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 چکیده 

با پیدایش کامپیوتر، دنیا به سرعت در حال تغییر بوده و عملیات های کسب و کار نیز به واسطه بهبود 

مداوم فناوری با سرعت فراوانی در حال تغییر هستند.گزارش هایی در خصوص دزدی 

ت و سایر دغدغه های کنترل فناوری اطالعات به اطالعات،کالهبرداران کامپیوتری،سوء استفاده از اطالعا

کرات در اطراف جهان شنیده می شوند. سازمان ها به لحاظ اطالعاتی هشیارتر بوده، افراد به دلیل تمرکز 

زدایی پراکنده شده و کامپیوتر ها در کلیه حوزه های تجاری به طور کسترده ای استفاده می شوند. به 

آموزش  ITای کامپیوتری و آسان بودن دسترسی به اطالعات،حسابرسان دلیل گستردگی سریع فناوری ه

دیده و ماهر در کار الزم است تا اطمینان حاصل شود که کنترل های موثری برای حفظ یکپارچگی داده 

ها و مدیریت دسترسی به اطالعات قرار داده می شوند. همچنین آنها باید با محیط عملیاتی برای ارزیابی 

نترل های داخلی آشنا شده و شناخت الزم را از آن بدست آورند. نهایتا، حسابرس فناوری اثر بخشی ک

اطالعات باید پیچیدگی های فناوری سیستم های موجود و آتی و مواردی را که بر روی عملیات ها و 

رسی تصمیم ها در کلیه سطوح تاثیر می گذارند را درک نماید. از اینرو در این مقاله قصد داریم به ب

ضرورت حسابرسی فناوری اطالعات پرداخته و جوانب ریسک های عملیاتی و مشخصه های الزم برای 

 موفقیت نسبتا جدید را توصیف و تحلیل نماییم.

 

حسابرسی فناوری اطالعات، ریسک های عملیاتی، اطمینان بخشی اطالعات، کنترل، واژگان کلیدی: 

 .مشخصه های حرفه ای
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 مقدمه 

آغاز شد و با رشد فناوری در  (EDP) 2های الکترونیکیتحت عنوان حسابرسی پردازش داده (IT) 1ی فناوری اطالعاتحسابرس

به مقدار فراوانی توسعه پیدا کرد.  3و تأثیر کامپیوترها روی ارائه خدمات تصدیقی ITسیستم های حسابداری ضرورت کنترل 

بوده  ITافزایش قوانین و مقررات، یک دوره محرک در دنیای حسابرسی  های حسابداری و چند سال گذشته به دلیل رسوایی

ای است. حسابرسی فناوری یک تاریخچه نسبتاً کوتاه ولی در عین حال غنی در مقایسه با کل حسابرسی داشته است و حوزه

ها ای که دادهحسابداری، شیوهماند. با ورود فناوری کامپیوتری به سیستم های است که همواره در حال تغییر و تحول باقی می

از یک  1591رسد که اولین بار جنرال الکتریک در سال شدند، دچار تغییر و تحول شد. به نظر میذخیره، بازیابی و کنترل می

حرفه حسابرسی هنوز  1591تا اواسط دهه  1591سیستم حسابداری کامپیوتری شده استفاده نمود. در طول دوره زمانی 

شد و افراد اندکی مهارت ها و قابلیت های استفاده می 1مون کامپیوتر بود. در آن زمان تنها کامپیوترهای بزرگحسابرسی پیرا

با معرفی ماشین های جدید، کوچکتر و ارزانتر شروع به  1591نویسی کامپیوتری را داشتند. این روند در اواسط دهه برنامه

رها در کسب و کارها افزایش یافت و در ادامه ضرورت آشنایی حسابرسان با مفاهیم تغییر نمود. این موضوع با استفاده از کامپیوت

EDP  در کسب و کارها به وجود آمد. همراه با افزایش استفاده از کامپیوتر، ارتقاء در انواع مختلف سیستم های حسابداری

 9د و اولین نرم افزار حسابرسی تعمیم یافتهپدیدار شد. صنعت به سرعت متوجه شد، الزم است که نرم افزار خود را توسعه دهن

(GAS)  9، انجمن حسابداران رسمی آمریکا1591تولید شد. در سال (AICPA) )هشت شرکت )اکنون چهار شرکت ،

، EDPکردند. به عالوه، در همین دوره زمانی، حسابرسان مشارکت می EDPحسابداری بزرگ داشت که در توسعه حسابرسی 

 را تشکیل دادند . (EDPAA) 7های الکترونیکیدازش دادهانجمن حسابرسان پر

پیش از این از طریق مطالعات انجام شده توسط کمیته سازمان ها مسؤول  ITهمچنین، ضرورت وجود کنترل های بهتر روی 

« (SAC) 5گزارش کنترل و قابلیت حسابرسی سیستم ها»، 5111، ایزو AICPAمتعلق به  (COSO) 1کمیسیون تردوی

 11توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی IS، رهنمودهایی برای امنیت (IIA) 11ق به انجمن حسابرسان داخلیمتعل

(OECD) در برنامه آموزش حسابرسی کامپیوتری  12و شورای رئیس جمهوری ایاالت متحده در حوزه یکپارچگی و کارایی

متعلق به ایاالت متحده  13ملی برای امنیت فضای سایبری منعکس شده است. دیگر الحاقات به این مطالعات عمده، استراتژی

نامش را به  EDPAA، 1551های دنبال آن هستند. به عالوه، در سال و اصالحیه 17755و ایزو  2112منتشر شده در سال 

ها و تغییر داد. هدف انجمن ایجاد رهنمودها، رویه (ISACA) 11انجمن کنترل و حسابرسی سیستم های اطالعاتی

ای را برای کنترل داخلی به طور ، چارچوب یکپارچه1557، نیز در سال COSOبود.  EDPستانداردهایی برای حسابرسان ا

 ISACAمتعلق به  COBITو  IIAمتعلق به  SACها به چاپ رساند. از جمله دیگر شناخته شده ITخاص برای کنترلهای 

[. به طوری که، اولین نسخه 13در ارتباط هستند ] COSOتوسط هستند که هر دو مستقیماً با چارچوب های شناسایی شده 

چاپ شده بود. اکنون این کتاب تحت عنوان چارچوب اهداف کنترلی برای اطالعات و فناوری  1577از اهداف کنترلی در سال 

 IT19توسط انجمن نظام راهبری )حاکمیت(  1559مشهور است که نسخه اول آن در سال  (COBIT) 19مرتبط با آن

(ITGI)  که تحت نظارتISACA  در حوزهIT آن نیز به عنوان آخرین نسخه  1.1کند، به چاپ رسیده و نسخه فعالیت می

گیرد و به ، در سطحی باال قرار میCOBITتوسط همین انجمن ارائه شده بود.  2117اش در ماه می سال تجدیدنظر شده

و  COSO ،ITIL ،27000 ISO ،CMMI ،TOGAFهمچون  ITای های مناسب و استانداردهمنظور دقت بیشتر با شیوه

PMBOK  ،تنظیم و هماهنگ شده است. همچنینCOBIT 5  زمانبندی شده بود که به تازگی در  2112برای ارائه در سال

، COBIT 4.1به یکپارچگی  COBIT 5به چاپ رسید.  ITGIو نه تحت نام  ISACA، توسط به نام خود 2112آوریل 

Val IT 2.0  و چارچوبهایRisk IT  پرداخته است و همچنین، به میزان قابل توجهی مدل کسب و کار برای امنیت

، به طور کلی COBITکند. را ترسیم می (ITAF) 11و چارچوب اطمینان بخشی فناوری اطالعات (BMIS) 17اطالعات
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ی و پیشروی در رواج اینترنت و تجارت گیراست. شکل ITبرای حسابرسان  ITای از اهداف کنترلی پذیرفته شده مجموعه

داشته است. اینترنت بر روی زندگی اکثر مردم جهان تأثیرگذار  ITالکترونیک نیز تأثیرات قابل توجهی بر روی رشد حسابرسی 

کند که بر روی به سازمانها و افراد کمک می ITبوده و محلی برای ارتقاء کسب و کار، سرگرمی و جرم است. حسابرسی 

بخشند. در سالهای آتی، حسابرسی بدون کاغذ رنت به امنیت دست یابند، در حالیکه تجارت و ارتباطات خود را رشد میاینت

کنند و نرم افزارهای متداول خواهد شد؛ چون مشتریان به طور روزافزونی از سیستمهای اطالعاتی بدون کاغذ استفاده می

دهند. استفاده از فناوریهای نوین، حسابرس را از مکان حسابرسی آنی را میحسابرسی به وجود خواهند آمد که به حسابرسان ا

بسیاری وظایف خسته و کسل کننده رهایی خواهد بخشید و به او اجازه خواهد داد که وقت خود را صرف وظایف مهمتر 

حلیل ریسک، انتخاب و دیگری کند. برخی از انواع خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی در محیط تجارت الکترونیک شامل: ت

تعدیل سیستم تجارت الکترونیک، خدمات ارایه شده به مشتریان، بررسی امنیت سیستم تجارت الکترونیک، حسابرسی آنی، 

 نگهداری و حفاظت از سیستمهای تجارت الکترونیک، حسابرسی کنترلهای داخلی و حسابرسی مستمر است .

های مختلف حسابرسی فناوری اطالعات و ریسک های عملیاتی حلیل جنبهدر این مقاله قصد داریم به مرور، معرفی و ت

کنیم. سپس، در بپردازیم. به طوری که، دالیل موجود برای ضرورت انجام حسابرسی فناوری اطالعات در این عصر را بیان می

کنترلهای الزم در زمینه  نمایم. همچنین، انواعتواند ایفاء نماید، بحث میمی ITخصوص نقشهای مختلفی که یک حسابرس 

 شود.گیری انجام میفناوری اطالعات ،ضرورت ونقش فناوری اطالعات وریسک های عملیاتی را تشریح نموده ودرپایان، نتیجه

 

 حسابرسی و فناوری اطالعات -1

های مربوط به عاآوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادحسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده )سیستماتیک( جهت جمع

های از پیش تعیین شده و گزارش ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها )اظهارات( با معیارفعالیت

نتایج به افراد ذینفع. ورود فناوری اطالعات در عرصه مالی، حرفه حسابرسی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. حسابرسان با 

ای ابزار جدید قادر به تحلیل و پردازش حجم انبوه اطالعات در حداقل زمان و با کیفیت باال هستند. فنون رایانه استفاده از این

دهد عملیات حسابرسی را به طور اثر بخش اجرا کنند که این امر، موجب ارتقای کارایی، حسابرسی، به حسابرسان امکان می

 شود. وری و کیفیت حسابرسی میبهره

بینند که کار آنان چگونه بر ارزش فناوری اطالعات، اغلب خود را در حال آموزش جامعه تجاری در این زمینه می حسابرسان

های حسابرسی داخلی به طور معمول دارای یک زیر گروه حسابرسی فناوری اطالعات است که با افزاید. بخشسازمان می

اند. اگر چه طبق تجربه به دست آمده به عنوان حسابرس ه شدهاندازی روشن از نقش خود در سازمان، به کار گماردچشم

تر باشد. برای دستیابی به حداکثر سود به شناخت بیشتر کارکرد حسابرسی فناوری اطالعات، هر چه جامعه تجاری گسترده

العات، به طور مختصر فناوری اطالعات نیازمند است. در این نوشتار، منافع ویژه و ارزش افزوده حاصل از حسابرسی فناوری اط

بررسی شده است. در معنای خاص، حسابرسی فناوری اطالعات، به طور مختصر بررسی شده است. در معنای خاص، حسابرسی 

ها و های پردازش و ارتباطات فناوری اطالعات مانند سیستمفناوری اطالعات ممکن است طیفی گسترده از زیر ساخت

های کاربردی، خدمات شبکه جهانی، های امنیتی، نرم افزارهای عامل، سیستممخدمت رسان، سیست -های مشتریشبکه

ریزی برای رویارویی با حوادث مترقبه را پوشش های مدیریت تغییر و برنامههای مخابراتی، روشهای داده، زیر ساختپایگاه

ها ادامه و با آزمون اثر رزیابی ساختار کنترلها آغاز و سپس با ادهد. توالی کار در یک حسابرسی استاندارد با شناسایی خطر

ها توانند در هر مرحله از حسابرسی موجب افزایش ارزش شوند شرکتیابد. حسابرسان با مهارات، میها پایان میبخشی کنترل

ان از انطباق های فناوری و اطمینبه طور معمول از کارکرد حسابرسی فناوری اطالعات، برای فراهم ساختن اطمیناتن از کنترل

گذاری در فناوری اطالعات، حسابرسی فناوری اطالعات کنند با رشد سرمایهبا الزامات خاص قانونی با صنعت، استفاده می

هایی بزرگ وجود ندارد. سازمان نیز ممکن است خود تشخیص شود و احتمال زیانها کنترل میتواند اطمینان دهد که خطرمی

پذیری باالست. همچنین ممکن است الزاماتی برای رعایت مفاد قانون مانند قانون منیتی یا آسیبدهد که خطر توقف، تهدید ا
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شود که از طریق اکسلی یا الزامات خاص صنعت وجود داشته باشد. در ادامه در رابطه با پنج حوزه کلیدی بحث می -ساربینز

 توانند به ارزش است.ها، حسابرسان فناوری اطالعات میآن

ها و ریزی شده برای حسابرسی نیز در افزودن ارزش، مهم است. بدون یک تعهد روشن در مورد این که چه فرآیندطرح دامنه

 های تجاری، حسابرسی خواهد شد، اطمینان از دستیابی به موفقیت یا افزودن ارزش، دشوار است. خطر

 شود:حسابرسی فناوری اطالعات، ارائه میهای سازمان از طریق بنابراین، در اینجا پنج  روش افزودن به ارزش

 

 الف( کاهش خطر

ها فناوری ها در سازمان است. حسابرسیریزی و اجرای حسابرسی فناوری اطالعات دربرگیرنده شناخت و برآوردخطربرنامه

های فناوری ها و فرآیندپذیری زیر ساختهای مرتبط با اعتمادپذیری، یکپارچگی و دسترساطالعات به طور معمول خطر

های دیگر شامل اثر بخشی، کارایی و اتکاپذیری فناوری اطالعات است. نخستین بار که خطر دهد. خطراطالعات را پوشش می

توان به چشم اندازی روشن از این دست یافت که برای کاهش به تخفیف خطر از طریق به کارگیری کنترل، برآورد شود، می

ه طور ساده پذیرفتن خطر به عنوان بخشی از محیط عملیاتی، چه مسیری در نظر گرفته شود. انتقال خطر از طریق بیمه، یا ب

پذیری یک فرض مهم در این جا این است که خطر فناوری اطالعات، خطر کسب و کار تجاری است. هر گونه تهدید یا آسیب

شد. به طور خالصه، سازمان نیاز دارد بداند عملیات اصلی فناوری اطالعات، ممکن است اثری مستقیم بر کل سازمان داشته با

های به کار گرفته شده در مورد خطر ها کند. بهترین رویههستند و سپس اقدام به انجام کاری در مورد آن ها در کجاکه خطر

های ( طراحی شده توسط انجمن حسابرسی و کنترل سیستمCOBITفناوری اطالعات از سوی حسابرسان، چارچوب کوبیت )

 های اطالعاتی و استاندارد اقدامات عملی مدیریت امنیت اطالعات است. طالعاتی و چارچوب خطر سیستما
 ها )و بهبود امنیت(ب(تقویت کنترل

هایی که طراحی ضعیف یا غیر ها را مشخص و ارزیابی کرد و کنترلتوان کنترلهای پیشگفته، سپس میپس از برآورد خطر

های فناوری اطالعات به ویژه در اینجا باره طراحی و یا تقویت کرد. چارچوب کوبیت در رابطه با کنترلتوان دومؤقر دارند را می

فرآیند کنترل سودمند در زمینه کاهش خطر را پوشش  32مفید است. این چارچوب شامل چهار قلمرو سطح باال است که 

 دهد. می

های کلیدی های کلیدی عملکرد، شاخصها، شاخصهای کنترلهای امنیت اطالعات از جمله هدفچارچوب کوبیت همه جنبه

ها در یک سازمان به تواند چارچوب کوبیت را برای ارزیابی کنترلدهد. حسابرس میهدف و عوامل مهم موفقیت را پوشش می

. یکی دیگر از هایی ارائه دهد که بر ارزش واقعی محیط فناوری اطالعات و سازمان در کل، بیفزایدکار گیرد و پیشنهاد

( است. حسابرسان COSOهای حامی کمیسیون تردوی یا کوزو )های کنترل داخلی کمیته سازمانهای کنترل، مدلچارچوب

( اتکاپذیری گزارشگری 2( اثر بخشی و کارایی عملیات، 1توانند این چارچوب را برای اطمینان یافتن از فناوری اطالعات می

ررات الزم االجرا، به کار گیرند. این چارچوب، دو عنصر از پنج عنصری که به طور مستقیم به ( رعایت قوانین و مق3مالی و 

 گیرد.ها مربوطند یعنی محیط کنترلی و فعالیت های کنترلی را در بر میکنترل
 

 ج( رعایت مقررات

می گیرد. حسابرس فناوری  مقررات گسترده در سطح دولت مرکزی و ایالتی، الزامات خاصی را برای امنیت اطالعات در بر

 -ها به کار گرفته شده است. قانون ساربینزها برآورد و کنترلای حیاتی دارد که اطمینان دهد الزامات خاص رعایت، خطروظیفه

های سهامی عام به منظور اطمینان یافتن اکسلی )قانون پاسخگویی شرکت و جرایم تقلب( الزامات مورد نیاز برای تمام شرکت

های حامی کمیسیون تردوی)کوزو( را در بر های داخلی طبق تعریف ارائه شده در چارچوب کمیته سازمانایت کنترلاز کف

دهد که چنین الزاماتی رعایت شده است، قانون پاسخگویی و گیرد. حسابرس فناوری اطالعات است که اطمینان میمی

باشد. حسابرس فناوری ی اطالعات شامل  اداری، فنی و عینی میپذیری بیمه بهداشتی دارای سه حوزه الزامات فناورانتقال

اطالعات است که در اطمینان یافتن از رعایت این الزامات، نقشی کلیدی دارد. صنایع گوناگون الزامات دیگری دارند از جمله، 
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های ترکارت. در تمام حوزههای اعتباری، مانند ویزا و مسها در صنعت کارت پرداخت در صنعت کارتاستاندارد امنیت داده

کند. سازمان نیاز دارد اطمینان یابد که همه الزامات رعایت قانون و مقررات، حسابرس فناوری اطالعات نقشی محوری بازی می

 رعایت شده است. 
 

 د(تسهیل ارتباط بین مدیریت کسب و کار تجاری و مدیریت فناوری

میان مدیریت کسب و کار و مدیریت فناوری سازمان، تأثیر مثبت داشته  های ارتباطیتواند در گشایش کانالحسابرسی می

 آورند. دهد. مصاحبه، مشاهده و آزمون به عمل میباشد. حسابرسان از آنچه در واقعیت و در عمل روی می

اره چگونگی تواند دربهای کتبی و شفاهی است. مدیریت ارشد مینتیجه نهایی حسابرسی، اطالعاتی ارزشمند به شکل گزارش

ای فناوری در سازمان همچنین نیازمندند که انتظارات و کارکرد سازمان خود، بازخورد مستقیم دریافت کند. کارشناسان حرفه

هایی با مدیریت فناوری و از طریق بررسی نحوه های مدیریت ارشد را بدانند. حسابرسان از  طریق شرکت در نشستهدف

کنند. درک این موضوع مهم است ها به این نوع ارتباط از باال به پایین، کمک میها و رهنموداردها، استاندکنونی اجرای سیاست

که حسابرسی فناوری اطالعات یک عنصر کلیدی در نظارت مدیریت بر فناوری است. فناوری سازمان به این دلیل وجود دادر 

سویی کسب و کار با فناوری پشتیبان آن، بسیار مهم است. ها و عملیات کسب و کار پشتیبانی کند. همکه از راهبرد، کارکرد

 کند.حسابرسی فناوری اطالعات، این همسویی را حفظ می
 

 ر(بهبود نظام راهبری فناوری اطالعات

مؤسسه حسابرسی جهانی فناوری اطالعات تعاریف زیر را منتشر کرده است: مسئولیت نظام راهبری فناوری اطالعات، بر عهده 

های سازمانی است تا اطمینان دهد که فناوری ها و فرآیندرایی هئیت مدیره است و در برگیرنده راهبری، ساختارمدیران اج

ها و در تعریف یاد شده از راهبری، ساختار»دهد. های سازمان را حفظ کرده و گسترش میها و هدفاطالعات سازمان، راهبرد

وری اطالعات به عنوان بازیگران کلیدی اشاره شده است. موضوع محوری های سازمانی، همه جا به حسابرسان فنافرآیند

های پیرامون محیط ها وکنترلها، خطردرحسابرسی فناوری اطالعات، و در کل مدیریت فناوری اطالعات، شناخت قوی ارزش

ها در هر یک از اجزای کنترلها و ها، خطرتر، حسابرسان فناوری اطالعات، ارزشای دقیقباشد. به گونهفناوری سازمان می

 کنند. ها و اشخاص را بررسی میهای کاربردی، اطالعات، زیر ساختاصلی فناوری مانند برنامه

نگرشی دیگر درباره نظام راهبری فناوری اطالعات متشکل از چارچوبی در بر گیرنده چهار هدف کلیدی است که در مستندات 

 حث قرار گرفته است: مؤسسه حسابرسی فناوری اطالعات مورد ب

 فناوری اطالعات با کسب و کار همسو است.  -

 رساند. سازد و سود را به حداکثر میفناوری اطالعات، کسب و کار را توانمند می -

 شود.ای مسئوالنه به کار گرفته میمنابع فناوری اطالعات به گونه -

 د. شوای مناسب مدیریت میهای فناوری اطالعات به گونهخطر -

ها، تحقق یافته است. هر هدف برای سازمان مهم کنند که هر یک از این هدفحسابرسان فناوری اطالعات اطمینان فراهم می

 است و بنابراین، در عملیات حسابرسی فناوری اطالعات اهمیت دارد.

 

 انواع حسابرسی فناوری اطالعات -2-1
 های فناوری:حسابرسی پردازش نوآوری 2-1-1

 های موجود و آینده است.ریزی شکلی از ریسک برای پروژهاین حسابرسی طرحهدف   -

 ها:ای نوآوریحسابرسی مقایسه -2-1-2
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طور که از نامش هاست. این حسابرسی همانای نوآوریشکل دیگری از حسابرسی فناوری اطالعات، حسابرسی مقایسه  -

های مورد حسابرسی در مقایسه با سایر های نوآوری و ابداعات شرکتپیداست. به معنای انجام دادن تجزیه و تحلیل توانایی

 هاست.رقیبان شرکت
 حسابرسی وضعیت فناوری:-2-1-3

هایی را که در حال حاضر شکل سوم حسابرسی فناوری اطالعات، حسابرسی وضعیت فناوری است. این حسابرسی نیز فناوری  -

 کند.ت نیاز دارد تا به آن دست یابد، بررسی میهایی را که شرکدر شرکت وجود دارد و فناوری
 

 اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطالعات -2-2

 باشند:از مهمترین عواملی که منجر به لزوم انجام حسابرسی فناوری اطالعات شدند بشرح زیر می 

 ی دادن شدند.های کامپیوتری برای انجام عملکرد گواهحسابرسان متوجه تواناییهای نهفته در سیستم  -

ها منابع کلیدی برای رقابت در شرکتها پردازش و مدیریت اطالعات را در سازمان خود به رسمیت شناختند بطوریکه رایانه  -

محیط کسب و کار، مشابه سایر منابع با ارزش کسب و کار در سازمان شدند و در نتیجه، نیاز به کنترل و حسابرسی آنها حیاتی 

 گردید.

ها و نهادهای نظارتی دولتی نیاز به کنترل و حسابرسی فناوری اطالعات را به رسمیت ای و سازمانی حرفههاانجمن  -

 شناختند.

ناپذیر از تابع حسابرسی است، زیرا پشتیبانی از قضاوت حسابرس در کیفیت بنابراین حسابرسی فناوری اطالعات بخشی جدایی  

را بر عهده دارد. بطوری که در ابتدا، به عقیده حسابرسان، مهارتهای حسابرسی  های کامپیوتریپردازش اطالعات توسط سیستم

آمد. کارکنان حسابرسی اغلب به این منابع فناوری اطالعات به عنوان منابع تکنولوژیکی برای کارکنان حسابرسی به شمار می

 های فنی نگاه می کردند.برای کمک
  

 العاتبعد جدیدی به نام اطمینان بخشی اط -3-2

ریزی، هدایت، هماهنگی و اجرای عملیاتها به شدت به قابلیتهای اطالعات الکترونیکی دیجیتالی خود امروزه، سازمانها در برنامه

توانند از نقاط ضعف کنند. لیکن، تهدیدهای قوی و پیچیده میهای ضروری اتکا میسازی، پردازش و جابجایی دادهبرای ذخیره

برداری نمایند. با برون سپاری توسعه تکنولوژیکی به کشورهایی که تروریست هایی را این سیستم ها بهرهامنیتی در بسیاری از 

شان دارند، احتمال آن وجود دارد که کد اجرا شده موجب خرابی، اختالس، دزدی و غیره شود. این قبیل در ستاد توسعه

توانند حساس ترین اجزای قابلیتهای پذیر استخراج نمود، مییبتوان به عنوان نقاط آسموضوعات و سایر نقاط ضعفی را که می

پذیریها و جلوگیری، ای و عمیقی را برای کاهش آسیبتوان دفاعهای الیهاطالعاتی سازمان را به خطر بیاندازند. اگر چه، می

، قابلیتهایی که باید از آنها دفاع شود را (IA) 27مقابله و ترمیم بسیاری از تهدیدها به کار برد. از جنبه اطمینان بخشی اطالعات

هایی که ای مشاهده نمود: محیطهای محاسباتی محلی، مرزهایشان، شبکهتوان بر حسب چهار عنصر عمده به میزان گستردهمی

یکی از آن دهند و زیرساخت پشتیبانی آنها. استراتژی ملی ایاالت متحده برای امنیت فضای سایبری آنها را به یکدیگر پیوند می

 ابتکارات است.

توان به اطالعات داشت( و نقصی اطالعات )سطح اطمینان و اعتمادی که میدر قالب بی« اطمینان بخشی اطالعات»اصطالح 

شود. در کلیه متون، خواه کسب و کاری یا دولتی، به معنای محافظت از مجموعه، پذیری خدمت تعریف میدسترس

از اطالعات است. هدف نهایی اطمینان بخشی اطالعات، پشتیبانی از کاربران، واحدهای کسب و  سازی، ارسال و استفادهذخیره

کار و سازمانها در مقابل تأثیرات منفی تحریف اطالعات یا ممانعت از ارائه خدمات است. باور بر این است که دپارتمان 

و آژانس جاسوسی  (FBI) 21ان رسیدگی فدرالهمچون آژانس امنیت ملی، دیو homelandسازمانهای پشتیبانی و امنیتی 

های توان به حالتی که دادههایی را میاند. دامنه چنین نمونهبرای پشتیبانی این هدف و برنامه کار کرده (CIA) 25مرکزی

یست، لیکن، توانست باشد اما در واقع نپرسنلی در یک پایگاه داده منابع انسانی معتبر است، محدود نمود. به این معنی که می
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شان دریافت تواند داشته باشد، اما زمانیکه افراد مقداری پول را با اشتباه در چکهای پرداختینمی ISهیچ تأثیر منفی روی 

شود، سازمان ممکن است زیان ببیند. به طور مشابه، اگر سفارش برای یک کنند یا زمانیکه پول به نشانی نادرستی ارسال میمی

شی از سیستم لجیستیک و تأمین که باید دستور بدهد که پالتها روی قایق به سمت مقصد بارگذاری قطعه موتوری در بخ

افتد. به صورت طبیعی، دهد، اما ارائه خدمت به شخص نیازمند قطعات اتفاق نمیبه عملیات ادامه می ISشوند، مفقود شود، 

قابل دسترس شود، به طور کلی، سازمان نیز تأثیرپذیر خواهد  خراب یا غیر ISسازی یا ارتباطات اطالعاتی اگر پردازش، ذخیره

ملی و  ISشد. هر چند، حقیقتاً پشتیبانی سیستمها بدون پشتیبانی اطالعات، پردازش و ارتباطات کافی نیست. همچنانکه 

افزایش یافته و از  گذاریشوند، نقاط ورودی و در معرضزیرساختارهای حیاتی آنها )دولت و کسب و کار( به یکدیگر متصل می

 یابند .اینرو، ریسکها افزایش می
 

 و نقش آن در هزاره جدید ITحسابرس  -2-3

های مختلف تعامل دارند. آنها باید دارای با مدیران، کاربران و تکنسینهای بسیاری از سازمانها در حوزه ITامروزه، حسابرسان 

ل و دارای مهارتهای فنی برای درک فناوریهای مختلف مورد استفاده مهارتهای بین فردی برای تعامل با سطوح چندگانه پرسن

گذارد( باشند. همچنین، متخصص این در فعالیت پردازش اطالعات )به ویژه فناوری که روی صورتهای مالی شرکت تأثیر می

 IT. در نهایت، حسابرس کار باید درک و آشنایی الزم با محیط عملیاتی را برای ارزیابی اثربخشی کنترل داخلی کسب نماید

های فناوریهای موجود و سیستمهای آتی و مواردی را که بر روی عملیاتها و تصمیمات در کلیه سطوح تأثیر باید پیچیدگی

شود. این فرایند در فرایند وارسی یکپارچگی سیستمهای مبتنی بر کامپیوتر درگیر می ITگذارند، درک نماید. حسابرس می

یک  ITشود. حسابرس و ارزیابی کنترلهای داخلی درون و پیرامون سیستمهای مبتنی بر کامپیوتر می شامل بررسی، آزمون

در کلیه بخشهای صنایع خصوصی، حسابداری رسمی و  ITمتخصص نسبتاً جدید است. فرصتهای استخدامی برای حسابرسی 

 شوند.دولتی سرتاسر جهان ارائه می

با نرم افزار کاربردی رویکردهای حسابرسی  ITوسیع است. حسابرسی  ITز برای حسابرسی از اینرو، پهنا و عمق دانش مورد نیا

، EnCase ،Case Ware ،Idea ،ACLگرا؛ استفاده از ابزار و تکنیکهای حسابرسی به کمک کامپیوتر )به طور مثال، ریسک

Guardant ،e Trust ،CA-Examineو ایزو  3/5111المللی( همچون ایزو ننرم افزار کاربردی استانداردها )ملی یا بی (؛

و الحاقات مرتبط برای بهبود و اجرای سیستمهای کیفیت در توسعه نرم افزار؛ حسابرسی سیستمهای تحت توسعه  17755

 31سازی،پیچیده یا تکنیکهای توسعه جدید )به عنوان مثال، پیش نمونه (SDLC) 31شامل دوره عمر توسعه سیستمهای

های الکترونیکی، و حسابرسی فناوریهای پیچیده شامل تبادل داده 33توسعه سیستمهای سریع(؛ 32ایی،محاسبات کاربر نه

ای، ارتباطات از راه دور و سیستمهای صدا/ داده/ تصویر ای گسترده و محلی، ارتباطات دادههای منطقهسرورهای مشتری، شبکه

تطبیق  31شرفت در آینده، تجارت الکترونیک، سنجش عملکرد درمان،های ذکر شده برای پییکپارچه سر و کار دارد. سایر حوزه

و ادعاهای وب  5111ادغامها و اکتسابات، ایزو  39حسابرسی داخلی برون سپاری شده، ذیحسابی شریک تجاری، 39سیاست،

ی روی فرایندهای کسب هایی که پیش از این ذکر شد، نگاهی اجمالی از تأثیر فناورهستند. این موارد و حوزه 37گسترده جهانی

 کنند.سازی را ارائه میو کار و ضرورت اطمینان بخشی اطالعات جهت حسابرسی، کنترل و ایمن

 

 

 ضرورت حسابرسی فناوری -2

اند. با افزایش اتکا به کامپیوترها برای انجام تراکنشهای روزانه و افزایش سازمانها به شدت به فناوری کامپیوتری وابسته شده

اه با فناوری جدید، مدیریت تمایل دارد که از کفایت کنترلهای نظارتی بر عملیاتهای کامپیوتری اطمینان حاصل ریسکهای همر

کند. مدیریت انتظار دارد که حسابرس این اطمینان را فراهم کند. اگر چه، به واسطه تحول سریع در فناوری و ریسکهای جدید 

گذشته به  EDPهای کنترلی را انجام دهند. بدین ترتیب، حسابرسان ارزیابی همراه با آن فناوری، الزم است که متخصصان این

 دهد.را نمایش می ITدلیل مهم برای آغاز حسابرسی  11، 1اند. جدول امروزی و آینده تبدیل شده ITحسابرسان 
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اند که در ا طراحی کرده)فرانسه، انگلستان، آمریکا، ایتالیا( گروههای خاصی ر (CPA) 31امروزه، شرکتهای حسابدار رسمی

، Price Waterhouse Coopers ،Ernst & Youngمتخصص هستند. شرکتهای مسؤولیت محدود  ITزمینه حسابرسی 

Deloitte  وKPMG  دارای ستادهایی هستند که حسابرسیهایIT دهند. اکثر این گروهها به حسابرسان مالی در را انجام می

های خاصی کنند. بقیه روی پروژهدهند، کمک میهایی که در آنها حسابرسی انجام میتصدیق صحت صورتهای مالی برای شرکت

های اتصال بین و پیکربندی 12مسیریابها 11پلها، 11های دیواره آتش،ارزیابی 35همچون امنیت اینترنتی در زمینه مطالعات نفوذ،

 کنند.تمرکز می 13دو شبکه

 

 فناوری دلیل مهم برای آغاز حسابرسی 11: 1جدول 

 ها رضایتبخش نبود.. حسابرسی روی کامپیوتر جهت کسب اطمینان نسبت به داده1

 . اطمینان به کنترلها به شدت مشکوک شده بود.2

 نویسی، مؤسسات مالی در حال پول از دست دادن بودند.. به دلیل خالقیت در برنامه3

 به دقت پایگاه داده لیست حقوق اعتماد کنند.توانستند نویسهای سطح باال نمی. به دلیل وجود برنامه1

 شد.ها به صورت کارا اجرا نمی. امنیت داده9

 . پیشرفتهای به وقوع پیوسته در فناوری9

 های داخلی توسط کامپیوترهای رومیزی کارکنان قابل دسترسی بودند.. شبکه7

 ه بودند.پذیر شد. کامپیوترهای شخصی برای استفاده خانگی و دفتری دسترس1

های نرم افزاری پیشرفته برای حسابرسی نیاز داشت که تحت عنوان ها به برنامه. حجم زیاد داده5

CAATs )مشهور است. 11)تکنیک حسابرسی به کمک کامپیوتر 

. رشد عظیم هکرهای شرکتی چه داخلی یا خارجی، حکم به ضرورت وجود حسابرسان فناوری 11

 کرد.می

 

 شوند.فهرست می 2ه الزم است حسابرس فناوری در آنها مهارت داشته باشد، در جدول هایی کسایر حوزه
 

 نقش حسابرس فناوری -3-1

کند، باید به شدت مهارتهای فنی خود را برای درک روشهای حسابرسی که سیستم های پیچیده امروزی را ارزیابی می

روشهای جدید برای  19یسک هایی همچون بسترهای ناسازگار،ر 19استنتاجی پردازش اطالعات توسعه دهد. سیستم های معاصر

های ارتباطی )به عنوان مثال، اینترنت( و غیر متمرکزسازی سریع پردازش اطالعات همراه با نفوذ به امنیت از طریق شبکه

ترین ولین و فنیشود. اخسارت ناشی از کنترلهای متمرکز را به همراه دارند. حسابرسی محیط پردازش به دو بخش تقسیم می

های نرم افزاری اصلی )به عنوان مثال، سیستم های امنیتی و عامل( بخش حسابرسی، ارزیابی محیط عملیاتی به وسیله بسته

که به نمایندگی از کنترلهای محیطی یا عمومی در محیط پردازش خودکار شده است. این بخش معموالً توسط متخصصان 

ش دوم محیط پردازش نرم افزار کاربردی خودکار است که توسط حسابرس عمومی که شود. بخحسابرسی می ITحسابرسی 

 شود.دارای مهارتهای کامپیوتری است، حسابرسی می

 

 : مهارتهای مرتبط با حسابرسی فناوری2جدول 
 شرح موضوع شماره

 عملیات های داخلی و خارجی انجام کنترل های عمومی 1

 فزار کاربردیهای نرم اسازی ارزیابیآماده 2
، Unixهای روی سیستم اصلی، مشخصه

 و سایر سیستم های عامل NTویندوز 
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 های مرتبط با اینترنتروش امنیتی داده (TCP/IP) 17انتقال پروتکل کنترلی/ پروتکل اینترنتی 3

 ارتباطات از راه دور (ATM) 11روش انتقال غیر همزمان 1

 باطات از راه دورارت (EFT) 15انتقال الکترونیکی وجوه 9

 هاDBMSدانش اوراکل، اکسس و سایر  (DBMS) 91سیستم های مدیریت پایگاه داده 9

7 
ریزی ترمیم حادثه ریزی تداوم کسب و کار )برنامهبرنامه

 91کامپیوتری(

ریزی و اجرای طرح پیشنهادی ترمیم برنامه

 حادثه کامپیوتری شرکت

 سیستم های تحت تغییر 1
لوژی توسعه سیستمی، طراحی استفاده از متد

 امنیت و کنترل و بررسی های پس از اجرا

 خدمات یکپارچه حسابرسی 5
کار با حسابرسان مالی برای ایجاد ادعاها روی 

 صورت های مالی شرکت

 خدمات امنیت اطالعات 11

مطالعات نفوذ اینترنتی با استفاده از سیستم 

، ابزار مدیریت (ISS) 92های امنیت اینترنت

و  (SATAN) 93هامنیت برای تحلیل شبکها

 (COPS) 91سازی محدودتنظیم مسأله بهینه

در مقیاس بزرگ و سایر ابزارهای امنیت اینترنت 

 تجاری

 

کند که متقابالً نیاز به کنترل های جدیدی نیز دارند. حسابرسان ریسکهای جدیدی را مطرح می ITبه عالوه، کاربردهای جدید 

رزیابی ارتباط سیستمی خاص با کل سازمان در موقعیت منحصر بفردی هستند. به همین دلیل، غالبًا فناوری نیز برای ا

توان در طی فرایند نظام راهبری کند. نقش حسابرس فناوری را میگیری مدیر ارشد نقش بازی میحسابرس فناوری در تصمیم

IT د. همانطور که پیش از این ذکر شد، نظام راهبری ای برای این حرفه بررسی نموو استانداردهای موجود کار حرفهIT ،

در دستیابی به مجموعه اهداف کالن و عملیاتی سازمان است. ابزار نظام  ITکارگیری درگیری سازمانی در مدیریت و بازبینی به

ا اطالعات و مرتبط کند که مدیران فنی و غیر فنی و حسابرسان ریسک های همراه ببا استاندارد نامحدود کمک می ITراهبری 

درک کرده و بر اساس  99و بنیاد کنترل و حسابرسی سیستم های اطالعاتی ITرا از طریق انجمن نظام راهبری  ITبا توسعه 

 آن را مدیریت کنند. COBITچارچوب 
 

 ریسک های عملیاتی -3

ات خاص بنگاه تجاری یا مالی ریسک های عملیاتی، بیشتر ناشی از گستره وسیعی از احتماالت بروز خطا و نقصان در عملی

دانند که به طور مستقیم به ریسکهای اعتباری و بازار های مالی و بانکی، ریسکی میهستند. اغلب این ریسک را در مؤسسه

گیری و حتی زیان های حاصل از های آن، خطا در تصمیمشود. این ریسک ها حاصل خطای انسانی، رایانه و برنامهمربوط نمی

ای که معموالً موضوع الس هستند. نکته مهم در مورد ریسک های عملیاتی، پیچیدگی خاص این مفهوم است به گونهانواع اخت

 ریسک های عملیاتی از موارد دیگر نااطمینانی و خطر پیش روی بنگاه است.

 شاره کرد:توان به این موارد ااند، میاز تعاریفی که برای ریسک های عملیات های در سازمان ها ارائه شده

  .هر گونه ریسکی به جز ریسکهای اعتباری و بازار 

  آیند.ریسکهایی که به واسطه انجام عملیات مؤسسه مالی به وجود می 

تعریف اول، در حقیقت یک تعریف منفی از ریسک عملیاتی است به این ترتیب که ریسک عملیاتی را به عنوان زیان حاصل از 

گیرند. این تعریف بسیار شود، در نظر میلیت هایی که موجب ریسک اعتباری و ریسک بازار میهر نوع فعالیتی غیر از فعا

شود. در واقع این تعریف غیر از ریسک های و نظایر آن می 2ریسک شهرت و 1گسترده بوده و در بر گیرنده ریسک های راهبردی

 شوند.و ریسک های عملیاتی محسوب نمیعملیاتی، ریسک های دیگری را نیز در بر خواهد گرفت که معموالً جز
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گیرد، در تعریف دوم نیز تعریف جامعی برای ریسک های عملیاتی نیست زیرا فقط زیانهای مستقیم حاصل از عملیات سازمان را در بر می

ها قتها و سوء استفادهتوان به انواع سرصورتی که بسیاری از ریسک های عملیاتی نتیجه غیر مستقیم انجام عملیات سازمان هستند که می

تر و کامل تری از ریسک های عملیاتی نیاز داریم، یعنی تعریف استانداردی که کمیته مانند اختالس اشاره کرد. بنابراین به تعریف جامع

 بال برای ریسک های عملیاتی ارائه داده است.

زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی هستند. این اقدامات در در حال حاضر بانک های معتبر جهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در 

بر گیرنده مراحلی مانند شناسایی ریسک های عملیاتی در مؤسسه مالی )در اینجا منظور همان زیانهای عملیاتی است(، ارزیابی یا به بیان 

ای مقابله با ریسک های عملیاتی سازمان است(، تر کمی کردن ریسک های عملیاتی )که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه موردنیاز بردقیق

مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک )با استفاده از ابزار بیمه و نظایر آن( یا انجام اقداماتی در راستای کاهش میزان 

 ریسک های عملیاتی است.

پذیرند نیاز به کمک هایی از بیرون سازمان برای می بانک هایی که این چالش جدید، یعنی رویارویی با موضوع ریسک های عملیاتی را

الملل، استانداردهایی را در خصوص شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های عملیاتی خواهند داشت. کمیته بال متعلق به بانک تسویه بین

های مختلف سراسر دنیا ابالغ کرده است، هایی به بانک ریسک های عملیات هایی در سازمان ها تدوین کرده و آن را در قالب دستورالعمل

 اند و این فرآیند به روزرسانی در آینده نیز ادامه خواهد داشت.این دستورالعمل ها در چندین نسخه به روزرسانی شده
 

 اهمیت ریسک های عملیاتی -1-1
 

خست، رشد نمایی استفاده از در سالهای اخیر، به دو دلیل توجه زیادی به ریسک های عملیاتی در سازمان ها شده است: ن

آوری سبب سهولت انجام بسیاری آوری و دوم، افزایش ارتباطات میان شرکت کنندگان در بازارهای سرمایه. با وجود آنکه فنفن

آوری، سازمان ها را با مسائل و مشکالت وری سازمانی شده است اما رشد فنتر از آن رشد بهرهاز کارها در سازمان و مهم

 توان به مثال زیر اشاره کرد:تر شدن مطلب، مینیز روبرو کرده است. برای روشنجدیدی 

شد و شاید ساعت ها وقت کارکنان اداره اتوماسیون در سازمان ها باعث شده عملیاتی که در گذشته به صورت دستی انجام می

خطای بسیار کمتری انجام شود، هر چند این تری و با احتمال گردید، هم اکنون در مدت زمان بسیار کوتاهصرف انجام آن می

آوری به معنای آن نیست که ریسک حاصل از انجام کارهای اداری کاهش یافته است زیرا در حال حاضر سازمان با رشد فن

 ریسک بسیار بزرگتری مانند امکان از کارافتادگی سیستم اتوماسیون روبروست.

مطرح شدن این بحث در سال های اخیر، به اهمیت روزافزون آن  ریسک عملیاتی اصوالً مفهوم جدیدی نیست، علت

های شود به طوری که اجتناب از رویارویی با بحث ریسک های عملیاتی در سازمان ها را برای بسیاری از مؤسسهمربوط می

 مالی غیر ممکن کرده است.

 

 گیرینتیجه  

گیری وجود دارد، الزم ط این فناوری برای پشتیبانی از تصمیمدر جایی که سیستم های کامپیوتری و اطالعات تولید شده توس

است که قابلیت اطمینان، اعتبار سنجی و کنترلهای داخلی چنین سیستمهایی مورد ارزیابی قرار گیرد. به عبارتی، الزم است که 

زش، کار اجتماعی، غیره( اش )وکالت، پزشکی، آموآنها ایمن باشند. چنین فناوری روی آینده هر کسی بدون توجه به حرفه

، یکی است و به جلوداری این تغییر و کمک به کارفرما جهت ITیا متخصص کنترل  ITگذارد. به عالوه، حسابرس تأثیر می

کسب آمادگی مناسب برای مواجهه با محیط کسب و کار در هزاره جدید ادامه خواهد داد. این حرفه پویا، به طور مداوم در حال 

یر و چالشها )محیط یادگیری مستمر( است. با آغاز هزاره جدید فرصت برای شاغالن در این حوزه پر چالش و پویا مواجهه با تغی

، فناوری جدید، کسب و کار الکترونیک و موضوعات قانونی، مرزهایی جدید و ITنشده است. پیدایش نظام راهبری  هرگز بهتر

ر عملیاتهای کسب و کار جدید مطرح نموده است. درستی کسب و کار، کارگیری مهارتهای جدید و عقل سلیم را دضرورت به
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تواند بازیگر اصلی در بر نهاد و شرکت، تحت بررسی مداوم دولت و عموم مردم است. حسابرسی به عنوان فرایندی نهادی می

حسابرسی امروزه ارزش  پایی مجدد اطمینان عمومی در کسب و کار باشد. در آمریکا، در سایه قانون ساربنز آکسلی، گزارش

کنند، گیری روزانه بیشتر به حسابرسی فناوری اتکا میبیشتری نسبت به قبل دارد. همچنانکه، سازمانها برای پردازش و تصمیم

در همین راستا، الزمه درگیری حسابرس افزایش خواهد یافت. معرفی حسابرسی فناوری جدید به همراهش ریسکهای جدیدی 

ت به عنوان بخشی از فرایند نظارتی، الزم است اطمینان حاصل کند که ریسکها تحت کنترل کافی هستند. آورد. مدیریرا می

از کارکنان  ITباید در معرفی فناوری جدید درگیر شوند. به عالوه، مسؤولیت  ITحسابرسان به عنوان بخشی از نظام راهبری 

IS طمینان بخشی اطالعاتی )حسابرسی، کنترل و امنیت( بخش مهمتری به کاربران نهایی در حال توزیع شدن است. از اینرو، ا

 ها خواهند شد.از کلیه حسابرسی
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