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  محمد دل آرام
  زینب کریمی

  
  
  

  حسابرسی دیجیتالی
   

  چکیده 
فنون رایانه ي حسابرسی راهنماي بزرگی براي ، با پیشرفت هاي تکنولوژي. هدف این مقاله بررسی شواهد دیجیتالی می باشد    

این .می باشند دیجیتالیحسابرسان می باشد، به هر حال حسابرسان نیازمند رویکرد جدید حسابرسی براي جمع اوري شواهد 
بیشتر اقدامات قانونی علیه حسابرسان ناشی از فقدان شواهد قابل اطمینان می .رویکرد باید اطالعات مهم و حساس را نشان دهد

این مقاله . که حسابرس جمع آوري می کند مناسب و قابل اطمینان است یک چالش است دیجیتالیتعین این که شواهد . باشد
نتایج نشان می دهد که حسابرسان باید همگام با  .را  پیشنهاد می دهد دیجیتالیجمع آوري و ارزیابی شواهد  بعضی  فنون در

  . پیشرفت فناوري راه هاي مناسب کسب شواهد را فرا گیرند تا بتوانند شواهد ي مناسب براي اظهارنظر داشته باشند
   حسابرس، شواهد حسابرسی، شواهد دیجیتالی: واژه هاي کلیدي  

  
  مقدمه 

اما بیش از هر چیز نظام هاي اطالعات . سازمان هاي امروزي تاثیر داشته است وري اطالعات بر تمام وجوه عملیاتفنا  
حسابرسان نظام هاي نوین نیز از راه آورد هاي این فناوري براي . دستخوش تغییرات جدي ساخته است حسابداري و مدیریت را

فنون مختلفی براي استفاده از رایانه ها در انجام بهتر امور . فرآیندهاي حسابرسی بهره می گیرندبهبود اثربخشی و کارایی 
به لحاظ سنتی فرآیند حسابرسی به . حسابرسی ابداع شده اند که تدریجا رایانه ها را به ابزار اصلی حسابرسی تبدیل کرده اند 

استفاده حسابرسان از فنون رایانه ي سبب . رسی می شده استشکل دستی انجام می گرفته وزمان زیادي صرف عملیات حساب
و هزینه بتوانند در وهله نخست همان فرآیند را با سرعت و کارایی بیشتري انجام دهند و نیز در وقت   شده است تا آنان

حسابرسان عصر  کسب مهارت بیشتر در استفاده از رایانه ها در انجام امور سبب خواهد شد تا. حسابرسی صرفه جویی کنند
 )1385عرب مازار یزدي ،(. آن بهره گیرند "دور زدن  "نظام هاي صاحبکار به جاي  "درون کاوي  "جدید بتوانند از رویکرد 

بر طبق یک قانون قدیمی معتقد است که اگر چیزي را با یک چکش مناسب و بزرگ بکوبیم مسلما خواهد ) 1983( 1پارکر
در مورد رایانه ها، برنامه هاي  رایانه ي، کاربران و داده ها نیازي نیست که این چکش خیلی هم بزرگ باشد چون . شکست 

عالوه بر این به دلیل ظرفیت هاي باالي فرآیندها، تمرکز . می بینند همه این اجزا شکننده و آسیب پذبرند و خیلی زود صدمه
احتمال واردشدن . داده ها و سرعت زیاد عملیات در رایانه ها راه هاي بسیاري براي صدمه زدن به سیستم رایانه ي وجود دارد
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ها که رایانه ها را در شبکه به هم متصل این صدمات به دلیل فاصله هاي زیاد جغرافیایی و استفاده از ظرفیت هاي ارتباطی داده 
 . می کند پیش از پیش افزایش یافته است 

 مها جر این رشد دالیل از بعضى است داشته باالیى رشد لهاى اخیر سا در که است هایى حوزه از یکى کامپیوترى مهاى جر   

 باال سطح تکنیکى تهاى مهار نیاز به و بوده دسترس در استفاده ابزارهاى مورد که دانست ناحیه این از توانیم اخیر لهاى سا در را
 مجرمان این اند بوده اهمیت با داراى اثرات که اند شده مرتکب را هایى کار جرم تازه هکرهاى گاهى اتفاقى طور ندارد به

 عمل عنوان مشاورانى به اى حرفه هکرهاى از دیگر بعضى سوى از اند نداشته براى اختالسشان سیستماتیکى برنامه هیچ کار تازه
 و دستبرد امکان و کرده دست پیدا شرکت داخلى اسرار به آنها تخصص از استفاده با توانستند مجرمان مى که کردند مى

 میتوان لحظه یک در اینترنت از با استفاده که چرا هستند جهانى ماهیت داراى کامپیوترى جرمهاى .کنند آسان را وجوه اختالس
 همراه هایی تکنولوژى با تر بیش سطح اهمیت هر با مالى جرمهاى اکثر. آورد دست به جهان تمام از نیاز را مورد اطالعات
 جر. باشند مى تقلب وقوع رویه هاى بررسى کشف و شامل یا و توطئه آمیز اطالعات یکسرى سازى دنبال ذخیره به که هستند
 باشند داشته کافى دانش زمینه این در باید حسابدارى می دانشجویان که مى طلبند را خاصى مقررات و کامپیوترى قوانین مهاى
و  ها تکنیک بسیارى که آنجا از. گیرند برمی در را قوانین هوشمند و خصوصى قوانین کامپیوترى، تقلبهاى معلومات قوانین این

دانش  با رابطه در رىحسابدا دانشجویان که است است، ضروري مطرح کامپیوترى جرمهاى با رابطه در تخصصى مباحث
   )١٣٨٨رویایی، ( .باشند داشته را الزم آگاهى کامپیوترى

  
  مبانی نظري و پیشینه ي تحقیق

 ادعاهاي درباره شواهد  بی طرفانه ارزیابی و جمع آوري جهت) سیستماتیک( باقاعده و منظم است فرآیندي حسابرسی   

 و شده تعیین پیش از معیارهاي با) اظهارات( ادعاها این انطباق درجه تعیین منظور به اقتصادي، وقایع و فعالیت ها به مربوط
 اظهارنظر شالوده حسابرسی شواهد اینکه، به نظر 1973). یکا حسابداري آمر انجمن( ینفع ذ افراد به نتایج گزارش

تصمیم حسابرس در مورد جمع آوري شواهد به چهار گروه زیر  .بنابراین باید از کانال مناسبی کسب شد  است حسابرسی
  از چه روشهاي حسابرسی براي کسب شواهد استفاده شود؟  )  1: تقسیم می شود 

  براي هر روش حسابرسی اندازه نمونه ي انتخاب شده چقدر باشد ؟)2 
  چه اقالم خاصی از جامعه مورد رسیدگی  قرار گیرد ؟) 3
   ) شمس احمدی (روشهاي حسابرسی در چه زمانی انجام شود ؟)  4 

 ویژه به سازمانها روي پیش مسئله.است بوده رشد حال در سرعت به ه ها داد گردآوري و تولید هاي فناوري اخیر سالهاي در  
 استخراج توان به دستیابی بلکه نیست، داده صرف جمع آوري حسابرسی دیگر و حسابداري در مالی تصمیم گیریهاي حوزه در

  ) 1386 همکاران، و فرد تقوي(.است سازمانها اصلی داده ها دغدغه در نهفته مفید دانش
 و اندازه گیري طبقه بندي ثبت، شناسایی، کاغذي اسناد از خارج اقتصادي، رویدادهاي از بسیاري دیجیتال، تجاري محیط در

 یافته ساخت معامالت به را خود جاي دیگر اسناد و چکها خرید، فرمهاي فروش، فاکتور خرید، سفارش. می شود جمع آوري
 و یزدي مازار عرب( .است یافته کاهش حسابرسی و مالی گزارشهاي تولید براي الزم زمان نتیجه در. داده است الکترونیک
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می  حسابرسان انجام اضافی زمان به نیاز رابدون اطالعات جمع آوري و حسابرسی انجام خودکار، فرآیند این) 1387 همکاران،
 ضروري بیاورند بدست زیادتري قسمتهاي از را خود نیاز مورد اطالعات بدهد اجازه حسابرسان به اینکه براي امر این و دهد،
 حتی صاحبکار، داده هاي و معامالت از بزرگتري نمونه که دهد میرا امکان این حسابرسان به و )2007 ،2هافر( است

 قرار آزمون و بررسی مورد رایانه پیرامون حسابرسی دستی آزمون نسبت به کارآمدتر و سریعتر گونه اي به را آنها صددرصد
می  صاحبکار بهاي حسا مانده و معامالت به دستی رسیدگی صرف سنتی طور به حسابرسان که را مخارجی و زمان و دهند
 نماید می استفاده حسابداري سیستمهاي اطالعات از بیشتر سنتی حسابرسی)1387 منوچهري، و مرادي( دهد کاهش را کردند

 انجام بار یک هرسال معموالً سنتی حسابرسی همچنین. می پردازد الکترونیکی اطالعات بررسی به مستمر سابرسیححالیکه  در
 اطالعات مستمر، حسابرسی در حالیکه در نیاز دارد، زیادي زمان به خود برنامه اجراي و ریزي برنامه طراحی، براي و می شود

 شکل به اطالعات روش این در. می شود آماده سرعت به گزارش حسابرسی و شده حسابرسی کوتاهی زمان مدت در
 سیستماتیک صورت به مستمر حسابرسی .می شود انجام متناوب طور به راحتی به آن و گزارشگري می شوند تهیه الکترونیکی

 الکترونیک، تجارت اینترنت، چون ابزارهاي از و می کند آزمون افزاري هوشمند نرم ابزارهاي کمک به را معامالت مداوم و
مستمر  حسابرسی).  1388 دیگران، و کردستانی(می نماید استفاده...  و آنالین مبادالت و بنگاه ریزي منابع برنامه سیستمهاي

 باید همزمان هاي سیستم براي حسابرسی حسابرسان. ستا ممکن غیر رایانه کمک به حسابرسی هاي تکنیک از استفاده بدون
 بسیار زمان تا صرفاً موارد بیشتر در و است الکترونیکی شواهد حسابرسی زیرا ببندند، کار به را الکترونیکی مستمر حسابرسی
  . دارد قرار دسترس در کوتاهی

بیان  "وحسابرسی حسابداري در داده کاوي ي ها روش کارگیري به توسعه لزوم "در بررسی) 1391(عباسی و همکاران    

 روي سازمانها پیش مسئله. است بوده رشد حال در سرعت به داده ها گردآوري و تولید فناوریهاي اخیر سالهاي در کرده اند کھ
 به دستیابی بلکه داده ها نیست، صرف جمع آوري دیگر حسابرسی و حسابداري در مالی تصمیم گیري هاي حوزه در ویژه به

 براي فناوري رشد از باید که شرایطی است چنین در. است سازمانها اصلی دغدغه داده ها در نهفته مفید دانش استخراج توان
  .است ثروت این استخراج مناسب براي جواب یک داده کاوي و جست سود بالقوه دانش این از مؤثر استفاده

نشان داد که که استفاده از روش درون کاوي باعث می شود در زمان رسیدگی مدارك ) 1991( 3پژوهش انجام شده توسط دان
  .صرفه جویی شود ، چرا که بررسی مدارك الکترونیکی نسبت به مدارك چاپی یا دستی ، به مراتب به زمان کم تري نیاز دارد

توان به جاي کاربرگ هاي دستی  کاربرگ هاي رایانه ي  با بکارگیري فنون رایانه ي  میبه این نتیجه رسید که ) 2005( 4النزا 
  : تهیه نمود این امر پیامد هاي زیر را باعث شده است 

  . از بابت کاغذ  چاپ و تکثیر هزینه می شود  در سیستم دستی مبالغ زیادي. در هزینه کاغذ مصرفی صرفه جویی گردد)1
فضاي اشغالی جهت نگه داري مستندات کاغذي کاهش می یابد در این رابطه بایستی به هزینه هاي اجاره جهت انبار کاغذ ) 2

  . اشاره نمود
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با دستیابی رایانه ي و تحت وب به کاربرگ ها می توان از جابه جاي بیهوده . نقل و انتقال فیزیکی مستندات کاهش می یالبد)3
   ..کاربرگ ها جلوگیري شود

از بعد امنیتی با به کارگیري کاربرگ ها ي رایانه ي می توان از مواردي همچون خطردزدیده شده ،آتش سوزي  و مانند اینها )4
  . جلوگیري کرد
نتایج تحقیق لوواتا نشان داد پرکاربردترین شکل استفاده از رایانه ها در فرایند حسابرسی استفاده ازنرم  1980در اواخر دهه 

  . مومی حسابرسی است که براي  اخذ وتجزیه و تحلیل  داده هاکاربرد دارندافزارهاي ع
  

  مفهوم شواهد حسابرسی
شواهد حسابرسی، یعنی همه اطالعات مورد استفاده حسابرس براي رسیدن به نتایجی که "استاندارد ایران ، 3بر طبق بند            

اطالعاتی است که از سوابق حسابداري زیربناي صورتهاي مالی و از  شواهد حسابرسی شامل.  شود راساس آن اظهار میوي بنظر
شواهد حسابرسی، که ماهیت . رود تمام اطالعات موجود را بررسی کند از حسابرس انتظار نمی. شود منابع دیگر کسب می

کسب شده از دیگر تواند شواهد  شود و می دارد، شامل شواهدي است که با اجراي روشهاي حسابرسی کسب میشونده  انباشت
بر طبق بند  ."منابعی چون حسابرسیهاي قبلی و روشهاي کنترل کیفیت مؤسسه براي پذیرش و حفظ صاحبکار را نیز دربر گیرد

از  عبارت استکسب کند شواهد حسابرسی عنوان  بهتواند  اطالعات دیگري که حسابرس می"استاندارد ایران، ٦
عمل الدستور ؛اي مربوط به رقبا لگران؛ اطالعات مقایسهگزارشهاي تحلیرون سازمانی؛ هاي ب تأییدیه؛ مدیره صورتجلسات هیئت

چون پرس و جو؛ مشاهده و وارسی؛ و اطالعات دیگري که روشهاي حسابرسی اجراي اطالعات حاصل از  هاي داخلی؛ کنترل
  ".برسد گیري الزم به نتیجهدالیل منطقی دهد با  به حسابرس اجازه می

، شواهد حسابرسی را به عنوان اطالعاتی که حسابرسان را در رسیدن به نتیجه گیري که 106بیانیه استاندارد حسابرسی شماره  
این اطالعات شامل پرونده هاي حسابداري که زیر مجموعه صورت . گزارش حسابرس بر آن اساس می باشد  تعریف می کند

حسابرس باید از تردید  و قضاوت حرفه ي براي  ارزیابی کمیت و کیفیت "،) 2006(5فوگارتی. مالی و دیگر اطالعات می باشد
شواهد حسابرسی استفاده کند و سپس کافی و مناسب بودن شواهد را براي حمایت از اظهار نظر حسابرسی خود در نظر 

  . "بگیرد
رونیکی و پرونده هاي حسابرسی حسابرس ممکن است از فنونی مثل فنون رایانه ي حسابرسی براي آزمایش معامالت الکت

این فنون براي انتخاب نمونه ي از معامالت الکترونیکی است تا معامالت با ویژگی خاص را  "،) 2006(فوگارتی . استفاده کند
فنون رایانه ي حسابرسی براي شناسایی ناهنجاري به  ". شناسایی کند یا نمونه ي را به جاي جامعه ي کلی آزمایش کند

نتایج حاصل از روش هاي ارزیابی ریسک همراه با نتایج حاصل از روش هاي حسابرسی در نهایت . ک می کندحسابرس کم
  . شواهد حسابرسی را بر اي اظهار نظر حسابرسان در صورت مالی فر اهم می کند

    دیجیتالیشواهد 
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نسبت به  شانشواهد مناسب و کافی براي حمایت از اظهارنظر ،استانداردهاي اجراي عملیات از حسابرسان می خواهد که
افزایش سیستم هاي اطالعاتی رایانه ي و داده اي الکترونیکی موجب افزایش تجارت الکترونیکی  .صورت مالی کسب کنند

دید حرفه که براي حمایت از اظهارنظر حسابرسان استفاده می شود موجب می شود که دقت و تر دیجیتالیشواهد . است شده
حسابرسان باید دقت کنند که هرگونه شواهد مهم حسابرسی که از مشتري یا از رایانه به دست می . ي حسابرسان افزایش یابد

ه ثبت هاي واقعی حذف شد که انستن اینحسابر سان هیچ راهی بجز روش هاي اضافی براي د. آید ممکن است ساختگی باشد
. شواهد الکترونیکی حسابرسی را افزایش می دهد،ه از آدرس الکترونیکی به جاي پست استفاد. ند یا جعل شده اند ندارندا

تاییدها از طریق .ایمیل به دست می آید را افزایش دهند زردید خود را در مورد اطالعاتی که از مشتري و یا اتحسابرسان باید 
رمزگذاري کرد که تنها  به گونه ي  وان کامپیوتر راکه می ت. ارتباطات الکترونیکی معموال در عرض چند دقیقه انجام می شود

تایید الکترونیکی می تواند وضعیت ردیابی تاییدیه را در . اشدبداشته  دسترسی اطالعات  به این  پاسخ دهنده بتواندیا حسابرس 
هیچ اطالعاتی در مورد  سنتی به هر حال پست. تایید و تکمیل است را ارائه کند ،اجازه ،هر مرحله از فرآیند که شامل شروع

نسخه هاي الکترونیکی چک برگشتی نگه داري  در شرکتها. را نمی دهد) تایید و تکمیل،اجازه ،شروع (وضعیت تاییدیه 
با این حال ویژگی کلی این نوع شواهد الکترونیکی متفاوت از چک هاي سنتی . توسط بانک به جاي چک افزایش می یابد

  )٦،٢٠١٢مارینو  ( .است 

چک رایانه ي را به آسانی می توان تغییر داد و تشخیص این تغییرات نسبت به چک هاي کاغذي سخت تر  "،)2007( 7کاستر 
   . نالین با استفاده از امضاي دیجیتال استفاده می کنند رایج تر شده است آدر بنگاه هاي تجاري که از عملیات  ".است

بندي روشهاي حسابرسی مورد  ماهیت و زمان"در بیان روشهاي کسب شواهد بیان شده است که  24در استاندارد ایران بند             
 شکل بهتنها اطالعات، سایر استفاده ممکن است تحت تاثیر این واقعیت قرار گیرد که بعضی از اطالعات حسابداري و 

یامهاي الکترونیکی ممکن است جایگزین پ.  ص، در دسترس قرار داردمقطع یا دوره زمانی خادر یک  الکترونیکی یا صرفا
از تجارت  براي مثال، واحدهاي تجاري ممکن است. فاکتورها و چکها شود ،ها بارنامه ،مدارك اولیه نظیر سفارشهاي خرید

مواد  نگاکنند تأمینان آن یا تجارت الکترونیکی، واحد تجاري و مشتریدر . استفاده کنند يزرداپالکترونیکی یا سیستمهاي تصویر
عملیات خرید،  . کنند ، استفاده میشبکه عمومی، مانند اینترنت  اي متصل در یکه و کاال براي انجام معامالت الکترونیکی از رایانه
سیستمهاي در . گیرد طور کامل با تبادل پیامهاي الکترونیکی صورت می اغلب به  ،حمل، صدور فاکتور و دریافت و پرداخت وجه

و ممکن است مدارك  و دسترسی به آنها تسهیل شودنگهداري شود تا  الکترونیکی مبدل میتصاویر به  تصویرپردازي، مدارك
از  پس ،اما ،برخی اطالعات الکترونیکی ممکن است در یک مقطع زمانی خاص موجود باشد. شوداولیه پس از تبدیل، نگهداري ن

سیاستهاي واحد مورد . بازیابی نباشد قابل ،شتیبانپعدم تهیه نسخ ها و  یجاد تغییر در پروندها  درصورتگذشت مدت زمانی معین، 
زمینه نگهداري اطالعات ممکن است حسابرس را  وادار کند که خواستار نگهداري برخی اطالعات براي رسیدگی  رسیدگی در

          ."دروشهاي حسابرسی را اجرا کن ،شود یا در زمان وجود اطالعات
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 است ممکن. می نماید حسابرسی کمک وري بهره ارتقاي به که است جدیدي فناوري الکترونیک هاي برگ کار از استفاده            
 مشکل است کم آن اطالعات فناوري حسابرسی تعداد کارمندان که حسابرسی مؤسسات در فناوري این هاي مزیت به دستیابی
  )1391 ،طباطباییان( .میابد بهبود وري بهره و یافته کاهش حسابرسی انجام زمان بیشتر،کارمندان  با مؤسساتی در اما باشد،

حسابرسان نمونه ي از اسناد که حاوي امضاي  الکترونیکی است را انتخاب می کنند و با شخص امضاکننده مالقات یا تماس 
مالت الکترونیکی از روش هاي خاص مثل نرم حسابرس براي حسابرسی معا. تا آنها سند مورد نظر را تایید کنند،می گیرند

حسابرس می تواند از نرم . ابزارهاي استخراج داده یا تکنیک هاي مبتنی بر سیستم استفاده می کند ،ي خاص حسابرسیهاافزار
 حسابرسان با. افزارهاي حسابرسی براي کشف ناهنجارهاي که در نتیجه معامالت حذف شده به وجود آمده است استفاده کند

رسیدگی می  را مالت الکترونیکی که در نتیجه داده ساختگی می باشنداثبت هاي تکراري و مع ،استفاده از برنامه داده کاوي
به هر حال این شواهد ممکن است بعد از یک دوره زمانی که آنها . د داردواز زمان وج ي شواهد الکترونیکی در هر لحظه. کند

  )٢٠١٢مارینو ، ( .اند قابل بازیابی نباشندافته اند یا ذخیره نشده یتغییر 
  

  فرآیند حسابرسی 
در حالی که اگر حسابرس مطابق با استانداردهاي . اشتباه حسابرس که در نتیجه ارائه نادرست صورت مالی است ،سهل انگاري

ل انگاري یا گمراه حسابرس باید نشان دهد که سه )2012(اوراق بهادار 1933در قانون . پذیرفته شده نباشد قصور است 
  . میلیون ها سرمایه گذار ضرر کنندکه ممکن است   نسبت به صورت مالی نکرده است کنندگی که منجر به زیان شاکیان شده

حسابرسی که با موفقیت انجام شود با دالیل منطقی از خود دفاع می کند که صورت مالی صحیح است و نسبت به حقایق با 
  )٨،٢٠١٢ابر(. اهمیت کوتاهی و غفلت نکرده است و یا اینکه موجب گمراهی شود

 و که دعاوي احتمالیاست  شواهدي که حسابرس گردآوري می کند شامل لیست تهیه شده مدیریت  "،)2011( 9جیدزگور
قی متعهد است که آراي صادره دادگاهها که در فرم مشاوره حقوقی و مدیریت است را حقوو مشاور  ،دهدمی  ادعاها را شرح 

 1.5را براي حسابرسی شرکت خدماتی نرم افزار سایتام به مبلغ  )PWC(شرکت ) 2009(انجمن حسابداران رسمی   .نشان دهد
سیستم رایانه . راجو رامالینگا اعتراف کرد که صورت مالی شرکت رد شده است ام،رییس موسسه سایت. ه کردمیلیون دالر جریم

فاکتور صادر می کردند در صورتی که سفارشی وجود  ي شرکت به گونه ي عمل می کرد که کارمندان بدون توجه به سیستم 
  . ها وجود نداشت گیج شده بوداز فاکتورهاي که هیچ مشتري در قبال آن،کارمند متهم . نداشت

تیم حسابرسی از نقص هاي مدارك در ایجاد فاکتورها براي اثبات حساب دریافتنی و درآمد در صورت مالی شرکت سایتام 
که از مقادیر  در صورت مالی نشان داده شده  106جمع آوري شواهد با توجه به بیانیه شماره ،بنابراین براي حسابرس . آگاه بود

سپرده بعد از این که راجو تقلب را کشف کرد توطئه گرانه تالش کردند که شواهد جعلی . یت کند غیر ممکن است حما بود
عالوه بر این کارمند متهم شده دو دفتر نگه داري می کرد یکی از آنها آمار فروش واقعی و دیگري . را از بین ببرند بانکی هاي

در ایمیل معاون  را مار فروش واقعی و جعلیآ ،رسیدگی انجن حسابداران رسمی در فرآیند. آمار فروش جعلی را نشان می داد
در مشاهده اسناد جعلی ،حسابرسان . مدیر مالی آقاي چتکارا پیدا شد و چندین مورد نیز در سرورهاي رایانه ي سایتام کشف شد

                                                           
8 Ober 
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بر طبق استنفورد اوراق . ایتام کشف شدشرکت به دنبال شواهدي براي سرمایه گذاري در سپرده اي بانکی بودند که  تقلب س
  . "مشاهده نمی باشد قابل  که سرمایه گذاري سایتام در سپره هاي بانکی به آسانی بودبه این دلیل تقلب   ")2011(بهادار 

  
  هشدارهایی به حسابرسان 

اگر . حسابرسان را در به دست آوردن شواهد رایانه ي که در رایانه ي ذخیره شده آگاه تر کرده است ،افزایش جرائم رایانه ي
به . است اما حسابرسان براي جمع آوري و ارزیابی آنها آموزش ندیده اند دیجیتالیحسابداري  ثبت هاي چه تقریبا تمامی

 ،کافی دیجیتالیبگیرند تا به آنها در تعیین این که شواهد  ژي اینترنت را یادوحسابرسان توصیه می شود که رایانه و تکنول
از آن گرفته  می  دیجیتالیحسابرسان باید درك کلی از فن آوري و برنامه هاي که شواهد . مناسب و مربوط است کمک کند

ر دستگاه رسانه ي ذخیره در هاردیسک یا سای دیجیتالیبه صورت فرم الکترونیکی یا پرونده  که اسناد را  .شوند به دست بیاورند
به  ،و سوابق مالی یا گزارش ها را ارائه می کند آنالیناین اسناد اطالعات متنوعی از جمله خرید. پیدا کرد، می توان شده اند 

. را می توان از طریق تغییر نام و پسوند فایل پنهان کرد اسناد. اسناد با توجه به برنامه مورد استفاده آنها پسوند می توان داد
منبع  سیستم  عال از برنامهفبخش هاي غیر . آموزش هاي اضافی به حسابرسان در پیدا کردن اسناد پنهان شده کمک می کند

برنامه حقوق و  بخش مربوط به حقوق و دستمزد پرداختنی ممکن است در طولبراي مثال . احتمالی استفاده غیر مجاز می باشد
حسابرس ممکن است بفهمد که بخشی از سیستم در صورتی که برنامه نویس در دوره . دستمزد اجرا نشود و غیر فعال باشد

به حسابرسان در تشخیص این که شواهد  آموزش هاي فنی   .کنونی معامالتی پرداختنی نداشته باشد آلوده به ویروس شده است
جمع آوري شده  دیجیتالیمهم است که از قابلیت اطمینان شواهد . ده است یا نه کمک می کندعمدا تغییر داده ش دیجیتالی

دادها براي پشتیبان گیري باید عاري از آلودگی باشد بنابراین براي پشتیبانی بهتر . از اینکه خطر آفرین باشد لمطمئن شویم قب
گروه رسیدگی کننده باید مورد اعتماد و از هر گونه شبکه مجزا باشد حتی با . است که از یک گروه براي این کار استفاده کرد

که به شبکه متصل است هر شخصی عمدا یا اگر کامپیوتري . اینکه سیستم خاموش است شواهد را می توان تخریب کرد 
ارتباط باید بنابراین حسابرسان . یادگیري فنون رایانه ي براي حسابرسان ضروري است . ناخواسته می تواند شواهد را حذف کند

کارشناس فردي است که مهارت یا  ،62باتوجه به استاندارد حسابرسی ایران بخش . قوي با متخصصان فن آوري را حفظ کند
دانش در زمینه ي غیر از حسابداري و حسابرسی دارد که از کارشناس در زمینه ي که حسابرس در آن زمینه آموزش فنی و 

نداشته باشد بنابراین به  دیجیتالیاگر حسابرسان مهارت خاصی در کسب و ارزیابی شواهد .مهارت ندارد استفاده می شود
. در تیم حسابرسی ضروري است ،ند به خصوص در زمینه ي داده کاوي متخصصانی که در زمینه تکنولوژي مهارت خاص دار

روش هاي که حسابرسان در کسب و تحلیل شواهد استفاده می کند را تغییر داده  ،در نتیجه پیشرفت هاي اخیر در تکنولوژي
بنابراین این  .اري می کندبه جاي فرم کاغذي نگه د دیجیتالیاي مثال بسیاري از سازمانها اطالعات را در فرم هاي رب. است 

بیشتر موسسات حسابرسی شروع به آوردن متخصصانی براي انجام . حرفه حسابرسی با فن آوري اطالعات آمیخته شده است
همچنین با افزایش شک و تردید حرفه ي و تغییر در محدوده ي روش هاي . وظیفه ي سوم استاندارد اجراي عملیات هستند

  )٢٠١٢مارینو ، (ا بهبود می بخشدحسابرسی ر تحسابرسی کیفی
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اطالعات ایجاد شده، دستکاري شده و ذخیره شده درفرم ) ESI(براي مثال اطالعات الکترونیکی ذخیره شده "، )2010(10فرو
اساس  دیجیتالیبه هر حال ارزیابی و جمع آوري شواهد . است که نیازمند به برنامه ي نرم افزار و سخت افزار می باشد دیجیتالی
  .نبوده بلکه حسابرس باید از طریق تجربه آن را به دست آورد حسابرسان  آموزش
 دست بدون دیجیتالی مدارك و شواهد به دستیابی: که این از عبارت است حوزه این در کلیدي نقطه الیپرسون دیدگاه از اساساً

 کامپیوتري جرایم براي نها آ اصالح بدون الکترونیکی شواهد تحلیل نهایتاً.است مطرح اساسى اصل یک عنوان به خوردگی
   درباره حسابرس که باشد داشته وجود کامپیوتري جرایم حوزه در است اقالمی ممکن متوسط طور به. است قطعی و ضرورى

. باشند موجود اطالعات شده ذخیره ابزارهاي روي شده پنهان اطالعات توانند برحسب می شواهد همچنین ،نداند چیزي آنها
 کارگیري به ظاهراً .باشد مى موقت فایلهاي نشده، استفاده فضاهاي شده، فایلهاي حذف بازیابی دربرگیرندة اطالعات منابع این

 مورد در و باشد داشته کافی دانش زمینه این در که متخصصی معموالً بنابراین.نیست ساده هم آنچنان الکترونیک اطالعات
حسابرسان  باید توجه کنند که اشخاص  )١٣٨٨رویایی، (.است نیاز مورد باشد، دیده کافی آموزش نها آ بررسی ابزارهاي

به  دیجیتالیشواهد . از بین می برندخاصی  ،اطالعات محرمانه را مانند داده هاي رایانه ي و اطالعات ذخیره شده را به شکل
 حفاظت، سازي، ذخیره شامل قوانین کامپیوتري .تخاطر اینکه ردي از خود به جاي نمی گذارند کشف آنها سخت تر اس

 کروس( هستند دیجیتالی رویدادهاي و به اطالعات مربوط موضوعات سازي آماده و سازي مستند استخراج،تحلیل، شناسایی،
 )2002 ،11وهیزر

  
  نتیجه گیري 

 حرفه ي ابعاد از یک هر اطالعاتی جدید هاي فناوري.است الکترونیکی شیوه به سنتی شیوه از تغییر حال در حسابرسی فرآیند
 این از استفاده با تنها و دارند جدیدتري نیازهاي حسابرسی خدمات کنندگان استفاده.اند داده قرار خود تأثیر تحت را حسابرسی

تا بتوانند  شوند فناوري همگام تغییرات با حسابرسان تا است ضروري لذا ساخت، برآورده را ها آن نیازهاي ي ها می توان فناور
  . شواهدي مناسب و قابل اطمینان که بتوانند مبنایی براي گزارش حسابرسان باشد کسب نمایند

  
  منابع فارسی

 آن کاربرد و داده کاوي" (1386 ). علیرضا فراست سیدمحمدرضا، ناصرزاده طاها، منصوري محمدتقی، فرد تقوي

   79شماره  بیستم، سال مدیریت، دانش ".تصمیم گیري ها در
 تقلب و حسابدارى قانونى نظرى مبانى بررسى "کنگرلوئى، جبارزاده سعید، قولنجى موالیى ایرج رویایى، رمضانعلى،

 29دانش حسابرسی ،شماره  "حسابدارى رشته براى دانشجویان آن آموزش ضرورت و محیطهاى دیجیتالى در
  1388،تابستان 

  28ص  ،شماره اول و دوم ،سال دهم ،حسابدار ،"شواهد حسابرسی "،منصور ،شمس احمدي
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 ملی همایش دهمین ،"اطالعات فناوري عصر در نوین راهکاري مستمر حسابرسی "،مریم السادات ،طباطبائیان 
  )1391( 33ص  ،ایران  دانشگاه الزهرا حسابداري

 داده کاوي ي ها روش کارگیري به توسعه لزوم "،شیپوریان نجاري وسعید معصومه ،قنبري یوسف ،ابراهیم ،عباسی
  )1391( 65ص ،ایران  دانشگاه الزهرا  حسابداري ملی همایش دهمین ،"و حسابرسی حسابداري در

 "؟فنون رایانه ي حسابرسی ضرورت یا تبعیت ".) 1385(مهدي صفري ،سعید محسنی نیا ،عرب مازار یزدي ،محمد 
  1385و زمستانه  فصلنامه حسابدار رسمی ،سال سوم، شماره هاي دهم و یازدهم ،پاییز

 حسابدار، ماهنامه "فناوري عصردر مستمر حسابرسی ")1387(  شهري مریم و یوسف پور اعظم محمد، یزدي، مازار عرب
   60-66. 194 شماره دوم، و بیست سال

. "پذیر توسعه تجاري گزارشگري زبان مستمر حسابرسی ") .  1388. (  مصطفی رحیمی، غالمرضا؛ کردستانی،
   8 شماره رسمی، حسابدار

  57-42 27; شماره دانش حسابرسی،  » آینده حسابرسی مستمر؛ حسابرسی") 1387(  منوچهري محمد و مهدي مرادي،
 

  ١٣٨۴،تجدید نظر شده "  ایرانی استاندارد حسابرس"هیئت تدوین استانداردهاي حسابرسی، 
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Digital audit 

Mohammad Delaram 

Zeinab Karimi 

Accounting Phd student Shahid Chamran University of Ahvaz 

The purpose of this paper is to examine digital evidence.With advances in technology, 

computer audit techniques is a great guide for auditors, However auditors need to take a 

new auditing approach to gathering digital evidence.  This approach should reveal sensitive 

information. Most legal actions against the auditors result from a lack of competent 

evidence.It is a challenge to determine if the digital evidence gathered by the auditor is 

sufficient and competent.This paper suggests some techniques in gathering and evaluating 

digital evidence. Results indicate that auditors must keep pace with technological advances 

in order to learn effective ways of obtaining evidence, the evidence must be appropriate to 

comment. 

Keywords: audit evidence, digital evidence, auditor 

 

 

  
 
  

  

 

 


