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 چکیده

ها در تمام ابعادي که از فناوري اطالعات استفاده شده  اثر آن بر کارایی و اثربخشی فعالیتتغییر و رشد فناوري اطالعات و 

است، قابل مشاهده است. یکی از این ابعاد در سیستم بانکی و تغییر الگوهاي کنترل داخلی و حسابرسی بانک در قالب 

برسی بانکی از سیستم کاغذي به سیستم هاي حسا بسترهاي فناوري اطالعات است. در حال حاضر تغییر و انتقال روش

هاي داخلی  افزاري در حال رشد و توسعه است که بر همین اساس در این مقاله اثر کنترل هاي نرم الکترونیک و در قالب سیستم

بارتی ع هاي کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به در ارتباط با بکارگیري فناوري اطالعات در یکی از بانک داخلی و حسابرسی

هاي کنترلی به بررسی عوامل موثر در حسابرسی  با استفاده از پرسشنامه و حول معیارهاي اصلی شامل محیط کنترلی و فعالیت

ها از چهار گروه مختلف شامل کاربران داخلی، متخصصین فناوري اطالعات،  فناوري اطالعات پرداخته شده است. داده

هاي کنترلی  بدست آمده و نتایج پژوهش تفاوت معنادار محیط کنترلی و فعالیت حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل بانک

 دهد.  دهنده نشان می هاي پاسخ را مبتنی بر مدل بلوغ فناوري اطالعات در بانک، در هر معیار و بین گروه

نترلی و مدل بلوغ هاي ک هاي داخلی، حسابرسی مبتنی بر فناوري اطالعات، محیط کنترلی، فعالیت کنترل کلمات کلیدي:

 فناوري اطالعات. 

 مقدمه 
موقع به جزییات اطالعات با حداقل هزینه و حداکثر کارایی،  گستره فناوري اطالعات و نیاز براي دسترسی سریع، قابل اتکا و به

عبارتی نیاز و ضرورت  ها تبدیل نموده است. به فناوري اطالعات و استفاده از آن را به یکی از عوامل اصلی و با اهمیت در سازمان

از عوامل با اهمیت توسعه تکنولوژي بوده که با ایجاد، رشد و توسعه آن، شیوه و فرآیند انجام کارها از سیستم دستی و کاغذي 

و در بستر یا راهبري فناوري اطالعات فناوري اطالعات   دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و تحت سیستمها  در سازمان

 بیین شده است. ی و تطراحافزار  نرم
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بودن استراتژي   کسب اطمینان از همسو  انجمن راهبري فناوري اطالعات تعریف متولی آن یعنی به راهبري فناوري اطالعات

فناوري  هاي ایجاد و اجراي سیستم ،و مدیریت خطرهاي مداوم سازمان یا بنگاه اقتصادي فناوري اطالعات با استراتژي عمومی

رگذار است که یکی ها و اهداف سازمان اث تمامی بخش سازي فناوري اطالعات بر همین ارتباط ایجاد و پیادهدر اطالعات است. 

عبارتی فناوري اطالعات و استفاده از آن در حسابرسی و حسابداري  . بهاستدر سازمان حسابداري و حسابرسی ها  از این بخش

 ات حسابرسی و فرآیند شناسایی و گزارشگري اطالعات داشته استیک سازمان اثر قابل توجهی بر اثربخشی و کارایی عملی

 فناوري اطالعات از دو طریق اثر قابل توجهی بر حسابرسی در سازمان داشته است. ). 2012، 1(مکنی و همکاران

مترین زمان هاي قابل اتکا در ک آوري داده هاي اطالعاتی حسابداري و جمع اول آنکه فناوري اطالعات از طریق توسعه سیستم

افزارهاي  ها و نرم ممکن با حداکثر اثربخشی توان اثرگذاري بر حسابرسی را دارد و دوم آنکه فناوري اطالعات با ایجاد زیرساخت

هاي جدیدي همچون  عبارتی فناوري اطالعات توان ایجاد ظرفیت کاربردي ابزار مناسبی در انجام حسابرسی خواهد بود. به

ي با حداکثر ا هاي کارا را براي حسابرسی دارد و عالوه بر آن در انجام کار حسابرسی حرفه سانی تکنیکروزر دانش، تجربه و به

 ). 2010، 2کارایی اثرگذار است (مومنی

نامند. این نوع  ها و یا حسابرسی کامپیوتري می ها، پردازش الکترونیکی داده حسابرسی فناوري اطالعات را پردازش خودکار داده

هاي حسابرسی  طور مستقیم و از طریق ابزار ارتباطی پیشرفته به موضوع سازد تا به حسابرسان را قادر می از حسابرسی

ها عموماً داراي اهداف استراتژیک، عملیاتی، گزارشگري و رعایت هستند که حسابرسی متناسب  سازماندسترسی داشته باشند. 

وت و تمامًا با هدف ارتقا و بهبود عملکرد سازمان و ایجاد ارزش افزوده با اهداف سازمان داراي ابعاد متنوع و شرح وظایف متفا

ها و  در چنین شرایطی اگر حسابرسی در بستر فناوري اطالعات انجام شود عالوه بر آنکه دسترسی به دادهها است.  در فعالیت

موسسه مختلف به ارمغان بیاورد (هاي  بخش تواند نتایج سودمندي را براي سازمان و بخشد، می تحلیل آنها را تسریع می

 ). 2011، 3حسابداران خبره انگلیس

اي و تخصصی حسابرسان  منظور ارتقا سطح حرفه اي به هاي حال حاضر براي حسابرسان تالش در ایجاد اصول حرفه رهنمود

ییر و ارتقا دهد که البته اي که بتواند اصول نظام راهبري شرکت، فرهنگ و کنترل داخلی موثر در سازمان را تغ گونه . بهاست

دسترسی به چنین اهدافی گاهی اوقات براي حسابرسان و ارزیابی آنها از چنین مواردي بسیار مشکل و گاهی غیرممکن است 

1 Makni et al 
2 Momeni et al  
3 The Institute of Chartered Accountants in England & Wales 
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هاي زیادي از این فرآیند را تسهیل بخشیده و حسابرسی را فرایند و عملیاتی  تواند بخش استفاده از فناوري اطالعات میاما 

 کاراتر براي سازمان نماید.  تر و اثربخش

پذیري و پاسخگویی تیم حسابرسی، کارایی  در مطالعات مختلف اثر بکارگیري فناوري اطالعات بر کیفیت حسابرسی، مسئولیت

ریزي عملیات  هاي تجاري سازمان با هدف حسابرسی، طراحی و برنامه و اثربخشی فرآیندها و چارچوب حسابرسی، چرخه

منابع و ارتباط بین سازمان با محیط کسب و کار تایید شده است. بر همین اساس در این تحقیق به سازمان، دسترسی به 

هاي داخلی فناوري  عبارتی کنترل داخلی در بانک هستیم، یا به هاي و کنترل سیدنبال تببین اثر فناوري اطالعات بر حسابر

این منظور از مدل بلوغ فناوري اطالعات در بانک استفاده شده  براي ایم. اطالعات در بانک را مورد کنکاش و بررسی قرار داده

سازي دو بعد کنترلی شامل شناسایی و حل مساله و تغییرات  است. بر این اساس سطح فناوري اطالعات در راستاي پیاده

امه تعریف شده، مدیریت برنامه، تکرارپذیري، برن مدیریتی در بانک ملت را از منظر پنج سطح مدل بلوغ (برنامه غیررسمی یا بی

برنامه و بهبود مداوم) و در چهار گروه مطالعاتی شامل کاربران داخلی فناوري اطالعات، کارشناسان فناوري اطالعات و 

 ایم.  حسابرسان داخلی و مستقل بانک مورد پرسش و بررسی قرار داده

داخلی در بانک است. عالوه بر آن حسابرسان  هاي داخلی استقرار حسابرسی سازي کنترل هاي کلیدي پیاده یکی از محرك

هاي  هاي ایجاد کنترل کنند و کارشناسان فناوري اطالعات زیرساخت هاي داخلی را بررسی می مستقل میزان مطلوبیت کنترل

ناوري اطالعات ها در استفاده کاربران از ف نمایند. برآیند تمام این فعالیت داخلی مبتنی بر فناوري اطالعات در بانک را فراهم می

 5هاي داخلی در قالب فناوري اطالعات  در ارزیابی کنترل هوشمند قابل مشاهده و بررسی است.هاي داخلی  و استقرار کنترل

هاي کنترلی، اطالعات و ارتباطات و نظارت بر اجراي دقیق و درست  بعد شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت

 ي در بانک اثر گذار است. هاي داخلی در بستر فناور کنترل

همچون استقرار و  يتوان موارد هاي کنترلی می از مهمترین فعالیتهاي کنترلی تاکید شده است و  در این مقاله بر بعد فعالیت

هاي فناوري، پایگاه  پذیرش مساله و تغییرات آن در محیط، تغییرات مدیریتی، سطوح دسترسی به اطالعات، امنیت زیرساخت

هاي داخلی بر  سازي و اعمال کنترل نقش حسابرسان داخلی در پیادهبا تاکید بر سایر موارد را نام برد که در این مقاله  اي و داده

شامل استقرار و پذیرش مساله و تغییرات پیرامون آن و تغییرات مدیریتی و چگونگی اثر این دو  بعدبر دو پایه فناوري اطالعات 

) استخراج و در تهیه 2012( چهارهاي آن نیز مبتنی بر مفاهیم کوبیت  عامل زیراست. تاکید شده هاي داخلی  بر کنترل

 پرسشنامه استفاده شده است.
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 مبانی نظري
ها با توجه به مسئولیت  پیچیدگی سازمانی و گسترش معامالت تجاري در اغلب کشورها موجب شده است که مدیران سازمان

انی و به منظور کسب اطمینان از هدایت بهینه کلیه منابع، واحدي به نام حسابرسی به اهداف سازم خود و در راستاي دستیابی

هاي حسابرسی داخلی به مراتب بیش از پیش گسترش یافته است. از مهمترین ساز و  داخلی تشکیل دهند. دامنه فعالیت

حسابرسی داخلی ابزاري پویا کارهاي ایفاي مسئولیت پاسخگویی، کنترل هاي داخلی و به تبع آن حسابرسی داخلی است. 

طور واقعی  هاي مدیران است. اما به هاي کنترلی موثر در ارتباط با فعالیت هاي مدیران در خصوص فرآیند براي ارزیابی مسئولیت

هاي کنترلی سازمان محدود نمود. بلکه آن بخش جدایی ناپذیر از اهداف  توان حسابرس داخلی را تنها به ارزیابی سیستم نمی

، 4نماید (میلر ریزي می ها و عملیات حسابرسی را برنامه مان است که اتفاقاً براي رسیدن سازمان به اهداف متنوع خود، برنامهساز

2014.( 

منظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملکرد  است که به بخش طرفانه اطمینان فعالیت مستقل و بیدر بانک  حسابرسی داخلی

هایش از طریق برقرراي رویکردي  را در دستیابی به هدف حسابرسی داخلی، بانک عالوه بر آن شود. بانک طراحی و اجرا می

 دهد. مند، براي ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهاي مدیریت ریسک، کنترل و نظام راهبري، یاري می سیستماتیک و نظام

استقرار سیستم کنترل داخلی، بررسی و ارزیابی  هاي کنترل داخلی اعم از مالی و غیرمالی، در تدوین روشداخلی حسابرسی 

، بانکسیستم کنترل داخلی، ارائه پیشنهادهاي سازنده براي بهبود این سیستم و ارزیابی اثربخشی و کارایی استفاده از منابع 

را در دامنه هاي ویژه  هاي مالی، مدیریتی و عملیاتی و همچنین رسیدگی نقش اساسی و کلیدي دارد و در این راستا، سیستم

ها و مدل کسب و کار  استراتژيکار خود دارد. در این ارتباط نیز مدیران از نتایج فعالیت هاي حسابرسی داخلی در جهت بهبود 

خدمات قابل اعتماد، هدفمند و  بانککنند. بنابراین بخش حسابرسی داخلی در  میو اصالح عملکردها استفاده  بانک

کند. این اقدامات زمانی که در بسترهاي فناوري  ره و کمیته حسابرسی فراهم میهیئت مدی اي را براي مدیریت، طرفانه بی

هاي  موقع و قابل اتکا به اطالعات مورد نیاز براي انجام فرآیند شود اهدافی همچون سرعت، دسترسی به اطالعات انجام می

 در بانک اثرگذار باشد.ها  تواند بر اثربخشی و کارایی فعالیت کند و می حسابرسی را ایجاد می

هاي تجاري سازمان به سهامداران نیز در خصوص بازگشت  گزارش حسابرس داخلی در خصوص عملکرد و فعالیت

دهد. حسابرس داخلی مطابق با نظر موسسه حسابداران خبره  گذاري، رشد پایدار و رهبري قوي مدیریت اطمینان می سرمایه

4 Kelsey Miller 
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هاي اداري، مدیریت و کمیته حسابرسی و رهنمود ارزیابی  ینان بخش به بخشدهنده خدمات اطم ) ارائه2011انگلیس (

منظور مدیریت  اي براي مدیریت به اثربخش از حاکمیت شرکتی مطلوب و کنترل داخلی موثر در سازمان و خدمات مشاوره

 ریسک و کنترل است. 

از مدیریت را در ارزیابی و مدیریت سطح ریسک بنابراین براي دستیابی به این اهداف حسابرس داخلی باید ساختار مستقل 

سازمان داشته باشد. همچنین عملیات حسابرسی داخلی باید به ارزیابی رهنمودها بپردازد و از آن در طراحی برنامه حسابرسی 

ابرسی هاي مناسب استفاده نماید. در این خصوص نیاز به توافق و حمایت مدیران اجرایی و کمیته حس داخلی و همچنین روش

روي حسابرسان داخلی، حل مساله و پذیرش و استقرار تغییرات مرتبط با آن  عبارتی دو مقوله شامل مساله پیش بهوجود دارد. 

 و تغییرات مدیریتی و شدت حمایت مدیران از حسابرسان داخلی از انجام وظایف حسابرسان اثرگذار هستند. 

طور کامل  را بهو تمام افراد سازمان که این اهداف تمام ابعاد سازمان در خصوص اهداف حسابرسی داخلی باید توجه داشت 

دهد و کاربران داخلی، کارشناسان، مدیران و حسابرسان مستقل از عملیات انجام شده توسط آنها در سازمان بهره  میپوشش 

بازرگانی سیستم کنترل داخلی و هاي  عبارتی این اهداف شامل سطح مدیریت، حسابداري، گزارشات مالی، فعالیت بهبرند.  می

هاي انجام شده توسط حسابرس داخلی سعی در جلوگیري از  و در تمام فعالیت استارزیابی سطح ریسک مرتبط با هر بخش 

. بر همین استهاي حسابرس داخلی مستقل از اهداف مدیریتی  و براي این منظور دامنه فعالیت استخطا، اشتباه و تقلب 

 دف کلیدي براي حسابرسی داخلی در سازمان قائل شد:توان دو ه اساس می

ارزیابی ریسک و کنترل جهت ارائه توصیه و مشاوره به مدیران اجرایی و هیئت مدیره جهت ارتقا حاکمیت شرکتی  .1

هاي داخلی از طریق شناسایی مسائل و مشکالت فناوري در سازمان و  ، مدیریت ریسک و کنترلاثربخش در سازمان

 براي حل آن و، اقدامات الزم

و همراهی با  در سازمان يثبات و قانونمند يو برقرار ییدر حفاظت از دارا ییاجرا یرانو مد یرهمد یئتکمک به ه .2

 مدیریت در تغییرات ضروري،

هاي حسابرس  که براي تحقق آن به حمایت و نظارت مستمر مدیریت اجرایی، هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر فعالیت

است و در حال حاضر حسابرسی داخلی بعد بااهمیت از سیستم کنترل داخلی و مالی سازمان است که سازمان داخلی ضروري 

). همچنین حسابرسی داخلی با توجه به اهدافی که در 2011، 5همکاران و نماید (جوانویک را در رسیدن به اهدافش کمک می

5 Jovanović et al 
                                                 



 

6 
 

نظامندي در فرآیندهاي داخلی سازمان با هدف آسان  سازمان دارد ابعاد مشخصی جهت ارتقا اثربخش حاکمیت شرکتی و

 گیري در سیستم مدیریتی سازمان دارد.  نمودن تصمیم

 هاي داخلی مبتنی بر کنترل حسابرسی داخلی: شناسایی و حل مساله -

که شامل است هایی جهت اطمینان نسبی از دستیابی به اهداف سازمانی  ساختار کنترل داخلی بکارگیري سیاست و روش

کند و دامنه آن تمام  اي که باید، عمل می گونه شود تا مدیریت اطمینان یابد هر چیز به تمامی اقدامات است که اعمال می

نظر  ترین آنها از نقطه شود. براي کنترل داخلی الگوهاي متنوعی، طراحی و معرفی شده است که مهم شرکت را شامل می

هاي کنترلی،  پنج محور اصلی محیط کنترلی، شناسایی و ارزیابی ریسک، فعایت با "کوزو"جامعیت، اثربخشی و گستره کاربرد 

 ها است.  اطالعات و ارتباطات و خودارزیابی، نظارت و اصالح نارسایی

کنترل داخلی جهت پوشش نظارت مستقیم مدیران بر عملیات سازمان طراحی گردیده است و هدف آن ارتقا اتکا به 

ها با حداکثر بازدهی و کارایی است. در این میان حسابرسی داخلی  ازمان و انجام صحیح فعالیتهاي مالی و آماري س گزارش

پردازد. عملیات  هاي اساسی محیط کنترل به بررسی و نظارت بر سیستم کنترل داخلی سازمان می عنوان یکی از ارکان به

هاي واحد تجاري در انجام  آیی هریک از بخشحسابرسی داخلی در این حوزه شامل ارزیابی و بررسی سیستم داخلی و کار

عبارتی حسابرسان داخلی با  ها و ارائه پیشنهادهاي اصالحی به تیم مدیریتی سازمان است. به وظایف محوله، گزارش یافته

ایجاد  هاي عملیاتی سازمان را در بردارد، سطح باالیی از کنترل داخلی را هاي رسیدگی که کارایی فعالیت طراحی و اجراي روش

 نماید.  می

اي و تخصصی  منظور ارتقا سطح حرفه اي به هاي حال حاضر براي حسابرسان داخلی تالش در ایجاد اصول حرفه رهنمود

اي که بتواند اصول نظام راهبري شرکت، فرهنگ و کنترل داخلی موثر در سازمان را تغییر و  گونه حسابرسان داخلی دارند. به

ی به چنین اهدافی گاهی اوقات براي حسابرسان داخلی و ارزیابی آنها از چنین مواردي بسیار مشکل ارتقا دهد که البته دسترس

باشند که این تالش  ها می اما بهرحال رهنمودها در تالش ارتقا خدمات حسابرس داخلی در سازمان ،و گاهی غیرممکن است

دهی آن به کمیته  خلی در سازمان و گزارشهنمودها بر شفافیت و حدود گزارشات حسابرسی دا. رقابل تحسین است

حسابرسی سازمان تاکید دارند. بهرحال در هر حدي، گزارشات حسابرسی داخلی باید شامل ارزیابی از سطح مدیریت ریسک و 

هاي در اجراي عملیات حسابرسی داخلی در  کنترل در سازمان باشد. براي چنین گزارشی حسابرسی داخلی باید داراي حداقل

عبارتی حسابرس  آوري شواهد ارزیابی حسابرسی داخلی دارد. به ها تاکیدي بر منابع جمع ان باشد. بخشی از این حداقلسازم
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دهی در موارد مختلف  منظور گزارش هاي اجراي حسابرسی داخلی به داخلی همواره باید از کافی بودن منابع که شامل تکنیک

 ).6،2013حسابرسی دلوتی(موسسه  در سازمان است، اطمینان داشته باشد

گیري سازمان حمایت کند.  ها از استراتژي و عملیات تصمیم همچنین فرآیند حسابرسی داخلی باید در تمام فرآیندها و کنترل

سیستم کنترلی و ارزیابی ریسک را در هر سازمان در قالب یک فرهنگ همیشگی تعریف و تداوم بخشد. جهت ایجاد ارزش 

جود بازخورد مثبت در خارج از سازمان باید واحد حسابرسی داخلی در انجام کلیه فرآیندها از استقالل افزوده در سازمان و و

نسبی برخوردار باشد و تالش شود گزارشات آن حتماً به کمیته حسابرسی ارائه شود. عالوه بر استقالل باید در انجام فرآیندها و 

از استقالل برخوردار باشد و امکان دسترسی به اطالعات و مشاهدات هاي حسابرس داخلی  عملیات با توجه به حد مسئولیت

رسد حسابرس داخلی باید زمان کافی و  نظر می عنوان مستندات فرآیند حسابرسی داخلی داشته باشد. عالوه بر آن به الزم را به

ان را با توجه به امکان دسترسی به اطالعات کلیدي مدیریتی و حق دسترسی به تمام اطالعات ثبت شده در سازم

 ).2014هاي که براي این واحد تعریف شده است داشته باشد (میلر،  مسئولیت

 حمایت مدیریت حسابرسی داخلی: تغییرات و  -

موقع بودن گزارش اطالعات مواجه هستند. بنابراین حسابرسی  مدیران معموالً با یک موازنه بین دقت اطالعات حسابداري و به

یران در وجود دقت در اطالعات حسابداري اطمینان بدهد. این موضوع بخصوص در گزارش اطالعات سود تواند به مد داخلی می

بینی و اثر آن بر قیمت سهام شرکت  موقع بودن در عین درست و دقیق بودن اطالعات در پیش بسیار حائز اهمیت است. زیرا به

در اطمینان نسبت به دقت و صحت گزارشات مالی اثر مثبت بسیار موثر است. بنابراین امکان انجام حسابرسی داخلی مستقل 

دارد. عالوه بر آن مدیریت در حمایت از عملیات و اهداف حسابرسی داخلی در سازمان نقش موثري دارد. بخصوص آنکه در 

در حمایت شود که مدیران اجرایی و غیراجرایی از آزمون و گزارشات حسابرسی داخلی از محیط کنترلی  حال حاضر توصیه می

 از تصمیمات کلیدي مرتبط با ریسک سازمان استفاده نمایند.

کند که مدیریت با حمایت از عملیات حسابرسی داخلی در واقع  ) بیان میIIA, 2011موسسه حسابرسان داخلی آمریکا (

در این ارتباط  کند. هاي کنترلی ایجاد می اي را بواسطه حسابرسی داخلی براي عملیات سازمان بخصوص در بحث خدمات بیمه

تواند ریسک مربوط به کنترل و سایر عملیات سازمان را ارزیابی نماید و به مدیریت در طراحی و  عملیات حسابرسی داخلی می

) SOX( 303، قانون ساربز آکسلی بخش IIAهاي گزارشگري مشاوره دهد. عالوه بر  بکارگیري کنترل موثر بخصوص در فرآیند

ها  منظور ارائه خدمات تضمین شده کنترلی توسط حسابرس داخلی تاکید داشته است. چنانچه کنترل به نیز بر حمایت مدیریت

6 deloltte 
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ها اقدام نماید و براي  هاي مدیریت براي تصیح و ارتقا برنامه تواند با ارزیابی برنامه مشکلی داشته باشد حسابرسی داخلی می

توانند بر عملیات حسابرس داخلی  رسی و حسابرس مستقل میهاي مناسب حسابرسی داخلی، کمیته حساب اطمینان از روش

حسابرسان داخلی را به داشتن ارتباط موثر با کمیته حسابرسی سازمان و حسابرس مستقل  IIAعبارتی  نظارت داشته باشند. به

 نماید. هاي انجام شده توسط آنها تشویق می براي ارتقا سطح اطمینان به گزارشات و فعالیت

لی نباید با سازمان و مدیریت تضاد منافع داشته باشد و عالوه بر آن حسابرس داخلی باید از سطح دانش و حسابرس داخ

اي خود برخوردار باشد و مدیریت نسبت به دانش و مهارت حسابرس داخلی اطمینان  هاي حرفه مهارت براي انجام فعالیت

ا هدف توسعه جایگاه حسابرسی داخلی از بعد اثربخشی نشان هاي سعودي ب در سازمان )2014( 7آلکتانیداشته باشد. بررسی 

طور کامل  هاي تخصصی و دانش محور حسابرسان داخلی وجود دارد اما حسابرسی داخلی از سازمان به دهد که تالش می

ل گذارد. زیرا در صورت استقال مستقل نیست که این مساله اثر منفی بر کیفیت حسابرسی داخلی در عربستان سعودي می

توان انتظار داشت حسابرسی داخلی در سازمان ارزش افزوده ایجاد نماید. بنابراین در این خصوص اطمینان از وجود اصول  می

پذیري نسبت به ارزیابی عملکرد مدیریت، اطمینان از مدیریت  آفرینی در سازمان، اطمینان از سطح مسئولیت اخالقی و ارزش

تلف سازمان و ارتباط موثر اطالعاتی با هیات مدیره، حسابرس مستقل و مدیریت براي هاي مخ کنترل و ریسک مرتبط با بخش

حسابرسی داخلی ضروري است. در عین حال براي پیشبرد اهداف حسابرسی داخلی در سازمان نیاز به حمایت مدیریت ارشد 

 وجود دارد. 

اثربخش در رابطه با اثر حمایت از فرآیند در مطالعه خود توسعه چارچوب تئوریکی حسابرسی داخلی ) 2014( 8بادارا

دهد که هرگونه محدودیت در  حسابرسی داخلی و حسابرسی داخلی اثربخش را مورد بررسی قرار داده. مشاهده وي نشان می

 کاهد.  اجراي فرآیندهاي حسابرسی داخلی از اثربخشی آن می

دهد که وجود تجربه کاري براي حسابرسی  اخلی نشان میدر رابطه با تجربه و تخصص کاري حسابرس د )2014ادارا (ببررسی 

ها و تصمیمات  دهد و بر اساس آن یافته حائز اهمیت است. تجربه کاري معموالً کیفیت فرآیند حسابرسی را افزایش می

دهد که در  حسابرس داخلی از ارزش باالتري برخوردار است. عالوه بر آن تجربه باالي حسابرس داخلی به او دانش تجربی را می

کند. بنابراین تجربه حسابرس داخلی عموماً بر اساس ساختار  کشف خطا، اشتباه و تقلب در فرآیندهاي کاري بسیار کمک می

شود بسیار قابل توجه است. عالوه بر آن حسابرسان داخلی با تجربه باالتر معموالً  دانش تجربی که به حسابرس داخلی داده می

7 Alktani 
8 Badara 

                                                 



 

9 
 

باشد (ابیموبوي و  گیرند یا نوع تصمیمات آنها در سایر شرایط متفاوت و متمایز می ت بهتري میدر شرایط پیچیده تصمیما

 بنابراین تجربه کاري حسابرس داخلی عامل کلیدي در حسابرسی داخلی اثربخش است.  ).2013، 9همکاران

 مدل بلوغ فناوري اطالعات  -

برخی ها در رابطه با برخی از استانداردها بستگی دارد.  اري از فعالیتد ها به وجود معیارهاي معنی توانایی موثر مدیریت فعالیت

دهد که پیشرفت به سوي پایان مورد نظر را ارزیابی نمایند و اقدامات اصالحی را ردیابی نمایند.  از معیارها به مدیران اجازه می

 )ISACA( 10ترل سیستمهاي اطالعاتینجمن حسابرسی و کنابلوغ فناوري اطالعات توسط  نسخه اول چارچوب 2002در سال 

 گیرد. صادر شد که مبتنی بر آن توسعه فناوري اطالعات در سازمان مورد ارزیابی قرار می

زنی و خودارزیابی است، تا بتواند پاسخ این نیاز را بیابد که  ر جستاري پیوسته در پی ابزار محکمدیریت فناوري اطالعات د

شود.  از مدل بلوغ براي محک استفاده میبراي این منظور  »اي اثربخش انجام داد. به گونه کرد و چگونه باید آن را چه باید«

اي که به  شود، به گونه ر پایه ارزیابی سازمان استوار میسازي بلوغ براي مدیریت و کنترل فرآیندهاي فناوري اطالعات ب مدل

» افزار مدل بلوغ نرم«جد. این رویکرد از ) بسن5) تا بهینه (0(دهد که موقعیت خود را از سطح ناموجود  سازمان این امکان را می

است. سطوح بلوغ  افزارها تعریف شده، نشات گرفته هاي نرم قابلیتافزار براي تعیین بلوغ ساخت  که توسط انجمن مهندسی نرم

فی از وضعیت کنونی یا رت توصیشود که یک بنگاه اقتصادي آنها را به صو هایی از فناوري اطالعات تعریف می به صورت پروفایل

هاي بلوغی که براي تمامی ارکان فناوري اطالعات در سازمان ساخته شده است، مدیریت  بیند. با استفاده از مدل آتی خود می

قادر به شناسایی کارایی واقعی سازمان، وضعیت فعلی صنعت به عنوان مبناي مقاسیه و هدف سازمان براي بهبود موقعیت خود 

اهداف کنترلی براي اطالعات و  د (رهنمودشو تعریف می 1ساس مدل بلوغ تحت شکل ت خواهد بود. بر این ادر صنع

  ). ٢٠٠٧، )11COBIT 4.1هاي مرتبط ( فناوري

9 Ebimobowei etal 
10Information Systems Audit and Control Association  
11 Control Objective for Information and Related Technology 
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 سازي آن در سازمان : مدل بلوغ و سطوح پیاده1شکل 

 
 است:به شرح زیر ساخت مدل بر مبناي توصیف عمومی مدل بلوغ است که 

 فقدان کامل فرآیندهاي قابل تشخیص در سازمان؛ بنگاه اقتصادي حتی تشخیص نداده است که مشکالتی وجود): 0ناموجود (

 دارد و باید به آنها بپردازد. 

عبیه شواهدي است که بنگاه اقتصادي به وجود برخی از مشکالت پی برده است، اما هیچ فرآیند استانداردي ت): 1مقدماتی (

 ت.کرد کلی مدیریت سازمان نیافته اسنشده است و بسته به مورد، رویکردهاي مقطعی اتخاذ می شود. به عبارتی روی

): فرآیندها به گونه اي شکل گرفته اند که انجام کارها توسط افراد گوناگون به طور مشابه است، اما براي تکرار در 2تکرار پذیر (

 لیت پیروي از فرآیندها و تکرار آن بر عهده افراد است. این شیوه به دانش فردوو مسداشته انجام کارها آموزش رسمی وجود ن

 وابسته است و بنابراین احتمال خطا در آن باال است. 

ولیت اند، اما همچنان مس آموزش در سازمان به گردش در آمدهها استاندارد و مستند است و از طریق  رویه): 3شده ( تعریف

 اند، اما جنبه است. همچنین وظایف به نسبت ساده یندها بر عهده افراد است و در نتیجه کشف انحراف دشوارپیروي از فرآ

 رسمی آنها پیچیده است. 

توان واکنش مناسب را اتخاذ  رعایت رویه ها قابل نظارت و اندازه گیري است و در صورت عدم کارایی آنها می): 4شده ( مدیریت

 مداوم بهبود می یابند تا به رویه هاي مناسب منجر شوند و ابزارهاي خودکار به صورت محدود و پراکندهنمود. فرآیندها به طور 

 گیرند.  مورد استفاده قرار می

فرآیندها بر اساس بهبود مداوم مدل سازي بلوغ و مقایسه با دیگر سازمان ها در حد رویه علی برتر صنعت ): 5شده ( بهینه

شود که این مسأله موجب  امور به صورت یکپارچه استفاده میطالعات با هدف خودکار کردن تمامی بهینه شده و از فناوري ا
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 ). COBIT 4.1 ،2007د (شو ت عمل آن در سازگاري با شرایط میبهبود کیفیت و اثربخشی سازمان و سرع

ها قرار دهد و در صورتی که  به راحتی خود را در یکی از مقیاسشود مدیریت  مدل بلوغ در این است که باعث می مزیت رویکرد

است که اساسا  شود، زیرا کامالً محتمل یاس مدل بلوغ عدد صفر را شامل میبهبود کارایی مورد نیاز باشد، بهاي آن را بداند. مق

دهد که چگونه یک  و نشان می ساده بلوغ بنا شده استمبتنی بر مقیاس  5نداشته باشد. مقیاس صفر تا  هیچ فرایندي وجود

 .یابد وجود به قابلیتی بهینه تکامل میفرآیند از قابلیتی نام

 شناسی پژوهش  روش
 آمار توصیفی پژوهش  -

کنندگان از  استفاده روش تحقیق بر اساس ماهیت آن توصیفی پیمایشی است. جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش کلیه 

هاي اطالعاتی، کارشناسان فناوري اطالعات،  هستند. این جامعه شامل کاربران داخلی سیستم فناوري اطالعات در بانک ملت

است. از این  نفر 5181است که مجموعا بالغ بر  مستقر در استان تهران حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل در بانک ملت

نفر  260نفر حسابرس داخلی و  618ري اطالعات، نفر کارشناس فناو 496نفر کاربران داخلی فناوري اطالعات،  4067تعداد 

روش اند.  نفر در نمونه مورد بررسی قرار گرفته 447حسابرس مستقل در جامعه مورد بررسی قرار داشته که مجموعا بالغ بر 

نتایج دهد.  را میکه امکان تعمیم نتایج گیري تصادفی ساده است و در انتخاب نمونه سلیقه شخصی دخیل نبوده است  نمونه

بررسی اولیه پرسشنامه نشان داد که افراد موجود در نمونه عمدتا داراي مدرك کارشناسی حسابداري، مدیریت، اقتصاد، 

 است.  1گیري به شرح جدول  اند. اطالعات جزئی نمونه هاي مرتبط بوده کامپیوتر و سایر رشته

 گیري و انتخاب نمونه  : فرآیند نمونه1جدول 

Target 
Groups Population 

No. of 
Res. 

(ć=0.01)* 

No. of Res. 
(ć=0.05)* 

No. of 
Res. 

Identified 

Returned 
with 

Response 

Rejected 
Ques. 

Completed 
Ques. 

Response 
Rate (%) 

1 2 3 4 5 6 7 (6-7) 6 
Internal 
Users 4067 568 197 568 228 11 217 38.20 

IT experts 496 185 78 185 86 5 81 43.78 

Internal 
Auditors 618 199 80 199 90 4 86 43.22 

External 
Auditors 260 138 68 138 66 3 63 45.65 

Total 5441 1090 423 1090 470 23 447 41.01 

Note: * Significance Level, Res.=Respondents, Ques.=Questionnaires 
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درصد از آنها در آزمون  38,2عنوان کاربر داخلی فناوري اطالعات در آزمون  کننده به نفر شرکت 4067از  1مطابق با جدول 

درصد، از  43,22نفر کارشناس فناوري اطالعات  496ها از  اند. همچنین در سایر گروه شرکت کرده و پرسشنامه را برگشت داده

از آنها در آزمون شرکت کرده و  درصد 45,65نفر حسابرسان مستقل،  260درصد و از  43,22نفر حسابرسان داخلی،  618

و با استفاده از  SPSSافزار  آوري شده با استفاده از نرم هاي جمع پرسشنامهاند.  را کامل پاسخ داده و بازگردانده  پرسشنامه

منظور تبیین دقیق  ) بهTukey–Kramerهاي پس رویدادي ( ) و آزمونANOVAآزمون مقایسه میانگین چند جامعه (

 ه شده است. نتایج استفاد

 آزمون پایایی و روایی پرسشنامه -
آوري شده در  پرسشنامه اول جمع 30براي آزمون پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است و مقدار آن با آزمون 

 درصد بوده است که حاکی از قابل قبول بودن پایایی پرسشنامه است.  83,4برابر با  SPSSافزار  نرم

 
 تحلیل نتایج 

 ناسایی مساله و حل آن ش •
هاي داخلی بانک است که حسابرسان داخلی با کمک فناوري اطالعات  فرآیند شناسایی مساله و حل آن از مواردي در کنترل

هاي فناوري اطالعات است که از  چهار زیربخش تشکیل شده  اند. این عامل داراي زیرساخت آن را در بانک ملت بهبود بخشیده

 ها عبارتند از: است. این زیربخش

 افزارهاي کاربردي ها و نرم بررسی تغییر در زیرساخت .1

 ها  ارتباط با سایر سیستم .2

 سازي آزمون تنش در صورت رخداد بحران اندازي و پیاده راه .3

 ها  حسابرسی و تبدیل و تفسیر داده .4

هاي داخلی را بهبود  و کنترلبراي درك آنکه فناوري اطالعات تا چه اندازه در این بخش به کمک حسابرسان داخلی آمده 

و سطح توسعه این عامل در  به این مساله پاسخ دهندمبتنی بر مدل بلوغ بخشیده، از افراد موجود در نمونه خواسته شد تا 

 ارائه شده است.   2در جدول  آماري این بررسینتایج  بانک ملت را مشخص نمایند.
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العات : شناسایی و حل مساله با کمک فناوري اط2جدول   

Sl
. N

o.
 

IT controls - Variables Res. 
Statistic Tests 

CMMI 
Mean SD P* Median QD 

1 
Testing changes in 

applications and 
infrastructure 

447 2.51 0.99 0.41 2.00 0.50 R 

2 Interfaces with other systems 447 3.15 1.04 0.00 3.00 0.50 D 

3 Load and stress testing 447 3.12 1.02 0.00 3.00 0.50 D 

4 Auditing the conversion of 
data 447 2.62 1.04 0.01 3.00 0.50 D 

Total 447 2.85 1.06 0.00 3.00 1.00 D 

*P Value (t-test, one-tailed), Note: D=Defined Stage, R=Repeatable Stage, SD=Standard Deviation and QD=Quartile 
Deviation, Source: Appendix-B, Table B7. 

 
است که بر اساس مدل بلوغ فناوري  3و میانه آن  2,85دهد میانگین متوسط کل نمونه برابر با  همانطور که نتایج نشان می

و پراکندگی  در بانک در سطح تعریف شده قرار داردها  ارتباط با سایر سیستماطالعات در بانک، نتایج حاکی از آن است که 

آزمون  سازي یادهو پ يانداز راهدهد که  نتایج در هر گروه نشان میاست. عالوه بر آن بررسی  1برابر تقریبا دهندگان  بین پاسخ

از نظر افراد در نمونه، در سطح دو ریز عامل است که ، ها داده یرو تفس یلو تبد یحسابرسو  تنش در صورت رخداد بحران

ي در مدل بلوغ کاربرد يافزارها و نرم ها یرساختدر ز ییرتغاند، اما ریز عامل  بانک ملت پیاده شدهر د شده مطلوب و تعریف

دهد که فرآیند شناسایی و  عالوه بر آن برآیند چهار زیرعامل نشان میفناوري اطالعات بانک در سطح تکرار پذیري قرار دارد. 

شده قرار دارد و پراکنندگی  هاي داخلی در سطح تعریف زي کنترلسا حل مساله توسط حسابرسان داخلی و مبتنی بر پیاده

 است.  1دهندگان نیز برابر  پاسخ

 مدیریت  و حمایت تغییرات •

اطالعات آن را در  يبا کمک فناور یبانک است که حسابرسان داخل یداخل يها در کنترل ياز موارد تغییرات مدیریت یندفرآ

شده است.  یلتشک یربخشاطالعات است که از  چهار ز يفناور هاي یرساختز يل داراعام ین. ااند یدهبانک ملت بهبود بخش

 عبارتند از: ها یربخشز ینا

 هاي استانداردشده براي تغییر برنامه ارائه درخواست .1

 مستندسازي تغییرات ضروري .2
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 ها کنترل و محدود نمودن انتقال برنامه .3

 ها  ها و برنامه امنیت داده .4

اطالعات تا چه  يدرك آنکه فناور يبرامدل بلوغ در بانک ملت مورد بررسی بیشتر قرار گرفته است و  این عامل نیز از منظر

از افراد موجود در نمونه خواسته  یده،را بهبود بخش یداخل يها آمده و کنترل یبخش به کمک حسابرسان داخل یناندازه در ا

 .ارائه شده است 3در جدول  آماري آن یجنتا .مساله پاسخ دهند ینشد تا به ا

 

مدیریت و حمایت : تغییرات3جدول   

Sl
. N

o.
 

IT controls - Variables Res. 
Statistic Tests 

CMMI 
Mean SD P* Median QD 

1 Standardizing requests for 
program changes 447 3.12 0.99 0.00 3.00 1.00 D 

2 Documenting emergency 
change requests 447 2.66 1.09 0.00 3.00 0.50 D 

3 Controls for restricting 
migration of programs 447 3.02 0.97 0.00 3.00 1.00 D 

4 Security of the data and 
programs 447 2.74 1.01 0.00 3.00 0.50 D 

Total 447 2.89 1.03 0.00 3.00 1.00 D 

*P Value (t-test, one-tailed), Note: D=Defined Stage, R=Repeatable Stage, SD=Standard Deviation and QD=Quartile 
Deviation, Source: Appendix-B, Table B8. 

 
است که بر اساس مدل بلوغ فناوري  3و میانه آن  2,89دهد میانگین متوسط کل نمونه برابر با  همانطور که نتایج نشان می

مدیریت در بانک در و حمایت هاي آن براي تغییرات  است که فناوري اطالعات و کنترل اطالعات در بانک، نتایج حاکی از آن

 دهد که نشان می نمونهاست. عالوه بر آن بررسی نتایج  1دهندگان برابر  سطح تعریف شده قرار دارد و پراکندگی بین پاسخ

  شده قرار دارند.  هاي این بخش در سطح تعریف تمامی زیرعامل

 س تحلیل واریان

کاربران داخلی فناوري اطالعات، در چهار گروه شامل  نمونه بندي  ها، سواالت هر بخش با توجه به دسته براي تحلیل داده

و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین چند گروه کارشناس فناوري اطالعات، حسابرس داخلی و حسابرس مستقل مورد بررسی 

 فرض صفر در آزمون مقایسه میانگین چند گروه عبارتست از :اند.  با یکدیگر مقایسه و تحلیل شده
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در این بررسی میانگین گروه کاربران داخلی فناوري اطالعات با سه گروه دیگر مقایسه و نتایج تفسیر شده و براي هر گروه 

تر نتایج انجام  تحلیل دقیقنیز براي کرامر  –مقایسه و تفسیر نتایج ارائه شده است. عالوه بر آن آزمون پس رویدادي توکی 

 شده است. 

 شناسایی مساله و حل آن  •

چهار گروه کاربران  به تفکیکنتایج تحلیل واریانس و آزمون پس رویدادي براي عامل شناسایی و حل مساله را  4جدول 

 داخلی بانک، کارشناسان فناوري اطالعات، حسابرس داخلی و حسابرسان مستقل ارائه داده است. 

رویدادي شناسایی و حل مساله  تحلیل واریانس و آزمون پس :4جدول   

Sl
. N

o.
 

IT Controls - 
Variables Res. 

Statistic Tests 

CM
M

I ANOVA Post Test (Tukey-Kramer) 

Median Mean SD F P G1 G2 G3 G4 

1 

Testing 
changes in 
applications 

and 
infrastructure 

IU-217 2.00 2.44 0.99 R 

1.23 0.30 

2.44       
IT-81  2.00 2.51 1.00 R 2.51       
IA-86 3.00 2.56 0.99 D 2.56       
EA-63 3.00 2.70 0.94 D 2.70       

2 Interfaces with 
other systems 

IU-217 3.00 3.20 1.07 D 

9.03 0.00 

3.20 3.20     
IT-81  4.00 3.57 0.91 M 3.57       
IA-86 3.00 2.92 1.02 D   2.92 2.92   
EA-63 3.00 2.78 0.96 D     2.78   

3 Load and stress 
testing 

IU-217 3.00 3.08 1.01 D 

5.12 0.00 

3.08 3.08 3.08   
IT-81  3.00 3.31 1.03 D 3.31 3.31     
IA-86 3.00 3.33 0.95 D 3.33       
EA-63 3.00 2.75 1.03 D     2.75   

4 
Auditing the 

conversion of 
data 

IU-217 3.00 2.50 0.98 D 

5.30 0.00 

  2.50     
IT-81  2.00 2.49 1.06 R   2.49     
IA-86 3.00 2.72 1.04 D 2.72 2.72     
EA-63 3.00 3.05 1.10 D 3.05       

Total 

IU-217 3.00 2.81 1.07 D 

1.73 0.16 

2.81       
IT-81  3.00 2.97 1.11 D 2.97       
IA-86 3.00 2.88 1.04 D 2.88       
EA-63 3.00 2.82 1.01 D 2.82       

Note: IU=Internal Users, IT=IT Experts, IA=Internal Auditors, EA=External Auditors, SD=Standard Deviation, 
F=F Ratio, P=P Value, G=Group, Source: Appendix-B, Table B27. 

 

آزمون تنش  سازي یادهو پ يانداز راهها،  یستمس یرارتباط با ساهاي  دهد فرض صفر براي زیر عامل همانطور که نتایج نشان می

 ري بین چهارگروه وجود دارد.رد شده و در نتیجه تفاوت معنادا ها داده یرو تفس یلو تبد یحسابرسن و در صورت رخداد بحرا
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ها در این مورد  براي آن انجام شده است، تا تفاوت میانگین رویداديبراي تحلیل بیشتر و اطمینان خاطر از نتایج، آزمون پس 

دهد که تفاوت معناداري  نشان می 4نشان داده شده است. جدول   4در جدول  رویدادينیز مشخص شود. نتایج آزمون پس 

در  ییرتغ یبررسعبارتی  وجود ندارد. به در هر زیر عامل شناسایی و حل مسالهوه مورد بررسی از منظر چهار گربین 

و  آزمون تنش در صورت رخداد بحران سازي یادهو پ يانداز راه، ها یستمس یرارتباط با سا، يکاربرد يافزارها و نرم ها یرساختز

ورد بررسی از یک درجه اهمیت برخوردار بودند.  همچنین نتایج بررسی بین چهار گروه م ها داده یرو تفس یلو تبد یحسابرس

از نظر کاربران و  يکاربرد يافزارها و نرم ها یرساختدر ز ییرتغ یبررسدهد که ریز عامل  مدل بلوغ فناوري اطالعات نشان می

انک آن را در سطح تعریف شده شناس فناوري اطالعات بانک در سطح تکرارپذیري است، اما حسابرسان داخلی و مستقل بکار

ها آن  ها از نظر کارشناسان فناوري اطالعات در سطح مدیریت شده است، اما سایر گروه یستمس یرارتباط با ساشناسایی نمودند. 

 ها در از نظر تمام گروه آزمون تنش در صورت رخداد بحران سازي یادهو پ يانداز راهاند.  را در سطح تعریف شده شناسایی کرده

از نظر کارشناسان فناوري اطالعات در سطح تکرارپذیري  ها داده یرو تفس یلو تبد یحسابرسسطح تعریف شده قرار داشت و 

دهد که عامل  ها نشان می خوبی تعریف شده شناسایی نمودند و در مجموع بررسی ها سطح بلوغ آن را به است، اما سایر گروه

هاي آن، اقدامات  رار دارد و براي رسیدن به سطح بهینه مدل با توجه به هزینهشده ق شناسایی و حل مساله در سطح تعریف

 الزم باید صورت گیرد. 

 مدیریت و حمایت تغییرات  •

چهار گروه کاربران  به تفکیک مدیریتو حمایت تغییرات عامل  يبرا یداديو آزمون پس رو یانسوار یلتحل یجنتا 5جدول 

  ت. و حسابرسان مستقل ارائه داده اس یعات، حسابرس داخلاطال يبانک، کارشناسان فناور یداخل

: تغییرات مدیریت 5جدول   

Sl
. N

o.
 

IT Controls - 
Variables Res. 

Statistic Tests 

CM
M

I ANOVA Post Test (Tukey-Kramer) 

Median Mean SD F P G1 G2 G3 G4 

1 

Standardizing 
requests for 

program 
changes 

IU-217 3.00 2.96 0.92 R 

5.39 0.00 

    2.96   
IT-81  3.00 3.33 0.85 D 3.33 3.33     
IA-86 3.50 3.37 1.15 D 3.37       
EA-63 3.00 3.03 1.03 D 3.03 3.03 3.03   

2 

Documenting 
emergency 

change 
requests 

IU-217 3.00 2.85 1.02 D 

7.34 0.00 

2.85       
IT-81  2.00 2.20 1.20 D       2.20 
IA-86 3.00 2.65 0.99 D 2.65 2.65     
EA-63 3.00 2.62 1.16 D 2.62 2.62 2.62   

3 

Controls for 
restricting 

migration of 
programs 

IU-217 3.00 2.82 0.93 R 

6.60 0.00 

    2.82   
IT-81  3.00 3.14 0.90 D 3.14 3.14 3.14   
IA-86 3.00 3.21 1.04 D 3.21 3.21     
EA-63 3.00 3.32 0.96 D 3.32       
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4 
Security of 

the data and 
programs 

IU-217 3.00 2.51 0.91 D 

8.42 0.00 

    2.51   
IT-81  3.00 2.85 0.98 D 2.85 2.85 2.85   
IA-86 3.00 2.99 1.09 D 2.99 2.99     
EA-63 3.00 3.06 1.12 D 3.06       

Total 

IU-217 3.00 2.78 0.96 D 

4.26 0.01 

    2.78   
IT-81  3.00 2.88 1.08 D 2.88 2.88 2.88   
IA-86 3.00 3.06 1.10 D 3.06       
EA-63 3.00 3.01 1.09 D 3.01 3.01     

Note: IU=Internal Users, IT=IT Experts, IA=Internal Auditors, EA=External Auditors, SD=Standard 
Deviation, F=F Ratio, P=P Value, G=Group, Source: Appendix-B, Table B28. 

 

هاي تغییرات مدیریت رد شده و در نتیجه تفاوت معناداري بین  دهد فرض صفر براي همه زیر عامل همانطور که نتایج نشان می

براي تحلیل بیشتر و اطمینان خاطر از نتایج، آزمون پس رویدادي براي آن انجام شده است، تا تفاوت ود دارد. چهارگروه وج

نشان  5نشان داده شده است. جدول   5ها در این مورد نیز مشخص شود. نتایج آزمون پس رویدادي در جدول  میانگین

عبارتی آماره  بهنظر تغییرات مدیریتی در هر زیر عامل وجود دارد. دهد که تفاوت معناداري بین چهار گروه مورد بررسی از م می

F درصد است. بررسی نتایج آزمون توکی  95در سطح معناداري  2,5ها و براي مجموعه آنها باالتر از آستانه  براي زیر عامل– 

تفاوت معناداري بین کاربران فناوري  برنامه ییرتغ ياستانداردشده برا يها ارائه درخواستدهد که در رابطه با  کرامر نشان می

اطالعات با کارشناسان فناوري اطالعات و حسابرسان داخلی وجود دارد. در رابطه با زیرعامل دوم و چهارم به ترتیب 

 کنترل وها وجود ندارد، اما زیرعامل سوم  گروه ، تفاوت معناداري بین ها ها و برنامه داده یتامنو  يضرور ییراتتغ يمستندساز

، بین نظرات کاربران با کارشناسان فناوري اطالعات و حسابرسان داخلی در خصوص سطح مدل ها محدود نمودن انتقال برنامه

) ندارد. بنابراین برآیند 2,5بلوغ تفاوت وجود دارد. با توجه به پراکندگی بین هر گروه این اختالف تفاوت زیادي با حد آستانه (

مدل بلوغ تغییرات و حمایت مدیریت در مجموع در سطح تعریف شده قرار دارد و پراکندگی  دهد که چهار زیرعامل نشان می

ارائه عامل  زیردر دهد که  همچنین نتایج بررسی مدل بلوغ فناوري اطالعات نشان میاست.  1دهندگان تقریبا برابر  پاسخ

از نظر کاربران فناوري اطالعات مدل ها  تقال برنامهکنترل و محدود نمودن انو  برنامه ییرتغ ياستانداردشده برا يها درخواست

شده و  هاي داخلی در سطح تعریف ها بر این باور هستند که این موارد در کنترل بلوغ در سطح تکرارپذیري است اما سایر گروه

حسابرسان داخلی  هاي کارشناسان فناوري اطالعات و باشند. همچنین بین گروه کاربران فناوري اطالعات با گروه مطلوبی می

ها بیان  ها نیز تمام گروه سازي تغییرات و حمایت مدیریت تفاوت معناداري وجود دارد. در سایر زیرعامل در ارتباط با پیاده

دهد که عامل تغییرات و حمایت مدیریت در  نمودند که در سطح تعریف شده قرار دارد و در مجموع برآیند نتایج نشان می

 ده قرار دارد. ش سطح مطلوب و تعریف
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 بندي جمع

هاي داخلی در  سازي کنترل دهد که فناوري اطالعات نقش با اهمیتی را در حسابرسی و پیاده تحقیقات حال حاضر نشان می

سازي  دهد که با شناسایی و حل مشکالت، فرآیندهاي پیاده ها دارد. مهارت فناوري اطالعات به حسابرسان اجازه می سازمان

عبارتی فناوري اطالعات موجب افزایش کیفیت  اي دنبال نمایند. به وري اطالعات در سازمان را در سطح بهینهکنترل داخلی فنا

هاي معین حسابرسی و ارتقاي امکان انتقال اطالعات و  وري حسابرسی از طریق حسابرسی خودکار، حذف برخی از روش و بهره

ه حمایت مدیریت از تغییرات نیاز دارد. حسابرسان با استفاده از فناوري شود. در این میان اعمال تغییرات در سازمان ب دانش می

ارائه توانند از فناوري اطالعات در راستاي  هاي داخلی می اطالعات عالوه بر شناسایی و حل مسایل مرتبط به کنترل

دریافت حمایت مدیریت براي ها در جهت  سازي تغییرات ضروري و امنیت برنامه براي تغییر، مستند استاندارد يها درخواست

در این مقاله براي بررسی عوامل موثر بر حسابرسی داخلی فناوري اطالعات دو بعد شامل استقرار و تغییر استفاده نمایند. 

پذیرش مساله و تغییرات آن در محیط و تغییرات و حمایت مدیریت از تغییرات را مورد کنکاش و بررسی قرار دادیم. همچنین 

و ارزیابی نظرات افراد موجود در نمونه که در چهار گروه شامل کاربران فناوري اطالعات، کارشناسان فناوري  براي بررسی

بلوغ براي مدیریت و کنترل فرآیندهاي فناوري  اند، از مدل اطالعات، حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل قرار داشته

 استفاده شد.   سازمان دراطالعات 

ي، کاربرد يافزارها و نرم ها یرساختدر ز ییرتغکه دهد  نشان میامل اول یعنی شناسایی و حل مساله بررسی براي عنتایج 

 ها داده یرو تفس یلو تبد یحسابرسو  آزمون تنش در صورت رخداد بحران سازي یادهو پ يانداز راهها،  یستمس یرارتباط با سا

همچنین نتایج بررسی مدل بلوغ فناوري اطالعات نشان ودند. یک درجه اهمیت برخوردار ب بین چهار گروه مورد بررسی از

شده قرار دارد و براي رسیدن به سطح بهینه مدل با توجه به  دهد که عامل شناسایی و حل مساله در سطح تعریف می

دهد که  ن میبررسی نتایج براي عامل تغییر و حمایت مدیریت از تغییرات نشاهاي آن، اقدامات الزم باید صورت گیرد.  هزینه

بین گروه عبارتی  بهتفاوت معناداري بین چهار گروه مورد بررسی از منظر تغییرات مدیریتی در هر زیر عامل وجود دارد. 

سازي تغییرات و  هاي کارشناسان فناوري اطالعات و حسابرسان داخلی در ارتباط با پیاده کاربران فناوري اطالعات با گروه

دهد که عامل  همچنین نتایج بررسی مدل بلوغ فناوري اطالعات نشان می اري وجود دارد.حمایت مدیریت تفاوت معناد

 شده قرار دارد.  تغییرات و حمایت مدیریت در سطح مطلوب و تعریف
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Abstract 

Change and growth of information technology and its impact on the efficiency and effectiveness of 
activities in all aspects of used information technology can be seen. One of these dimensions is in the 
banking system and change of the internal control and audit of the bank patterns in the form of 
information technology platforms. Recently, the change and transfer of bank audit methods from the 
paper system to the electronic system is growing and developing that based on in this article survey 
the effect of internal controls and audit on the use of information technology in Mellat banks. The 
main factors include the control environment and the control activities. The collected data was 
analyzed by applying One-tailed T-Test, ANOVA and Tukey-Kramer post test. The group 
analysis focuses on the perception of the sample respondent groups. The respondents 
included four groups, viz., Internal Users, IT Experts, Internal Auditors, and External 
Auditors. The results show a significant difference between the control environment and the control 
environment based on the maturity model of the information technology in the bank, in each criterion 
and among the respondent groups. 

Keywords: Internal controls, IT-based auditing, control environment, control activities and IT 
maturity model. 

 
 

 


