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ارزیابی مؤثر ریسک فناوری 
اطالعات و برنامه ریزی
حسابرسی داخلی

  ترجمه: شاهرخ شهرابی1  و مژده درخشان2 

مالحظات فناوری اطالعات در حسابرسی داخلی:

مقدمه
در شــرایطی که عملیات و جنبه های مختلف بیشترکســب وکارها می رود تا با فناوری اطالعات درهم تنیده 
شــود، شناســایی و رهگیری ریســک فناوری اطالعات به تنهایی تبدیل به یکی از مهم ترین وظایف ذی نفعان 
هر ســازمان شــده اســت. در حال حاضر، نگاه ویژه به فناوری اطالعات برای کســب اطمینان از پیگیری سریع 

مشکالت و واکنش به آن ها در مرکز توجه هر سازمان پیشرو قرار دارد. 
چشــم انداز نامطمئــن اقتصــاد که به واســطه ی فناوری های پیشــرفته ای ماننــد رایانش ابری، شــبکه های 
اجتماعی، و ابزارک های همراه پیچیده تر نیز شده است، می تواند اطمینان بخشی حسابرسی داخلی فناوری 
اطالعات را برای مدیرانی که پیش از این، به دلیل گسترش فشارهای کسب کار ناشی از کاهش حاشیه سود، 

را به چالش بکشد. 
بــه عــالوه، مدنظــر قــرار دادن مدیریــت تــداوم فعالیت ســازمان، امنیت اطالعــات، رعایت قوانیــن مراجع 
قانون گذار، و به اجرا گذاردن برنامه های پیچیده ی کســب وکار می تواند منجر به کاهش شــفافیت و محدود 
کــردن توانایــی ســازمان بــرای شناســایی و رهگیــری ریســک ها و در نهایــت رشــد آن شــود. به رغــم رویه های 
ســخت گیرانه ی فرآینــد ارزیابــی ریســک، رهبران حرفــه اغلب با ســوال هایی قدیمی روبه رو هســتند: »ما چه 
چیــزی را نادیــده گرفته ایــم؟ کــدام یــک از انواع حسابرســی ، بهتر ریســک ها را شناســایی می کننــد؟ ما به چه 
ســوال های احتمالــی مطــرح شــده توســط کمیته ی حسابرســی درباره ی این کــه چگونه یک ریســک خاص را 

رهگیری می کنیم باید پاسخ دهیم؟«
برای کمک به بهبود شــفافیت در شناســایی ریســک ها، این مقاله که تلخیص و بررســی رهنمود حرفه ای 
منتشــر شــده توسط موسسه حسابرسی ارنســت اند یانگ )2013( با عنواِن »مالحظات فناوری اطالعات در 
حسابرســی داخلــی: ارزیابی موثر ریســک فنــاوری اطالعات و برنامه ریزی حسابرســی داخلی« اســت، عوامل 
کلیــدی مرتبــط بــا فنــاوری اطالعات را در حسابرســی داخلی مورد بررســی قــرار می دهد. اطــالع از این عوامل، 
طرح و به اشــتراک گذاردن آن با دریافت کنندگان خدمات حسابرســی داخلی و تدوین برنامه ی اســتراتژیک 
برای رهگیری تمامی ریســک ها تا حدی ســاده اســت، اما هنوز گام های مهمی باید برداشــته شود تا از صحت 
انجــام حسابرســی داخلی فنــاوری اطالعات اطمینان معقولی به دســت آید. حسابرســان داخلــی می توانند از 
این عوامل در شناســایی ریســک های مترتب بر ســازوکار فناوری اطالعات مشتریان خود استفاده و برنامه ی 
استراتژیک خود را برای پیگیری این ریسک ها و در نهایت، واکنش مناسب به آن ها، به مشتریان ارائه کنند.
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ارزیابــی  در  اطمینــان  و  کیفیــت  افزایــش 
ریسک حسابرسی فناوری اطالعات

حسابرســی  موسســه ی  اخیــر  تحقیــق 
ارنســت اند یانــگ )2013( با عنــوان »تبدیل 
چگونــه  خروجــی:  نتایــج  بــه  ریســک ها 
ســازمان های پیــش رو از مدیریت ریســک به 
عنــوان عامل محــرک عملکرد بهتر اســتفاده 
دســت یابی  کــه  داد  نشــان  می کننــد3؟« 
ســازمان بــه نتایــج مــورد نظــر در نتیجــه ی 
مدیریــت صحیح ریســک ها به ســه موضوع 

به هم پیوسته مرتبط است:
کاهــش  روی  بــر  ســازمان ها  از  برخــی   .1
ریســک تمامی بخش های تجاری خود تمرکز 

می کنند؛
2. برخــی دیگــر، تمرکز خود 
کاهــش  یعنــی  کارآیــی،  بــه  را 
کنتــرل  هزینه هــای  یکپارچــه ی 

ریسک معطوف می کنند؛
در  مانــده  باقــی  گــروه   .3
آفرینــی،  ارزش  جســت وجوی 
به اســتفاده ی ترکیبــی از هر دو 
روش کاهــش ریســک و کاهش 
هزینه های کنترل ریسک اقدام 

می کنند.
افزایــش ســطح اطمینان در 
فرآینــد ارزیابــی ریســک یکــی از 
اساســی ترین راه هــای تمرکز بر 

کاهــش یکپارچه ریســک واحدهــای تجاری و 
اندازه گیری میزان تالش هــا، منابع مورد نیاز، 
و شناســایی حوزه هایــی ریســکی اســت کــه 
ارزش افــزوده می آفریننــد. در یک ســناریوی 
از  ســریع تر  می تواننــد  ریســک ها  بدبینانــه، 
تــوان ســازمان بــرای پوشــش آن ها گســترش 
یابنــد. بــه دالیــل ذیــل، ســازمان ها نیازمنــد 
توانایی شناسایی و رهگیری دقیق حوزه های 

ریسک و واکنش سریع به آن هستند:
1. درک چرایی وقوع ریسک؛

2. روش های متفاوت بررسی ریسک هایی 
اهــداف  بــه  ســازمان  دســتیابی  بــرای  کــه 
ماموریت خود باید مورد توجه قرار گیرد؛

3. ارزیابــی اثربخــش ریســک در مقابــل 

بــه  پاســخ گویی  و  کســب وکار  شــرایط 
ذی نفعان؛ و

4. تشــریح اثربخشــی ســازوکار مدیریــت 
ریســک بــرای ســرمایه گذاران، تحلیل گران، و 

نهادهای ناظر قانونی.
ســازمان ها  از  بســیاری  کــه  آن روی  از 
مالحظــات خــود را در فرآیندهای حسابرســی 
داخلی می گنجانند، مدیران نیازمند درک این 
موضوع هســتند که کدام یک از سازوکارهای 
فنــاوری اطالعــات در برنامه هــای حسابرســی 
روش هــای  شــامل  ضروری شــان  داخلــی 
به کارگرفته شــده در ارزیابی ریســک فناوری 
پیــش روِی  چالش هــای  برابــر  در  اطالعــات 

ســازمان و ارزیابی هــای دیگــر مــورد نیــاز، در 
مرکز توجه قرار گرفته است.

امنیت اطالعات
بــر  اطالعــات  امنیــت  ســنتی  مدل هــای 
در  امــا  اســت.  متمرکــز  خارجــی  حمــالت 
حقیقت، به همان اندازه ی تهدیدات بیرونی، 
تهدیداتــی از درون متوجــه ســازمان اســت. 
فنــاوری ابزارک هــای همراه، محاســبات ابری، 
خــراب کار  کارکنــان  و  اجتماعــی،  رســانه های 
بی شــماری  تهدیــدات  از  نمونــه ای  تنهــا 
هســتند که ســازمان از درون با آن هــا روبه رو 
اســت. متخصصــان امنیــت اطالعــات اغلــب 
ادعــا می کننــد کــه به انــدازه ای مشــغول رفع 

بــرای  فرصتــی  کــه  هســتند  آنــی  نگرانی هــای 
توجــه بــه مشــکالت و ریســک های در کمین 
ندارنــد. برای دســت یابی به امــکان حفاظت 
و  اطالعــات  امنیــت  گروه هــای  اطالعــات،  از 
گروه هــای تجــاری ســازمان باید ایــن موضوع 
را درک کننــد کــه اطالعــات همــواره در داخل 
یا خارج ســازمان ذخیره و نگهداری می شود. 
شــناخت این موضوع که ســازمان چه چیزی 
بــه مثابــه مهم تریــن  را طبقه بنــدی می کنــد 
اطالعاتــی اســت کــه در برنامــه ی حفاظــت از 
کــدام  می کنــد  مشــخص  ســازمان  اطالعــات 
بخش در معرض آسیب بیشتری قرار دارد.
بــا  کــه  اســت  ســال ها  ســازمان ها  اگرچــه 
رو بــه رو  ســایبری  حمــالت 
هســتند، امــا بســیاری در زمــان 
حاضــر خــود را هــدف تالش هــا 
و حمــالت پی درپــی و پیچیــده 
یافته انــد. ایــن حمــالت معموال 
یــک هــدف واحــد متمرکــز  بــر 
بوده و اغلب تــا زمانی که هدف 
حمله کننــدگان محقــق نشــود، 
ادامه می یابد. این افراد اغلب از 
خود نشانه های بسیار کمی باقی 
می گذارنــد زیــرا ســازوکار خود را 
بــه گونــه ای ســامان داده اند که 
بــه اطالعــات  بــرای دســت یابی 
مخفــی  محرمانــه  و  حســاس 
بماننــد. بر طبــق نتایج تحقیقات موسســه ی 
بزرگ تریــن  یانــگ،  انــد  ارنســت  حسابرســی 
بــر اطالعــات فشــرده ی  ایــن حــوزه،  ریســک 
سازمان های مرتبط است که دارایی های فکری 

در اقتصادهای نوظهور دارند.
بیشــتر ســازمان ها تا زمانی کــه در معرض 
اتخــاذ  فکــر  بــه  نگرفته انــد،  قــرار  ریســک 
نمی افتنــد.  واکنــش  صحیــح  راه کارهــای 
 )1( شــماره ی  نــگاره ی  در  کــه  همان گونــه 
داخلــی  حسابرســی  اســت،  شــده  تشــریح 
فنــاوری اطالعــات می توانــد نقشــی کلیــد در 
ارزیابــی اســتراتژی امنیــت اطالعات ســازمان، 
برنامه ی پشتیبان، و همکاری برای بهبود سح 

کنترل ها داشته باشد.

مدل های سنتی 
امنیت اطالعات 
بر حمالت خارجی 
متمرکز است. اما 
در حقیقت، به 
همان اندازه ی 
تهدیدات 
بیرونی، 
تهدیداتی از 
درون متوجه 
سازمان 
است. فناوری 
ابزارک های 
همراه، محاسبات 
ابری، رسانه های 
اجتماعی، و 
کارکنان خراب کار 
تنها نمونه ای 
از تهدیدات 
بی شماری 
هستند
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برنامه ی مدیریت تداوم کسب وکار
از زمانــی کــه ســازمان ها از لحــاظ انــدازه و 
پیچیدگــی فرآیندهــا رو بــه گســترش نهادند، 
تاثیــر عدم دسترســی به منابع مــورد نیاز به 
طــور چشــم گیری افزایش یافــت. رویدادها و 
بالهای طبیعی و از بین رفتن زیرســاخت های 
فناوری نیار به ایجاد و گسترش یک برنامه ی 
اثربخش برای تداوم فعالیت سازمان را بیش 
رویدادهــای  اســت.  داده  افزایــش  پیــش  از 
هولنــاک ماننــد زلزلــه و ســونامی ســال 2011 
بــه  ســازمان ها  در  را  بزرگــی  تغییــرات  ژاپــن 
وجــود آورده و آن هــا را کوچک تــر از گذشــته، 
کــم اثرتــر در صحنــه ی رقابت و اغلــب ناتوان 
کــرده اســت؛ و ایــن ســوال را بــرای مدیــران 
بــه وجــود مــی آورد که آیــا آن هــا می توانند در 
مقابل چنین شــرایطی واکنش مناسب نشان 
کننــد؟  بنــا  را دوبــاره  و ســازمان خــود  داده 
چنیــن مشــکالت بزرگــی بــه همــان انــدازه ی 
کســب وکارها  رهبــران  کوچک تــر،  مشــکالت 
را ترغیــب کرده اســت تــا برای دســت یابی به 
بهتریــن نتیجه تــالش کنند؛ اما در عین حال، 
انتظــار بدتریــن رویدادهــا را نیــز بــا توجه به 
یــک برنامه ی »مدیریــت تدام کســب وکار4 « 

داشته باشند. 
کســب وکار  تــداوم  مدیریــت  برنامــه ی 
اثربخــش در نتیجه ی میــزان اهمیت آن برای 
ســازمان حاصــل می شــود. شــرایط اقتصــاد 
جهانــی بــه گونــه ای اســت کــه هــر اشــتباهی 
بــه کاهــش حاشــیه ســود می شــود.  منجــر 
ســازمان هایی کــه قبــال از بالیــای بــزرگ جــان 
ســالم بــه در برده انــد یــا تنهــا بــا اخــالل در 
فعالیت هــای خــود مواجــه شــده اند، اکنــون 
مشــابه  رویدادهــای  آســتانه ی  در  را  خــود 
برنامــه  کــه  دریافته انــد  مدیــران  می بیننــد. 
مدیریــت اثربخــش تداوم کســب وکار شــاید 
تنهــا مرز باریک میان پذیــرش اخاللی کوچک 

در کسب وکار و ورشکستگی کامل باشد.
برنامــه ی مدیریت تداوم کســب وکار باید 
تالشــی گسترده و یکپارچه باشد، در حقیقت 
امــا ایــن فنــاوری اطالعــات اســت کــه نیازمند 
برنامه ریــزی بــرای از ســر گیــری فعالیت هــای 
حیاتی بوده و از سویی نیز به عنوان تسهیل 
سیســتم های  می کنــد.  عمــل  آن  کننــده ی 
فنــاوری اطالعات و رویه های بازیابی اطالعات 
پس از وقــوع رویدادهای نامطلــوب زیربنای 
یک نقشــه ی جامع مدیریت تــداوم فعالیت 

اســت. در نتیجه، حسابرســی داخلی فناوری 
اطالعــات در جایــگاه مناســبی بــرای ارزیابــی 
گســتره ی رویه های مدیریت تدام کسب وکار 

قرار دارد.

ابزارهای همراه
ابزارهــای محاســبه ی قابــل حمــل ماننــد 
لپ تــاپ، تبلــت، و گوشــی های هوشــمند کــه 
اســتفاده  گســترده  طــور  بــه  مــا  اطــراف  در 
می شــوند، بــه افــراد اجــازه می دهنــد تــا بــه 
اطالعــات تجــاری دسترســی داشــته و آن هــا 
را از هــر نقطــه و در هــر زمانی تبــادل کنند. با 
رشــد ظرفیــت ابزارهــای همــراه و متعاقب آن 
ســازگاری مصرف کنندگان با آن ها، این ابزارها 
بــه بخشــی جدایی ناپذیــر از امکانــات انجام 
وظایــف ســازمانی تبدیــل شــده اند. افزایش 
تقاضــا بــرای اســتفاده از ایــن ابزارهــا توســط 
نیروی کار منجر به تغییر ســازوکار پشــتیبانی 
و حفاظت از چرخه ی اطالعات در ســازمان ها 
شــده اســت. بــا پیشــرفت فنــاوری اطالعات، 
از جملــه  بــا چالش هــای جدیــد  ســازمان ها 

موارد زیر روبه رو می شوند.
• امــکان بالقوه ی از دســت دادن یا خروج 

برنامه ی 
مدیریت 

تداوم 
کسب وکار 

باید تالشی 
گسترده 

و یکپارچه 
باشد، در 

حقیقت اما 
این فناوری 

اطالعات 
است که 
نیازمند 

برنامه ریزی 
برای از 

سر گیری 
فعالیت های 
حیاتی بوده 
و از سویی 

نیز به عنوان 
تسهیل 

کننده ی آن 
عمل می کند

مالحظات کلیدی حسابرسی داخلی فناوری اطالعاتحسابرسی هایی که تاثیر گذارند

از  حفاظت  برنامه  ارزیابی  اطالعات.  از  حفاظت  برنامه ی  ارزیابی 
ارزیابی  آموزش،  و  آگاهی بخشی  استراتژی،  شامِل  سازمان  اطالعات 
سطوح آسیب پذیری، مدل های پیش بینی تهدیدات احتمالی، نظارت، 

کشف و واکنش به ریسک، سطح فناوری در اختیار، و گزارشگری.

 آیا برنامه ی حفاظت از اطالعات، جامع است؟
آیا حفاظت از اطالعات در سراسر سازمان مورد توجه قرار می گیرد یا این کار تنها 

وظیفه ی واحد فناوری اطالعات است؟

سازمان تا چه اندازه تهدیدات را ارزیابی و در جهت کاهش آن ها اقدام می کند؟

برنامه ی  آسیب پذیری.  سطح  و  تهدید  مدیریت  برنامه ی  ارزیابی 
مدیریت تهدید و آسیب پذیری سازمان شامِل تهدیدات هوشمند، 
اقدام  برنامه ریزِی  و  واکنش،  اصالح،  کشف،  آسیب پذیری،  تعریف 

متقابل. 

عدم امکان واکنش یا استخدام و استقرار در کوتاه مدت
 آیا برنامه ی مدیریت تهدید و آسیب پذیری، جامع است؟

 آیا این برنامه در راستای استراتژی تجاری و اشتهای ریسک سازمان است؟
 آیا اجزای برنامه ی مدیریت تهدید و آسیب پذیری به همان خوبی هماهنگی با 

سایر وظایف فناوری اطالعات و امنیت با یک دیگر نیز تناسب دارند؟

مناسب  رهگیری  و  شناسایی  از  اطمینان  کسب  جهت  موجود  فرآیندهای  آیا   
مشکالت و اصالح آن ها به طور اثربخش انجام می شود؟

ارزیابی آسیب پذیری. ترتیب اجرای یک حمله  و نفوذ و بررسی آن.
این نفوذ ساختگی نباید تنها به بررسی سطح آسیب پذیری اکتفا کند. 
امروزه یک نفوذ مبتنی بر ریسک و هدف محور برای ارزیابی کفایت 
توان سازمان برای شناسایی و پاسخ به تهدیدات مورد توجه قرار 

گرفته است.

چه سازوکارهایی برای رفع نگرانی سازمان نسبت به حمالت پیچیده وجود دارد؟
نقاط آسیب پذیر کدام اند و آیا امکان سو استفاده از آن ها شناسایی شده و مورد 

بررسی قرار گرفته است؟

واکنش  آن  به  نفوذ  یک  از شناسایی  پس  تا سازمان  می کشد  چه مدت طول 
نشان دهد؟

نگاره ی شماره ی )1( 
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اطالعات بااهمیت تجاری؛
وســیعی  طیــف  امنیتــی  چالش هــای   •
عامــل،  سیســتم های  دســتگاه ها،  از 
آســیب پذیری  و  نرم افزاهــا،  محدودیت هــای 

آن ها؛
• گــم شــدن یــا ســرقت ابزارهــای همــراه 

کوچک؛
• رعایــت قوانین حریم خصوصِی دولتی و 

بین المللــی کــه در حوزه های گوناگون بســیار 
متفــاوت هســتند و ممکــن اســت کارکنان در 
ســفرهای خود به همراه ایــن ابزارها با موانع 

قانونی مواجه شوند؛
• مشــکالت تعریــف مــرز معیــن پیرامون 
حفــظ حریــم خصوصــی افــراد و نظــارت بــر 
استفاده شخصی یا کاری از ابزارهای سازمان.
اطالعــات  فنــاوری  داخلــی  حسابرســی 

نیازمنــد کســب اطالعات صحیح از اســتراتژی 
بــا  متناســب  همــراه،  ابزارهــای  از  اســتفاده 
سرعت رشد و جشــم انداز آن است. ارزیابی 
ریســک و مدنظر قرار دادن حسابرســی های 
مطــرح شــده در نــگاره ی شــماره ی )3( بــه 
حسابرســی داخلــی کمــک خواهــد کــرد تــا با 
شناســایی  ریســک های  صحیــح  مدیریــت 

شده، برای سازمان ارزش آفرینی کند.

مالحظات کلیدی حسابرسی داخلی فناوری اطالعاتحسابرسی هایی که تاثیر گذارند

ارزیابی  حسابرسی.  راهبری  و  کسب وکار  تداوم  برنامه ی  یکپارچگی 
راهبری،  برنامه ی  تداوم کسب وکار سازمان شامل  برنامه ی  سراسری 
بر  مؤثر  عوامل  تحلیل  و  تجزیه   ریسک،  ارزیابی های  سیاست ها، 
کسب وکار، ارزیابی خرده فروشان/اشخاص ثالث، استراتژی/نقشه ی 

راه، آزمون، نگهداری، تغییر در مدیریت، و آموزش/آگاهی-بخشی.

  آیا یک برنامه ی جامع تداوم کسب وکار در سازمان وجود دارد؟
  این برنامه در مقایسه با رویه های نوین چگونه است؟

  آیا این برنامه از قبل مورد آزمون واقع شده است؟

نامطلوب.  رویداد  وقوع  از  بازیابی سیستم ها پس  توان  حسابرسی 
ارزیابی توان فناوری اطالعات برای بازیابی مؤثر سیستم ها و بازگشت 

به عملکرد عادی در شرایط وقوع رویداد.

  آیا طرح بازیابی سیستم ها متناسب با نقشه ی کلی تداوم کسب وکار است؟
  آیا نتایج آزمون برنامه ها اطمینانی از بازیابی مؤثر سیستم ها به دست داده است؟
  آیا تمامی سیستم های حیاتی سازمان در این طرح در نظر گرفته شده اند؟ آیا 

سیستم های حیاتی به خوبی تعریف و شناسایی شده اند؟

بحران  مدیریت  برنامه های  بازبینی  بحران.  مدیریت  حسابرسی 
دارایی ها،  از  حفاظت  سراسری،  استراتژی/برنامه ی  شامل  سازمان 
آزمون،  عمومی،  روابط  اطالع-رسانی،  روش های  کارکنان،  امنیت 

نگهداری، تغییر مدیریت، و آموزش/آگاهی بخشی. 

  آیا برنامه ی مدیریت بحران هم راستا با نقشه ی کلی تداوم کسب وکار است؟
  آیا برنامه ی تهیه شده به قدر کافی جامع است و وظایف اصلی سازمان را به 

درستی در بر می گیرد؟

  آیا این برنامه به خوبی در سطح سازمان به اطالع همه ی کارکنان رسیده است؟

نگاره ی شماره ی )2(

مالحظات کلیدی حسابرسی داخلی فناوری اطالعاتحسابرسی هایی که تاثیر گذارند

بررسی فنی ابزارهای همراه. شناسایی ریسک های مترتب بر استفاده 
از ابزارهای همراه و آسیب پذیری آن ها.

معماری  اعتماد،  قابل  مشتریان  ارزیابی  شامل  باید  حسابرسی 
گم  همراه  ابزارهای  مدیریت  سیاست ها،  اجرای  مناسب،  شبکه ی 
منظر  از  شبکه  آسیب پذیری  سطح  شناسایی  و  شده،  سرقت  یا 

دسترسی و سیاست های فنی باشد. 

 سازوکار استفاده از ابزارهای شخصی در سازمان چگونه است؟
 آیا استراتژی صحیحی درباره ی رویه ها/ابزارها وجود دارد و اجرا می شود؟

 آیا ابزارهای همراه،  با حفظ ثبات رویه مدیریت می شوند؟
 آیا ویژگی های فنی ابزارها مطابق با سیاست های سازمان است؟

 ابزارهای گم یا سرقت شده چگونه مدیریت می شوند؟
 چه آسیب هایی از این منظر بر سازمان مترتب است و آن ها چگونه مدیریت 

می شوند؟

این  حسابرسی  همراه.  ابزارهای  نرم افزارهای  سیاه  جعبه ی  ارزیابی 
سیستمی  بررسی  است.  استراتژی ها  تقریبی  بررسی  شامل  مرحله 
به  نتایج  تایید دستی  و  استفاده  مورد  ابزارهای  آسیب پذیری  سطح 
دست آمده. باید تالش شود تا آسیب پذیری نرم افزارهای تحت وب 

نیز به خوبی بررسی شود.  

  از وقوع چه آسیب هایی به طور موفقیت آمیز پیش گیری می-شود؟
آسیب های  به  چگونه  می گیرد،  قرار  نفوذ/حمله  معرض  در  سازمان  وقتی   

شناسایی شده واکنش نشان داده می شود؟

ارزیابی جعبه ی خاکستری نرم افزاهای ابزارهای همراه. ترکیب بازبینی 
با  جعبه(  آزمون  از  استفاده  )با  سنتی  صورت  به  نرم افزار  کدهای 
روش های آزمون تقریبی )جعبه ی سیاه( حوزه های حیاتی عملیاتی و 

عالئم متداول رویه های کدنویسی ضعیف را شناسایی می کند. 

در  استفاده  مورد  همراه  ابزاری های  نرم افزارهای  کدنویسی  از  حجمی  چه   
سازمان انجام شده است؟

  این کدها در معرض چه آسیب هایی قرار داند؟

نگاره ی شماره ی )3(
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فناوری ابر و رایانش ابری
سازمان های زیادی امروزه به دنبال استفاده 
از فناوری رایانش ابری5 برای افزایش اثربخشی 
و نوآوری در سازوکار فناوری اطالعات، عملیات  
و  عملیاتــی،  انعطاف پذیــری  درون ســازمانی، 
ایجــاد مزیــت رقابتی هســتند. اســتفاده از این 
فنــاوری زمانــی آغــاز شــد کــه ســازمان ها دیگر 
تمایلــی بــرای ســاخت و نگهــداری از امکانــات 
پیچیده ی فناوری اطالعات نداشــتند. ســرعت 
تکامــل فنــاوری رایانــش ابــری بــه ســازمان ها 
انتخاب هــای متعددی برای بازســازی ســازوکار 
هــر  در  اســت.  داده  خــود  اطالعــات  فنــاوری 
صــورت، بــه ماننــد بیشــتر تغییــرات فنــاوری، 
رایانش ابری با چالش ها و ریسک هایی مواجه 
اســت کــه اغلــب نادیــده گرفتــه شــده و یــا به 
طــور کامل درک نمی شــوند تا ســازمان بتواند 
بــه ســرعت به آن ها واکنش نشــان دهــد. این 

ریسک ها و چالش ها عبارت است از:
• فرآهــم کننــدگان خدمــات رایانــش ابری 

توافق نامه هــای ســطح ارائه خدمــت6 را ارائه 
نمی کننــد؛ در نتیجــه معیــار ســاختار رایانش 

ابری و گسترش آن چالش برانگیر است؛
• اســتانداردهای در حــال تکامــل فناوری 
کار  امــکان  عــدم  ریســک   ابــری  رایانــش 
دهنــدگان  ارائــه  بــا  ســازمان  سیســتم های 

خدمات متفاوت را افزایش می دهد؛
• ریســک قانونی و مراجع تنظیم کننده ی 
مقــررات درباره ی این کــه اطالعات چگونه در 

سازمان به کار گرفته می شوند؛
• ریســک های امنیــت اطالعــات و حریــم 

خصوصی پیرامون اطالعات محرمانه؛
و  ابــری  رایانــش  فنــاوری  بــا  ســازگاری   •

مدیریت تغییر در یک سازمان.
نیازمنــد  اطالعــات  فنــاوری  حسابرســی 
درک چگونگی اســتفاده ی ســازمان از فناوری 
رایانش ابری و ریسک هایی است که به دلیل 
ســازگاری با استراتژی اســتفاده از این فناوری 
در معرض آن قرار دارد. نگاره ی شماره ی )4(

مدیریت ریسک فناوری اطالعات
از آن روی کــه ریســک فنــاوری اطالعــات و 
تهدیــدات مترتــب بــر ایــن حــوزه به ســرعت 
تغییــر کــرده اســت، همــگام بــا افزایــش ایــن 
تفکــر  تغییــر  ســازمان ها  نیازمنــد  ریســک، 
شناســایی  بــه  نســبت  خــود  رویکردهــای  و 
اطالعــات  فنــاوری  ریســک های  رهگیــری  و 
هســتند. امــروزه بیشــتر از هر زمــان دیگری، 
مســائل فناوری اطالعــات از جمله مهم ترین 
دغدغه هــای مدیــران ارشــد اجرایــی، هیــات 
مدیره هــا، کمیته های حسابرســی، مشــاوران 
عمومــی، و مدیــران ریســک در کنــار رهبــران 
حرفــه ی فناوری و امنیت اطالعات و نهادهای 
ناظــر بر رعایت حریم خصوصی برای پیگیری 
و مدیریــت ریســک های مترتــب بــر ســازمان 
جهت اتخــاذ رویکری مناســب و آمادگی برای 
ریســک  مدیریــت  جامــع  برنامــه ی  تدویــن 
در  اثربخــش  و  مناســب  اطالعــات  فنــاوری 
ایــن حــوزه  چرخــه ی مدیریــت ریســک های 

نگاره ی شماره ی )4(

مالحظات کلیدی حسابرسی داخلی فناوری اطالعاتحسابرسی هایی که تاثیر گذارند

استراتژی فناوری رایانش ابری و راهبری حسابرسی. ارزیابی استراتژی 
سازمان برای به کارگیری فناوری رایانش ابری.

و  توسعه  برای  که  کنترل هایی  و  سیاست ها  بودن  مناسب  بررسی 
گرفته اند.  قرار  استفاده  مورد  استراتژی  این  گسترش  از  پشتیبانی 
و سطح  سازمان  کالن  اهداف  با  استراتژی  این  هم راستایی  ارزیابی 

آمادگی برای سازگاری این فناوری با کل فرآیندهای سازمان. 

ابری  رایانش  کنندگان خدمات  تامین  از  استفاده  درباره ی  معینی  استراتژی  آیا 
وجود دارد؟

آیا رویه ها و سیاست های مشخصی برای پیگیری مسائل پیرامون فرآهم کنندگان 
خدمات رایانش ابری وجود دارد؟ آیا این سیاست ها با قوانین، دستورالعمل ها، و 

خط مشی های فناوری اطالعات سازمان هم سویی دارد؟

ارزیابی  خصوصی.  حریم  و  ابری  رایانش  فناوری  امنیت  بررسی 
تامین کنندگان  و دستورالعمل های  اطالعات  امنیت  تامین  رویه های 

خدمات رایانش ابری.
گانه ی  سه  گزارش های  بررسی  شامل  است  ممکن  ارزیابی  این 
امنیت  و حسابرسی  زمنیه  این  در  دهنده7  سازمان  خدمات  کنترل 
اینترنتی  فروشندگان  و/یا  خدمت  ارائه ی  سطح  توافق نامه های 

خدمات باشد.

آیا تاثیر تجاری حرکت به سمت استفاده از خدمات رایانش ابری مورد بررسی 
قرار گرفته اند؟

ابری  رایانش  فناوری  به کارگیری  برای  امنی  پروتکل های  و  گواهی ها  سازمان  آیا 
دارد؟

منعقد  ابری  رایانش  خدمات  ارائه دهندگان  با  مناسبی  حفاظتی  قراردادی  آیا 
شده است؟ 

توانایی  ارزیابی  ابری.  رایانش  خدمات  فرآهم کنندگان  بررسی 
در  قصور  یا  رعایت  درباره ی  ابری  رایانش  خدمات  فرآهم کنندگان 
توافق نامه ی سطح ارائه ی خدمات در قرارداد منعقد شده. حوزه های 
مورد نظر باید شامل فناوری، حقوق، دولت، رعایت قوانین، امنیت 
باید  داخلی  به عالوه، حسابرسی  باشد.  حریم خصوصی  و  اطالعات 
برنامه ی موجود مقابله با احتمال شکست، اشکال در توافق نامه ها ، 
را  خدمت  ارائه  قرارداد  در  مندرج  اقالم  دیگر  و  گسترده،  پشتیبانی 
همانند در دسترس بودن خدمات، وقوع رویدادهای ناگهانی،  ظرفیت 

و گستره ی مدیریت خدمات مورد بررسی قرار دهد. 

 آیا توافق نامه ها ی سطح ارائه ی خدمت، مدیریت اشکاالت، و ارائه ی خدمات 
یکپارچه وجود دارد؟

قبال  در  خود  تعهدات  به  چگونه  ابری  رایانش  خدمات  ارائه دهندگان 
توافق نامه های سطح ارائه ی خدمات عمل کرده یا از آن خودداری می کنند؟ در 

این جا سازمان با چه مشکالتی روبه رو است؟
 آیا سازمان از فرآهم کنندگان خدمات رایانش ابری برون سازمانی که هم توسط 
مورد  تجاری  بخش های  توسط  هم  و  سازمان  داخل  اطالعات  فناوری  واحد 

استفاده قرار می گیرد، خدمات دریافت می کند؟

سازمان های 
زیادی امروزه 

به دنبال 
استفاده از 

فناوری رایانش 
ابری5 برای 

افزایش 
اثربخشی 
و نوآوری 

در سازوکار 
فناوری 

اطالعات، 
عملیات  

درون سازمانی، 
انعطاف پذیری 

عملیاتی، و 
ایجاد مزیت 

رقابتی هستند
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عملکــرد  تــا  اســت  ضــروری  بســیار  اســت. 
ســازورکار فنــاوری اطالعــات به گونه ای باشــد 
که به طور مؤثر پاســخی برای ســوال های زیر 

فرآهم کند:
• آیــا مــی تــوان اســتراتژی های شناســایی، 
فنــاوری  ریســک های  بــر  نظــارت  و  کاهــش 
اطالعات را برای کمیته حسابرسی برشمرد؟
تمامــی  کــه  فهمیــد  می  تــوان  چگونــه   •
ریســک های فناوری اطالعاتی که سازمان را از 
دستیابی به استراتژی ها، اهداف و نوآوری ها 

باز می  دارد، شناسایی شده است؟
• چگونــه می تــوان از اســتمرار و مربــوط 
بــرای  ســازمان  ریســک  چارچــوب  بــودن 
شناســایی ریســک ها بــه منظــور حفاظــت از 

سازمان در برابر مشکالت و خطرات اطمینان 
حاصل کرد؟

ســایر  بهــادار،  اوراق  و  بــورس  کمیتــه 
حسابرســی  کمیته هــای  و  قانون گــذاران 
به طــور کلی تاکید خود را بر مدیریت ریســک 
ذی نفعــان/ داده انــد.  افزایــش  ســازمان ها 
بــر  ســازمان  دارنــد  انتظــار  ســهام داران 
فعالیت هــای مدیریت ریســک تمرکــز کرده و 
مصرف منابع خود را معطوف به حوزه هایی 
کنند که اثرگذاری بیشــتری دارد. حسابرســی 
مدیریــت  فعالیت هــای  بررســی  بــا  داخلــی 
ریســک فنــاوری اطالعات برای کمک به رشــد 
و خلق ارزش در ســازمان وضع شــده اســت. 

نگاره ی شماره ی )5(

ریسک برنامه
پیچیدگی  برنامه با آهنگی ســریع تر از توان 
انطبــاق ســازمان بــا ایــن پیچیدگــی در حــال 
افزایــش اســت. در حالــی  کــه در طــول چنــد 
ســال گذشــته ســازمان ها در مــورد ســرمایه 
گذاری در فناوری اطالعات محتاط شــده اند، 
پرتفوی هــای ســرمایه گذاری در حــال حاضــر 
بــا هدف هم راســتی بــا روند فنــاوری در حال 
ظهــور گســترش می یابنــد. بــا وجــود این کــه 
عظیــم  پروژه هــای  اتمــام  بــرای  ســازمان ها 
فنــاوری اطالعــات خــود تــالش می  کننــد، اکثر 
برنامه هــا طبق بودجه بندی پیش نمی روند؛ 
یــا خیلی  دیر به اتمام می رســند و/یا هرگز به 

اهداف خود دست نمی یابند.

مالحظات کلیدی حسابرسی داخلی فناوری اطالعاتحسابرسی هایی که تاثیر گذارند

ارزیابی استراتژی مدیریت ریسک فناوری اطالعات. ارزیابی چارچوب 
ریسک.  مدیریت  و  ارزیابی  منظور  به  شده  وضع  فرآیندهای  و 
سطح  ارزیابی  و  ریسک  کاهش  برای  شده  انجام  اقدامات  ارزیابی 

پاسخگویی درون فرآیند.

 ریسک های فناوری اطالعات تا چه اندازه شناسایی شده است؟
 چه اقداماتی در خصوص ریسک شناسایی شده صورت گرفته است؟

 آیا فرایند مدیریت ریسک فناوری اطالعات به صورت مستمر پیگیری می شود؟
 آیا برنامه ی ریسک فناوری اطالعات کلیه موارد دربرگیرنده فناوری اطالعات را 

پوشش می دهد؟
 آیا مسوولیت پوشش ریسک به خوبی تعریف شده است؟

 ریسک های فناوری اطالعات چگونه شناسایی، اصالح یا پذیرفته شده اند؟

فناوری  فرآیند های  ارزیابی  اطالعات.  فناوری  راهبری  حسابرسی 
مصوبات  سرمایه،  تخصیص  راهبری  تصمیمات  برای  که  اطالعات 

پروژه و سایر تصمیم گیری های حیاتی به کار گرفته می  شود. 

 آیا فرآیند های فناوری اطالعات موجود رسمی  هستند؟
 برای افزایش قابلیت اعتماد کسب وکار در راهبری فناوری اطالعات چه اقداماتی 

می  تواند انجام شود؟
تمامی  در  آن   الزامات  و  نظر  مورد  اطالعات  فناوری  راهبری  فرآیند های  آیا   

سازوکارها و بسترهای فناوری اطالعات قابل اجراست؟
 آیا منشور رسمی ، دستورات و مسوولیت ها توسط کمیته های راهبری مستند 

و پیگیری می  شود؟

ارزیابی ریسک فناوری اطالعات. مشارکت در ارزیابی ریسک فناوری 
مستقل  داخلی  حسابرسی  ریسک  ارزیابی  مقابل  )در  اطالعات 

فناوری اطالعات(.
را  ریسک های شناسایی شده  به عنوان یک حسابرسی مشاوره ای  
ارزیابی می  کند و بینشی در مورد ساختار فناوری اطالعات به دست 

می  دهد.

 آیا ارزیابی جامع ریسک برای شناسایی تمام  ریسک های فناوری اطالعات انجام 
می شود؟

 آیا فرآیند ارزیابی ریسک فناوری اطالعات اثربخش است؟
 فرآیند چگونه می  تواند بهبود یابد؟

آیا فرصتی برای هماهنگی ارزیابی ریسک حسابرسی داخلی فناوری اطالعات با 
ارزیابی ریسک فناوری اطالعات سازمان وجود دارد؟

ریســک،  راهبــری،  بســته  فناوری/انتخــاب  توانمندســازی 
رعایــت )GRC(8.  ارزیابی اســتفاده جاری ســازمان از نرم افزار 
GRC یــا فراینــد انتخاب نــرم افزار GRC، نگــرش ارزش افزوده 

درخصوص الزامات کسب وکار را فراهم می آورد. 

 چگونه نرم افزار GRC به صورت اثر بخش در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد؟
 چگونه سازمان در استفاده از نرم افزار GRC موجود به تکامل می  رسد؟
 آیا از تمامی  قابلیت های موجود و دردسترس سازمان استفاده می  شود؟

 الزامات کلیدی کسب وکار در استفاده از GRC کدام اند؟
 چه تعداد از راه حل های فناوری  GRCدر سراسر سازمان استفاده می  شود؟ آیا 

فرصتی برای همگرایی راه حل ها وجود دارد؟
از تصمیمات  برای حمایت  به ذی نفعان  ارائه شده   سطح گزارش گری ریسک 

ریسک فناوری اطالعات کدام است؟

نگاره ی شماره ی )5(

پیچیدگی  
برنامه با 
آهنگی 
سریع تر از 
توان انطباق 
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محتاط 
شده اند
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ســرمایه  ســازمان ها  کــه  ایــن  وجــود  بــا 
دانــش  افزایــش  گذاری هــای گســترده ای  در 
و ظرفیت هــای مدیریــت برنامــه و مدیریــت 
پــروژه خــود کرده انــد، امــا ایــن موضــوع در 
میزان موفقیت آن ها قابل مشــاهده نیست. 
عــدم بهبود اغلب به دلیل افزایش پیچیدگی   
انــداز  چشــم  و  کســب وکار  فرآیند هــای  در 
فناوری های در حال ظهور اســت. ســازمان ها 
هنــوز هــم در انطبــاق رویکرد هــای برنامــه ی 
ناموفــق  پیچیدگــی   افزایــش  ایــن  بــا  خــود 
هســتند. تحقیقــات وجــود ارتبــاط قــوی بین 
توانایــی رشــد و بلوغ برنامه، اجــرای برنامه و 
رقابت بازار را پیش بینی کرده اند. حسابرسی 
تاییــد  در  مؤثــر  نقشــی  می  توانــد  داخلــی 
فرآیند های اصلی کــه در برنامه های مدیریت 
وجود دارند و فرآیند ها و کنترل هایی ایفا کند 
کــه به شــکل مناســبی در حال اجرا هســتند. 

نگاره ی شماره ی )6(

مدیریــت دارایی هــای نــرم افزاری/فناوری 
اطالعات

هزینه هــا  کاهــش  بــر  تمرکــز  افزایــش  بــا 
اثربخــش  مدیریــت  جهانــی ،  اقتصــاد  در 
فنــاوری  مدیریــت  و  نرم افــزاری  دارایی  هــای 
کارآتــر  مدیریــت  بــه  می  توانــد  اطالعــات 

موجــودی دارایی های فنــاوری اطالعات منتج 
گــردد و تاثیــر مثبــت بــه ســزایی در کاهــش 
مخارج مرتبط با حق امتیازها داشــته باشــد، 
مدیریــت خدمــات فناوری اطالعــات را بهبود 
بخشــد، ســازوکار مدیریــت ریســک رعایــت 
را ارتقــاء دهــد، و حتــی کارآیی کلــی عملیاتی را 

منجر شود.
رهبران پیشــرو فنــاوری اطالعات و مدیران 
ارشــد اجرایــی فنــاوری دریافته انــد مدیریت 
می توانــد  نرم افــزاری  دارایی هــای  اثربخــش 
باعث ایجاد مزیت رقابتی اســتراتژیک شــود. 
به عنوان مثال، مدیریت اثربخش دارایی ها:
• با رعایت حق امتیازها و اجتناب از جرایم 
مرتبــط، ریســک تعهدات را به طــور بالقوه ای 

کاهش می دهد.
از نقــض ســازوکار حقوقــی  بــا اجتنــاب   •
حــق امتیــاز و خریــد بیش از نیــاز دارایی های 
را  احتمالــی  هزینه هــای  اطالعــات،  فنــاوری 

کاهش می دهد.
• بــه مدیریــت بهتــر اســتفاده از منابــع و 
فرآینــد پرکار اطمینان از رعایت مقررات کمک 

می کند. 
نقــض  بــا  مرتبــط  بالقــوه  ریســک های   •
حــق امتیاز یــا تضاد منافــع با فروشــندگان را 

محدود می کند.

حاضــر  حــال  در  نرم افزارهــا  امتیــاز   حــق 
معمــول  هزینه هــای  از  درصــد   ۲۰ حــدود 
فنــاوری اطالعــات را در بر می گیرد و اســتفاده 
فراگیــر از نرم افزارها هم چنــان رو به افزایش 
اســت. هم راســتا بــا آن، بســیاری از مدیــران 
فنــاوری اطالعــات به این نکته اشــاره می کنند 
کــه فروشــندگان نرم افزارهــا در تالش اند تا از 
وفــاداری مشــتریان اطمینــان حاصــل کننــد. 
مدیــران  اطالعــات،  فنــاوری  پیشــرو  رهبــران 
ارشد اجرایی و سهام داران به طور فزآینده ای 
انتظــار بیشــتری از ســرمایه گذاری های متکی 
 بر عملکرد فناوری اطالعات دارند. این بسیار 
مهم اســت که حسابرســان فنــاوری اطالعات 
از نرم افزار ها، فرآیند ها و کنترل های مدیریت 
اطالعــات درک عمیقــی  فنــاوری  دارایی هــای 
داشــته باشــند. ایــن مســاله فقــط در مــورد 
مدیریت هزینه نیســت. فرآیندهای مدیریت 
دارایــی فنــاوری اطالعــات قــوی بر ایــن موارد 

تاثیر می گذارد:
اطالعــات.  فنــاوری  خدمــات  مدیریــت   •
بــرای  اطالعــات  فنــاوری  دارایــی  مدیریــت 
مکان یابی، جایگزینی و کنارگذاری دارایی  های 

موجود ضروری است.
• امنیت اطالعات. بدون داشــتن تصویری 
شــفاف از موجودی نرم افزارهــا و دارایی های 

مالحظات کلیدی حسابرسی داخلی فناوری اطالعاتحسابرسی هایی که تاثیر گذارند

حسابرسی روش مدیریت پروژه. ارزیابی طراحی فرآیند ها و کنترل ها 
برای مدیریت پروژه به نسبت شیوه های پیشرو.

 آیا فرآیند ها برای آن که پروژه ها به موقع، با بودجه از پیش تعیین شده و منابع 
مشخص به اتمام برساند، مناسب هستند؟

 آیا کنترل هایی برای اندازه گیری منافع حاصل به نسبت منافع مورد نظر پس از 
تکمیل پروژه وجود دارد؟

ریسک  پر  حوزه های  ارزیابی  برنامه.  و  پروژه  اجرای  حسابرسی 
کسب وکار،  ثالث،تغییر  قرارداد شخص  )مثال  برنامه ها  در  مشترک 
حسابرسی  این  خروجی های  داده ها(.  انتقال  آزمون،  استراتژی 
ریسک  پر  حوزه های  که  می  کند  فرآهم  مدیریت  برای  اطمینانی 

مستقال بررسی  شده و با شیوه پیشرو بازبینی شده است. 

 آیا اصول مدیریت پروژه/برنامه به درستی  به کار گرفته می شود؟
 در زمان اجرای پروژه ها چه کارهایی صورت گرفته است؟

 ریسک پروژه چگونه ارزیابی و مدیریت شده است؟

برای  برنامه ها  و  پروژه ها  استراتژی،  بررسی  پرتفوی.  ریسک  بررسی 
ارزیابی هم راستایی آن ها.

ارزش  افزایش  برای  پروژه  پرتفوی  اولویت بندی  ارزیابی  بررسی  این 
فرآیند های  آیا  می دهد.*  نشان  را  پرتفو  تغییرات  ریسک  کاهش  و 
استراتژی های سازمان  با  برنامه ها  و  پروژه ها  راهبری که نشان دهد 

هم راستا هستند، وجود دارد؟

آیا فرآیند های راهبری که نشان دهد پروژه ها و برنامه ها با استراتژی های سازمان 
هم راستا هستند، وجود دارد؟

 در هنگام تغییر اهداف سازمان، پرتفوی چگونه مدیریت شده است؟

نگاره ی شماره ی )6(
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ارزیابــی  و  اولویت بنــدی  اطالعــات،  فنــاوری 
ایــن دارایی هــای  بــا  امنیتــی مرتبــط  ریســک 

مشکل خواهد بود.
• مدیریــت قــرارداد فنــاوری اطالعــات. در 
صــورت فقدان مدیریت مؤثر بــر دارایی های 
قراردادهــای  ســازمان،  اطالعــات  فنــاوری 
منعقد شــده با فروشــندگان قابل شناسایی 
نخواهد بود؛ خــواه در مدیریت آن دارایی ها 
از رویه هــای مؤثــر مدیریــت هزینه اســتفاده 
شــده یــا شــرایط به گونــه ای رقــم بخــورد که 
امکان وقوع هر نوع تخلف از قرار داد وجود 

داشته باشد. نگاره ی شماره ی )7(

مدیریت ریسک رسانه های اجتماعی
کــه  اجتماعــی  رســانه  های  عناصــر 
فرصت هــای متعــددی را بــرای گســترش نــام 
تجــاری کســب وکارها فرآهــم می  کننــد، اغلب 
همــان عناصری هســتند کــه ریســک فناوری 
اطالعات را به وجود می آورند. همانند ماهیت 
بدون مرز رســانه های اجتماعی، ریســک های 
مختلــف در حیطه رســانه  اجتماعی می  تواند 

توســط عملکرد چندگانه واحدهای سازمانی 
در یک زمان ایجاد شــود و  آن ها را برای درک 
چگونگــی ، زمــان و مــکان به کارگیــری فنــاوری 
اطالعــات یــا پوشــاندن شــکاف های ریســک 
بــه چالــش   کشــد. روابــط حقوقــی، رعایتــی، 
نظارتــی، عملیاتــی و عمومی در باالی لیســت 
مرتبــط  اجتماعــی  رســانه های  ریســک های 
بــا فنــاوری اطالعــات هســتند کــه در نهایــت 
مشــتریان،  فرســایش  بــه  منجــر  می  تواننــد 
ســهم بــازار و درآمد شــوند. به عنــوان مثال، 
در بســیاری از ســایت های محبــوب )توییتر، 
فیســبوک و لینکدیــن( کاربران قادر هســتند 
برای سازمان نمایه ایجاد کنند و به نمایندگی  
رســانه های  کانــال   طریــق  از  ســازمان  از 
اجتماعی، ارتباط برقرار کنند. این موضوع به 
دلیــل ارســال پیام هــای متعدد بــه مخاطبان 
رویه هــای  و  سیاســت ها  ارائــه ی  و  گســترده 
ایجــاد ســردرگمی  مختلــف می توانــد ســبب 
مشــتریان شود. از دیگر ریســک های مترتب 
بر این حوزه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• فــاش شــدن ســهوی اطالعات حســاس 

ســازمان توســط کارمنــدان عضو رســانه  های 
اجتماعی.

• »مهندســی مجــدد« اطالعــات محرمانه 
بــه  ورود  اطالعــات  )ماننــد  هکرهــا  توســط 
سیســتم و رمــز عبــور( بــر اســاس اطالعــات 
به دست آمده از مطالب نوشته شده توسط 

کارمندان در رسانه  های اجتماعی.
برنامه هــای  از  کارکنــان  اســتفاده  ســو   •

کاربردی اجتماعی در حین کار.
• هک شدن، جعلی بودن و/یا درمعرض 
تویتــر  و  فیســبوک  خطربــودن صفحه هــای 
ســازمان، مدیــران اجرایــی یــا حســاب فردی 

اشخاص.
• تعدد سیســتم های عامل که دسترســی 
 بیشــتری بــرای ویروس هــا، بدافزارهــا، تزریق 
توســط  وب  صفحــات  در  مخــرب  کدهــای 
هکرهــا و ســرقت اطالعــات حســاس فرآهــم 

می کند.
• خدشه وارد کردن به نام تجاری یا اعتبار 
ســازمان در اثر انتشار مطالب منفی ، شرم آور 
و در برخی موارد، با محتوای مجرمانه توسط 

مالحظات کلیدی حسابرسی داخلی فناوری اطالعاتحسابرسی هایی که تاثیر گذارند

فناوری  و  نرم افزاری  دارایی  مدیریت  کنترل  و  فرآیند  حسابرسی 
فناوری  کنترل های  و  فرآیند ها  اثربخشی  و  طراحی  ارزیابِی  اطالعات. 
فناوری  و  افزاری  نرم  دارایی های  مدیریت  با  رابطه  در  که  اطالعاتی 

اطالعات استقرار یافته است. 
بررسی تاثیر این فرآیندها بر فرآیندهای فناوری اطالعات مرتبط با آن 
از قبیل مدیریت خدمات فناوری اطالعات، مدیریت قرارداد فناوری 

اطالعات و امنیت اطالعات. 

 آیا رویکرد جامعی برای مدیریت نرم افزار و دارایی فناوری اطالعات وحود دارد؟
 هزینه های حق امتیاز نرم افزار چگونه مدیریت می شود؟

در  اطالعات  فناوری  و  افزاری  نرم  دارایی  مدیریت  برای  فناورانه ای  راه کار  آیا 
پشتیبانی این فرآیندها وجود دارد؟ اگر نه، آیا باید وجود داشته باشد؟

نرم  امتیاز  حق  توافق نامه  بررسی  افزار.  نرم  امتیاز  حق  بازنگری 
افزارهای مهم )نظیر نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی9( و ارزیابی 
اثربخشی فرآیند مدیریت دارایی نرم افزار فناوری اطالعات در عمل 
در  اطالعات  فناوری  ساخت های  زیر  مدیریت  برای  که  افزاری  )نرم 
سازمان به کار گرفته می شود(. ارزیابی فرصت های کاهش هزینه در 

اثر بهبود مدیریت حق امتیاز نرم افزارها.

در  قبال  که  قرارداد هایی  مفاد  نسبت  به  افزار  نرم  از  استفاده   به  توجه  با    
درمورد  مجدد  مذاکره  برای  فرصت هایی  آیا  است،  شده  مذاکره  آن ها  مورد 

توافق نامه های حق امتیاز وجود دارد؟
 آیا سازمان قراردادهای موجود حق امتیاز را نقض کرده است؟

ساختار  توانایی  ارزیابی  اطالعات.  فناوری  قرارداد  مدیریت  ارزیابی 
چگونگی  و  قراردادها  مدیریت  برای  سازمان  اطالعات  فناوری 
مدیریت  برای  تامین  زنجیره  و  اطالعات  فناوری  اثربخش  هماهنگی 

هزینه ها و مذاکره مؤثر در مورد توافق نامه ها.

 آیا قرارداد نرم افزار و دارایی های فناوری اطالعات به نحو اثربخشی برنامه ریزی، 
اجرا، و مدیریت شده و تحت نظارت قرار دارد؟

تمامی  در  اطالعات  فناوری  در حوزه ی  قرارداد  انعقاد  و چارچوب  آیا سازوکار   
ابعاد سازمان رعایت می شود؟

نگاره ی شماره ی )7(

در بسیاری 
از سایت های 
محبوب 
)توییتر، 
فیسبوک و 
لینکدین( 
کاربران قادر 
هستند برای 
سازمان نمایه 
ایجاد کنند و 
به نمایندگی  
از سازمان از 
طریق کانال  
رسانه های 
اجتماعی، 
ارتباط برقرار 
کنند



 دو مــاهـــــنــــامـــــه35
حسابرسان داخلی

کارمنــدان و مشــتریان، حتــی مطالبــی کــه بــا 
اهداف ترویج کسب وکار نوشته شده اند.

و  محتــوا  کامــل  ذخیره ســازی  عــدم   •
ســوابق  نگهــداری  فرآینــد  بــا  آن  ســازگاری 
رســانه های  در  کــه  ســازمان ها  اطالعــات 

اجتماعی به اشتراک گذاشته می شوند. 
بــه  وابســته  عمیقــا  اطالعــات  فنــاوری 
رســانه ی  اســتراتژی های  توانمندســازی 
اجتماعــی بــرای هماهنگــی بــا اســتراتژی های 
کــه  اســت  مهــم  بســیار  اســت.  بازاریابــی 
حســابرس داخلی درک درســتی  از اســتراتژی 
رســانه ی اجتماعــی ســازمان داشــته باشــد. 
حسابرســی داخلــی فنــاوری اطالعــات بایــد با 
ارائــه شــیوه های نویــن حفاظــت و تقویــت، 
کاهش ریسک های کلیدی را تضمین و ارزش 

افزوده خلق کند. نگاره ی شماره ی )8(

و  دسترســی  وظایف/مدیریــت  تفکیــک 
تشخیص هویت

از آن جایــی کــه تفکیک وظایــف به عنوان 
می  شــود،  شــناخته  بنیادیــن  کنتــرل  یــک 
پیچیدگی سیســتم های شــرکت های توســعه 
را  از ســازمان ها  دهنــده فرآیندهــا، بســیاری 
بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت. بــا افزایــش 
پیچیدگــی  ابزار های در دســترس موسســات 
حسابرســی، مســائل و چالش هــای جدیــدی 

در اجــرای بســامان تفکیــک وظایــف مطــرح 
شده است. 

افــراد  از  بســیاری  بــرای  وظایــف  تفکیــک 
رعایــت  مدیــران  از  دارد؛  اولویــت  حرفــه ای  
گرفتــه تا کارمندان ســطوح اجرایــی. افزایش 
توجــه به تفکیــک وظایف در بخــش مقررات 
به علــت  جهــان  سراســر  در  کنترل محــور 
پاســخ گویی ســطح اجرایی برای پیاده ســازی 
موفقیت آمیز آن ها اســت. با ایــن حال، دلیل 
اساسی و مهم تر  برای وجود این مقررات این 
اســت که هیــچ فــردی نباید دسترســی  بیش 
از انــدازه به سیســتم هایی کــه وی را قادر به 
انجام معامالت در سراســر فرآیند کلی  کسب 
و کار بــدون کنتــرل و نظــارت می کند، داشــته 
باشــد. اجــازه ایــن نــوع دسترســی  نمایانگــر 
و  اســت  وکار  کســب  بــرای  ریســکی  جــدی 
مدیریت مؤثر این ریســک در عمل دشوارتر 
از آن  چیــزی اســت کــه بــه نظــر می رســد. بــا 
وجــود ایــن که چنیــن مفهومــی یــک دیدگاه 
مشــترک اســت، چــرا بســیاری از ســازمان ها 
مشــکل  وظایــف  تفکیــک  اصــل  رعایــت  بــا 
دارنــد و چرا تفکیــک وظایف به طور مســتمر 
حسابرســی  اطالعــات،  فنــاوری  بخش هــای 
داخلــی و مالــی  را بــا یک دیگر درگیــر می کند؟ 
بخش بزرگی  از این مسئله ناشی از پیچیدگی 
 و تنــوع سیســتم هایی اســت کــه فرآیند های 

پاســخگویی  و  مالکیــت  کســب وکار،  کلیــدی 
کنترل این فرآیندها را خودکار می  سازد.

عالوه بر این مشــکل، عدم سرمایه گذاری 
در مدیریت دسترســی  شــخص )IAM 10( و/
یا GRC کــه اغلب نیازمند تامین بودجه الزم 
باعــث می شــود حسابرســی داخلــی  اســت، 
فرآیندهــای  ایــن  اطالعــات  فنــاروی  واحــد  و 
بــه صــورت  دســتی کنتــرل کننــد؛  را  پیچــده  
خطــا  بــروز  مســتعد  به شــدت  کــه  عملــی 
اســت. کنترل های دســتی  طراحی شــده برای 
کاهش ریســک های تفکیک وظایف می  تواند 
زمان بــر و پرهزینه باشــد. کنترل  های خودکار 
تفکیک وظایف در محیط هــای کنترلی بهینه، 
بســیاری  اســت.  اعتمادتــر  قابــل  و  کارآتــر 
متکــی  داخلــی   حسابرســی  بخش هــای  از 
فنــاوری  دسترســی   گزارش هــای  بررســی    بــر 
برنامه ریــزی  سیســتم  از  برگرفتــه  اطالعــات 
منابع ســازمان اســت؛ با این وجود، واقعیت 
آن است که بسیاری از افراد حرفه ای، دانش 
الزم بــرای درک نقــش سیســتم برنامه ریــزی 
منابع ســازمان بــرای آن چه که تایید می کنند 
تفکیــک  بررســی  جامــع  بنابرایــن  ندارنــد.  را 
وظایف، یک ماموریت حسابرســی اســت که 
بایــد در تمــام برنامه های حسابرســی داخلی 
 فنــاوری اطالعــات بــه صــورت دوره ای  وجــود 

داشته باشد. نگاره ی شماره ی )9(

مالحظات کلیدی حسابرسی داخلی فناوری اطالعاتحسابرسی هایی که تاثیر گذارند

فناوری  واحد  با  همکاری  اجتماعی.  های  رسانه   ریسک  ارزیابی 
اطالعات سازمان به منظور ارزیابی فعالیت  های رسانه  های اجتماعی 

که می  تواند باالترین سطح ریسک را برای سازمان ایجاد کند.
ارزیابی تهدیدهای موجود ناشی از  کارکرد رسانه های اجتماعی برای 

امنیت اطالعات سازمان.
که  سیاست هایی  تطبیق  منظور  به  است  ممکن  حسابرسی  این 
برای رسیدگی به باالترین ریسک های سازمان طراحی شده است با 

حسابرسی راهبری رسانه های اجتماعی ترکیب شود.

 آیا سازمان از ریسک های مرتبط با رسانه های اجتماعی آگاه است؟
 ریسک های شناسایی شده تا چه اندازه مدیریت شده اند؟

حسابرسی فعالیت های رسانه  های اجتماعی. حسابرسی فعالیت های 
سازمان و کارمندان آن در رسانه  های اجتماعی با توجه به سیاست ها 

و رویه های مربوطه. 
و  سیاست ها  توسعه  به  کمک  و  جدید  ریسک های  شناسایی 

کنترل ها برای رهگیری ریسک ها.

آیا فعالیت ها در رسانه  های اجتماعی در انطباق با سیاست های سازمان است؟
 در مورد فعالیت های کنونی چه اقدامات اصالحی الزم است؟

 فعالیت های موجود چه تاثیری بر نام تجاری و شهرت سازمان دارد؟

نگاره ی شماره ی )8(
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مالحظات کلیدی حسابرسی داخلی فناوری اطالعاتحسابرسی هایی که تاثیر گذارند

کنترل های  و  فرآیند ها  ارزیابی  وظایف.  بسامان  تفکیک  حسابرسی 
فناوری اطالعات برای مدیریت اثربخش تفکیک وظایف.

متعارض  وظایف  تفکیک  آن ها  در  که  نقاطی  روی  بر  ارزیابی  انجام 
وجود دارد و تطبیق آن  با تعارض های شناخته شده مرتبط با فناوری 
اطالعات. ارزیابی کنترل ها برای مدیریت ریسک تعارض های موجود.

 واحد فناوری اطالعات چگونه برای شناسایی مشکالت کاربرد دوگانه تفکیک 
وظایف سازمان ایفای نقش می  کند؟

سطوح  بررسی  برای  سازمان  منابع  برنامه ریزی  سیستم  نقش  از  کارکنان  آیا   
دسترسی کاربری آگاهی و درک کافی دارند؟

تفکیک  تعارض های  کشف  برای  شده  به کارگرفته  کنترل های  که  روی  آن  از   
وظایف می تواند منجر به کشف تحریف-های مالی شود، آیا این کنترل ها به واقع 

می توانند تقلب را کشف کنند؟

سیستم  درون  نقش های  طراحی  ارزیابی  نقش.  طراحی  حسابرسی 
برنامه ریزی منابع سازمان و سایر برنامه های کاربردی برای تعیین این 
که آیا مشکالت ذاتی تفکیک وظایف درون نقش ها وجود دارد یا نه.

ارائه ی طراحی نقش ها، پایشگری نقش ها و/یا کمک مشاوره ا  ی به 
طراحی مجدد نقش ها و حسابرسی های قبل و بعد از اجرا برای حل 

مشکالت شناسایی شده ناشی از تفکیک وظایف.

  آیا سازمان نقش ها را با روشی  که به صورت ذاتی ایجاد تعارض می کنند طراحی 
کرده است؟

آن ها  مالکیت  که  نقش هایی  برای  تعیین شده  دسترسی    کاربران سطوح  آیا    
تعیین شده است را درک کرده اند؟

حسابرسی اصالح تفکیک وظایف. پیگیری یافته های حسابرسی های 
داخلی  و مستقل در حوزه ی تعارض های تفکیک وظایف.

  آیا سازمان در راستای شناسایی تعارض های تفکیک وظایف اقدامات مناسبی 
انجام داده است؟

 آیا برای جلوگیری از مشکالت حسابرسی پایان سال، مشکالت تفکیک وظایف 
فعاالنه رهگیری شده است؟

ارزیابــی فنــاوری IAM/GRC. بــه منظــور بهبــود فرآیند هــا 
و کنترل هــای حاکــم بــر تفکیــک وظایــف، چگونگــی اســتفاده از 
نرم افزار IAM یا GRC موجود یا چگونگی امکان استفاده از آن 

مورد ارزیابی قرار گیرد. 

  آیا شیوه استفاده کنونی از نرم افزار IAM  یا GRC برای مدیریت ریسک تفکیک 
وظایف، اثر بخش است؟

 چه نرم افزاری می  توانست برای بهبود سطح کنترل تفکیک وظایف به کار گرفته 
شود؟ نیازمندی های کسب و کار  سازمان کدام است؟

نگاره ی شماره ی )9(

مالحظات کلیدی حسابرسی داخلی فناوری اطالعاتحسابرسی هایی که تاثیر گذارند

حسابرسی راهبری و طبقه بندی داده. ارزیابی مدیریت فرآیند طبقه 
مبنای  بر  داده ها  از  حفاظت  توسعه  برنامه های  و  داده ها  بندی 

طبقه بندی.

  داده های حساس کدام اند؟
کجا  ثالث  اشخاص  با  مرتبط  داده های  و  درون سازمانی  حساس  داده های   

نگهداری می شوند؟
  داده ها در نهایت به کجا می  روند؟

کنترل های مدیریت  داده ها. حسابرسی  کنترِل سازوکار حفظ  بررسی  
حفظ حریم شخصی  و داده های جاری، در حال استفاده و سایرداده ها. 
پیام  از  استفاده  بر شبکه،  نظارت  امنیت محیط،  قراردادِن:  نظر  مد 
دهی فوری، نظارت بر کاربر، پاالیش داده ها، ویرایش داده ها، کنترل 
فیزیکی،  رسانه های  پایانی،کنترل  نقطه  امنیت  صدور/ذخیره سازی، 

تخریب، نابودی و حفاظت از دستگاه تلفن همراه.

  برای حفاظت ازداده  ها چه کنترل هایی وجود دارد؟
  این کنترل ها چگونه عمل می  کنند؟

چه  نقاط  این  مدیریت  برای  و  است  پذیر  آسیب  نقاطی  چه  در  سازمان    
اقداماتی باید انجام شود؟

و  قوانین  ارزیابی  خصوصی.  حریم  مقررات  و  قوانین  حسابرسی 
مقررات حریم خصوصی اثرگذار بر سازمان. ارزیابی واکنش مدیریت 
به این قوانین و مقررات از طریق توسعه سیاست ها، رویه های کنترلی 

و آگاهی بخشی .

عملیات  که  حریم خصوصی  حفظ  مقررات  و  قوانین  اندازه  چه  تا  سازمان    
تجاری بین المللی آن را تحت تاثیر قرار می دهد به خوبی درک کرده است؟

  آیا سازمان سیاست های خود را به صورت مستمر به روز کرده و اطالع رسانی 
می کند؟

  آیا کاربران، رویه های کنترلی را به منظور پیروی قوانین و مقررات دنبال می  کنند؟

نگاره ی شماره ی )10(
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حریــم  حفــظ  و  داده هــا  دادن  دســت  از 
خصوصی: پیشگیری

درطــول چنــد ســال گذشــته، ســازمان ها 
در سراســر جهان با از دســت دادن داده ها، 
خــود  داخلــی  حســاس  اطالعــات  ســرقت 
ســازمان  از  بیــرون  در  آن هــا  افشــای  یــا  و 
داده هــا  دادن  دســت  از  بوده انــد.  مواجــه 
هزینه های مســتقیم و غیرمســتقیم سنگینی 
آســیب های  و  کــرده  تحمیــل  ســازمان ها  بــر 
شــدیدی  به نــام تجاری و شــهرت آن هــا وارد 
کرده اســت. انواع زیادی از رویداد ها شــامل 
فروش جزئیات حساب مشتری به طرف های 
برون ســازمانی و مفقود شــدن تعداد زیادی 
حــاوی  نوار هــای   ،USB درایو هــای لپ تــاپ، 
نسخه پشــتیبان و دســتگاه های تلفن همراه 
اتفــاق افتاده اســت. اکثریت قریــب به اتفاق 
کاربــران  اقدامــات  از  ناشــی  حــوادث  ایــن 
داخلــی و اشــخاص ثالث مورد اعتمــاد و اکثرا 
ناخواســته بوده است. از آن جایی که احتماال 
دارایی هــای  باارزش تریــن  از  یکــی   داده هــا 
ســازمان به شــمار می رونــد، حفاظت از آن ها 
و پیشــگیری از عمومی ســازی مالکیــت آن هــا 
از اهمیت باالیی برخوردار اســت. برای انجام 
این کار باید از کنترل های پیشــگیرانه، ترکیب 
شــیوه های  و  عملیاتــی  ارزیابــی  و  اســتراتژی 
مختلف دیگر اســتفاده شــود. بــا این وجود، 
قبــل از آن کــه کنترل هــای پیشــگیرانه بــرای 
حفــظ داده ها بتواند به شــکل موثــری مورد 

اســتفاده قــرار گیرنــد، ســازمان بایــد به ســه  
سوال اساسی  پاسخ دهد:

• داده های حساس کدام اند؟
ســازمانی  درون   حســاس  داده هــای   •
و داده هــای مرتبــط بــا اشــخاص ثالــث کجــا 

نگهداری می شوند؟
• داده ها در نهایت به کجا می  روند؟

در نتیجــه، مدیــران اجرایــی منابــع مالــی 
 بیشــتری برای حفظ حریم اطالعات شخصی  
و بــرای پاســخ بــه افزایــش مــداوم الزامــات و 
جریــان  از  پیشــگیری  بــرای  دولتــی  مقــررات 
افزاینده ریســک، سرمایه گذاری می  کنند. اما 
آیا آن ها این منابع را در مســیر درســتی به کار 
می گیرنــد؟ حسابرســی داخلــی می تواند برای 
کمــک به ســازمان جهت رهگیری این ســوال 
بــه خوبی ایفای نقش کند. نگاره ی شــماره ی 
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نتیجه گیری
ایــن  در  کــه  ریســک هایی  عمیــق  درک 
مقاله به اشــتراک گذاشــته شد و مورد بحث 
قــرار گرفــت، و نقشــه ی راه اســتراتژیکی کــه 
تمامــی  رهگیــری  از  اطمینــان  حصــول  بــرای 
گام  یــک  تنهــا  شــد،  مطــرح  ریســک ها  ایــن 
حسابرســی  موفــق  عملکــرد  بــرای  ضــروری 
داده هــای  اســت.  اطالعــات  فنــاوری  داخلــی 
مفیــد بــرای تصمیم گیــری، فناوری های نوین، 
رویه هــای بین  المللــی، و ترکیبــی قدرتمنــد از 

بــر  مترتــب  ریســک های  مدیریــت  ســازوکار 
سازمان، مدیران اجرایی مسئول حسابرسی 
داخلــی فنــاوری اطالعــات را قــادر می ســازد تا 
 از ایــن فهرســت های تهیــه شــده بــرای ایجاد 
مزیت رقابتی در ســازمان های خود اســتفاده 

کنند.
بایــد توجه شــود کــه ریســک های مترتب 
بــر ســازمان از ناحیــه ی فناوری هــای نویــن و 
پیشــرفت سیســتم های اطالعاتــی و ارتباطی، 
تحــوالت  و  اســت  تغییــر  حــال  در  همــواره 
بــه  آنچکــه  نمونــه،  بعنــوان  قانون گــذاری، 
تازگــی در دعــوای میــان فیســبوک و اتحادیه 
اروپــا روی داد و منجر به لغــو قانوِن »انتقال 
اطالعــات اینترنتــی از اروپــا بــه آمریــکا« شــد، 
و  فنــاوری  ارشــد  مدیــران  می شــود  باعــث 
مدیران ارشــد حسابرســی داخلی ســازمان ها 
تمرکز خود را معطوف حوزه های نوین موید 
ریسک فناوری اطالعات کنند. در هر صورت، 
سیاســت های شناســایی و مدیریت ریســک 
این حوزه باید با اولویت های باالتر و بازه های 
زمانی کوتاه تر از ســایر حوزه-ها مورد بررسی 
و بازبینــی قــرار گیرند تا ســازمان از این ناحیه 
متحمــل ضررهــای جبــران ناپذیــر نشــود. به 
عنــوان نتیجه ی نهایی و موکــد، باید یاددآور 
شــد که ریســِک »تغییر در قوانین و مقررات 
نظارتــی« و »تغییر در فنــاوری و ابزارها انجام 
عملیــات« دو محــرک اصلــی ریســک فناوری 

اطالعات سازمان ها هستند. 
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