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  چکیده
 یحسابرس سازی پیاده واسطه به یاتیعملهای  یسکر یریتمد یتاهم ه توضیحمقاله ب یندر ا

 یاهداف کنترل یشناس شود. روش یپرداخته م یاعتبار مؤسساتمنظم در  نظام اطالعاتی
 یمل یقانون چهارچوب ویژه به یزو ن) COBIT( یا کوبیت مرتبط های فناوریاطالعات و  یبرا

 یتریشب یاتبا جزئ یراناهای  در بانک یاطالعات های نظام یحسابرس سازی پیاده تدر جه
 یاطالعات های نظام یحسابرس سازی پیادهروش و اصول  ،ارتباط دراین .شود می وتحلیل تشریح
مذکور،  نظام یدانیمطالعه م منظور بهشود.  یداده م یحن توضآ یلیتکم یها و قسمت ارائه

 »بخش رضایت کامالً«به  »بخش نارضایت کامالً« از شده بندی مقیاسگانه ۵ یکرتروش ال
که  یراناهای  در بانک یاتیعملهای  یسکو سنجش سطح ر یابیارز یجنتا .استفاده شده است

 ییدتأ ،ارتباط دراینشود.  می ارائه ۱۳۹۱سال  یهستند برا مند بهره نظام یناز ا ینحو به
 یریتبر مد یمثبت معنادار روش حسابرس یرکننده تاث یانشده ب مطرح پژوهشیهای  یهفرض

   است. یاتیعملهای  یسککارامد ر

  یکرتالروش ، یاطالعات یها نظام یحسابرس: های کلیدی واژه
 JEL: C32 ،C3 ،B12بندی  طبقه
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 ۱۳۹۳بهار / ۱۹شماره / هفتم سال ۱۴۴ 

  مقدمه ۱
ای از  مجموعه کوبیتیا  ۱مرتبط های فناوریمجموعه اهداف کنترلی برای اطالعات و 

ها و  ظامنکه توسط انجمن کنترل و ممیزی  استها برای مدیریت فناوری اطالعات  روش
برای مدیران، ممیزان و  کوبیتایجاد شد.  ۱۹۹۶ال سازمان راهبری فناوری اطالعات در س

قبول  های قابل عیارها، فرایندها و روشها، م ای از سنجه کاربران فناوری اطالعات مجموعه
کارگیری فناوری اطالعات و توسعه  تا به آنان در افزایش سود حاصله از به کند میرا ارایه 

، به مدیران، ممیزان و چهارچوبکنترل و راهبری فناوری اطالعات کمک نماید. این 
های فناوری اطالعات خود را بهتر درک نمایند و  نظامدهد که  می کاربران این امکان را

هبری سازمان خود را شناسایی و از طریق توسعه مدل را موردنیازسطح کنترل و امنیت 
  فناوری اطالعات به آن دست یابند.

توان دریافت که چنانچه  می های اخیر، آمده در سال دست بههای  براساس تجربه
های  به ریسک صحیح مدیریت نشوندای  مالی به شیوه مؤسساتعملیاتی در های  ریسک

در بخش  کار و کسبمنفی بر  کامًالشوند که با تاثیرگذاری  میمنجر عملیاتی برای سازمان 
مالی  مؤسساتروشن، ریسک عملیاتی در طور  بهمالی خود را نمایان خواهند ساخت. 

 نظام اطالعاتیداخلی ناکافی شامل های  است و ناشی از فرایندها  دربرگیرنده ریسک خسارت
در سازمان هستند. برای  کار و کسب های ر راهبری تراکنشهای پشتیبان د فناوریناکافی و 

و  آمدها)دادن در تواند تاثیرات منفی مستقیم (ازدست می نظیم معامالتمثال، قطع ت
  به دنبال داشته باشد.ها  تاثیرات منفی غیرمستقیم (ریسک معروفیت) بر روی سازمان

اطالعاتی مدرن و های  فناوریهای مالی از طریق پشتیبانی  هنگامی که تراکنش
ها به  های همراه با استفاده از آن های اطالعاتی راهبری شوند، روشن است که ریسک نظام

نیاز به مدیریت مناسب نیز دارند. ها  کار و کسب حال اما بااین ،خواهد رسید حداقل
مربوط به های  کسیه در آن رککند  می اصرارای  تهکن ۴بر  )۲۰۱۰( ۲گارتنر ،ارتباط دراین

 )ی(راهبرد کار و کسبهای  کسیعنوان ر به بایدعملیاتی) های  کسیفناوری اطالعات (ر
مدیریت  منظور بهنترل مداوم) کناظر بر  فناوری اطالعات ( ینظارتهای  هیتلقی گردد که رو

رش یه پذکشود  می بیانها  ارتباط، در بسیاری از گزارش ن آن گردد. دراینیگزیجا بایدآن 
و ها  ییبا اطالعات مربوط به دارا کار و کسببه صاحبان تر  قیدقطور  بهعملیاتی های  کسیر

  
1 Control Objectives for Information and Related Technology 
2 Gartner 
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 یتبا استفاده از روش کوب یدر مؤسسات اعتبار یاتیعمل هاییسکسطح ر یابیارز ۱۴۵

یک مفهوم جدید در  عنوان بهشود. حاکمیت فناوری اطالعات  می مربوط یشغلهای  ندیفرآ
 های شرکتیکم به علت فروپاشی بسیاری از  و معرفی گردید و در قرن بیست ۱۹۹۰اواخر دهه 
بهتر،  یهای گزارشگری و افشا نظام بهو نیاز  غیرهمانند انرون، وردکام و شده  شناخته

به فهم  یالملل نیو ب یملهای  نامه مربوط به آیین یبندها ،همچنین ۱اهمیت یافت.
نموده  کمک یامروز نظام اطالعاتیهای فناوری اطالعات و  طینترل در محکهای  سمیانکم

در مورد موضوعات حاکمیت فناوری اطالعات در سطح جهان ایجاد کرده  یادیزه زیو انگ
 هیئتو  ییت اجرایریت مدیمسئول یحاکمیت فناوری اطالعات بر رو یز اصلکتمر ۲است.
نظام م یه تنظکاست  نظام اطالعاتیو تحقق راهبرد  یبند صورت نترلکره در جهت یمد

سنجش  منظور بهن اساس معیارهایی را ند و بر ایک می نیرا تضم کار و کسبو  اطالعاتی
را به  نظام اطالعاتیمربوط به های  کسیرده و رک ییشناسا نظام اطالعاتی کار و کسبارزش 

  ۳ند.ک می تیریمد مؤثرای  وهیش
 شود، می دیک) تاIS( نظام اطالعاتیحسابرسی  نامه آیینت ین مطالعه، بر اهمیدر ا

 چهارچوب. قرار گیردسنجش وردتواند م می عملیاتیهای  که توسط آن سطح ریسک یطور به
و  شود داده می ایران شرح یاعتبار مؤسساتدر  نظام اطالعاتینظارت حسابرسی  نامه آیین
  شود.  می نمونه ارائه یاعتبار های مؤسسات شاخص یلی جامع بر رویگردد و تحل می بحث

مختلفی بوده که های  هدف اصلی از این مطالعه تاکید بر ضرورت سنجش سطح ریسک
خاص  طور به، ارتباط دراینهای گوناگون خود با آن مواجه هستند.  مالی در بخش مؤسسات
 مؤسساتهای عملیاتی در  های سنجش و مدیریت سطح ریسک چهارچوبها و  بر روش

  اعتباری ایران متمرکز هستیم.
 طور به اطالعاتی نظامآیا استفاده از روش حسابرسی مطالعه آن است که  یاصل پرسش

ایران  در ها) (بانک اعتباری-مالی مؤسساتعملیاتی در های  معناداری بر مدیریت ریسک
آیا استفاده از روش حسابرسی این شرح است که پژوهش به فرعی  های پرسشاست؟  مؤثر

  از معناداری بر جلوگیری طور به نظام اطالعاتی
ایران  در ها) (بانک اعتباری-مالی مؤسساتعمدی در و غیر خطای انسانی و عمدی  ۱(

 است؟  مؤثر

  
1 Nicho & Cusack (2007) 

 همان ۲
3 Singleton (2010) 
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 ۱۳۹۳بهار / ۱۹شماره / هفتم سال ۱۴۶ 

)۲ مؤثرایران  در ها) (بانک اعتباری-مالی مؤسساتو عملیات مالی در ای  خطاهای یارانه 
  است؟ 

های مالی و  استفاده و تقلب در اسناد مالی، سرقت سوء ها، گیری خطا در تصمیم  ۳(
 است؟  مؤثرایران  در ها) (بانک اعتباری- مالی مؤسساتها در  اختالس در تسویه حساب

 طور به نظام اطالعاتیاستفاده از روش حسابرسی فرضیه اصلی پژوهش آن است که 
ایران  در ها) (بانک اعتباری-مالی مؤسساتعملیاتی در های  معناداری بر مدیریت ریسک

نظام استفاده از روش حسابرسی به این شرح است که مطالعه  یهای فرع فرضیه است. مؤثر
 از معناداری بر جلوگیری طور به طالعاتیا

ایران  در ها) (بانک اعتباری-مالی مؤسساتعمدی در خطای انسانی و عمدی و غیر  ۱(
 .است مؤثر

)۲ مؤثرایران  در ها) (بانک اعتباری-مالی مؤسساتو عملیات مالی در ای  خطاهای یارانه 
  .است

های مالی و اختالس تمالی، سرقاستفاده و تقلب در اسناد  سوء ها، گیری خطا در تصمیم  ۳(
  .است مؤثرایران  در ها) (بانک اعتباری-مالی مؤسساتها در  در تسویه حساب

  شناسی مطالعه روش ۲
توان  میحاضر پژوهشی درنظر گرفته شده است  مسیری را که پیمودن آن برای انجام مطالعه

  در قالب چهار فاز زیر معرفی نمود:
 ها نجاریشود که در ابتدا با مطالعه ناه می این پژوهش سعیمطالعات  فاز اول عنوان به

نحوی با  ایران که به ها) (بانک اعتباری-مالیهای  اتفاقات نامطلوب موجود در سازمانیا 
و ها  از نشانهای  مالی در ارتباط هستند مجموعه مؤسساتعملیاتی های  مسئله ریسک

 ،درواقعفراهم نماییم.  را برای درک و کشف مسئله اصلی ۱کننده ی راهنماییها عالمت
قادرند که پژوهشگر را در جهت شناخت  ها عالمتو یا ها  ی چنین نشانهنظامتفکر  براساس

 ،مشخص طور بهمناسب راهنمایی نمایند. های  حل و درنتیجه یافتن راه ۲بهتر فضای مسئله
ت، ملت، رفاه کارگران، پارسیان، صادرات، تجار( اعتباری-مالی مؤسساتها و  بانک

 درواقعکه  )قوامین کارآفرین، سرمایه، انصار، فردوسی وپاسارگاد، اقتصاد نوین، سامان، 

  
1 symptoms 
2 problem space 
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 یتبا استفاده از روش کوب یدر مؤسسات اعتبار یاتیعمل هاییسکسطح ر یابیارز ۱۴۷

 عنوان به ،نمایند می ایران را معرفی خصوصی و دولتی درهای  بانک ،مؤسساتاز ای  مجموعه
  جامعه آماری این مطالعه در نظر گرفته خواهد شد.

حضوری با حضوری یا غیرهای  شود که با اجرای مصاحبه می شدر فاز دوم تال
برای  موردنیازمرتبط با موضوع تحت پژوهش اطالعات خام  ۱کارشناسان و نخبگان

  آتی فراهم گردد.های  تحلیل
 منظور بهمذکور های  فاز سوم پژوهش به تحلیل محتوایی نتایج حاصل از اجرای مصاحبه

یابد.  می ویژه این مطالعه اختصاصهای  مهنا پرسشدر  موردنیازکلیدی  های پرسشطراحی 
برای انجام مطالعه و بررسی عمیق روش  موردنیازدر این فاز پس از یافتن متغیرهای 

مالی هر یک از های  نظامعملیاتی های  بر مدیریت ریسک نظام اطالعاتیحسابرسی 
مراجعه مجدد به افراد  و ،-در صورت لزوم -مه نا پرسشیا چند  ،با طراحی یکها  سازمان

شده و نیز دیگر کارشناسانی که درک صحیح و عمیقی در ارتباط با نحوه  موردمصاحبه واقع
برای انجام  موردنیازتحت مطالعه دارند از شناسایی و فهم کامل متغیرهای  نظامکارکرد 

های  بر مدیریت ریسک نظام اطالعاتیمطالعه و تحلیل چگونگی تاثیرگذاری روش حسابرسی 
  مالی سازمان اطمینان حاصل خواهد شد.  نظامعملیاتی 

نهایی از تمامی کارشناسان و خبرگان  تأییدبه دریافت  فاز چهارم این پژوهش 
شده  معتبر ساختن فرایند طی منظور بهشده در ارتباط با موضوع تحت پژوهش  مطالعه

  اختصاص خواهد یافت.

  گیری نمونهجامعه آماری و روش  ۳
از طریق  موردنیازآوردن اطالعات  دست بهشده و  انتخاب افراد جامعه آماری معرفی منظور به

های  نامهپرسشقراردادن  اختیار غیرحضوری و نیز در یا حضوریهای  اجرای مصاحبه
برای انجام مطالعه و بررسی عمیق  موردنیازشده مربوطه برای شناسایی متغیرهای  طراحی

مالی  نظامعملیاتی های  بر مدیریت ریسک نظام اطالعاتیحسابرسی  نحوه تاثیرگذاری روش
مورد تمامی کارشناسان و نخبگان عالی مرتبط با موضوع  ،مطالعه موردهای  سازمان

از دیگر کارشناسان مرتبه عالی فعال و مرتبط  ازآن، در مرحله نخست مطالعه و پسپژوهش 

  
شود که در زمینه مباحث مربوط به بحث تخصصی علوم  الق میدر این پژوهش, واژه نخبه یا خبره به فردی اط ۱

ساله  ۲۰ کم دستدرجه تحصیلی کارشناسی ارشد بوده و همچنین از تجربه  کم دستمالی و حسابرسی دارای 
   های مربوطه برخودار است. نیز در فعالیت
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 ۱۳۹۳بهار / ۱۹شماره / هفتم سال ۱۴۸ 

ز افرادی که جامعه آماری این پژوهش را مجموعه نهایی ا عنوان بهمالی سازمان  نظامبا 
  تشکیل میدهند در مرحله دوم این مطالعه استفاده گردیده است. 

در مرحله نخست از انتخاب یک جامعه آماری مناسب برای انجام مطالعات میدانی این 
  استفاده شده است.  ۱»گلوله برفی«گیری غیراحتمالی  پژوهش از نمونه

نفر از کارشناسان و نخبگان  ۱۲با  غیرحضوریصاحبه پس از انجام م ،بنابراین
 اختیار و در غیراحتمالی گیری نمونهافراد موردمطالعه در یک  عنوان به ،شده شناسایی
مقدماتی نتایج حاصله پرداخته شده است که  تحلیل و تجزیهبه  ۲هایی باز مهنا پرسشقراردادن 
و پرسش مجدد از تمامی افرادی ای  گزینهمه چند نا پرسشرا به سمت طراحی یک  پژوهشگر

اخیر  گیری نمونهشرکت کرده بودند هدایت نموده است.  غیراحتمالی گیری نمونهکه در 
ایران معرفی شده های  نمونه در سطح بانک ۱۲مقدماتی با حجم  گیری نمونهیک  عنوان به

م نمونه اصلی و نیز پایه و راهنمایی برای تعیین حج عنوان بهگردد که نتایج آن  می تلقی
   چگونگی انتخاب اعضای نمونه است.

  ۱جدول 
  مقدماتی و ویژگیهای مربوط به آن گیری نمونه
  های مربوط ویژگی  عنوان

  غیراحتمالی گیری نمونه  گیری نمونهماهیت روش 
  گلوله برفی  گیری نمونهمنطق موجود در رویکرد اتخاذ شده در فرایند 

  واحد ۱۲  شده حجم نمونه انتخاب
  حضوری و غیرحضوریهای  انجام مصاحبه  ها اطالعات و داده گردآوریروش استفاده شده برای 

  بسته -بازهای  مهنا پرسش  ها آوردن اطالعات/داده دست بهشده برای  کارگرفته بهابزار 

با  ،مرحله دوم انتخاب جامعه آماری مناسب برای انجام مطالعات میدانی پژوهشدر 
 طور بهگردد.  می ساده استفاده بندی طبقه گیری نمونهاز  ،شده داده تکیه بر منطق توضیح

 ها) (بانک اعتباری-مالی مؤسساتشود که برای هر یک از  می در این مرحله سعی ،تر روشن
تصادفی  طور به ،طبقات این مطالعه در نظر گرفته شده اند عنوان بهاقع که درو ،مطالعه شده

 نظامنحوی نیز با  ی از کارشناسان و نخبگان مرتبط با موضوع تحت پژوهش که بهتعداد
ترتیب نمونه اصلی و نهایی  مطالعه قرار گیرند و بدیناند مورد مالی سازمان نیز در ارتباط بوده

  
1 snow ball 
2 open-ended questions  
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 یتبا استفاده از روش کوب یدر مؤسسات اعتبار یاتیعمل هاییسکسطح ر یابیارز ۱۴۹

در مورد تعداد کارشناسان و نخبگان  گیری تصمیممسئله مهم  ،بین گردد. دراین می تعیین
مطالعه در این پژوهش است که از طریق فرایند موردهای  ریک از سازمانبرای ه موردنیاز

  محاسباتی زیر قابل تعیین است. 
 ، شده در جامعه تحت مطالعه شود که متغیرهای تعریف می فرض ۱در رابطه 

از توزیع احتمال نرمال  ها، مهنا پرسششده در  مطرح های پرسشهر یک از  ،دیگر عبارت به
 صورت بهشده در سازمان مذکور  انجام گیری نمونهباتوجه به اینکه  ،همچنینکند.  می پیروی

باتوجه به ادبیات آماری موجود در این زمینه از رابطه  ،بنابراین .بدون جایگذاری بوده است
  . کنیم می استفاده موردنیازبرای محاسبه حجم نمونه نهایی  ۱

)۱(  	~	 ( ، )  
از توزیع محور افقی احتمال نرمال است که به ازای مقادیر ای  نقطه  ،۲در رابطه 

=مختلف احتمال (سطح زیر نمودار) دارای مقادیر متناظر معینی است و برای  ۰٫۰۵ 
میانگین توزیع  دهنده نشان  ،۲گیریم. در رابطه  می درنظر ۲عدد مقدار عددی آن را تقریبا 

نیز کران باالی خطای نسبی است که توسط   ،همچنین .احتمال متغیر موردمطالعه است
ه شده است. واضح است که فتدرنظر گر درصد ۳گردد و در این مطالعه  می پژوهشگر تعیین

 شده تعییننفر  ۳ ،اسناد موجود براساسحجم اصلی هر طبقه است که  دهنده نشان 
  است.

)۲(  = ۰
۱ ۰/ 	 ,				 ۰ = ( . )۲  

در این مطالعه الزم است که در  موردنیازحاسبه حجم نمونه نهایی برای م ،ارتباط دراین
حاصل گردد و  و  مقدماتی برآورد یا تخمینی از دو پارامتر  گیری نمونه براساسابتدا 

را مورد برآورد قرار دهیم. بر  موردنیازسپس با تکیه بر مقادیر برآوردی حجم نمونه نهایی 
شده در  مطرح های پرسشبرای هر یک از  موردنیازاین اساس حجم نمونه نهایی 

توان  اند. روشن است که نمی مربوط به هر جامعه تحت مطالعه معین شدههای  مهنا پرسش
شده حجم نمونه نهایی  طراحیهای  مهنا پرسششده در  مطرح های پرسشبرای تمامی 

حجم  عنوان بهآمده  دست بهحجم نمونه نهایی  کمترین ،بنابراین .یکسانی را انتظار داشت
 نظر گرفته شده است. نمونه نماینده آن طبقه در
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گیری برآورد  واحد نمونه ۳۰برای مطالعه حاضر  موردنیازحجم نمونه نهایی  ،مبنا براین
مدیران و کارشناسان عالی مرتبط با موضوع  ،برگیرنده نخبگانگردیده است که در

مالی  نظامژوهش انجام گرفته است در سطح مطالعه هستند و در دوره زمانی که این پمورد
  اند. مطالعه فعالیت داشته مورد  تمؤسسا

  یاعتبار مؤسساتدر ها  کسیت ریریمد ۴
 های فعالیتدر ها  کسیاز رای  با مجموعه یاعتبار مؤسساتو ها  کروشن است که بان

یک تعریف نظری  رسد ارائه نظر می به ،ارتباط دراینروزمره خود روبرو هستند.  کار و کسب
  تواند در فهم بهتر مسئله مفید باشد. می های ممکن برای هر یک از ریسک

گر موفق ید یاکا شری یکرندگان بانیگ ه وامکاست  ی، به مفهوم احتمالیاعتبار کسیر  ۱(
عمل آمده نباشند. این ریسک  های به ردن تعهدات خود مطابق با توافقک به برآورده
ها و اوراق بهادار بدهی  ناشی از انواع اعتبارات بانکی مانند وامهای بالقوه  شامل زیان

  است.
)۲ کبان ییگر دارایال دکا اشیشده  نییه اوراق بهادار تعکاست  ی، احتمالینگیریسک نقد 

معامله  ،ازیا سوددادن در حد نیاز خسارت  یریجلوگ یعًا در بازار برایتواند سر ینم
  شود.

اهش در که در ارتباط با کهایی است  ختلف از ریسکبازار، شامل انواع مهای  کسیر  ۳(
ا یهای تسعیر  های سود، نرخ رات در نرخییاوراق بهادار به علت تغ یارزش موجود

  است.  یمال یسهام در بازارها های قیمت
عموم  یمنفهای  افتیها به دلیل در ا خسارتیها  بیریسک شهرت، احتمال تجربه آس  ۴(

داران و  سهام ،اکان، شریآتی و موجود با مشتر ،دیجد یارکه روابط کاز موسسه بوده 
  شود.  می ه مورد پرسش و پاسخ واقعک است گذاران هیسرما

)۵ یناش یافکنا یداخل ه از فرایندهایکهایی است  ریسک عملیاتی، شامل ریسک زیان 
م قراردادها و یه از تنظکبوده  یافکنا نظام اطالعاتیت از یشوند و دربرگیرنده حما یم
ه منجر به کوجود دارند  یادیهای عملیاتی ز ند. ریسکک می تیحما یارکامالت مع

ا ی یجد یها گردد و موسسه در معرض خسارت می یکبان کسیاظهار اشتباه نمای ر
ت و نظارت بر ریسک یریق مدیها و اعمال دق تیرد. در فعالیگ می شهرت قرار کسیر
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 ییدادهاین رویچن یارکن مورد یبر چند یدارکنظارت بر بان ۱بالته یمکعملیاتی، 
  شود.  می ر به آن پرداختهیمفصل در ز طور بهه ک ،ردکد یکتا
ها، دزدی کارمند به نفع  به شکل گزارشگری اشتباه موقعیت یداخلهای  تقلب ▫

  موارد دیگری از این قبیل.  و دزدی پول به اسم شخص دیگر ،خود
استفاده در  ه شامل سوءک کار و کسب های فعالیتهای  یستگکو ورشها  استفاده سوء ▫

 ،یکح در حساب بانیناصح یتجار های فعالیت ،یاطالعات محرمانه مشتر
ال جرم، فروش محصوالت کگر اشیا دیسم یردن از ترورک یت مالیشویی، حما پول
های  تقاضا در محدودههای  سینو شیصدور پرداخت پ ،اتیز از مالیرمجاز، گریغ
  ند.کدهنده را برآورده  ه الزامات نظمکشود  یه موفق نمکشده،  نییتع

از  یناش بیو آس کردن چک سفته ،یجعل یامضا ،یمانند دزد یخارجهای  تقلب ▫
   .وتریامپک کردن هک

ار ک ت محلیامن یسازماندههای  یامکاستخدام و نا یدر راهبردها یانتخاب منف ▫
  ض و ...یتبع یارمند، ادعاکت و سالمت ین امنیشامل نقص قوان

 ،یسوز آتش ،ب، زلزلهیسم، تخریق تروریه از طرک یمادهای  ییخسارت به دارا ▫
  شود. ایجاد می یطیهای مح گر ریسکید ول یس

الت کمش ،یافزار و نرم یافزار سخت های نظام ییمانند نارسا کار و کسبوقفه در  ▫
شامل ه کل و اجرا یت فرایند، تحویریمد یارتباط از دور و قطع برق، دردسرها

به  یدسترس ،املکنا یقه، اسناد قانونیت وثیریقصورات مد ها، ورود داده یخطاها
و  یرمشتریغ یتکرد غلط مشارکان، عملیمشتر یها ده به حسابینرس تأیید

  .مشاجرات فروشنده

  ادبیات نظری  ۵
حاکمیت فناوری اطالعات اشاره  یلیاساساً به بخش واقعًا تحل نظام اطالعاتیحسابرسی 

برآورد  نظام اطالعاتیو رشد  گیری اندازهتواند  می نظام اطالعاتیرد که سطح عملکدارد 
تی، یریمد ،حسابرسی های فعالیتاز ای  حوزه گسترده نظام اطالعاتیحسابرسی  ۲گردد.
نترلی ک یها هیرو یها یارآمدکامل کمرور  یه هدف اصلکدهد  می را ارائه فناورانهو  یلیتحل

اطالعات بوده  یآور و جمع یلیهای تحل ، انجام آزموننظام اطالعاتیمختلف های  در بخش
  

1 Basel committee 
2 Mashour & Zaatreh (2008) 
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ت در کره شریت مدئیت به هیند و درنهاک یم کمکهای عملیاتی  سطح ریسک یابیه به ارزک
   ند.ک یم کمکقبول  رقابلیهای غ استن ریسککح در جهت یمتقابل صحهای  سنجش
با  یاقتصاد بنگاهت فناوری اطالعات یه متخصصان امنکند ک می بیان )۲۰۰۹( ۱الدولک
تداوم  یجهان یه همانند بحران اقتصادکمتناقض روبرو هستند  یده و حتیچیت پیوضع

تغییرات سریع و ریسک  ،دسترست، منابع مالی و انسانی باالی دردارد. در هر دوره از فعالی
مدیریت  بایدگسترش   روبه یمیو تنظ یقانونگسترده محیطی و پاسخ به الزامات مربوط 

ق نقش حاکمیت یحاً از طریرا ترج نظام اطالعاتیهمراه  یایمزا )۲۰۰۹( ۲یشود. دامر
نظام  مؤثراثر مثبت و  )۲۰۰۸( ۳دهد. ماشور و زاتره می ل قراریفناوری اطالعات مورد تحل

راهنمای برآورد بخشد. انجمن حسابرسان داخلی  می و به آن اعتبار یرا بررس اطالعاتی
اصول استاندارد به  کیه اعمال ک دادریسک فناوری اطالعات منتتشر کرد و گزارش 

رساندن  حداقل ساختن اهداف و به ه بر آنچه واقعًا در برآوردهکرد کخواهد  کمکحسابرس 
ه کرسد  می جهین نتیابه  )۲۰۱۰( های عملیاتی سازمان مهم است، تمرکز کند. گارتنر ریسک

نظام  ینیحاکمیت فناوری اطالعات و بازبهای  بخش یه تمامکست ین یچ استانداردیه
در مورد مدل  )۲۰۱۰( ٤نگلتونیمتقارن پوشش دهد. سهای  از بخش یلیرا با خ اطالعاتی

فناوری اطالعات  ینترل حداقلکنظارت بر  یمیتنظ یفناوری اطالعات با توجه به بندها
 یهای در گزارش مال زان ریسکیه از مکه شامل مفهوم نظارت بوده کند ک می استدالل

ه آزمون کند ک می ن اعالمینگلتون همچنیس ند.ک یت میرا تقو یمیرش تنظیاسته و پذک
ه و اعتماد یکش تیو افزا ٥یسلکا-علت قانون ساربینز فناوری اطالعات به یها نترلکردن ک

 شده است.  یفناوری اطالعات ضرور یها نترلکبه 
ه کم یرس می جهین نتیمطالعه به ا موردبنابراین، با مرور ادبیات نظری مرتبط با موضوع 

به  نظام اطالعاتیم حسابرسی یتنظ یاین مهم که چگونه بندها در ارتباط با یکشواهد اند
ه کن است یبر ا یسع ،نیند در دسترس است. بنابراک می کمکت ریسک عملیاتی یریمد
 ،مشخص طور بهم. ینکآن پر  یها یمدآارکاربردها و کرا با خطاب قرار دادن  پژوهشاف کش

  
1 Caldwell 
2 Dameri 
3 Mashour & Zaatreh 
4 Singleton 
5 Sarbanes-Oxley 
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 یتبا استفاده از روش کوب یدر مؤسسات اعتبار یاتیعمل هاییسکسطح ر یابیارز ۱۵۳

به بهبود  نظام اطالعاتی ینیدر بازب یمل یمیتنظ یعالقمندیم تا بدانیم که آیا بندها
  . خیرا یخواهند نمود  کمکو حاکمیت فناوری اطالعات  یت ریسک احتمالیریمد یها هیرو

عات و حسابرسی ت فناوری اطالیریمدمعمول در حوزه های  چهارچوب ۶
   نظام اطالعاتی

نظام های کنترلی همراه با  بررسی رویه نظام اطالعاتیحسابرسی  های فعالیت یهدف اصل
شواهد تحلیلی درباره اشتباهات ممکن، ارزیابی سطح  گردآوریشرکت،  اطالعاتی
های کنترلی مناسب های کنترلی متفاوت و پیشنهاد معیار های عملیاتی برای زمینه ریسک

 های شرکتشدن ریه با درگکن مفهوم است یروشن به ا طور بهبه مدیریت است. این مهم 
رد حاکمیت فناوری اطالعات و رشد کتوان عمل می یا دوره طور به نظام اطالعاتیحسابرسی 

 یمیعمدتًا با قوانین تنظ یالتین تمایو ارزیابی نمود. چن گیری اندازهرا  نظام اطالعاتی
افزوده فناوری اطالعات. حاکمیت  کنند تا نسبت به ابتکارات ارزش می زهیجاد انگیخاص ا

-ساربینزبا قوانین خارجی مانند قانون  یحدوداطالعاتی تا  نظام ینیفناوری اطالعات و بازب
 فعالیت یتیملچند یهایی که در بازارها گردند. شرکت می تیهدا غیرهو  ۲ بال ،یسلکا

در سطح  یق حقوق مردمیت کنند که از طرین مقررات قانون تبعیاز چند کنند مجبورند می
در  ۲ بالاالت متحده و نیز یدر ا SOX ،مثال عنوان بهده است. یجاد گردیا یا ملی یالملل نیب

از ای  صورت مجموعه به درواقعشود که  می شناخته ۲ بال عنوان به ۱NCA ،همچنین .اروپا
بودن  یده است که کافیمطرح گرد یدر نظارت بانک بالته یاست که توسط کم یشنهاداتیپ

به  ۲ بال یکند. بندها می میرا در رابطه با در معرض ریسک قرار گرفتن تنظها  ه بانکیسرما
یک   ه اروپایشود. اتحاد می اعمال ۱۰گروه  یدر کشورها ین المللیبانک فعال در سطح ب

ه یعضو اتحاد یها در کشورها بانک یتمام یالتزام را برا یرفته است و بندهایاصل را پذ
 نظام اطالعاتیبا الزامات  Accord، مشخص طور به. دهند می ارائه ۲۰۰۷اروپا تا سال 

ق یتنها از طر ،ک کلی عنوان بهبخشی از ریسک عملیاتی  عنوان بهسروکار دارد که ها  بانک
ن یست قوانین اصول حاکمیت فناوری اطالعات مطرح است. با توجه به اینکه ممکن

ته بر یکم ،ها بنا نهاد ان بانکیم یها ع و تفاوتیسر فناوریرات ییدشواری را با احتساب تغ
بودن  ت اطالعات و در دسترسیخصوص در اصالح امن ه، بنظام اطالعاتیت اعتقاد به یاهم

ها  بانک یبرا Accordن مفهوم است که شروط ین مهم به اید فراوان دارد. ایتاک نظام،

  
1 New Capital Accord 
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اهش ریسک ک های در مورد سنجش گیری تصمیمرا در ارتباط با  یشتریعمل ب یآزاد
ده است. یفناوری اطالعاتی مطرح گرد یا نظام اطالعاتیه با تحقق کاند  عملیاتی به بار آورده
را  یحاکمیت فناوری اطالعات قطع های فعالیته کواداشته است ها  کاما همزمان به بان

ل کن گروه در سطح جهان شیچند ،ریع باشد. در چند سال اخیمطرند تا یار گک به باید
ه به کاند  شده ها شناخته چهارچوبن اعمال حاکمیت فناوری اطالعات و یه با بهترکاند  گرفته
  نند. ک می کمک نظام اطالعاتیهای عملیاتی و سنجش تکامل  ت در ریسکیریمد

  ظام اطالعاتینحسابرسی  نظام سازی پیادهدر  کوبیتاصول رویکرد  ۷
گسترده  طور بهه کحاکمیت فناوری اطالعات بوده  چهارچوب کوبیت ،روشن طور به
 یها نترلکده و به یگرد ینترل فناوری اطالعات سازماندهک یدیلکشده و با هدف  رفتهیپذ

فناوری اطالعات  ،۴ . ۱ کوبیتد یده است. نوع جدیگرد یبند میفناوری اطالعات جامع تقس
فناوری  یدیلکند یفرا ۳۴ه این خود نیز به کند ک می بندی تقسیم یدیلکحوزه را به چهار 

نترلی فناوری اطالعات کاهداف  ۳۰۰ش از یشود و سپس به ب می بندی تقسیماطالعات 
. واقعیت آن است که اند افتهیظهور  iSACA و TTGi که توسطند ک می بندی تقسیم یجرئ

حاکمیت  یتحقق راهبردها یبرا چهارچوب کیعنوان  هشده است و ب رفتهیپذ کامالً کوبیت
استاندارد  کی است که نظام اطالعاتی یت بازرسیهدا منظور بهها  هیفناوری اطالعات و رو

ند ک می کمکها  تکه به شرکو خدمات بوده ها فرایندها،  تیفعال یشامل تمام عیجامع و وس
  نند.کت یریرا مد یاتیهای عمل تا سطح ریسک

  ها داده تحلیل و تجزیه ۸
ضروری است که با تکیه  موردنیازو اطالعات آماری ها  داده گردآوریروشن است که پس از 

در ها  داده تحلیل و تجزیهشده در آمار استنباطی به  های تصادفی و اصول معرفی بر مدل
ن پژوهش در ای ،آماری دراختیار پرداخته شود. برای این منظور هایافزار محیط یکی از نرم

 SPSSافزاری  استیودنت) در محیط نرم تیبا استفاده از آزمونهای آماری وابسته (آزمون 
تحلیل نحوه تاثیرگذاری  و های موردنظر برای بررسی سعی شده است تا خروجی ۱۶نسخه 

مطالعه موردمالی  مؤسساتعملیاتی هر یک از های  بر مدیریت ریسک ISروش حسابرسی 
 یدرصورت ،یبیترت یرهایکند که طرز عمل درباره متغ یم تأیید ید تجربفراهم گردند. شواه

باشد.  یا فاصله یها اسیتواند مانند مق یم ،ها فاصله یکسانی داشته باشند که طبقه
موجه دانست.  یبیترت یرهایمتغ یبرا یآمار پارامتر تحلیل و تجزیهبسیاری از  ،نیبنابرا
شتر (از یا بی ییتا۵کرت یال یبیاس ترتیپژوهش از مقک یاگر در فرایند  ،تر روشن طور به
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 نظامک یتوان از  یم ،) استفاده شده باشدًا موافقیمخالف تا قو ًایا قویاد یز یلیکم تا خ یلیخ
های  تحلیل و تجزیهبسیاری از  ترتیب استفاده نمود و بدین ۵تا  ۱ص اعداد یدهی با تخصکد

 آماری را اعمال نمود. 
آمده از آخرین نمونه انتخابی که جمعیت معناداری از  دست بههای  با توجه به داده

پایین) فعال و مرتبط با مسئله مطالعه و  میانی، نخبگان و کارشناسان (مرتبه عالی
تحت  مؤسساتمالی  نظامعملیاتی های  بر مدیریت ریسک ISحسابرسی  تاثیرگذاری روش
 اند به خود اختصاص ذکور در ارتباط بودهم نظامنحوی نیز با  را که به ها) مطالعه (بانک

  شده را آزمون نماییم. مطرحهای  دهد قادر هستیم هر یک از فرضیه می
شده به تنهایی مورد آزمون قرار  در اینجا سعی شده است تا هر یک از متغیرهای تعریف

کننده برقراری  تأییدآماری مذکور های  گردد نتایج آزمون می طور که مالحظه و همان گیرد
  ).۲تعریف شده در باال هستند (جدول  ها) (فرضیههای  تمامی شاخص

نظام پیشنهادی برای حاکمیت فناوری اطالعات و حسابرسی  نظام ۹
  ایرانهای  در بانک اطالعاتی

پیشنهادی مطالعه حاضر برای حاکمیت فناوری اطالعات و  نظامدر ارتباط با معرفی 
 نظام اطالعاتی حسابرسی نامه آیین چهارچوب ،ایرانهای  در بانک نظام اطالعاتیحسابرسی 

ن التزامی و یاز آن معرفی قوان یمرکزی انجام پذیرد و هدف اصل کشنهاد بانیبا پ باید
 یا نظام اطالعاتیتواند تحت عنوان  می های عملیاتی است و سطح ریسک مؤثرت یریمد

ده شود. ی) نامها و غیره ک(بان یاعتبار مؤسساتفناوری اطالعاتی مرتبط با ریسک در 
نظام ت یریدر مورد مد گیری تصمیمو  یاعتبار مؤسساتقانون در مورد  ،ارتباط دراین
حاکمیت فناوری اطالعات باشد  بایدقانون نیز  یاست و همچنین سنگ بنا یافک یاطالعات

 یژه خارجیبه و اطالعاتینظام را وادار ساخته تا حسابرسی  یه هر موسسه اعتبارک یطور به
افرادی که  یرا برا موردنیازهای  های عملیاتی) و گزارش را اجرا نمایند (سنجش ریسک

ت فراهم سازند. کره شریت مدئیه ین برایکننده سازمان هستند و همچن متعادل
تکامل  یابیو حوزه ارز چهارچوببوده و در رابطه با  کوبیتبراساس  ییبه تنهاها  نامه آیین

ه حوزه حسابرسی کحوزه  ۱۱تواند در  می منظم چهارچوب. یک است ISATاستفاده از 
ها  ن حوزهی. اگردد کنند ارائه می می نییدر ایران تع یاعتبار مؤسساترا در  نظام اطالعاتی

  اند: آمدهدر ادامه 
 ؛نظام اطالعاتیت یت امنیریمد  
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 ؛نظام اطالعاتیت واقعه و ریسک یریمد 
 ؛ت رمز عبوریریاربر و مدک یترسحقوق دس 
 ؛ها یورزد در برابر عنادکوتر و حفاظت از یامپکه کت شبیریمد 
 ؛منابع فناوری اطالعات کسیت ریریمد  
 ؛یت مادیت امنیریو مد نظام اطالعاتی ییت دارایریمد 
 ؛نظام اطالعاتیر و ظهور ییت تغیریمد 
 ؛ارکت تداوم یریمد 
 ؛نظامو ضبط  یردکارک ،یبانیپشت 
 ؛ وکار و کسبفناوری اطالعات در فرایندهای کلیدی یا  نظام اطالعاتیکنترل های  رویه آزمون  
 فناوری اطالعاتیا  نظام اطالعاتیمربوط به  یتحقق قانون داخل.  

  ۲جدول 
  پژوهشیهای  آزمون آماری فرضیه

 در ISسطح تاثیرگذاری روش حسابرسی 
  معیارانحراف   میانگین  جلوگیری از:

تی   آماره
  استیودنت

سطح 
  معناداری

  ۰٫۰۰  ۲۰٫۱۶۷  ۰٫۶۵۸۴۹  ۴٫۵۱۴۳ ی انسانی و عمدیهاخطا
  ۰٫۰۰  ۱۷  ۰٫۷۸۱۰۸  ۴٫۵۱۴۳  خطاهای انسانی غیرعمدی

  ۰٫۰۰  ۱۲٫۷۶  ۰٫۹۴۲۰۲  ۴٫۳۷۱۴ ای  خطاهای یارانه
  ۰٫۰۰  ۱۲٫۳۷  ۰٫۲۵۸۱  ۴٫۲۱۸۷  خطاهای عملیات مالی 

  ۰٫۰۳۱  ۸٫۳۴  ۰٫۷۴۱۰  ۴٫۱۴۹۳  ها  گیری تصمیمخطا در 
  ۰٫۰۰  ۲۴٫۰۳  ۰٫۴۲۱۳  ۴٫۸۸۲۵  مالیاستفاده و تقلب در اسناد  سوء

  ۰٫۰۰  ۱۴٫۴۳  ۰٫۶۹۸۱  ۴٫۸۷۲۵  مالیهای  سرقت
  ۰٫۰۰  ۱۵٫۰۷  ۰٫۶۸۵۴  ۴٫۹۲۱۰  مالیهای  اختالس

  ۰٫۰۰  ۲۳٫۹۳  ۰٫۳۸۹۱  ۴٫۷۳۰۹  ها  حساب اختالس در تسویه
  ۰٫۰۲  ۷٫۱۶  ۰٫۹۱۹۳  ۴٫۲۲۴۷   های مالی ارشاختالس در گز

  است. ۲۹ موارد درجه آزادی در تمامی یادداشت.

تواند مسئول  می در ایران یره هر موسسه مالیمد هیئت ،یمیتنظ چهارچوببا توجه به 
سطح  مؤثر طور بهشود و  می مربوطها  حوزه کت که به تکهای عملیاتی باشد  اهش ریسکک

ن یاز ا یبرخنند. ک می تیریقبول را مد فناوری اطالعات قابل یا نظام اطالعاتیریسک 
  اند: آمدهدر ادامه ای  نامه آیینهای  تیمسئول

  یرا معرف است نظام اطالعاتیت و کنترل یریکه مسئول مدرا ای  رهیمد هیئتعضو 
  کند. می
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 نظارت آنها  یرا براها  تیرد و مسئولیپذ می را در نظارت فناوری اطالعات ین داخلیقوان
  کند. ین مییتع

 ق مرتبط را یحقا یتیریو مد ینظارتهای  هیئتمطلع ساختن  یرا براها  ارها و روشیمع
  شوند. می مربوط نظام اطالعاتیو کارکرد  یمنیکند که به ا می فیتعر

  کند. می نییرا تع نظام اطالعاتیراهبرد  
 کند. می نییتع نظام اطالعاتیت یریمد یآشکار را براهای  تیمسئول  
  کارکردCISO یت اطالعات اصلیامن(کارمند کند می یمستقل را معرف(.  
 کند. می یت فناوری اطالعات را معرفیته هدایکم  
 کند می یرا معرف نظام اطالعاتیت ریسک یریاصول مد  
 است  نظام اطالعاتیسک به یاز ر یره که مسئول وضع سطح قابل قبولیمد هیئت

  .)مؤثرسک ی(ر
  کند. می و حفاظت بندی طبقهاطالعات را  
 تیکند که شامل ثبت نام، مسئول می کاربر را وضع یت حقوق دسترسیریمد نظام، 

  .است کاربر یت و نظارت از حقوق دسترسیسند ،ییشناسا
 حادثه  منظور بهت یبه ثبت و سند نظام اطالعاتی یافزار نرمهای  لفهرات در مؤییتغ

  .است ازمندند که همراه با زمان حادثهین
 استکار  و کسب دفراین یزیبرنامه ر فرایندره مسئول وضع یمد هیئت.  
 رهیگر ذخیکه در محل د استها  برگشت داده فرایندره مسئول وضع یمد هیئت 

  اند. دهیگرد

  در ایران: نظام اطالعاتیحسابرسی  یاصول پیشنهادی برای اجرا ۱۰
 یهر موسسه مال ،در ایران نظام اطالعاتیدر ارتباط با اصول پیشنهادی برای حسابرسی 

با هدف سنجش سطح  یو خارج یداخل های نظام اطالعاتی حسابرسی یمجبور به اجرا
به گزارش جامع ختم  باید یخارج نظام اطالعاتیهای عملیاتی است. هر موسسه  ریسک
 ،ارتباط درایندهند.  می ارائه یره اعتباریمد هیئت یبرا نظام اطالعاتیه حسابرسان کگردد 
   :ر استیشامل موارد ز یخارج نظام اطالعاتیحسابرسی  های گزارش یاصلهای  بخش

 ؛سنجش سطح ریسکهای عملیاتیهای  و روش نظام اطالعاتیح اصول حسابرسی یتشر  
 و اهداف وابسته  نظام اطالعاتینترل کهای  (حوزه های نظام اطالعاتی حوزه حسابرسی

  ؛)نظام اطالعاتین حسابرسی ییبه تع
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  ینیبازبهای  در حوزه نظام اطالعاتینترل کهای  هیامل و مفصل روکنتابج حسابرسی 
  ؛انتخاب

 هیئت یبرا ییه هایهر بخش حسابرسی با توص یسنجش سطح ریسک عملیاتی برا 
  و ؛یاصالحهای  سنجش یره برایمد

  های نظام اطالعاتی ینیبازبهای  افتهی یره برایمد هیئتپاسخ.  

  نظام اطالعاتیاسناد حسابرسی  ۱۱
 یندهاینترل در فراکهای  هیامل روکتحقق  کازمند درین نظام اطالعاتیحسابرسان 

ه قبال ک. همانگونه هستند فناوری اطالعات یا نظام اطالعاتیت یو حما یدیلک کار و کسب
نترل کهای  هیرو یها یارامدکامل کمرور  نظام اطالعاتیحسابرسی  ینیز بیان شد هدف اصل

ه سطح ک یطور به ،است یاعتبار مؤسساتدر  نظام اطالعاتیمختلف های  در بخش
 یاعضا یح را برایصحهای  دهد و سنجش می عملیاتی را مورد سنجش قرارهای  کسیر

از به ین نظام اطالعاتیه حسابرسان کن مفهوم است یند این به اک می شنهادیره پیمد هیئت
انبوه  یلیتحل های آزمون ،نظام اطالعاتینترل داخلی کاز  یشتریسنجش و مرور ارقام ب

شات یو آزما کار و کسبتداوم  ،یوتریامپکه کش نفوذ شبیمثال آزما انعنو به( هستند یاجرا
 یسر کی) غیره و نظام اطالعاتیاربران ک یمنطق یش حقوق دسترسیبازگشت رخداد، آزما

سنجند و گزارش  می و سطح ریسکهای عملیاتی را گردآوریاز شواهد حسابرسی را 
با هدف  کامًال بایدنند. هر سطح حسابرسی ک می هیرا ته نظام اطالعاتیحسابرسی جامع 

نظام ه حسابرسان کیطور بهد نظر گردد یمرور و تجد یافکشواهد حسابرسی  گردآوری
مثال،  عنوان بهنمایند.  یابینترل را ارزکهای  هیرو ییاراکه کنند ک می را توانمند اطالعاتی

ند، ک می تیرا حما اطالعاتینظام ه ک یمال مؤسساتدر  یعاد یدیلک کار و کسب یندهایفرا
  : استر یزهای  یابیاز به ارزین
 ؛یو حقوق یفروش خردههای  سپرده  
 ؛یو حقوق یفروش خردههای  وام  
 ؛داری فرایند خزانه  
 ؛کسیت ریریفرایند مد  
 ؛ وپردازش دستمزد  
 یفرایند محصور صورت حساب مال.  
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 یتبا استفاده از روش کوب یدر مؤسسات اعتبار یاتیعمل هاییسکسطح ر یابیارز ۱۵۹

گانه حسابرسی ۱۱های  در تمام بخش نظام اطالعاتیت یریمد یندهایسطح تکامل فرا
. است جامعهای  ینیو بازب یآزمون ساز یندهایفرا ها، منظم براساس مصاحبه طور به

  .است کوبیتحسابرسی براساس سنجش های  سطوح رشد در تمام بخش ،ارتباط دراین
 نظام اطالعاتینترل ک یندهایا فرایو  نظام اطالعاتیفقدان تکامل  -۰
 ؛نظام اطالعاتینترل ک یندهایا فرای یرعمومیغ ه،یاول نظام اطالعاتیرشد  -۱
 ؛یشهود نظام اطالعاتینترل ک یندهایر اما فرایپذرارکت -۲
 ؛نظام اطالعاتینترل ک یندهاین در فرایمع فرایند -۳
 ؛تیریقابل سنجش و مد نظام اطالعاتینترل ک یندهایفرا -۴
  ؛نظام اطالعاتینترل ک یندهایا فرایمطلوب و  نظام اطالعاتیرشد  -۵
ره یمد هیئتمورد موافقت  بایدارائه گردد و  باید نظام اطالعاتیگزارش حسابرسی  -۶

مطرح  نامه آیین یبا اجزا بایدگزارش  یپکه ک یحالرد، دریقرار گ یموسسه مال
  ؛ وگردد

  .آنها ینظارت یمرکزی ایران و واحدها کبان -۷

  یریجه گیبحث و نت ۱۲
ه کیطور به ،تأکید دارد نظام اطالعاتی ینیبازب یمیتنظ چهارچوبت یاین مطالعه بر اهم

هر یک از  تأییدکند. با  می هدایت یاتیعمل کسیت سطح ریریرا در جهت مد یمال مؤسسات
نظام مطالعه حاضر نظارت فناوری اطالعات و اصطالحات حسابرسی  ،پژوهشیهای  فرضیه

 ایران مفیدهای  بانک یمشخص و خارج طور به یمل نامه آیین چهارچوبخصوص  هب اطالعاتی
ارائه گریده است. این  نظام اطالعاتیحسابرسی  یاساس اصول اجرا کند و براین می ارزیابی

اعمال قدرت فناوری اطالعات در  های فعالیتگر یات دیق در مورد جزئیمطالعه با تحق
 یت را تا حدیریاعمال مد کسی، در شرایطی کنونی رها) (بانک اعتباری-مالی مؤسسات

حسابرسی  نظام سازی پیادهتوان  می ،عمومی طور به ،ارتباط درایند. کن می نامطلوب ارزیابی
که  یطور بهدانست  ییاجراهای  کسیردن سطح رکرا برآورد  یخارج نظام اطالعاتیت یهدا

 یشده جهان رفتهیاستاندارد پذ یتواند آن را با استفاده از متدولوژ می افراد مربوطه و مسئول
اعمال قدرت فناوری  های فعالیتو  نظام اطالعاتیانجام دهند. بهبود در رشد  کوبیتمثل 

سطح  ی) تا حدق استیدق یلیخ یمتدولوژ کی کوبیتار و واضح است (کاطالعات آش
 یارک و روالها  ه هنوز روشکن است یمربوط به ا یتیریمد یاجرا کسیبخش ر تینارضا

(مثل  اعمال قدرت فناوری اطالعات وجود ندارد یدیلکمناطق  یارآمد در بعضکنترل ناک
BCP، ار گرفتن کوتر، به یامپکه کبه شب یت اطالعات، دسترسیامنIS/IT و غیره(. 
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 ۱۳۹۳بهار / ۱۹شماره / هفتم سال ۱۶۰ 

و ها  هیداشته باشد تا توص یافکواضح و اعتبار  یدید بایدنیز  یکت بانیریمد ،گرید یازسو
 کسیر ییت اجرایریمدت یسطح رضا ید برایو ام نظام اطالعاتیحسابرسان  هایشنهادیپ

  اجرا گردد.
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