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COBITR

 اهمیت فرآیند فناوری اطالعات
چارچوب کوبیت

فناوری اطالعات

مه مقد
بـرای کسـب اطمينـان از کنتـرل داخلـی حاکـم بـر گزارشـگری 
مالـی)1( در سـطح فرآيندهـا و فعاليت هـا بايـد کنترل هـای مربـوط 
بـه سيسـتم اطاعاتـی مـورد بررسـی قـرار گيرنـد کـه کارکـرد اصلی 
آن تأميـن اطاعـات و گزارش هـای مالـی مفيـد و قابـل اتـکا بـرای 
تصميم گيـری اسـت. بـا توجـه بـه اين کـه چارچـوب کـزو)2( بـه طور 
مسـتقيم رهنمـؤدی را بـرای دسـت يابـی بـه کنتـرل سيسـتم های 
اطاعاتـی ارائـه نمی کنـد به کار گيری  چارچوب کنتـرل داخلی ديگری 
بـه نـام چارچوب اهـداف کنترلی اطاعـات و فناوری هـای مرتبط با آن 
)کوبيـت()3( ضـروری اسـت. که اين چارچـوب رهکردهـای خوبی برای 
دسـتيابی بـه کنترل هـای سيسـتم های اطاعاتـی ارائه می دهـد. بنا بر 
ايـن چارچـوب کوبيـت در مقايسـه بـا کـوزو در بررسـی سيسـتم های 

اطاعاتـی می توانـد سـودمند و راهگشـا باشـد.)صبری، 1394(
 ايـن مقالـه، اهميـت مربـوط بـه فرآيندهـای مختلـف فنـاوری 
اطاعـات کوبيـت در ارتبـاط بـا قابليـت اتـکای گزارشـگری مالـی را 
بررسـی کـرده اسـت تا با توجـه به محدوديـت منابع، مديـران بتوانند 
توجـه خـود را روی فرآيندهايـی از فنـاوری اطاعـات متمرکـز کنند 
کـه باالتريـن رتبـه را از نظـر اهميـت دارنـد. نتايـج، پنـج فرآينـد را 
آشـکار می نمايـد کـه به شـکل ويژه ای حسـاس فرض می شـوند.  اين 
مقالـه همچنيـن الگوی جالبـی از نتايج را بر اسـاس تابعی از موقعيت 
جغرافيايـی و نوع اسـتخدام پاسـخ دهندگان ارائه می کند. اميد اسـت 

نتايـج بدسـت آمـده بـه سـازمان ها در بهبـود قابليـت اتکا و بـه موقع 
بـودن اطاعـات سـازمان، بهبـود و اعتمـاد گزارش هـا بـه ذينفعـان و 
سـاير طرف هـای عاقـه منـد و هدايت به سـمت حسابرسـی کاراتر و 

اثربخش تـر اطاعـات مالـی سـازمان ها کمـک نمايد.

ارزیابی كنترل داخلی الزامات  و  ضرورت 
پـس از افشـای  تقلب هـای گسـترده در تعـدادی از شـرکت های 
بـزرگ و مشـهور در دنيـا از قبيل شـرکت های انـرون)4( و ورلـدکام)5(  
توجـه بـه اهميت رويه هـا و کنترل هـای داخلـی افزايش يافته اسـت. 
لذا  قانون سـاربينز - آکسـلی مديران ارشـد شـرکت های سـهامی عام 
را مسـئول طراحـی و اجـرای سيسـتم کنتـرل داخلـی اثربخش کرده 
اسـت. اگرچـه ايـن قانـون مربـوط بـه شـرکت های موجـود در اياالت 
متحـده اسـت، الزامـات قانونـی مشـابه در سـاير کشـورها نيـز وجود 
دارد.  بخـش 404 از قانـون سـاربينز - آکسـلی مصـوب سـال 2002  
مديريـت شـرکت های سـهامی عام در ايـاالت متحـده را بـه ارزيابـی 
طراحـی و آزمون اثربخشـی کنترل هـای داخلی حاکم بر گزارشـگری 
مالـی شـرکت و فراهـم کـردن يک گـزارش تأييد شـده توسـط مدير 
اجرايـی  و مديـر مالـی بـه منظـور گواهی دادن نسـبت به اثربخشـی 
کنترل هـا در پايـان هـر سـال مالی ملـزم می نمايد. کميسـيون بورس 
و اوراق بهـادار ايـاالت متحـده کنتـرل داخلـی حاکـم بر گزارشـگری 
مالـی را بديـن شـکل تعريـف می کنـد: »فرآينـدی اسـت که توسـط 
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و يـا تحـت نظـارت مديران مالـی و مديـران اجرايی، يا اشـخاصی که 
وظايـف مشـابهی را انجام می دهند طراحی شـده و تحـت تاثير هيات 
مديـره، مديريـت و سـاير کارکنـان به منظـور فراهـم آوردن اطمينان 
معقـول راجـع به قابليت اتـکای گزارشـگری مالی و ارائـه صورت های 
مالـی بـرای مقاصـد خارجی اسـت.«روش های مورد اسـتفاده توسـط 
مديريـت بـرای ارزيابـی کنترل هـا در شـرکت ها، به ماهيت شـرکت و 
کنترل هـای تحـت ارزيابـی بسـتگی دارد. مقـررات مربـوط بـه اجرای 
بخـش 404 قانـون سـاربينز - آکسـلی مديريـت را بـه اسـتفاده از 
يـک »چارچـوب ارزيابـی مناسـب در ارزيابـی کنترل هـای حاکـم بـر 
گزارشـگری مالـی« ملـزم می کند، چنـد چارچـوب ارزيابی مناسـب، 
موجود اسـت و کميسـيون بورس و اوراق بهادار اسـتفاده از چارچوب 

خاصـی را الزامی نکرده اسـت. 

 كنترل داخلی اثربخش حاكم بر گزارشـگری مالی 
 از دیدگاه چارچوب كزو

چارچـوب کـزو کنتـرل داخلـی را بديـن شـکل تعريـف می کنـد: 
»کنتـرل داخلـی فرآينـدی اسـت کـه توسـط هيـات مديـره واحـد 
تجـاری، مديريـت و ديگـر کارکنان آن برای کسـب اطمينـان معقول 
از دسـتيابی بـه اهـداف مربـوط بـه عمليـات، گزارشـگری و رعايتـی 
طراحـی و مسـتقر شـده اسـت«. چارچـوب کـزو الزامـات مربـوط به 
يـک سيسـتم کنتـرل داخلـی اثربخـش را ارائه می کند. يک سيسـتم 
کنتـرل داخلـی اثربخـش اطمينـان معقـول می دهد که اهـداف واحد 
قابـل حصـول اسـت. زمانـی سيسـتم کنتـرل داخلـی اثربخش اسـت 
کـه مديريـت ارشـد و هيـات مديره بـه اطمينـان معقـول در رابطه با 
بکار گيـری کنترل هـا در سـاختار واحـد دسـت يابنـد و واحـد زمانـی 
بـه اثربخشـی و کارايـی دسـت می يابـد کـه رويدادهای بيرونـی تاثير 
عمـده و محتملـی در دسـتيابی بـه اهـداف واحـد داشـته باشـند، يـا 
واحـد بتوانـد به طـور معقول ماهيـت و زمانبندی رويدادهـای بيرونی 
را پيش بينـی نمايـد و اثـر آنهـا را در سـطح قابـل قبـول کاهش دهد. 
اهـداف گزارشـگری مالـِی برون سـازمانی بـر تهيه گزارش هـای مالی 
بـرای طرف هـای برون سـازمانی تاکيـد دارد کـه شـامل صورت هـای 
مالـی بـرای مقاصد برون سـازمانی و همچنين سـاير گزارشـگری های 
مالـی بـرون سـازمانی اسـت کـه از دفاتـر و سـوابق حسـابدارِی واحد 
تجـاری اسـتخراج می شـوند. از ديـدگاه چارچـوب کـزو هنگامی کـه 
بـا  باشـد، سـازمان گزارش هـای مطابـق  اثربخـش  کنتـرل داخلـی 
قوانين، رويه ها، مقررات و اسـتانداردهای پذيرفته شـده منتشـر شـده 
توسـط مراجـع ذيصاح، قانونگـذاران و تدوين کنندگان اسـتانداردها، 
يا اهداف مشـخص شـده واحـد تجـاری و سياسـت های مربوطه تهيه 

می کنـد )کثيـری، 1393(.

اطالعات  كنترلی  اهداف   چارچوب 
با آن )كوبيت( و فناوری های مرتبط 

فنـاوری  بـه  بسـيار  امـروز،  کار  و  محيـط کسـب  در  سـازمان ها 
اطاعـات وابسـته اند تـا بـه وسـيله آن اجـرای کسـب و کار خـود را 
کنتـرل و آن را بهبود بخشـند. آنهـا همچنين می توانند ريسـک هايی 
را شناسـايی کننـد کـه بايـد مديريـت شـوند. چارچـوب کـزو به طور 
سيسـتم های  کنتـرل  بـه  دسـتيابی  بـرای  را  رهنمـؤدی  مسـتقيم 
اطاعاتـی و  مديريـت ريسـک فنـاوری اطاعـات  ارائـه نمی کنـد لذا 
روش هـای بهينـه از مديريـت ريسـک فنـاوری اطاعـات در » اهداف 

کنترلـی بـرای اطاعـات و فناوری هـای مرتبـط« )چارچـوب کوبيت( 
منتشـر شـده توسـط مؤسسـه راهبری فنـاوری اطاعـات)6(و انجمن 
حسابرسـی و کنترل سيسـتم های اطاعاتـی)7( آمده اسـت. چارچوب 
کوبيـت به صورت گسـترده توسـط متخصصـان فنـاوری اطاعات در 
ايـاالت متحـده و سـاير کشـورها بـرای کمـک بـه مديريـت و امنيت 
سيسـتم های اطاعاتـی سـازمان ها مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت 
و به شـکل فزاينده توسـط مديران، حسابرسـان داخلی و حسابرسـان 
مسـتقل در زمينـه ارزيابـی سيسـتم های کنترلـی فنـاوری اطاعـات 

اسـتفاده می شـود.
می کنـد:  تعريـف  شـکل  بديـن  را  داخلـی  کنتـرل  کوبيـت،    
»...خط مشـی ها، رويه هـا، عملکردها و سـاختارهای سـازمانی طراحی 
شـده بـه منظور اين که از دسـتيابی بـه اهداف کسـب و کار اطمينان 
معقـول حاصـل گرديـده و رويدادهـای ناخواسـته مورد پيشـگيری و 
ياکشـف و اصاح قـرار گيرد« چارچوب، چنـد فرآيند کنترل و امنيت 
فنـاوری اطاعات ويژه را توصيف می کند. بر اسـاس چارچوب کوبيت، 
سـازمان بـرای تأميـن اطاعات بـراي دسـتيابی به اهداف خـود و هم 
جهـت کـردن بـا الزامـات کسـب و کار الزم اسـت در منابـع فنـاوری 
اطاعات سـرمايه گذاری نمايد و با اسـتفاده از مجموعـه فرآيندها اين 
منابـع اطاعـات را کنتـرل و مديريت کند. اطاعـات راجع به اهميت 
مربـوط بـه فرآيندهـای امنيتـی و کنترلـی گوناگـون بـرای مديـران 
فنـاوری اطاعـات از اهميـت بسـياری برخـوردار اسـت. مديرانـی که 
عهـده دار مسـئوليت راهبری فناوری اطاعات و نگهـداری و مديريت 
زيرسـاخت فنـاوری اطاعـات در سـازمان های بزرگ هسـتند،. بعاوه 
اطاعـات در مـورد اهميـت مربـوط به فرآيندهـای فنـاوری اطاعات 
بايـد بـا برنامه ريزی و هدايت حسابرسـی مسـتقل شـرکت های بزرگ 

مرتبط باشـد. )چون و مونـی، 2009(

معيارهـای هفتگانه اطالعاتی كوبيت
چارچـوب کوبيـت بـرای تحقق اهداف سـازمان معيارهـای کنترلی 
خاصـی را بـرای اطاعـات معرفـی می نمايد کـه اين معيارها به شـرح 

ذيل هسـتند:
1( اثربخشـی: منظـور از اثربخشـی اطاعـات مربـوط و بـه موقـع 

بـودن آنها اسـت.
2( کارايی: اطاعات بايد به شيوه اثربخشی هزينه داشته باشد.

3( محرمانگی: محافظت از افشای غيرمجاز اطاعات.
4( يکپارچگـی و صحـت: اطاعـات بايـد صحيح و کامل باشـد و از 

دقـت و اعتبـار کافی برخوردار باشـد.
5( دسترسـی پذيـری: در دسـترس بـودن اطاعـات در زمـان نياز 

بـه آنها.
6( مطابقـت: انطبـاق اطاعـات بـا سياسـت های داخلـی و الزامات 

قانونـی برون سـازمانی.
7( قابليـت اطمينـان: اطاعـات بايـد قاليـت اطمينـان داشـته و 
مديريـت بتوانـد جهـت تصميـم گيری هـای خـود بـه آن اتـکا کنـد. 

)1391 )ابراهيمـی، 

كوبيت اطالعات  فناوری  منابع 
بـرای دسـتيابی بـه اهـداف مـورد نظـر سـازمان بايـد منابـع الزم 
بـرای اسـتقرار زيرسـاخت ها و ملزومـات فنی کافـی را فراهـم کرده و 
سـرمايه گذاری الزم را در ايـن زمينـه انجـام دهد. کوبيـت منابع مورد 
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شکل 1- مکعب كوبيت و ارتباط بين اجزای آن

 اطالعات باید به شیوه اثربخشی هزینه داشته باشد.کارایی: )2
 ظت از افشاي غیرمجاز اطالعاتمحرمانگی: محاف)3
 یکپارچگی و صحت: اطالعات باید صحیح و کامل باشد و از دقت و اعتبار کافی برخوردار باشد)4
 دسترسی پذیري: در دسترس بودن اطالعات در زمان نیاز به آنها)5
 مطابقت: انطباق اطالعات با سیاست هاي داخلی و الزامات قانونی برون سازمانی  )6
 )1391. (ابراهیمی، هاي خود به آن اتکا کند: اطالعات باید قالیت اطمینان داشته و مدیریت بتواند جهت تصمیم گیريقابلیت اطمینان)7

 

 منابع فناوري اطالعات کوبیت.6

استقرار زیرساخت ها و ملزومات فنی کافی را فراهم نموده و سرمایه گذاري الزم را در این  برايبراي دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان باید منابع الزم 
 را به شرح ذیل بیان می دارد: زمینه انجام دهد. کوبیت منابع مورد نیاز فناوري اطالعات

 برنامه هاي کاربردي: سامانه هاي پردازش اطالعات)1
 پرداش براياي ورودي سامانه هاي اطالعاتی اطالعات: داده ه)2
 برنامه هاي کاربردي را ممکن می سازد. تجهیزات فنی ازجمله سخت افزار و سامانه هایی که پردازشزیرساخت: )3
 )1391. (ابراهیمی افراد: کارکنان درون سازمانی و برون سازمانی)4

که نشان دهنده اصول اولیه چارچوب کوبیت می باشد. این اصول اولیه بیان کننده این مطلب است که فرآیندهاي  را نمایش می دهدمکعب کوبیت  1شکل 
سپس با استفاده از معیارها و پاسخ به نیازهاي کسب و کار مدیریت می نمایند.  بی به اهداف فناوري اطالعات برايکوبیت منابع فناوري اطالعات را در دستیا

 .گردندایش و همسوسازي میپ ،کوبیت اهداف

 

 مکعب کوبیت و ارتباط بین اجزاي آن – 1شکل 

 

 

 

 

نيـاز فنـاوری اطاعـات را به شـرح ذيـل بيان مـی دارد:
1( برنامه های کاربردی: سامانه های پردازش اطاعات.

2( اطاعات: داده های ورودی سامانه های اطاعاتی برای پرداش.
3( زيرسـاخت: تجهيـزات فنـی ازجمله سـخت افزار و سـامانه هايی 

کـه پـردازش برنامه های کاربـردی را ممکن می سـازد.
4( افراد: کارکنان درون سازمانی و برون سازمانی. )ابراهيمی 1391(

شـکل 1 مکعـب کوبيـت را نمايـش می دهـد کـه نشـان دهنـده 
اصـول اوليـه چارچـوب کوبيـت اسـت. ايـن اصـول اوليه بيـان کننده 
ايـن مطلـب اسـت کـه فرآيندهـای کوبيـت منابـع فنـاوری اطاعات 
را در دسـتيابی بـه اهـداف فنـاوری اطاعات برای پاسـخ بـه نيازهای 
کسـب و کار مديريـت می کننـد. سـپس بـا اسـتفاده از معيارهـا و 

اهـداف کوبيـت، پايـش و همسوسـازی می گردنـد.
 

كوبيت  فرآیندهای  و  حوزه ها 
تاکيـد چارچـوب کوبيت بـر مديريـت و کنترل فنـاوری اطاعات 
اسـت. چارچـوب، 34 فرآينـد کنتـرل و امنيـت فنـاوری اطاعـات 
کـه  اسـت  کـرده  مشـخص  را  ريسـک ها(  و  )فعاليت هـا  کليـدی 
بـرای راهبـری فنـاوری اطاعـات اثربخـش بايـد مديريـت شـوند. 
سـازمان می توانـد بـرای کمـک بـه توانايـی خـود در دسـتيابی بـه 
اهـداف کسـب وکار و بهبـود کنتـرل داخلـی خـود از ايـن فرآيندها 
اسـتفاده کنـد. ايـن فرآيندهـای کنترلـی و امنيتـی از لحـاظ نظری 
بايـد منجـر به کاهـش در ريسـک های مربوط بـه فنـاوری اطاعات 
گـردد. فرآيندهـای فنـاوری اطاعـات بـه چهـار طبقـه برنامه ريـزی 
و سـازماندهی )طـرح(، اکتسـاب و پيـاده سـازی )سـاخت(، خدمات 
رسـانی و پشـتيبانی )اجـرا(، نظـارت و سـنجش )ارزيابـی( تقسـيم 
می شـوند بـه طـوری که حوزه هـای اصلـی فعاليت فنـاوری اطاعات 

را در بـر می گيرنـد. )ابراهيمـی، 1391(
شـکل 2 چارچـوب کلـی کوبيـت را بـه تصوير می کشـد کـه چهار 
حـوزه اصلـی کوبيت، معيارهـای اطاعاتی، منابع فنـاوری اطاعات به 

همـراه 34 فرآينـد در حوزه هـای مختلـف را نشـان می دهد.
 

و پذیرش چارچوب كوبيت كاربرد  بررسی 
تـا  کوبيـت  انـد؟  پذيرفتـه  را  کوبيـت  سـازمان هايی  نـوع  چـه 
ايـن سـازمان ها پذيرفتـه شـده اسـت؟ کوبيـت  چه انـدازه توسـط 
توجـه  بـا  اسـت؟  قـرار گرفتـه  اسـتفاده  مـورد  در کجـای جهـان 
بـر  نظـارت  و  سرپرسـتی  در  مديريـت  مسـئوليت  افزايـش  بـه 
بهنـگام  و  مربـوط  ايـن سـئواالت  داخلـی،  اثربخشـی کنترل هـای 

شکل 2 - فرآيندها، معيارها و منابع كوبيت

 

 

  حوزه ها و فرآیندهاي کوبیت.7

(فعالیت ها و ریسک ها)  کلیديفرآیند کنترل و امنیت فناوري اطالعات  34ب، چارچوب کوبیت بر مدیریت و کنترل فناوري اطالعات می باشد. چارچو تاکید
سازمان می تواند براي کمک به توانایی خود در دستیابی به اهداف . که براي راهبري فناوري اطالعات اثربخش باید مدیریت شوندمشخص نموده است  را

ریسک هاي استفاده کند. این فرآیندهاي کنترلی و امنیتی از لحاظ نظري باید منجر به کاهش در داخلی خود از این فرآیندها  کسب وکار و بهبود کنترل
برنامه ریزي و سازماندهی (طرح)، اکتساب و پیاده سازي (ساخت)، خدمات  طبقه فرآیندهاي فناوري اطالعات به چهارگردد.  فناوري اطالعاتمربوط به 

(ابراهیمی،  بر می گیرند. العات را درالیت فناوري اطحوزه هاي اصلی فعتقسیم می شوند به طوري که رسانی و پشتیبانی (اجرا)، نظارت و سنجش (ارزیابی) 
1391( 

فرآیند در حوزه  34کشد که چهار حوزه اصلی کوبیت، معیارهاي اطالعاتی، منابع فناوري اطالعات به همراه چارچوب کلی کوبیت را به تصویر می 2شکل 
 هاي مختلف را نشان می دهد.

 

 فرآیندها، معیارها و منابع کوبیت – 2شکل 

 کوبیتچارچوب بررسی کاربرد و پذیرش .8

ه قرار گرفته چه نوع سازمان هایی کوبیت را پذیرفته اند؟ کوبیت تا چه اندازه توسط این سازمانها پذیرفته شده است؟ کوبیت در کجاي جهان مورد استفاد
مانی که . از زدنمی باش بهنگام و سواالت مربوط، این اثربخشی کنترل هاي داخلی بر نظارتدر سرپرستی و  مدیریت مسئولیت افزایش با توجه بهاست؟ 



48

هسـتند. از زمانـی کـه چارچـوب کوبيـت بـه عنـوان  ابـزاری بـرای 
فراهـم کـردن اسـتانداردها و رهنمـود فنـاوری اطاعـات و امنيـت 
چگونگـی  از  آگاهـی  کسـب  شـده،  واقـع  توجـه  مـورد  اطاعـات 
در  را  اسـت مديريـت  توانسـته  توسـط سـازمان ها  آن  از  اسـتفاده 
 تـاش بـرای بهبـود کنترل هـا و راهبری فنـاوری اطاعات سـازمان 

ياری نمايد.
جـو و همـکاران)2010( آثار چنـد عامل را بر تمايل سـازمان های 
فنـاوری اطاعـات بـرای پذيـرش کوبيـت به عنـوان چارچـوب خود 
عوامـل،  ايـن  کردنـد.  آزمـون  اطاعـات  فنـاوری  راهبـری  بـرای 
شـامل درک چارچـوب کوبيـت، تغييـرات سـازمانی مورد نيـاز برای 
پذيـرش کوبيـت، سـود حاصـل از پذيـرش کوبيـت، صـدور گواهـی 
نامـه خارجـی و حمايـت خارجـی بـود. نتايـج تحقيـق آنهـا از 100 
شـرکت کره ای نشـان داد کـه تنها دسترسـی به پشـتيبانی خارجی 
از مشـاوران کوبيـت و سـمينار های مرتبـط بـا کوبيـت بـر تمايل به 
پذيـرش ايـن چارچـوب تاثيـر داشـت. محققـان نتيجـه گرفتنـد، به 
رغـم ايـن که کوبيت به شـکل موفقيت آميز در بسـياری از کشـورها 
پذيرفتـه شـده بـود، در کـره کمتـر مـورد پذيـرش قـرار گرفتـه بود 
کـه ايـن احتمـاال بـه خاطر فقـدان متخصصانی بـود کـه بتوانند اين 
بـراورده  بـرای  را  چارچـوب 
سـازمان های  نيازهـای  کـردن 
کـره ای بـه شـکل مناسـبی در 

آورند.
 )2010( همـکاران  و  ليـن 
مسـتقل  حسابرسـان  ارزيابـی 
کنتـرل  سـاختارهای  از 
شـرکت ها  اطاعـات  فنـاوری 
بـا  را  کوبيـت  حوزه هـای  و 
تاکيـد بـر شـرکت ها در تايوان 
نتايـج نشـان  بررسـی کردنـد. 
داد کـه بسـياری از شـرکت ها 
مديريـت«  تعهـد  »ضعـف  از 
رنـج می برنـد و منابـع کافـی يـا آمـوزش کافـی را بـرای اثربخـش 
بـودن در بکار گيـری چارچـوب کوبيت سـرمايه گذاری نشـده اسـت.
  )2010( ولنـس  و   )2006( پيتـرون  و  توسـط  هاورث  مطالعـات 
بکارگيـری  و  آکسـلی   - سـاربينز  قانـون  رعايـت  ميـان  ارتبـاط 
کنترل هـای فنـاوری اطاعات توصيه شـده توسـط چارچـوب ايمنی 
ايـزو 17799 را نشـان داده اسـت، همچنين ميشـرا )2007( ارتباط 
ميـان الزامات قانون سـاربينز - آکسـلی و چارچوب کوبيت را نشـان 
داده اسـت. هاورث و پيتـرون)2006( بـه ايـن موضـوع پرداخت هاند 
کـه چگونـه اجـزای چارچـوب ايـزو 17799 می توانند به سـازمان ها 
در مواجهـه بـا الزامـات قانـون سـاربينز - آکسـلی کمـک کننـد. 
همچنيـن ولنس )2010( بررسـی کـرد که کدام يـک از کنترل های 
فنـاوری اطاعـات چارچـوب ايـزو 17799 در شـرکت های ايـاالت 

متحـده بـکار گرفته شـده اسـت. 
نتايـج نشـان ايـن تحقيـق نشـان می دهد کـه ارتباطـی تنگاتنگ 
ميـان آمـوزش کارکنـان و حسابرسـان فنـاوری اطاعـات و انـدازه 
کنترل هـای بـکار گرفته شـده وجود داشـت. همچنيـن نتايج جالب 
توجهـی بـرای نـوع شـرکت )دولتـی يـا خصوصـی(، انـدازه شـرکت 
و صنعـت شـرکت مشـاهده گرديـد. ميشـرا )2007( يـک رويکـرد 

مفهومی بـرای پذيـرش چارچـوب کوبيـت بـه منظور بـرآورده کردن 
 الزامـات قانـون سـاربينز- آکسـلی در زمينـه تدويـن نـرم افـزاری 

ارائه کرد.
ايـن مقالـه مطالعات گذشـته را بـا تمرکز بر رتبـه دهی متخصصان 
کنترل هـای فنـاوری اطاعـات چارچـوب کوبيـت و بـا آزمـون آثـار 
چنديـن عامـل موثـر بـر ايـن رتبـه بندی ها نظيـر موقعيـت، تجربه و 

آشـنايی بـا چارچـوب کوبيـت توسـعه می دهد.

كوبيت و قابليت اتکای گزارشـگری مالی 
توتـل و وندرولـد )2007( گـزارش دادند که مؤسسـات حسابرسـی 
در بسـياری از کارهای حسابرسـی خـود از چارچوب کوبيت اسـتفاده 
فرآيندهـای  از  يـک  ايـن کـه کـدام  ايـن درک  بـر  بنـا  می کننـد. 
فنـاوری اطاعـات چارچوب، در دسـتيابی بـه گزارش مالـی قابل اتکا 
حسـاس تر هسـتند بـرای حرفه حسابرسـی اهميتـی کاربـردی دارد. 
ايـن مقالـه اهميت فرآيندهـای مختلف فنـاوری اطاعـات کوبيت در 

زمينـه قابليـت اتـکای اطاعـات مالـی شـرکت را بررسـی می نمايد.
توتـل و وندرولـد )2007( مناسـب بـودن چارچـوب کوبيـت بـرای 
امـور حسابرسـی به ويژه بـرای حسابرسـی عملياتی، رعايتـی، و مالی 
را بررسـی کردنـد. آنهـا در ابتـدا فهرسـتی از 12 حسـابرس فنـاوری 
اطاعـات بـا تجربه آمـاده کردند که بـه معيارهای هفتگانـه اطاعاتی 
کوبيـت و چهـار منبـع فنـاوری اطاعـات کوبيـت در چهـار حـوزه 
مرتبـط بـا ريسـک حسابرسـی )پيچيدگـی، اهميـت مشـتری، توجه 
مشـتری، و ريسـک فرآيند( رتبه دادنـد. اين ارزيابی ها برای محاسـبه 
»امتيـازات چارچـوب« بـرای 34 فرآينـد کوبيت مـورد اسـتفاده قرار 
گرفـت. سـپس 29 حسـابرس مسـتقيما بـه هـر کـدام از 34 فرآينـد 
کوبيـت برحسـب درجه ريسـک مربـوط به خروجـی نامناسـب از هر 
فرآينـد در يـک سـازمان عـادی رتبه دهـی کردنـد. درجـه بااليـی از 
ارتبـاط ميـان امتيازهای چارچوب و ارزيابی های ريسـک بدسـت آمد 
که نشـان مـی داد چارچوب کوبيـت »... همگرايی و سـازگاری داخلی 

قابل توجهـی...« دارد. 
اگرچـه داده هـای جمـع آوری شـده از تحقيـق کاربـرد کوبيـت 
آموزنـده بـود و توتـل و وندرولـد )2007( شـواهد بـا اهميتـی را در 
مـورد سـازگاری داخلـی کوبيت فراهـم کردند، امـا کار کمی در مورد 
تعييـن سـودمندی کوبيـت از ديـدگاه قابليـت اتـکای گزارشـگری 
مالـی انجـام شـده اسـت. لذا کـر و مورثـی )2013( اين شـکاف را با 
تاکيـد بـر ايـن مطلب برطـرف کردند کـه چگونه 34 فرآينـد کنترل 
و امنيـت فنـاوری اطاعـات در 4 حـوزه کوبيـت بـر قابليـت اتـکای 
گزارشـگری مالـی شـرکت تاثيـر می گـذارد، کـر و مورثـی)2013( 
مخصوصـا روی ارزيابی هـای متخصصـان فنـاوری اطاعـات )189 
نفـر از سراسـر جهـان(  بـرای تعييـن ايـن کـه کـدام يـک از 34 
تاثيرگـذار  مالـی  گزارشـگری  اتـکای  قابليـت  بـر  کوبيـت  فرآينـد 
اسـت، تمرکـز کردنـد. ايـن مقالـه تاثيـر تجربه پاسـخ دهنـدگان در 
ارزيابـی کنترل هـای فنـاوری اطاعات، گسـتره ی تجربه حسابرسـی 
آنهـا، آشـنايی آن هـا بـا کوبيـت، نـوع سـازمان هايی کـه آنهـا در آن 
مشـغول بـه کار هسـتند، و کشـور محـل کار آنهـا را آزمـون کـرده 
اسـت. هيچگونـه انتظـارات قبلـی از بزرگـی يـا جهـت تاثيـرات اين 
خصوصيـات بـر ارزيابی هـای متخصصـان فنـاوری اطاعـات وجـود 
نداشـت لـذا فرضيـات رسـمی ارائه نگرديـد، امـا پرسـش های زيـر 

شـد: مطرح 

سازمان ها در محیط 
کسب و کار امروز، 
به فناوري اطالعات 
وابسته اند تا به وسیله 
آن اجراي کسب و کار 
خود را کنترل و آن را 
بهبود  بخشند
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سـئوال 1: هريـک از 34 فرآيندکنتـرل و امنيت فنـاوری اطاعات 
در زمينـه قابليـت اتـکای گزارشـگری مالی چه اهميتـی دارند؟

سـئوال 2: تـا چـه انـدازه درک و آگاهـی راجع به اهميـت مربوط 
بـه فرآيندهـای کنتـرل و امنيت فنـاوری اطاعات، ميـان متخصصان 
فنـاوری اطاعـات شـاغل در صنعـت، دولت، و مؤسسـات حسابرسـی 

متفاوت اسـت؟
سـئوال 3: تـا چه انـدازه درک و آگاهـی راجع به اهميـت مربوط 
بـه فرآيندهـای کنترل و امنيت فناوری اطاعات، تابعی از مشـخصات 

متخصصان فناوری اطاعات اسـت؟
سـئوال 4: تاچه انـدازه خصوصيـات متفاوت متخصصـان فناوری 
اطاعـات کـه در بازنگـری/ ارزيابـی کنترل هـای فنـاوری اطاعـات 
باتجربه هسـتند به شـکل با اهميتی با سـاير خصوصيـات متخصصان 

مرتبط اسـت؟

 اهميـت فرآیندهای كنترل فناوری اطالعات 
در  دسـتيابی به گزارشگری مالی قابل اتکا

بـرای پاسـخ بـه اولين سـئوال تحقيق، کـر و مورثـی )2013( رتبه 
دهـی شـرکت کننـدگان در مـورد اهميـت هـر کـدام از 34 فرآينـد 
کنتـرل و امنيـت فنـاوری اطاعـات را در زمينـه دسـتيابی به کنترل 
داخلـی اثربخـش بـرای گزارشـگری مالـی آزمـون کردنـد. شـرکت 
کننـدگان بـه هر فرآيند بر اسـاس مقياس ليکـرت از 1 )فاقد اهميت( 
تـا 5 )بسـيار بـا اهميـت( رتبـه دهی کردنـد. رتبـه دهـی اهميت در 
جدول 1 نشـان داده شـده اسـت که از بيشـترين تـا کمترين اهميت 

شـده اند.  مرتب 
فرآينـدی که به عنـوان با اهميت تريـن فرآيند بـرای کنترل داخلی 
اثبخـش حاکـم بر گزارشـگری مالی رتبه دهی شـد فرآينـد اطمينان 
از امنيـت سيسـتم )4,66( بـود و فرآينـد مديريت تغييـرات )4,49(، 
مديريـت ريسـک )4,41(، مديريـت داده ها )4,39(، نظـارت و ارزيابی 
کنتـرل داخلـی )4,33( بـا اختـاف کـم، در رتبه هـای بعـدی قـرار 
گرفتنـد. از ايـن 5 فرآينـد با رتبه بـاال، دو فرآيند )اطمينـان از امنيت 
»کنترل هـای  به عنـوان  می تواننـد  تغييـرات(  مديريـت  و  سيسـتم 
»کنتـرل  به عنـوان  داده هـا(  )مديريـت  فرآينـد  يـک  و  عمومـی« 

کاربـردی« طبقـه بندی شـوند.
بـه منظور فرآهم کردن يـک اندازه گيری ثانويـه از اهميت هر فرآيند 
فناوری اطاعات و برای اعتبار بخشـی به رتبه دهی اهميت، از شـرکت 
کننـدگان خواسـته شـد کـه 10 فرآينـدی را انتخـاب کننـد کـه آنهـا 
معتقدانـد بيشـترين اهميت را در دسـتيابی به کنتـرل داخلی اثربخش 
دارنـد. تعـداد دفعاتـی کـه هر کـدام از 34 فرآينـد به عنوان يکـی از 10 
فرآينـد بـا اهميت تر انتخاب شـدند در جـدول2 آمده اسـت.اطمينان از 
امنيـت سيسـتم فرآينـدی بـود کـه با بيشـترين تکـرار انتخاب شـد به 
طـوری کـه 143 نفـر از 189 نفر شـرکت کننده اين فرآينـد را به عنوان 
يکـی از 10 فرآينـد بـا اهميـت انتخـاب کردنـد. فرآيندهايی کـه بعد از 
آن بيشـترين تکرار را داشـتند مديريت تغييرات 133، مديريت ريسـک 
122، نظـارت و ارزيابـی کنترل داخلـی 98، و مديريت داده ها 97 بودند.

اطالعات  فناوری  فرآیندهای  ميان   ارتباط 
اتکا در گزارشگری مالی قابل 

بـه منظـور تشـخيص ارتباطـات ممکـن ميـان 34 فرآينـد فناوری 
اطاعـات در زمينـه کنتـرل داخلـی اثربخـش حاکـم بر گزارشـگری 

مالـی، يـک تحليـل عاملـی اجـزای اصلـی بـا چرخـش واريماکس بر 
اسـاس رتبـه دهی هـای اهميـت اجـرا گرديـد کـه توسـط شـرکت 
کننـدگان فراهم شـده بـود،. نتايج تحليل عاملی، کـه برخی ارتباطات 

جالـب را آشـکار کـرد در جـدول 3 آمده اسـت.
کاسـتلو و آزبـورن )2005( يافتنـد که در علـوم اجتماعی محدوده 
ارتباطـات از 0,4 تـا 0,7 اسـت کـه در طيـف پاييـن تـا متوسـط قرار 
می گيـرد. در نتيجـه از ميـان 34 فرآينـد فنـاوری اطاعـات، اقـام با 
اشـتراک باالی 0,4 در فرآيندهای شناسـايی شـده گروهبندی شدند 
کـه در  يـک عامـل بارگـذاری شـده بودنـد. با اسـتفاده از ايـن معيار، 
اطاعـات 6 گروه بنـدی متمايـز شناسـايی  فنـاوری  فرآينـد  از 34 

جدول1: فرآيندهای كوبيت مرتب شده بر اساس رتبه بندی اهميت

رتبه بندی اهميتفرآيند كوبيترديف

4,66اطمينان از امنيت سيستم ها1

4,49مديريت تغييرات2

4,41ارزيابی و مديريت ريسک فناوری اطالعات3

4,39مديريت داده ها4

4,33نظارت و ارزيابی  كنترل های داخلی5

4,22اطمينان از رعايت الزامات بيرونی6

4,1مديريت مشکالت 7

4,09مديريت فرآيندها، سازمان و ارتباطات فناوری اطالعات8

4,08نظارت و ارزيابی اجرای فناوری اطالعات 9

4,07مديريت كيفيت 10

4,05اطمينان از خدمات مستمر 11

4,02فراهم سازی نظارت بر فناوری آطالعات12

4,01آموزش كاربران13

3,95مديريت پروژه ها14

3,95عمليات فعالسازی و استفاده15

3,93مديريت پيکربندی16

3,88تعريف معماری اطالعات17

3,88مديريت عمليات18

3,88تعريف برنامه راهبری فناوری اطالعات19

3,87تدارک منابع فناوری اطالعات20

3,83ارتباط برقرار كردن با جهت و هدف مديريت21

3,82اكتساب و نگهداری زيرساخت های فناوری22

3,8اكتساب و نگهداری برنامه های كاربردی23

3,78مديريت خدمات شخص ثالث24

3,75مديريت محيط فيزيکی25

3,73تعريف فناوری اطالعات، سازمان و روابط26

3,71تعريف و مديريت سطوح خدمات27

3,71مديريت كارايی و ظرفيت28

3,71مديريت سرمايه گذاری فناوری اطالعت29

3,64مديريت منابع انسانی و فناوری اطالعات30

3,57شناسايی راهکارهای اتوماتيک31

3,55تعريف جهت گيری فناوری32

3,41شناسايی و تخصيص هزينه های حوزه فناوری33

3,24امکان سازی عمليات و مصرف34
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کليـدی، شـامل  اطاعـات  فنـاوری  فرآيندهـای  عامـل 1-  شـدند: 
کنترل هـای عمومـی و کاربـردی )9 فرآينـد از 10 فرآينـد ايـن عامل، 
کـه شـامل فرآيندهـا از تمام چهار حـوزه کوبيت هسـتند، رتبه بندی 
اهميـت باالتـر از 4 دارنـد(؛  عامـل 2- فرآيندهای طراحـی و مديريت 
فنـاوری اطاعـات؛ عامـل 3- فرآيندهای سـازمان و ارتباطـات؛ عامل 
4- فرآيندهـای فنـاوری؛ عامـل 5- فرآيندهـای عمليـات و امکانـات؛ 
عامـل 6 - فرآيندهـای حسابرسـی مسـتقل. از آنجايـی کـه چرخـش 
واريماکـس بـکار گرفته شـد، ايـن 6 عامـل متعامداند. لـذا می توان بر 

تفاوت هـای عوامـل ششـگانه تمرکـز تحليلی داشـت.

ارتباطات ميان اهميت فرآیندهای فناوری اطالعات مشـاهده شده 
و نوع استخدام

 SPSS در  GLM بـرای پاسـخ بـه سـئوال دوم تحقيـق، از روش
اسـتفاده شـد. بررسـی نشـان داد کـه تنهـا يکـی از شـش عامـل 
)عامـل 4، فرآيندهـای فنـاوری( به شـکل بـا اهميتی تحـت تاثير نوع 
اسـتخدام اسـت. شـرکت کنندگان شاغل در يک مؤسسـه حسابرسی 
بـه اهميـت فرآيندهای فنـاوری اطاعـات رتبـه ای باالتـر از ميانگين 
رتبـه دهـی شـرکت کنندگان شـاغل در صنعت يـا دولت دادنـد. اين 
تفـاوت ممکـن اسـت بـه ايـن خاطـر باشـد کـه پاسـخ دهندگانی که 
در مؤسسـه حسابرسـی کار می کننـد اغلب بـا آرايشـی از محيط های 
فنـاوری مختلـف در حسابرسـی ها مواجـه می شـوند و لـذا در مـورد 
اهميـت ايـن فرآيندهـا احسـاس متفـاوت تـری نسـبت بـه شـرکت 
کنندگانـی دارنـد کـه حسـابرس نيسـتند و تنهـا بـا محيـط فناوری 

خـود آشـنايی دارند.

ارتباطات ميان اهميت فرآیندهای فناوری اطالعات مشـاهده شده 
اطالعات فناوری  متخصصان  خصوصيات  و 

بـرای پاسـخ بـه سـومين سـئوال تحقيـق، ترکيبـی از روش هـای 
GLM بـرای اسـتفاده از فرآيندهـای فنـاوری اطاعـات کوبيـت در 
هـر يـک از شـش عامـل بـه عنـوان متغيرهـای وابسـته اجـرا گرديد. 
متغير هـای مسـتقل شـامل موقعيـت جغرافيايی شـرکت کننـدگان، 
ميـزان تجربه حسابرسـی، و آشـنايی با کوبيت اسـت. هر کـدام از اين 
متغيرها به شـکل زير ثبت شـدند: )1( کشـورها کد گذاری شـدند به 
طـوری کـه 1 بـرای اياالت متحـده يا کانادا و 2 برای سـاير کشـورها. 
)2( ميـزان تجربـه حسابرسـی کد گـذاری شـد بـه طوری کـه 1 برای 
چهـار سـال تجربـه يـا کمتـر و 2 بـرای آنهايـی کـه تجربه بيشـتر از 
چهـار سـال دارنـد )45 درصد از پاسـخ دهندگان چهار سـال يا کمتر 
تجربـه داشـتند(. )3( گسـتره آشـنايی بـا کوبيـت کد گـذاری شـد به 
طـوری کـه 1 بـرای آنهايـی کـه رتبـه آشـنايی آنهـا بـا کوبيـت 3 يا 
کمتـر اسـت )از 5 امتيـاز( و 2 بـرای آنهايی که رتبه آشـنايی باالتری 

داشتند.
بـاز هـم تنهـا عامـل 4 )فرآيندهـای فناوری( به شـکل بـا اهميتی 
تحـت تاثيـر هـر کـدام از متغيرهای مسـتقل قـرار داشـت. رتبه دهی 
بـه اهميـت فرآيندهـای فنـاوری توسـط شـرکت کنندگانـی کـه در 
آمريـکای شـمالی کار می کردند باالتـر از ميانگين رتبه دهی شـرکت 

کنندگان شـاغل در سـاير کشـورها بود.
کـر و مورثـی )2013(  همچنيـن بررسـی کردند که آيـا رتبه دهی 
بـه شـش عامـل ميـان پاسـخ دهنـدگان از کشـورهای بـا تاکيـد بـر 
سـرمايه گذاری )ايـاالت متحـده، کانادا، انگلسـتان، اسـتراليا، آفريقای 
جنوبـی، n=138( و سـاير کشـورها )n=50( متفـاوت بـوده اسـت. 
نتيجـه نشـان داد کـه تفـاوت بـا اهميتـی در هيـچ کـدام از 6 عامـل 

نگرديد. مشـاهده 

ميان  ارتباطات  آزمون 
خصوصيـات متخصصان فناوری اطالعات با كوبيت

بـرای پاسـخ بـه چهارميـن سـئوال تحقيـق، بررسـی شـد کـه آيـا 
الگـوی بـا اهميتـی در ارتباطات ميـان خصوصيات شـرکت کنندگان 
وجـود داشـت يـا خيـر. سـه ارتبـاط آماری بـا اهميـت دريافت شـد. 
اول، يـک ارتبـاط بـا اهميـت ميـان درصد سـاعات کاری که شـرکت 

 جدول2: تعداد دفعاتی كه هر فرآيند كوبيت به عنوان يکی از
 10فرآيند با اهميت تر انتخاب شد 

 دفعات انتخابفرآيند كوبيترديف

143اطمينان از امنيت سيستم ها1

133مديريت تغييرات2

122ارزيابی و مديريت ريسک فناوری اطالعات3

98نظارت و ارزيابی  كنترل های داخلی4

97مديريت داده ها5

91تعريف برنامه راهبری فناوری اطالعات6

81نظارت و ارزيابی اجرای فناوری اطالعات 7

74مديريت فرآيندها، سازمان و ارتباطات فناوری اطالعات8

70مديريت مشکالت 9

66آموزش كاربران10

64اطمينان از رعايت الزامات بيرونی11

58فراهم سازی نظارت بر فناوری آطالعات12

55عمليات فعالسازی و استفاده13

51اطمينان از خدمات مستمر 14

50مديريت پيکربندی15

49مديريت پروژه ها16

48تعريف معماری اطالعات17

46اكتساب و نگهداری برنامه های كاربردی18

45مديريت كيفيت 19

44ارتباط برقرار كردن با جهت و هدف مديريت20

39اكتساب و نگهداری زيرساخت های فناوری21

38مديريت محيط فيزيکی22

38تعريف و مديريت سطوح خدمات23

36مديريت عمليات24

35مديريت سرمايه گذاری فناوری اطالعت25

35تدارک منابع فناوری اطالعات26

34مديريت منابع انسانی و فناوری اطالعات27

31مديريت خدمات شخص ثالث28

29مديريت كارايی و ظرفيت29

24تعريف جهت گيری فناوری30

20شناسايی و تخصيص هزينه های حوزه فناوری31

19شناسايی راهکارهای اتوماتيک32

17تعريف فناوری اطالعات، سازمان و روابط33

6امکان سازی عمليات و مصرف34
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کننـدگان وظيفـه بازنگـری/ ارزيابی کنترل هـای فنـاوری اطاعات را 
داشـتند و موقعيـت جغرافيايـی شـرکت کننـدگان گـزارش شـرکت 
کننـدگان در آمريـکای شـمالی نشـان داد که آنها نسـبت به شـرکت 
کننـدگان سـاير نقـاط درصـد بيشـتری از زمـان را بـرای بازنگـری و 
ارزيابـی کنترل هـای فنـاوری اطاعـات صـرف کردند. نتايـج از روش 
GLM نشـان داد کـه ايـن تفـاوت از لحـاظ آمـاری بـا اهميت اسـت 
)p=0,02(. ايـن امـکان وجود دارد که شـرکت کننـدگان در آمريکای 
لرزيابـی  و  بازنگـری  بـرای وظيفـه ی  و  بـوده  تجربه تـر  بـا  شـمالی 

کنترل هـای فنـاوری اطاعـات مناسـب تر هسـتند.
دوم، يـک ارتبـاط بـا اهميـت ميـان درصد سـاعات کار مربـوط به 
بازنگـری/ ارزيابـی کنترل ها فناوری اطاعات و نوع اسـتخدام شـرکت 
کننـدگان مشـاهده شـد. شـرکت کننـدگان اسـتخدام شـده در يـک 
مؤسسـه حسابرسـی نسـبت به شـرکت کنندگان شـاغل در صنعت و 
دولـت اختصاص درصد بيشـتری ار سـاعات کار خود را بـه بازنگری و 

ارزيابـی کنترل هـای فنـاوری اطاعـات گـزارش دادند. 
سـرانجام، گسـتره آشـنايی شـرکت کنندگان با کوبيـت به صورت 

بـا اهميـت مرتبـط بـا درجه تجربه حسابرسـی آنهـا بود. نتايج نشـان 
می دهـد کـه اعضـای با بيش از 4 سـال سـابقه حسابرسـی نسـبت به 
آنهايـی کـه سـابقه کمتـری داشـتند بـا کوبيت آشـناتر بودنـد. نتايج 
GLM  نشـان داد کـه ايـن تفـاوت از لحـاظ آمـاری با اهميت اسـت 
)P=00,003(. ارتبـاط بـا اهميـت ديگـری ميـان سـاير خصوصيـات 

متخصصـان فناوری اطاعـات مشـاهده نگرديد.

نتيجه گيری و  اجرا،  خالصه، 
با  امنيت سيستم به عنوان  از  در نتيجه  تحقيق، فرآيند اطمينان 
اهميت ترين فرآيند برای کنترل اثربخش بر گزارشگری مالی شناخته 
شد و پس از آن مديريت تغييرات، مديريت ريسک، مديريت داده ها، 
نظارت و ارزيابی کنترل داخلی قرار دارد. تحليل عاملی بعدی شش 
طبقه بندی مجزا از فرآيندها تحت عناوين فرآيندهای فناوری اطاعات  
کليدی، فرآيندهای طراحی و مديريت فناوری اطاعات، فرآيندهای 
ارتباطات و سازمان، فرآيندها فناوری، فرآيندهای عمليات و امکانات، و 

فرآيندهای حسابرسی مستقل را شناسايی کرد.

جدول 3: نتايج تحليل عاملی 

فرآيندهای كوبيترديف 
 عامل1

فرآيندهای  
كليدی

 عامل2
 طراحی و 
مديريت

 عامل3
 سازمان و 
ارتباطات

 عامل4
فرآيندهای 

فناوری

 عامل5
عمليات و 

امکانات

 عامل6
حسابرسی 

مستقل
0,7870,1210,1040,120,1770,098مديريت تغييرات1
0,7550,1960,1450,1750,13114اطمينان از امنيت سيستم ها2
0,7340,1970,050,1530,2940,033مديريت داده ها3
0,9730,0670,2390,0110,056390نظارت و ارزيابی  كنترل های داخلی4
0,6430,00410,1760,3480,05143مديريت فرآيندها، سازمان و ارتباطات فناوری اطالعات5
0,6240,0920,4170,0930,180,221ارزيابی و مديريت ريسک فناوری اطالعات6
0,5840,4310,16600,3540,074مديريت مشکالت 7
0,5510,2540,2440,0560,2450,318نظارت و ارزيابی اجرای فناوری اطالعات 8
0,5330,3260,1710,2740,1020,081آموزش كاربران9

0,4970,0830,0570,4580,2620,165تدارک منابع فناوری اطالعات10
0,280,7640,0020,1490,1780,023اطمينان از خدمات مستمر 11
0,1860,7110,2490,1320,2690,131مديريت كارايی و ظرفيت12
0,2020,6930,2420,0660,2350,197تعريف و مديريت سطوح خدمات13
0,0110,6490,5110,2580,0110,004تعريف جهت گيری فناوری14
0,1580,6480,4280,0110,0360,04تعريف برنامه راهبری فناوری اطالعات15
0,010,6160,2210,1770,3430,263امکان سازی عمليات و مصرف16
0,150,590,2560,1480,2170,478شناسايی و تخصيص هزينه های حوزه فناوری17
0,2840,5430,1810,30,0190,039مديريت پروژه ها18
0,4840,4850,1641590,0640,063مديريت كيفيت 19
0,1380,2850,7590,0630,1470,131مديريت محيط فيزيکی20
0,1480,2090,7710,0910,1710,18مديريت سرمايه گذاری فناوری اطالعت21
0,1330,510,5830,0710,0830,086ارتباط برقرار كردن با جهت و هدف مديريت22
0,1670,280,5720,1650,2450,134مديريت منابع انسانی و فناوری اطالعات23
0,2660,4540,5660,1480,0950,067تعريف معماری اطالعات24
0,3880,0320,520,1790,2630,002اطمينان از رعايت الزامات بيرونی25
0,2840,1260,1880,80,1310,023اكتساب و نگهداری برنامه های كاربردی26
0,140,2420,2560,7070,3060,012اكتساب و نگهداری زيرساخت های فناوری27
0,160,4080,0080,6560,0850,285شناسايی راهکارهای اتوماتيک28
0,440,1850,2720,1850,6060,252مديريت عمليات29
0,2470,3510,2230,0840,5770,043مديريت خدمات شخص ثالث30
0,2930,3380,1090,1670,570,315تعريف فناوری اطالعات، سازمان و روابط31
0,4090,0420,3930,2770,5460,075مديريت پيکربندی32
0,4410,1090,1580,0860,0480,765عمليات فعالسازی و استفاده33
0,4580,1560,0860,0860,1630,672فراهم سازی نظارت بر فناوری آطالعات34
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طبقـه فرآيندهـای فنـاوری تنهـا گروهـی بـود کـه تحـت تاثيـر 
نـوع سـازمان قـرار گرفـت، کـه توسـط شـرکت کننـدگان شـاغل در 
شـرکت های حسابرسـی از سـاير اعضـا بـا اهميت تـر رتبـه دهی شـده 
بـود. فرآيندهـای فنـاوری همچنيـن تنهـا گروهـی بـود که بـه عنوای 
گروهـی شـناخته شـد کـه به طور بـا اهميـت تحت تاثيـر خصوصيات 
هـر کدام از شـرکت کننـدگان قرار داشت.شـرکت کننـدگان آمريکای 
شـمالی نسـبت به سـاير شـرکت کنندگان بـه آن رتبه باالتـری دادند.

همبسـتگی بين سـه جفـت از خصوصيـات يافت شـد: گسـتره تجربه 
ارزيابـی کنترل هـای فناوری اطاعـات و موقعيت جغرافيايـی، با صرف 
درصد باالتری از سـاعات کاری در ارزيابی کنترل های فناوری اطاعات 
توسـط شـرکت کنندگان آمريکايی نسـبت به شـرکت کنندگان سـاير 
موقعيت هـای جغرافيايـی؛ گسـتره تجربـه ارزيابی کنترل هـای فناوری 
اطاعـات و نـوع اسـتخدام، نشـان داد کـه شـرکت کننـدگان شـاغل 
در شـرکت های حسابرسـی نسـبت بـه سـاير شـرکت کننـدگان زمان 
بيشـتری را بـه ارزيابـی کنترل هـای فنـاوری اطاعـات می پردازنـد؛ 
گسـتره تجربه حسابرسـی و آشـنايی با کوبيت نشـان داد که آشنايی با 

کوبيـت وابسـتگی مثبـت با سـال های سـابقه حسابرسـی دارد.
اطمينـان  بـرای  مديـران  مهمی بـرای  مفاهيـم  حاصـل،  نتايـج 
از کنتـرل داخلـی اثربخـش در سـازمان های متمرکـز بـه فنـاوری 
اطاعـات  بـه همـراه دارد. با توجه بـه محدوديت منابـع، مديران بايد 
توجـه خـود را روی فرآيند هـای فنـاوری اطاعـات بـا باالتريـن رتبه 
در چارچـوب کوبيـت متمرکـز کننـد. از حـوزه برنامه ريـزی، مديـران 
بايـد اطمينـان حاصـل کننـد که تمـام انواع ريسـک ها به طـور کافی 
در سـازمان ارزيابـی شـده اسـت. در طـول بکارگيری و اجـرا، مديران 
بايـد فرآينـد مديريت تغييـرات فنـاوری اطاعات  را مشـخص کنند. 
در حـوزه  خدمـات تحويـل و پشـتيبانی، مديـر فناوری اطاعـات بايد 
اطمينـان حاصـل کنـد که مشـکات امنيت سيسـتم به انـدازه کافی 
شناسـايی و همچنيـن کنترل هـای روی داده های کاربـردی اثربخش 
هسـتند. سـرانجام، در حوزه  نظارت، مديران بايـد روی ارزيابی کفايت 

کنترل هـای داخلـی بـه طور منظـم تمرکـز کنند.
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