برون ســازمانی برای مشــتری مانند انتشار
بیانیه اســتانداردهای حسابرسی شماره 99
صورتهای مالی ،انتشار مطبوعات و تجزیه
حسابرســان را ملزم کرده است که به طور
و تحلیلها ،گزارش تحلیلگر ،قیمت سهام،
سیســتماتیک و منظم ،ریســک اشتباهات
نظارت بایگانیها ،متمرکز است .دادههای با
بالقوه ناشــی از تقلب را به عنوان بخشی از
کیفیت عملکرد باال برای دادهکاوی توســط
فرآیند حسابرسی ،رسیدگی کند .حسابرسان
صاحبکار در اختیار حسابرس قرار میگیرد.
باید طــی فرآیند برنامهریزی حسابرســی،
از آنجایــی که هــر صاحبکاری ،ســاختار
ریسکهای تقلب را در مدلی روشمند مانند
دادههای منحصر به فردی دارد ،هزینه کسب
روش طوفان فکری 29مطرح کنند که توسط
و تفســیر این اطالعات ،نســبت ًا باال است و
تیم حسابرســی انجام میشود .اجراي انواع
همچنین ،توجه زیادی نیاز است تا اطمینان
روشهای تحلیلی نیــز بخش مهمی از این
حاصل شــود که از فنون دادهکاوی مناسبی
مرحله حسابرســی محسوب میشود .بیانیه
برای بدســت آوردن نتایجی با ارزش باال،
استانداردهای حسابرســی شماره 99اشاره
استفاده شده است.
میکند که حســابرس باید
برنامهریزی حسابرسی
در برنامهریزی حسابرسی،
مبتنــی بــر ریســک:
روشهــای تحلیلی مربوط
برنامهریــزی حسابرســی
در ایجاد فرصت برای
بــه درآمــد را بــا هدف
مبتنــی بر ریســک در پی
ارتکاب تقلب ،درک
شناســایی روابط غیرعادی
ارزیابی ریسک سطح باالی
نقشهایی که کاربران
یا غیرمنتظره ،انجام دهد .از
مشــتری انجام میشــود.
میتوانند در سیستمهای
جمله حسابهای درآمدی
حسابرس به عنوان بخشی
سازمانی ایفا کنند ،ورودی
که ممکن اســت حاکی از
از فرآینــد برنامهریزی ،به
مهمی برای حسابرسی
تحریف با اهمیت ناشی از
طور عادی ،انواع روشهای
کنترلهای داخلی میباشد
گزارشــگری مالی متقلبانه
تحلیلــی را بــرای وقوع
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تجزیه و تحلیــل دادههای
باشــد .نمونــهای از چنین
ً
نســبتا مشــخص را انجام
روشهای تحلیلی ،مقایسه
دادهکاوی ،کشف دانش در
دهد و به ارزیابی ریسکها
حجم فروش اســت که از
پایگاه دادهها نامیده میشود
و کنترلهــای کلیدی برای
مقادیــر درآمد ثبت شــده
و روشی برای کشف
آزمونهای بعدی بپردازد.
با ظرفیت تولید مشــخص
اطالعات سودمند جدید و
شــواهد حسابرســی
میشــود .مــازاد مقادیــر
بالقوه از بین حجم انبوهی
بــرای کنترلهــا :پــس
فروش بر ظرفیــت تولید
از اطالعات است
از مرحلــه برنامهریــزی،
میتواند نشــاندهنده ثبت
شــواهد
جمــعآوری
فروش ســاختگی و جعلی
باشــد .به عنوان نمونهای دیگــر ،تجزیه و حسابرســی آغاز میشود .ارزیابی اثربخشی
تحلیل رونــد درآمد ماهانه و برگشــت از عملیاتی کنتــرل داخلی از جنبههای کلیدی
فــروش در طی ماه و مــدت کوتاهی پس این فرآیند اســت .کاربرد بالقوه دادهکاوی
از مدت گزارشــگری ممکن است حاکی از در زمینــه کنترل داخلــی ،فرآیند کاوی در
وجود موافقت نامهای مخفیانه با مشــتری عملیــات کنترلهــای داخلی در سراســر
برای برگرداندن محصوالت باشــد که این چرخــه عملیات اســت .فرآینــد کاوی به
کار مانع از شناسایی درآمد میشود .درحالی طور معمول در سیســتم ثبت مربوط اعمال
که این نمونهها به طور موقت ،نســبتهای میشود ،مانند سیســتمهای مدیریت منابع
روند کار را به طور نسبت ًا ساده مورد بررسی ســازمان که دفتر کل را پشــتیبانی میکند.
قــرار میدهد ،زمینــهای را بــرای اجرای نمونههایی از جمعآوری شواهد در عملیات
روشهای ارزیابی ریســک حسابرسی نیز کنترلهــای داخلی ،انجــام فرآیندکاوی در
فراهم میکند که میتواند با ابزار دادهکاوی فرآیندهای کنترل و زیرپاگذاری کنترلهای
انجام شــود .به عنوان نمونه ،به جای تجزیه فعلی است.
شواهد حسابرســی درمورد مالحظات
و تحلیل نســبتها از معیارهای شــناخته
شــده (مانند گردش موجــودی مواد و كاال مربــوط به خطر تقلب بالقوه :حســابرس
و ســودآوری خــط تولیــد) ،دادهکاوی با پس از اجرای عملیات رسیدگی حسابرسی،
اســتفاده از معیارهای متعدد میتواند منجر حسابرس روشهای محتوایی را اجرا میکند
به تدوین مدل پیچیدهتری از فرآیند ارزش که برخی از آنها بــه طور خاص مربوط به
افزوده مشــتری و مشخصات ریسک شود .کشــف تقلب اســت .به طور نمونه ،بیانیه
از بخشهای مهم در مرحلــه برنامهریزی ،اســتانداردهای حسابرسی شماره  99ایالت
رســیدگی به خطرات ناشــی از ضعف در متحده اشــاره میکند که روشهای تحلیلی
کنترل داخلی اســت( .بندهــای 44و  )45محتوایی درآمد ،دادههای جمعآوری شــده
بیانیه استانداردهای شماره  99ایالت متحده مانند مقایســه درآمد کسب شــده ماهانه،
حسابرســان را ملزم کرده است که طراحی توســط خط تولید یا بخش کسب و کار را
و اجرای کنترل های در نظر گرفته شــده را استخراج میکند.
دادهکاوی بــر روی دادههای شــرکت و
برای جلوگیری از تقلب مورد ارزیابی قرار
دهند .مشــتریان اغلب به عنوان بخشــی از بانک اطالعاتی درآمدها و دیگر پایگاه های
تعهد خود برای نظارت بر اثربخشی کنترل داده مشتری ،به عنوان نمونهای از روشهای
داخلــی ،ماتریس گســتردهای از ادعاهای تحلیلی مرتبط با تقلب ،حائز اهمیت خواهد
حســابها و طراحی و وجــود کنترلها ،بــود .به غیر از روشهای تحلیلی محتوایی،
فراهم میکننــد .این ماتریسهــا میتواند بیانیه اســتانداردهای حسابرسی شماره 99
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اشاره میکند که تغییر در ماهیت ،زمانبندی
و وســعت روشهــای حسابرســی برای
پاسخگویی حسابرس به ارزیابی ریسکهای
خاص تقلب مورد نیاز است.
نتیجهگیــری حسابرســی ،بررســی و
گزارشــگری :طبــق بیانیه اســتانداردهای
حسابرســی شــماره  ،99حســابرس بايد
"در زمــان نزدیک بــه اتمام اجــرای کار
حسابرسی" ،احتمال وقوع تحریف ناشی از
تقلب را ارزیابی کند این كار میتواند شامل
ارزیابی مجــدد اســتفاده از روشهایی از
دادهکاوی باشد که قبل از شروع کار به دلیل
بی ثمر دانســتن آن ،در فرآیند برنامهریزی
کنار گذاشته شده بودند یا اجرای روشهای
جدیــد دادهکاوی به دلیل بــی نتیجه بودن
روشهــای دیگر در طی اجــرای عملیات
حسابرســی باشد .به طور نمونه ،روشهای
تحلیلــی محتوایی یــا ســایر آزمونها بر
درآمد میتوانــد حاکی از نیــاز به کاوش
باشــد .پس از این فرآینــد بازبینی نهایی از
شواهد حسابرســی انجام میگیرد که منجر
به تصمیمگیری در ارتباط با ماهیت گزارش
نهایی حسابرسی میشود.
برنامهریزی با استفاده از دادهکاوی
مباحث قبلی نشــان داد کــه دادهکاوی
چگونه میتواند در هر مرحله از حسابرسی
مورد اســتفاده قرار گیرد .حسابرس باید با
توجه به استفاده از دادهکاوی ،فرآیند آزمون
دادهها را نیز انجام دهد ،این فرآیند در نمایه
شماره 3نشان داده شده است.
در گام اول ،تیم حسابرســی باید درباره
متغیرهایــی (و منابع دادهای که شــامل این
متغیرها میشود) تصمیمگیری کند که برای
دستیابی به اهداف حسابرسی خود (بخشی
از آن شــامل انواع تقلبی است که از جلسه
طوفان فکری حاصل میشــود) نیاز دارد و
اینکه چه چیزی وضعیــت نامطلوب را در
کار ایجــاد میکند .ایــن متغیرهای داخلی
و خارجــی مرتبط با مشــتری و منابع داده

نمایه شماره .3فرآیند بررسی داده در حسابرسی
)Ref: Gray & Debreceny (2014

استخراج دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها

دادهکاوی

افزودن
نتایج به
کاربرگ
حسابرسی

نتایج رسیدگی

شناسایی
محدوده
و فهرست
دادههای
مشتری
شناسایی
دادههای
برونسازمانی
بازخورد :درخواست
متغیرها ،آزمونها و
روشهای اضافی

رویهها و
سیاستهای
شرکت

انتخاب متغیرهای
رسیدگی و روشهای
آزمون دادهها

الگوهای
حسابرسی
طوفان
فکری تیم
حسابرسی
تصمیمات
فردی
حسابرس

نشانه تقلب Y
N

براســاس رویهها و سیاستهای موسسات تــا این متغیرها در تجزیــه و تحلیل دادهها
حسابرســی انتخاب خواهند شد .الگوهای و نرم افزار کاوش مورد استفاده حسابرسان
حسابرسی توسط موسسه حسابرسی و برای قرار گیــرد .به طور نمونه ،اگر حســابرس
اهداف حسابرســی خاص ایجاد میشوند .بخواهد سواالتی مطرح کند که شامل شماره
طوفان فکــری مربوط به تقلب در برگیرنده شناســایی فروشــنده ،شــماره چک ،مبلغ
جلسه ای متشــکل از تیم حسابرسی است چک و تاریخ چکهــای موجود در پایگاه
و متغیرهایی ممکن است توسط حسابرسان اطالعاتی مشتری است ،باید نام حوزههای
مناسب و جداول مربوط در
مستقل پیشنهاد شود که بر
پایگاه اطالعاتی مشتری را
اســاس تجربیات شخصی
اگر حسابرس جستجوهای
تعیین کند.
خود یا مواردی باشد که در
اطالعاتی سادهای به کار
گام سوم ،حسابرس باید
طی حسابرســی فعلی و یا
ببرد که ارزش شناختی
تعییــن کند که چه روشها
حسابرسیهای گذشته در
کمی داشته باشد ،در این
و ابزارهایی را برای بررسی
مشتری دیدهاند.
صورت ملزم به انجام
دادههای جمع آوری شــده
گام دوم ،متغیرهــای
رسیدگی کامل است
به کار میگیرد .در صورت
داخلی و خارجی در منابع
تمایل حسابرس به استفاده
داده مناسبی ترسیم میشود

از ابــزار دادهکاوی ،در ایــن مرحله او باید
تعیین کند که کدامیــک از فنون دادهکاوی
بــرای رســیدگی بــه مشــخصههای داده
مناسبترین روش میباشد.
گام چهارم ،سپس حســابرس باید نتایج
هشدارها و وضعیتهای نامطلوب را مورد
بررسی قرار دهد و براساس نتایج بررسیها
تعیین کند که چه اقداماتی باید انجام بگیرد.
در تحقیقــات فعلــی ،اگــر حســابرس
جستجوهای اطالعاتی سادهای به کار ببرد که
دارای ارزش شناختی نباشد یا ارزش شناختی
کمی داشته باشد ،در این صورت ،او ملزم به
انجام رســیدگی کامل اســت .زيرا به کمک
ابزارهــای تجزیه و تحلیــل دادهها ،میتوان
به معامالت مشکوکتری اشــاره کرد و در
نتیجه ،موجب افزایش بهرهوری حســابرس
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 ابزار دادهکاوی دارای باالترین سطح از.شد
توانایی تشخیص میباشد و همچنین موجب
کاهش رســیدگیهای بعدی میشود که تیم
.حسابرسی باید انجام دهد
خالصه و نتیجهگیری
 کشــف دانش در پایگاه دادهها،دادهکاوی
نامیده میشود و روشی برای کشف اطالعات
سودمند جدید و بالقوه از بین حجم انبوهی
، هــدف از دادهکاوی.از اطالعــات اســت
، معتبر،شناسایی الگوها و ارتباطات قابل فهم
جدید و به طور بالقوه ســودمند در دادههای
 فناوری دادهکاوی روابط.موجود میباشــد
بیــن یک متغیر و جمعیت انتخاب شــده از
 حسابرســان ممکن.دیگر متغیرها را مییابد
است احساس کنند دادههای مورد بررسی در
 مانند اطالعاتی که،حسابرسی کافی نیســت
تنها شامل بخش کوچکی از اطالعات مرتبط
.با تقلب مشــتری در درون سازمان میباشد
 حجم وســیعی از اطالعات،عالوه بــر این
از خارج ســازمان در اختیار صاحبکار قرار
میگیرد که به طور بالقــوه با ارزیابی موارد
مربوط به اظهارات اشــتباه ناشــی از تقلب
 بیانیه اســتاندارد حسابرسی.مرتبط اســت
 حسابرســان را ملزم کرده است99 شــماره
 ریســک،که به طور سیســتماتیک و منظم
اشــتباهات بالقوه ناشی از تقلب را به عنوان
. رسیدگی کند،بخشــی از فرآیند حسابرسی
حسابرســان بایــد طی فرآینــد برنامهریزی
حسابرســی ریســکهای تقلب را در مدلی
روشــمند مانند روش طوفــان فکری مطرح
.کنند که توسط تیم حسابرسی انجام میشود
اگر حسابرس جستجوهای اطالعاتی سادهای
به کار ببرد که دارای ارزش شناختی نباشد یا
 حسابرس،ارزش شناختی کمی داشته باشد
در این صورت ملزم به انجام رسیدگی کامل
 به کمک ابزارهــای تجزیه و تحلیل.اســت
 می توان به معامالت مشکوک اشاره،دادهها
کــرد و در نتیجه موجــب افزایش بهرهوری
 ابــزار دادهکاوی دارای.حسابرســی شــد
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