ارتباط بین حسابرسی داخلی و امنیت اطالعات

پروانه خالقی کسبی
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از آنجــا کــه فنــاوری اطالعــات و امنیــت
اطالعــات نقــاط جداییناپذیــر از کنترلهــای
داخلــی هســتند ،بــرای کنتــرل داخلــی
چهارچــوب یکپارچــهای توســط  COSO1در
ســال  1997انتشــار یافــت کــه بهطــور خــاص،
کنتــرل فنــاوری اطالعــات را شــامل میشــود.
همچنیــن انجمــن حسابرســان داخلــی )IIA(2
و انجمــن کنتــرل و حسابرســی سیســتمهای
اطالعاتــی ،)ISACA( 3کــه هــر دو بهطــور

مســتقیم بــه چهارچوبهــای  COSOمرتبــط
هســتند نیــز مشــمول ایــن چهارچوبهــا
هســتند و ایــن اســتانداردها شــامل روشهــا و
متدهایــی اولیــه در هــر پروســۀ کنتــرل بــرای
کمــک و راهنمایــی در پروســۀ برنامهریزیهــا
و سیاســتهای فنــاوری اطالعــات هســتند.
امنیــت اطالعــات نــه تنهــا بــرای حفاظــت از
منابــع ســازمان ،بلکــه بــرای حصــول اطمینــان
از قابلیــت اعتمــاد صورتهــای مالــی و دیگــر
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گزارشهــای مدیریــت نیــز ضــروری اســت
( .)2008 ,AICPA and CICAدر نتیجــه
( COBIT4چهارچوبــی اصولــی بــرای کنتــرل
و راهبــری فنــاوری اطالعــات) تأکیــد میکنــد
کــه یکــی از مســئولیتهای مدیریــت،
طراحــی و اســتقرار یــک برنامــۀ امنیــت
اطالعــات اثربخــش و مقــرون بهصرفــه اســت
(.)2007,ITGI
امــروزه کنتــرل و حسابرســی فنــاوری اطالعات
 )IT(5تبدیــل بــه یــک مکانیســم حســاس
بــرای تضمیــن سیســتمهای اطالعاتــی
یکپارچــه  )IS(6و همچنیــن گزارشهــای مالــی
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ســازمانها جهــت جلوگیــری و ممانعــت از
وقــوع شکس ـتهای ســنگین مالــی در آینــده
7
از قبیــل آنچــه در شــرکتهایی ماننــد انــرون
و ورلــدکام 8یــا بحرانهــای مالــی جهانــی
اتفــاق افتــاد ،شــدهاند.
زمانــی کــه شــرکتی دارای یــک سیاســت
تدویــن شــدۀ روشــن و شـ ّفاف از لحــاظ قانــون
اســت انــواع حسابرســی در ایــن ارتبــاط بــه
صــورت زیــر انجــام میشــود:
 .1امنیت اطالعات
 .2پذیــرش قوانیــن و دســتورالعملهای
«»PCI: DSS, SOX, HIPAA
 .3حسابرسی داخلی
چنانچــه انجــام فراینــد حسابرســی داخلــی
صــورت گیــرد ،ایــن امــر منتــج بــه افزایــش
ارزش داخلــی ،توســعۀ چشــمانداز و اعتبــار
داخلــی ســازمان خواهــد شــد .ســازمانهای
پیشــرو در بخــش خصوصــی بــا اســتفاده از
واحــد حسابرســی داخلــی آن را بهعنــوان
یــک زمینــۀ آموزشــی در توســعه و انتصــاب
مدیــران آینــده مــورد توجــه قــرار میدهنــد
زیــرا حسابرســی داخلــی در عمــل جایــگاه
ســهامداران و مدیــران اصلــی بــه منظــور
تصمیمســازی در ایــن ســازمانها خواهــد
بــود؛ بهطــوری کــه آنهــا اقــدام بــه جــذب
نیروهــای متخصــص در ســطوح بــاال پــس از
بررســی و مشــاهدات عملکــردی دو تــا چهــار
ســالۀ آنهــا یــا تغییــر مســیر شــغلی پرســنل
حاضــر در مدیریتهــای مختلــف حســب
شــناخت از تجــارب و تواناییهــای آنهــا
میكننــد .
امــروزه بســیاری از ســازمانها و شــرکتها
در حــال تبدیــل شــدن بــه ســازمانهایی بــا
فناوریهــای پیچیــده هســتند .بــر همیــن
اســاس بــا اذعــان بــه اینکــه اطالعــات و
فنــاوری اطالعــات ،امــروزه اهمیــت بســیار
زیــادی برای مدیــران دارد ،برخــی از واحدهای
حسابرســی داخلــی را بــر آن داشــته اســت کــه
نظارتهــای مســتمری بــر نرمافزارهــای

توســعهیافتۀ تولیــد اطالعــات در ســازمانها
بهصــورت لحظــهای داشــته باشــند .ایــن
توانایــی بــرای در اختیــار داشــتن نبــض اصلــی
ســازمانها اســت و بهعنــوان توجــه بــه
ارزشهــا تلقــی میشــود .ایــن فراینــد زمانــی
بهتــر خواهــد بــود کــه ســازمان از لحــاظ
جغرافیایــی دارای پیچیدگیهــای زیــادی
باشــد .همچنیــن مــدل حسابرســی دادههــای
اطالعاتــی ( )EDPبــا اســتفاده از یــک گــروه
کوچــک از متخصصیــن حسابرســی دادههــای
اطالعاتــی صــورت میپذیــرد ،بــر ایــن اســاس
کــه واحــد حسابرســی داخلــی بــا انجــام
مصاحبــه در بخشهــای در حــال توســعه در
ســازمان ،بــه دنبــال افزایــش توجــه و تخصــص
در ممیــزی و کنترلهــای حسابرســی دادههای
اطالعاتــی اســت و بیشــتر ســازمانها همــواره
بــه دنبــال ادغــام عملیــات حسابرســی مالــی
و عملیاتــی و حسابرســی دادههــای اطالعاتــی
هســتند .در شــرکتها و ســازمانهایی کــه
امنیــت سیســتمهای اطالعاتــی آن ضعیــف
اســت ،خطــر نفــوذ به آن سیســتم و دســتکاری
اطالعــات آن زیــاد اســت و خســارتهای
وارده میتوانــد غیرقابــل جبــران باشــد.
نیــاز بــه امنیــت اطالعــات ایجــاب میکنــد
کــه پیشبینیهــای الزم توســط مدیریــت
صــورت گیــرد تــا اطالعــات سیســتم از ایمنــی
مناســبی برخــوردار و اطالعــات آن قاب ـل اتــکا
باشــد.
امنیت اطالعات
در فرهنــگ لغــت ،امنیــت بــه معنــی رهایــی
از خطــر ،وجــود ایمنــی ،رهایــی از تــرس یــا
نگرانــی اســت .واژۀ «امنیــت اطالعــات» بــه
معنــی حفاظــت از اطالعــات و سیســتمهای
اطالعاتــی در مقابــل دســتیابی و اســتفادۀ
غیرمجــاز از آن اســت (صفائــی.)1383 ،
نتیجــۀ کار و محصــول اصلــی سیســتمهای
کامپیوتــری ،اطالعــات اســت .بــرای یــک
واحــد تجــاری ،ایــن محصــول ،اطالعــات
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مالــی اســت؛ زیــرا اطالعــات مالــی نمونــهای
از محصــول تولیدشــده بهوســیلۀ سیســتم
اطالعــات حســابداری اســت .امنیــت پــردازش
معامــات حســابداری ،یــک موضــوع مهــم
اســت .از ایــنرو ،حســابداران بــه دانــش و
آگاهــی دربــاره تهدیــدات و خطراتــی کــه
مربــوط بــه امنیــت کامپیـــوتر مـ ـیشود نیــاز
دارنـــد (.)Davis,1997
نبــود امنیــت اطالعــات باعــث ایجــاد نگرانــی و
دلواپســی عمــده بــرای ســازمانها و واحدهــای
تجــاری و غیرتجــاری شــده اســت لــذا
حســابداران و مدیــران بایــد بــا انــواع خطــرات
و تهدیــدات امنیتــی بهمنظــور حراســت و
نگهــداری از برنامههــای کاربــردی و اطالعــات
موجــود در کامپیوترهایــی کــه اســتفاده
میکننــد ،آشــنا باشــند (.)Daily,2000
بدیــن منظــور حســابداران ،حسابرســان و
مدیــران بایــد بهطــور صحیــح بــا مهندســان و
متخصصــان امــر درخصــوص برقــراری امنیــت
در اطالعــات موجــود در سیســتم کامپیوتــری
خــود و بــا انــواع متفــاوت خطــرات و
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تهدیدهــای امنیتــی گوناگــون مشــاوره کننــد،
زیــرا انــواع تهدیدهــا و خطــرات بــرای سیســتم
اطالعاتــی بــه مــوازات پیشــرفت ســریع
فنــاوری اطالعــات در حــال تغییــر و تحــول
اســت .بههمیــن دلیــل ،حسابرســان همــواره
تأکیــد دارنــد کــه نیــاز بــرای افزایــش امنیــت
سیســتمهای اطالعــات حســابداری بــر طبــق
آخریــن تغییــرات و پیشــرفتهای فنــاوری
الزامــی اســت (.)Davis,1997
در راســتای شــناخت و آگاهــی از اهمیــت
راهبــری فنــاوری اطالعــات و چهارچــوب
راهبــری فنــاوری اطالعــات ،اهــداف کنترلــی
بــرای اطالعــات و فنــاوری مربــوط ()COBIT
در  ۱۹۹۶بهعنــوان یــکچهارچــوب مرجــع
بــرای تدویــن و مدیریــت کنترلهــای داخلــی
و برقــراری ســطوح مناســبی از امنیــت در
فنــاوری اطالعــات مطــرح شــد .کوبیــت،
مجموعــهای از اهــداف کنترلــی پذیرفتــۀ
همگانــی بــرای فنــاوری اطالعــات فراهــم
میکنــد و بــه واحدهــای تجــاری در بیشــینه
کــردن مزایــای اســتفاده از فنــاوری اطالعــات

و تدویــن راهبــری مناســب اطالعــات و کنترل
در ســازمانها کمــک میکنــد .کوبیــت از
طریــق ارائــۀچهارچــوب و حصــول اطمینان از
مــوارد زیــر بــه پشــتیبانی از راهبــری اطالعات
میپــردازد:
همراســتا بــودن فنــاوری اطالعــات بــا
اهــداف ســازمان
اســتفاده از منابــع فنــاوری اطالعــات بــا
پذیــرش مســئولیت آن
مدیریــت مناســب ریســکهای فنــاوری اطل
اعــات
توانمندســازی و افزایــش مزایــای ســازمانی
بــه وســیلۀ فنــاوری اطالعــات
چهارچــوب اهــداف کنترلــی بــرای اطالعــات
و فنــاوری مرتبــط ،موضــوع کنتــرل داخلــی
را از ســه دیــدگاه بــا عناویــن اهــداف تجــاری،
منابــع فنــاوری اطالعــات ،فرآیندهــای
فنــاوری اطالعــات ،مــورد توجــه و بررســی
قــرار میدهــد .افــزون بــر ایــن ،اهــداف
کنترلــی بــرای اطالعــات و فنــاوری مرتبــط
در چهــار حــوزۀ دانــش شــامل برنامهریــزی
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و ســازماندهی ،تحصیــل و اجــرا ،تحویــل و
پشــتیبانی ،کنتــرل و ارزیابــی ســازماندهی
میشــوند.
ارتبــاط حسابرســان داخلــی و بخــش
امنیــت سیســتمهای اطالعاتــی
حسابرســان داخلــی میتواننــد در برقــراری
امنیــت در سیســتمهای اطالعــات حســابداری
نقــش مهمــی داشــته باشــند ،زیــرا آنهــا
بهطــور مســتقیم مســئولیت کمــک بــه
مدیریــت شــرکت بهمنظــور بهبــود کارایــی و
اثربخشــی ســازمان را بــر عهــده دارنــد .بخشــی
از ایــن مســئولیت ،شــامل کمــک بــه طراحــی
و اجــرای سیســتمهای اطالعــات حســابداری
اســت.
در بیشــتر ســازمانها ،هــر دو بخــش
حسابرســی داخلــی و سیســتم اطالعاتــی بــا
امنیــت اطالعــات در تعامــل هســتند .بخــش
امنیــت اطالعــات ،مســئولیت اصلــی طراحــی،
اســتقرار و حفــظ برنامــۀ ایمنــی اثربخــش و
مقــرون بهصرفــۀاطالعــات را بــر عهــده دارد
و حسابرســی داخلــی بررســی و تجزیــه و
تحلیــل مســتقل از عملکــرد امنیــت اطالعــات
ســازمان ،ارائــه میکنــد .در حالــت ایــدهآل
بازخــورد ارائــه شــده توســط حسابرســی
داخلــی میتوانــد بــرای ارتقــای اثربخشــی
کلــی امنیــت اطالعــات ســازمان کاربــرد
داشــته باشــد .ایــن دو بخــش میبایســت
بهصــورت همافــزا بــا یکدیگــر کار کننــد تــا
اثربخشــی برنامــۀامنیــت سیســتم اطالعاتــی
9
حــد اعلــی برســانند .واالس
ســازمان را بــه
ّ
و همکارانــش( )2011شــواهدی ارائــه کردنــد
کــه ســطح مشــارکت بیــن بخشهــای
حسابرســی داخلــی و امنیــت اطالعــات دارای
ارتبــاط مثبتــی بــا ســطح تطابــق ســازمان بــا
الزامــات کنتــرل داخلــی مرتبــط بــا فنــاوری
اطالعــات تصریــح شــده در قانــون ســاربنز
آکســلی( )SOXبــود.
کنگــرۀ آمریــکا در واکنــش بــه رســوایی
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شــرکتها در اواخــر ســدۀ بیســتم ،قانــون
ســاربنز -آکســلی را در  ۲۰۰۲تصویــب کــرد.
ایــن قانــون جامعتریــن قانــون مرتبــط بــا
حســابداری ســازمانهای حرفــهای اســت.
روشهــای ساربنز-آکســلی ،قانونــی فراگیــر
و بهطــور وســیعی رویههــای تجــاری
شــرکتها را ماننــد قوانیــن مدیریــت
ارشــد ،هیــأت مدیــره ،حسابرســان مســتقل و
کمیتــۀ حسابرســی تغییــر داده اســت .بخــش
 ۴۰۴قانــون ســاربنز -آکســلی بــا عنــوان
«ارزیابــی مدیریــت از کنترلهــای داخلــی»
اســت کــه بــر اهمیــت ســامانههای کنتــرل
داخلــی مناســب بهعنــوان بخشــی از حفــظ
و نگهــداری اعتمادپذیــری و یکپارچگــی
ســامانههای اطالعاتــی حســابداری تأکیــد
دارد .ســازمانهای رعایتکننــدۀ قانــون
ســاربنز – آکســلی در بخشــی از گزارشهــای
ســاالنۀ خــود بایــد دامنــه و کفایــت
کنترلهــای داخلــی را بیاورنــد.
حسابرســان داخلــی بایــد بــه اجــرای
بررســیهای فنــاوری اطالعــات یــا
کنترلهــای امنیتــی ســایبری و همچنیــن
انطبــاق بــا رویههــای امنیتــی توجــه کننــد.
رویــۀامنیــت شــبکه میتوانــد فنــی و پیچیــده
باشــد ،بنابرایــن حسابرســان داخلــی بــا
آمــوزش تخصصــی و فنــی محــدود و بررســی

محــدود ضمنــی ایمنــی ســایبری نمیتواننــد
بــه صــورت کارا عمــل کننــد .حسابرســان
داخلــی دارای مهارتهــای فنــی ،میتواننــد
در برنامهریــزی و اجــرای حسابرســی مفیــد
واقــع شــوند .آنهــا بایــد ســطح درک خــود
را از کنترلهــا و خطــرات موضوعــات مهــم
رشــد دهنــد .بــه دلیــل وجــود جهــان بــه هــم
پیوســته ،بنگاههــای اقتصــادی بــه ایجــاد و
گســترش کنترلهــای ایمنــی ســایبری مؤثــر
و قــوی نیــاز دارنــد (.)2009 , Moeller
نقــش حسابرســان داخلــی در حسابرســی
فنــاوری اطالعــات ،ارائــۀ تضمیــن کافــی
و مناســب کنترلهــا اســت .اولیــن نقــش
حسابرســی بــه جــز در زمینههــای خدمــات
مشــاورۀ مدیریــت ،اطمینــان از ایــن اســت
کــه آیــا کنترلهــای داخلــی در محلهــای
مناســب و قابــل اطمینــان تعریــف شــده و
اجراییهســتند یــا خیــر و اینکــه اجــزای
آنهــا دارای شــیوهای کارآمــد و مؤثــراســت.
بنابرایــن ،درحالــی کــه مدیریــت ،نقــش
اطمینانبخــش را دارد حسابرســان داخلــی
نقــش بیمهکننــده را داراهســتند.
ســازمانها بــرای فراهــم کــردن ســطحی
مطلــوب از امنیــت اطالعــات ،مجموعــهای از
ابزارهــا و رویههــای متفــاوت را بـهکار میبرنــد.
حســابداران و حسابرســان معمــوالً کنترلهــا

شکل  :1ارتباط میان انواع مختلف کنترلهای امنیت اطالعات ()2009
کنترلهای
نظارتی(پایشی)

+

کنترلهای دسترسی

+

کنترلهای پیکربندی
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حمایت مدیریت
ارشد

ویژگیهای
سازمانی

نگرش حسابرسی
داخلی
(درک نقش)

ماهیت ارتباط بین حسابرسی
داخلی و امنیت اطالعات

مهارت ارتباطی
حسابرسی داخلی

سطح دانش
حسابرس از
فناوری اطالعات

منافع همکاری بین

حسابرس داخلی و امنیت اطالعات

را بــه پیشــگیرانه ،کشــفکننده یــا اصــا 
ح
کننــده طبقهبنــدی میکننــد(,Ratliff
 .)1996کنترلهــای دسترســی شــامل
ابزارهایــی ماننــد فایــروال ،سیســتم پیشــگیری
از نفــوذ ،کنتــرل دسترســی فیزیکــی و
روشهــای مجــاز و معتبــر هســتند کــه بــرای
کاهــش احتمــال وقــوع حــوادث نامطلــوب در
دســتیابی غیــر مجــاز بــه سیســتم بــه کار
میرونــد .کنترلهــای نظارتــی نیــز شــامل
مستندســازی و تجزیــه و تحلیــل فعالیــت
روزانــه اســت کــه بــرای کشــف مشــکالت و
ارائــۀ اطالعــات ضــروری بــرای اصــاح آنهــا بــه
کار بــرده میشــوند.
مطابــق بــا تحقیــق رانزبتــم و میتــرا ،10ســه
نــوع کنتــرل امنیــت سیســتم اطالعاتــی
دارای اهــداف متفاوتــی هســتند .کنترلهــای
پیکربنــدی مســتقیماً احتمــال خطــر
شناســایی امنیــت اطالعــات را بــا قفــل
کــردن تالشهــای اکتشــافی هدفمندانــه
کاهــش میدهــد .همچنیــن کنترلهــای
دسترســی بهطــور مســتقیم خطــر در معــرض
کشــف قــرار گرفتــن را بهوســیلۀ قفــل کــردن
تالشهــای غیرمجــاز بــرای دسترســی بــه
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سیســتم کاهــش میدهــد .برخــاف دو نــوع
کنتــرل قبلــی ،کنترلهــای نظارتــی بهطــور
غیــر مســتقیم خطــر یــک رویــداد را بهوســیلۀ
ارتقــای اثربخشــی دو گــروه کنتــرل دیگــر
کاهــش میدهــد .بــرای مثــال ،مستندســازی
مناســب ریســک غفلــت از سیســتم اصلــی
را هنــگام تغییــر تنظیمــات پیشفــرض،
بهکارگیــری قطعــات ،اســتقرار فایروالهــا
و اجــرای دیگــر انــواع کنترلهــای امنیتــی
کاهــش میدهــد .بهطــور مشــابه ،تجزیــه
و تحلیــل فعالیــت روزانــه میتوانــد بــه
شناســایی دالیــل وقایــع کمــک کنــد ،چنیــن
دانشــی میتوانــد بــرای تعدیــل کنترلهــای
موجــود بــه منظــور کاهــش ریســک بــروز
مشــکالت مشــابه در آینــده ،اســتفاده شــود.
رانزبتــم و میتــرا بــر نقــش واحــد امنیــت
سیســتم اطالعاتــی در پیادهســازی هــر
ســه نــوع کنترلهــا تمرکــز داشــتند .بــا ایــن
وجــود ،بــه عنــوان یــک راهنمــای اصولــی
 ،COBITپیشــنهاد میکننــد کــه واحــد
حسابرســی داخلــی ســازمان بایــد بهطــور
دورهای اثربخشــی کنترلهــای داخلــی
شــامل کنترلهــای مرتبــط بــا امنیــت

سیســتم اطالعاتــی را ارزیابــی کنــد ،بنابرایــن
گســترش نقــش حسابرســی داخلــی میتوانــد
اثربخشــی تــاش در بخــش امنیــت اطالعــات
ســازمان را ارتقــا بخشــد.
بازخــورد حسابرســی داخلــی میتوانــد
اثربخشــی و کارایــی فراینــد امنیــت
اطالعــات را بــا توســعۀ مســئولیت اشــخاص
بــرای عملکــرد امنیتــی اقدامــات اصالحــی
در واکنــش بــه یافتههــا و توصیههــای
حسابرســی بهبــود بخشــد .تمایــل مدیــران
بخــش امنیــت اطالعــات در پاســخگویی بــه
گزارشهــای حســابرس داخلــی براســاس
کیفیــت ارتبــاط آنهــا بــا بخــش حسابرســی
داخلــی تعییــن میشــود .اگرچــه ارتباطــی
خــوب بیــن بخشهــای حسابرســی داخلــی و
امنیــت اطالعــات بــا بهبــود ســطح توافــق یــک
ســازمان بــا الزامــات کنتــرل داخلــی مرتبــط
بــا فنــاوری اطالعــات از قانــون  SOXپیــدا
شــده اســت ،امــا شــواهد نشــان میدهنــد
کــه ارتبــاط بیــن بخــش حسابرســی داخلــی و
ســایر بخشهــای یــک ســازمان اغلــب تغییــر
شــکل یافتــه اســت .بنابرایــن ،ایــن موضــوع
بــرای درک عواملــی کــه ماهیــت ارتبــاط بیــن
بخشهــای امنیــت اطالعــات و حسابرســی
داخلــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،مهــم
اســت.
ارتبــاط نادرســت یــا ناکافــی بیــن حسابرســی
داخلــی و امنیــت اطالعــات میتوانــد اثــری
منفــی بــر ارتبــاط بیــن دو بخــش مزبــور
بگــذارد؛ در حقیقــت شــواهد قابــل مالحظـهای
وجــود دارد کــه مشــکالت ارتباطــی و
واکنشهــای متفــاوت در ســابقه و دانــش،
زیربنــای عــدم توافقهایــی بــوده اســت کــه
اغلــب میــان مدیــران مالــی و مدیــران فنــاوری
اطالعــات رخ داده اســت .تفــاوت موجــود در
انــدازه ،فرهنــگ ،منبــع و روشهــای مدیریتــی
هــر یــک از ایــن دو بخــش دیگــر علتهــای
بالقــوه در ایجــاد مشــکل بیــن واحدهــای یــک
ســازمان هســتند .نهایتـاً تفــاوت در دسترســی
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فنــاوری اطالعــات ،بایــد قــادر بــه تشــریح
دامنــه کنترلهــا و چرایــی آنهــا پیــش از
آزمــون باشــد زیــرا ایــن توانایــی باعــث پذیرش
کنترلهــا توســط بخــش فنــاوری اطالعــات
میشــود و زمانــی کــه حســابرس داخلــی
نقــش خــود را ،بــه جــای پلیــس ســازمان،
ارائــۀ خدمــات مشــاورهای میدانــد؛ اطمینــان
مشــترک بیــن بخشهــای حسابرســی داخلــی
و امنیــت اطالعــات پدیــد میآیــد و در نتیجــه
افزایــش اعتمــاد مشــارکت و همــکاری نیــز
افزایــش مییابــد.

بــه مدیریــت ارشــد نیــز میتوانــد ارتبــاط
بیــن حسابرســی داخلــی و امنیــت اطالعــات
را متأثــر کنــد .عمومــاً حسابرســی داخلــی از
نظــر کارکــردی بــه هیــأت مدیــره و از نظــر
اداری بــه مدیریــت ارشــد گــزارش میکنــد.
در مقابــل بخــش ایمنــی اطالعــات اغلــب
گزارشــگری مســتقیم بــه مدیریــت ارشــد ندارد
ا ّمــا بــه مدیــر فنــاوری اطالعــات گــزارش
میکنــد .بنابرایــن ممکــن اســت بیــن دو
بخــش حسابرســی داخلــی و امنیــت سیســتم
اطالعاتــی ارتبــاط غیربهینــه وجــود داشــته
باشــد و ویژگیهــای انجــام کار در ســازمان از
منافــع همــکاری بیــن حسابرســی
نظــر کیفیــت ارتباطــات تأثیــر پذیــرد.
داخلــی و امنیــت اطالعــات
حسابرســان ســطح دانــش فنــاوری اطالعــات بخــش
ویژگیهــای
اثــر
داخلــی بــر ارتباطــات بیــن کارکنــان
حسابرســان داخلــی و امنیــت اطالعــات
ویژگیهــای حســابرس ،ماهیــت ارتبــاط بیــن
بخشهــای حسابرســی داخلــی و امنیــت
اطالعــات را متأثــر میکنــد و شــامل عواملــی
نظیــر ســطح دانــش فنــی حسابرســان،
مهارتهــای ارتباطــی و درک نقــش حســابرس
داخلــی در مقابــل امنیــت اطالعــاتاســت.
ســطح دانــش حســابرس از فنــاوری اطالعــات
و مهارتهــای ارتباطــی بهخصــوص وضــوح
و شــفافیت ،اثــر ویــژهای بــر ماهیــت ارتبــاط
بیــن دو بخــش دارد .یــک حســابرس داخلــی
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حسابرســی داخلــی کیفیــت ارتبــاط بیــن
حسابرســی داخلــی و امنیــت اطالعــات
را متأثــر میکنــد ســطوح باالتــر دانــش
فنــی اطالعــات منتــج بــه ارتبــاط موثرتــر و
عمیقتــر بیــن دو بخــش میشــود.
مهارتهــای ارتباطــی بیــن حسابرســی
داخلــی بهطــور مســتقیم بــر ســطح همــکاری
بیــن حسابرســی داخلــی و امنیــت اطالعــات
اثــر دارد .تعریــف شــفاف دامنــه و هــدف یــک
کار حسابرســی منجــر بــه افزایــش اطمینــان
بخــش امنیــت سیســتم اطالعاتــی و همــکاری
بیشــتر آن میشــود.
نگــرش حسابرســی داخلــی ،مســتقیماً بــر
ســطح همــکاری حسابرســی داخلــی و
امنیــت اطالعــات اثــر میگــذارد .زمانــی کــه
حسابرســی داخلــی یــک نگــرش مشــارکتی یــا
بهبــود فراینــد داشــته باشــد ســطح باالتــری از
اطمینــان و همــکاری بیــن حسابرســی داخلــی
و امنیــت اطالعــات وجــود خواهــد داشــت،
زمانــی کــه حسابرســی داخلــی یــک نگــرش
پلیســی نســبت بــه کار داشــته باشــد همــکاری
کمتــری وجــود خواهــد داشــت.
ســطح بــاالی تشــویق توســط مدیریــت ارشــد
بــرای بخشهــای حسابرســی داخلــی و امنیــت
اطالعــات بــه همــکاری متقابــل طراحــی شــده
اســت .اثرگــذاری مدیریــت ارشــد بــر ماهیــت
ارتبــاط بیــن کارکنــان حسابرســی داخلــی
و امنیــت اطالعــات مخصوصــاً زمانــی کــه
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حسابرســان ارشــد و افــراد اجرایــی در بخــش
امنیــت یــک نگــرش مشــارکتی داشــته باشــند
منجــر بــه همــکاری بیشــتر آنهــا و پاســخگویی
مســئوالن اجرایــی بــرای هــر بخــش میشــود.
ارتبــاط منســجم بیــن بخشهــای امنیــت
سیســتم اطالعاتــی و حسابرســی داخلــی
انطبــاق کاربــران را بــا رویههــا و سیاس ـتهای
امنیــت اطالعــات ســازمان افزایــش میدهــد
و همچنیــن اثربخشــی حسابرســی داخلــی
را بهوســیلۀ توجــه مســتقیم بــه حوزههــای
دارای ریســک بیشــتر بهبــود میدهــد.
حسابرســی داخلــی یکــی از ارکان مهــم
راهبــری در یــک ســازماناســت کــه بــا
اتــکا بــه آن صاحبــان ســازمان از اثربخشــی
و کارایــی فعالیتهــای ســازمان اطمینــان
حاصــل میکننــد .امــروزه اســتفاده از فنــاوری
اطالعــات بــرای كلیــه ســازمانهای بــزرگ
امــری ضــروری و اجتنابناپذیــر اســت چــرا
كــه بــا گســترش فعالیتهــا و تغییــرات
ســریع تكنولــوژی ،الزم اســت كــه ســازمانها
از انعطافپذیــری الزم برخــوردار باشــند و ایــن
امــر محقــق نمیشــود مگــر در ســایۀ اســتفاده

68

از فنــاوری اطالعــات .از ایــن رو اســتقرار
چهارچــوب حاكمیــت فنــاوری اطالعــات در
ســازمانها قبــل از هــر كاری بایــد مــورد
حسابرســی قــرار گیــرد تــا از هــدر رفتــن
منابــع ســازمان جلوگیــری شــود .بدیهــی
اســت هــر چقــدر ابعــاد ســازمان ،بزرگتــر
باشــد ،الــزام اســتقرارچهارچــوب حاكمیــت
فنــاوری اطالعــات اهمیــت بیشــتری پیــدا
میكنــد .
نظــارت ،یــک قســمت جداناشــدنی از کنتــرل
داخلــی اثربخــش اســت (کــوزو.)2004 ،
بنابرایــن ،نظــارت منظــم کنتــرل امنیــت
اطالعــات میتوانــد اثربخشــی کلــی برنامــۀ
امنیــت اطالعاتــی ســازمان را ارتقــا دهــد.
اگرچــه نظــارت بــر کنتــرل امنیــت اطالعــات
میتوانــد وجــود داشــته باشــد و معمــوالً
هســت ا ّمــا انجــام آن توســط بخــش امنیــت
اطالعــات ،اگــر بــا اســتفاده از نتایــح بررســی
حسابرســی داخلــی همــراه شــود ،منافــع
بیشــتری بــه بــار خواهــد آورد .بــا ایــن حــال
منافــع بازخــورد مســتقل بــه ســطح دانــش
حسابرســان داخلــی از فنــاوری اطالعــات،
نگــرش آنهــا بــه همــکاری بــا کارکنــان بخش

امنیــت اطالعــات (نقــش پلیــس در مقابــل
مشــاور امیــن) ،حمایــت مدیریــت از همــکاری
بیــن حسابرســی داخلــی و امنیــت اطالعــات و
خصوصیــات ســازمانی ماننــد الزامــات انطبــاق
بــا مقــررات و کانالهــای ارتباطــی رســمی
بســتگی دارد.
پینوشتها:

1-Committee of Sponsoring
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7- Enron
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9- Wallace
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