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مه مقد
فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات بـه يکـی از چالشـی ترين مباحـث 
دهه هـای اخيـر سـازمان های تبديل شـده اسـت. ابـزاری خارق العاده 
کـه قـدرت و سـرعتی سرسـام آور بـه پـردازش و جريـان اطاعـات 
سـازمان ها می بخشـد. نيازهـای نو ظهـور در عرصه بازارهـای رقابتی، 
واحدهـای تجـاری را بـه سـوی توسـعه و بکارگيـری هـر چه بيشـتر 
سـامانه های فنـاوری اطاعـات تشـويق می نمايـد. بديهـی اسـت کـه 
واحـد فنـاوری اطاعـات در سـازمان های امروزی نقشـی راهبردی در 
دسـتيابی بـه اهـداف کسـب و کار پيـدا کـرده اسـت. امـا بايـد توجه 
داشـت بـه همان اندازه که قدرت و سـرعت فنـاوری اطاعات می تواند 
در راسـتای دسـتيابی به اهداف و مأموريت ها کاربرد داشـته باشـد؛ به 
همـان انـدازه نيـز می توانـد تبعاتی غير قابـل جبران برای سـازمان به 
بـار آورد. نياز به بکارگيری سـاز و کارهـای نظارتی و کنترلی اثربخش 
بـرای اطمينـان به حصـول به اهـداف و مأموريت هـا در زمينه فناوری 
اطاعـات بـه ضرورتـی اجتناب ناپذير در سـازمان های امـروزی تبديل 

شـده اسـت )سادوسـکای و همکاران 1384(.
مسـائل مربوط به ايمنی تشـکيات فناوری اطاعـات و کنترل های 
مربـوط بـه آن، بيـش از پيش مديـران و ذينفعان سـازمان ها را نگران 
کـرده اسـت. حسابرسـی فنـاوری اطاعات، ابـزاری حياتی بـرای حل 
نگرانی هـای امـروز سـازمان ها در زمينـه فنـاوری اطاعات محسـوب 
می شـود. هـدف از حسابرسـی فنـاوری اطاعـات، کسـب اطمينـان 
نسـبت به اثربخشـی سياست های سـازمان در زمينه مديريت ريسک، 

کنتـرل و راهبـری واحـد فنـاوری اطاعات اسـت )فخـار، 1389(. در 
اين مقاله، چشـم اندازی کلی از سـاختار حسابرسـی فناوری اطاعات 

ارائـه می گردد.

حسابرسی فرآیند 
اظهارنظـر حسـابرس، انتهـای فرآينـد سيسـتماتيک حسابرسـی 
صورت هـاي مالـی اسـت کـه دربرگيرنـده سـه مفهـوم برنامه ريـزی 
حسابرسـی، آزمـون کنترل هـا و آزمون هـای محتـوا اسـت. شـکل 1، 
گام هـای مربـوط بـه ايـن مفاهيـم را بـه تصويـر می کشـد. پيدايـش 
عوامـل  اساسـی ترين  و  از مهم تريـن  اطاعـات، بی ترديـد،  فنـاوری 
پيشـرفت و تحـول در زندگـی بشـر بـوده اسـت. فنـاوری اطاعات با 
قدرت و سـرعت بی نظير خـود، بهره وری فرآيندهای سـازمانی را ارتقا 
می دهـد. امـا در کنـار فوايـد خـود، احتمـال سـوء اسـتفاده از منابـع 
سـازمان را نيـز افزايـش می دهـد. فنـاوری اطاعـات را می تـوان بـا 
عنـوان بکارگيـری رايانـه و امکانـات مربـوط بـه آن در انجـام امـور 

سـازمانی تعريـف کـرد )فخـار، 1389(.
حسابرسـی فنـاوری اطاعـات بـر جنبه هـای مبتنـی بـر کامپيوتر 
و سيسـتم اطاعاتـی سـازمان تاکيـد دارد و سيسـتم های امـروزی 
از درجـات بااليـی از فنـاوری برخـوردار هسـتند. بـه عنـوان نمونـه، 
پـردازش معامـات بطـور خـودکار و بوسـيله برنامه هـای کامپيوتـری 
انجـام می شـود. بطـور مشـابه اسـناد، دفاتـر روزنامـه و دفاتـر کل که 
سـابق فيزيکـی بودنـد، اکنـون الکترونيکـی هسـتند و در پايگاه هـای 
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ادامـه خواهيـم ديـد،  داده نگـه داری می شـوند. همان طـور کـه در 
کنترل هـای حاکـم بـر ايـن فرآيندهـا و پايگاه هـای داده، بـه مباحثی 

اصلـی در فرآينـد حسابرسـی مالـی تبديل شـده اسـت.

حسابرسی برنامه ریزی 
گام نخسـت حسابرسـی فنـاوری اطاعات، برنامه ريزی حسابرسـی 
اسـت. پيـش از اينکـه حسـابرس بتواند ماهيـت و ميـزان آزمون های 
خود را تعيين کند، بايد نسـبت به کسـب و کار مشـتری به شـناختی 

کامل دسـت يابد. )شـکل1(
عنصـر کليـدی اين بخـش از حسابرسـی، تجزيه و تحليل ريسـک 
کافـی  اطاعـات  جمـع آوری  حسـابرس،  هـدف  اسـت.  حسابرسـی 
پيرامـون شـرکت به منظـور برنامه ريزی سـاير بخش های حسابرسـی 
اسـت. در تجزيه و تحليل ريسـک، بررسـی کلی از کنترل های داخلی 
سـازمان بـه عمـل می آيـد. در خـال بررسـی کنترل هـا، حسـابرس 
تـاش می کنـد کـه بـه شـناختی از سياسـت ها، رويه هـا و سـاختار 
سـازمان دسـت يابد. حسـابرس، در اين بخش، از حسـابرس همچنين 
کاربردهـای بـا اهميـت مالـی کنترل هـا را شناسـايی نمايـد و بـه 
شـناختی نسـبت بـه کنترل های حاکم بـر مبادالت اصلی دسـت يابد 

کـه بوسـيله ايـن کنترل هـا ارزيابی می شـوند.
فنـون جمـع آوری شـواهد در ايـن بخـش از حسابرسـی شـامل 
سيسـتم  مسـتندات  بررسـی  مديريـت،  بـا  مصاحبـه  پرسشـنامه، 
حسـابرس  فرآينـد،  ايـن  خـال  در  است.  فعاليت هـا  مشـاهده  و 
بايـد مسـائل اصلـی و کنترل هـای مربـوط بـه  فنـاوری اطاعـات، 
آن هـا را شناسـايی نمايـد. پـس از انجـام ايـن مرحلـه، حسـابرس به 
بخـش بعـدی، يعنـی آزمـون کنترل هـا بـرای تعييـن مطابقـت آن با 

می پـردازد. مصـوب  اسـتانداردهای 

كنترل ها آزمون های 
هـدف از بخـش آزمون هـای کنترل هـا، تعييـن ايـن اسـت کـه آيا 
کنترل هـای داخلـی کافـی ايجـاد شـده و بخوبـی عمـل می کنـد. در 
ايـن راسـتا، حسـابرس آزمون های کنتـرل مختلفی را انجـام می دهد. 
فنـون جمـع آوری شـواهد اسـتفاده شـده در ايـن بخـش، می توانـد 
شـامل هم فنون دسـتی و هم فنون تخصصی حسابرسـی کامپيوتری 

باشـد. سـپس حسـابرس بايد به ارزيابـی کنترل های داخلـی از طريق 
ارزيابی ريسـک کنتـرل بپردازد. سـطح اطمينانی که حسـابرس برای 
کنترل هـای داخلـی در نظـر می گيـرد، می توانـد ماهيـت و ميـزان 

آزمون هـای محتـوای مـورد نيـاز را تحـت تأثير قـرار دهد.

)1( آزمون محتوا 
مالـی  داده هـای  بـه  مربـوط  حسابرسـی،  فرآينـد  سـوم  بخـش 
اسـت. ايـن بخـش شـامل رسـيدگی تفصيلـی به مانـده حسـاب ها و 
معامـات خـاص از طريـق آزمون هـای محتوا اسـت. به عنـوان نمونه، 
تأييديـه مشـتری، يـک آزمون محتوا اسـت کـه بمنظور تأييـد مانده 
يـک حسـاب بـکار گرفتـه می شـود. حسـابرس، نمونـه ای از مانـده 
حسـاب های دريافتنـی را انتخـاب و آنـان را به منابع آن –مشـتريان- 
رهگيـری می کننـد تا مشـخص نمايد که آيـا مبالغ ذکر شـده به يک 
مشـتری واجد شـرايط تعلـق دارد. از ايـن طريق، حسـابرس می تواند 
صحـت هـر مانـده موجـود در نمونـه را تأييـد نمايـد. حسـابرس بـر 
اسـاس يافته هـای حاصـل از نمونـه، می توانـد پيرامون مطلـوب بودن 

مبالـغ حسـاب های دريافتنـی، نتيجه گيـری نمايـد.
برخـی از آزمون هـای محتـوا، از قبيل شـمارش وجه نقد، شـمارش 
موجـودی کاالی انبـار، و تأييـد وجـود گواهی هـای سـهام موجود در 
گاو صنـدوق فيزيکـی و مبتنـی بـر فعاليت هـای دسـتی اسـت؛ در 
محيـط فنـاوری اطاعـات، داده هـا )از قبيـل مانـده حسـاب ها، نـام و 
آدرس مشـتريان( بـا اسـتفاده از آزمون هـای محتوا مـورد ارزيابی قرار 
می گيرنـد و در ايـن راسـتا، اغلـب از ابزارهـای حسابرسـی مبتنـی بر 

کامپيوتـر و فنـون نـرم افـزاری)2( اسـتفاده می گردد.

داخلی كنترل  سيستم 
مديريـت سـازمان بر اسـاس الزامـات قانونی بايد نسـبت بـه ايجاد 
و نگهـداری سيسـتم کنتـرل داخلـی مناسـب اقـدام نمايـد. در ايـن 
راسـتا، کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار اياالت متحـده بيان می کند: 
»ايجـاد و نگهـداری سيسـتم کنتـرل داخلـی، از تعهـدات بـا اهميت 
مديريت اسـت. يک جنبه بنيادی از مسـئوليت پاسـخگويی مديريت، 
ارائـه اطمينـان معقـول به سـهامداران نسـبت بـه وجـود کنترل های 
داخلـي مطلـوب در سـازمان اسـت. بعـاوه، مديريت مسـئوليت دارد 
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تـا اطاعـات مالـی قابـل اتکايی بـرای ارائه به موقـع به سـهامداران و 
سـرمايه گذاران بالقـوه تهيـه نمايد«.

داخلـی  کنتـرل  سيسـتم  از  وسـيعی  بخـش  اينکـه  سـبب  بـه 
بطـور مسـتقيم بـا پـردازش معامـات در ارتباط اسـت، حسـابداران، 
مشـارکت کنندگان کليـدی در کسـب اطمينـان نسـبت بـه وجـود 
کنترل هـای کافـی هستنـد. در ايـن بخـش، بـه مـروری کلـی بـر 
مفاهيـم کنتـرل داخلـی پرداختـه می شـود. در پايـان نيـز، چارچوب 

کنترلـی کـوزو ارائـه می شـود.

اهداف كنترل داخلی، اصول و مدل ها
سيسـتم کنتـرل داخلـی سـازمان شـامل سياسـت ها، روش هـا و 
رويه هايـی بـه منظـور دسـتيابی بـه ايـن چهار هدف اساسـی اسـت:

1. حفاظت از دارايی های شرکت.
2. اطمينـان نسـبت به صحـت و قابليت اتکای سـوابق و اطاعات 

حسابداری.
3. اثربخشی عمليات شرکت.

4. اندازه گيـری ميـزان رعايـت سياسـت ها و رويه هـای ارائـه شـده 
از سـوی مديريت)3(.

تعدیل كننده اصول 
اسـاس اهـداف کنترلی ارائه شـده، چهـار اصل تعديل کننده اسـت 
کـه طراحان و حسابرسـان سيسـتم های کنتـرل داخلـی را راهنمايی 

می نمايد:
 مسـئولیت مدیریـت: ايـن مفهـوم بيـان مـی دارد کـه ايجاد و 
نگهـداری سيسـتم کنتـرل داخلـی از وظايـف مديريـت اسـت. قانون 

سـاربينز- آکسـلی، بـه ايـن امـر وجهـه قانونی می بخشـد.
داخلـی،  کنتـرل  سيسـتم  داده  هـا:  پـردازش  روش هـای   
صرف نظر از روش پردازش داده اسـتفاده شـده )دستی و  کامپيوتری(، 
بايـد چهـار هـدف اساسـی خـود را بـرآورده سـازد. امـا فنـون مـورد 
اسـتفاده بـه منظـور دسـتيابی به ايـن اهـداف، از لحاظ نـوع فناوری، 

بسـيار متنـوع خواهـد بود.
 محدودیت هـا: هر سيسـتم کنتـرل داخلی، پيرامون اثربخشـی 

خـود بـا محدوديت هايی مواجه اسـت. ايـن مـوارد عبارتند از: 
1( احتمال اشتباه: هيچ سيستمی کامل نيست،

 2( دور زدن: کارکنـان ممکـن اسـت سيسـتم را از طريـق تبانی يا 
موارد ديگـر دور بزنند، 

در  مديريـت  مديريـت:  توسـط  کنترل هـا  گذاشـتن  پـا  زيـر   )3
شکل2: سپر كنترل داخلی
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موقعيتـی قـرار دارد کـه می توانـد شـخصاً يـا بوسـيله کارکنـان زيـر 
و پا گـذارد  زيـر  را  دسـت خـود، کنترل هـای موجـود 

 4( شـرايط در حـال تغييـر: شـرايط می توانـد به مرور زمـان تغيير 
کنـد و کنترل هـای موجود، اثربخشـی خود را از دسـت بدهند.

 اطمینان معقول: سيسـتم کنترل داخلی بايـد اطمينان معقول 
ارائـه نمايـد که چهار هدف اساسـی کنتـرل داخلی برآورده می شـود. 
اطمينـان معقـول بـه اين معنی اسـت کـه هزينه دسـتيابی به کنترل 

مطلـوب بايد کمتر از منافع آن باشـد.
بـه منظـور بـه تصويـر کشـيدن اصـول محدوديت هـا و اطمينـان 
معقـول، شـکل 2، سيسـتم کنتـرل داخلـی را بـه عنـوان سـپری 
از  کـه  می کشـد  تصويـر  بـه 
برابـر  در  شـرکت  دارايی هـای 
رويدادهـای نامطلـوب بسـياری 
حفاظـت می نمايد. که سـازمان 
را بمبـاران می کنـد، ايـن موارد 
عبارتند از: دسـتيابی غيرقانونی 
بـه دارايی های شـرکت )شـامل 
ارتـکاب بـه تقلـب  اطاعـات(، 
از  اشـتباه  کارکنـان،  سـوی  از 
سـوی کارکنان فاقـد صاحيت، 
نقـص برنامه هـای کامپيوتـری، 
از بيـن رفتـن داده هـا، اقدامات 
خرابکارانـه از قبيـل دسترسـی 
غيرمجـاز به کامپيوتر توسـط هکرها و تهديداتـی از قبيل ويروس های 
کامپيوتـری اسـت که برنامه هـا و پايگاه هـای داده را تخريب می کنند.
عـدم يـا ضعـف کنترل ها در شـکل 2 به صـورت سـوراخ ها موجود 
در سـپر کنترلـی بـه تصويـر کشـيده شـده اسـت. برخـی ضعف هـا 
بی اهميـت يـا قابل تحمل هسـتند. بر اسـاس اصل اطمينـان معقول، 
بـر طـرف کـردن ايـن ضعف هـای کنترلـی، مقـرون به صرفه نيسـت. 
امـا ضعف هـای بااهميـت موجـود در کنترل ها، ريسـک زيـان مالی يا 
صدمه ديدن شـرکت به سـبب وقـوع رويدادهای نامطلـوب را افزايش 
می دهـد. منافـع حاصـل از بـر طـرف کـردن ايـن ضعف هـا، فراتـر از 

هزينـه اصـاح آنان خواهـد بود.

و اصالح پيشگيری، كشف  مدل 
شـکل 3 نشـان می دهد که سـپر کنترل داخلی ارائه شـده در شکل 
2 در واقـع، از سـه سـطح کنترلـی کنترل های پيشـگيری، کنترل های 
کشـف کننده و کنترل های اصاحی تشـکيل شـده اسـت: اين سيستم 
کنترلی، »مدل کنترلی پيشـگيری، کشـف و اصاح« خوانده می شـود.

 کنترل های پیشگیری
پيشـگيری، نخسـتين خـط دفاعـی در سـاختار کنترلـی اسـت. 
کنترل هـای پيشـگيری، فنـون غيـر فعالـی هسـتند کـه بـه منظـور 
کاهـش وقـوع رويدادهـای نامطلـوب طراحـی شـده اند. کنترل هـای 
پيشـگيری پيـروی از فعاليت هـای توصيه شـده يا مطلـوب را اجباری 
می کننـد و از ايـن طريـق، امـکان شناسـايی فعاليت هـای نامطلـوب 
را فراهـم می آورنـد. در زمـان طراحـی سيسـتم کنترل هـای داخلـی، 
توجـه بـه فعاليت هـای پيشـگيری بسـيار مثمـر ثمرتـر از اقدامـات 
درمانی اسـت. پيشـگيری از اشـتباه و تقلب بسـيار مقرون به صرفه تر 
از کشـف و اصـاح آنـان پـس از وقـوع اسـت. بنابرايـن بسـياری از 
رويدادهـای نامطلـوب در سـطح نخسـت کنتـرل، متوقـف می شـوند. 
بـه عنـوان نمونه، يـک فرآينـد ورود داده مطلوب، نمونـه ای از کنترل 
پيشـگيری اسـت. طراحـی منطقی چنيـن فرآيندی موجب می شـود 
کـه تنهـا نوعی خـاص از اطاعات از قبيـل نام مشـتری، آدرس، اقام 
فروختـه شـده و تعـداد و در نتيجـه از ورود سـاير داده هـا جلوگيـری 

به عمـل می آيـد.

 کنترل های کشف کننده
کشـف مسـائل، دومين خط دفاعی اسـت. کنترل های کشف کننده، 
ابزارهـا، فنـون و رويه هـای طراحـی شـده بـرای شناسـايی و افشـای 
اطاعـات رويدادهـای نامطلـوب اسـت کـه از کنترل های پيشـگيری 
عبـور کرده انـد. کنترل هـای کشـف کننده انـواع خاصی از اشـتباهات 
را بوسـيله مقايسـه رويدادهای اتفـاق افتاده با اسـتانداردهای از پيش 
تعييـن شـده آشـکار می سـازند. زمانـی کـه کنتـرل کشـف کننده، 
انحـراف از يـک رويـه اسـتاندارد را شناسـايی کـرد، بـا ارسـال عائـم 

شکل3: كنترل های پيشگيری، كشف، و اصالح

كشف

پيشگيری پيشگيریپيشگيری پيشگيری

رويدادهای نامطلوب

كشف كشف

اصالح اصالح اصالح

رل
نت

ح ك
طو

س

سپر کنترل داخلي 
در واقع از سه سطح 
کنترل هاي  پیشگیري، 
کنترل هاي کشف شده 
و کنترل هاي اصالحي 
تشكیل شده است
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هشـداردهنده، موجـب جلـب توجـه بـه آن رويداد خواهد شـد. 
بـرای مثـال، فـرض کنيد کـه داده ای در صورتحسـاب مشـتری به 

اشـتباه درج گرديده اسـت:
كل مبلغ )دالر(قيمت واحد )دالر(تعداد

10101,000

پيـش از پـردازش ايـن مبادلـه و انتقـال آن بـه حسـاب ها، يـک 
بـا  را مجـدداً  بايـد مبلـغ کل صورت حسـاب  کنتـرل کشـف کننده 
اسـتفاده از داده هـای مبلـغ و تعـداد حسـاب نمايـد. بنابراين، اشـتباه 

مذکـور، کشـف خواهـد شـد.

 کنترل های اصالحی
اقدامـات اصاحـی بايد به منظور بـر طرف کردن اثرات اشـتباهات 
کشـف شـده بـکار گرفتـه شـود. تمايـز بـا اهميتـی بيـن کنترل های 
کنترل هـای  دارد.  وجـود  اصاحـی  کنترل هـای  و  کشـف کننده 
کشـف کننده رويدادهـای نامطلـوب را شناسـايی می کننـد و موجـب 
جلـب توجـه بـه مشـکل می شـوند؛ امـا کنترل هـای اصاحـی اقـدام 
بـه ترميـم مشـکل می کنند. بـرای هرگونه مشـکل شناسـايی شـده، 
ممکـن اسـت بيش از يـک اقدام اصاحی ممکن وجود داشـته باشـد؛ 
امـا امکان دارد همواره بهترين روش قابل تشـخيص نباشـد. به عنوان 
نمونه، در اشـتباهی که پيش از اين مشـاهده گرديد، نخسـتين اقدام 
شـما ممکن اسـت تغييـر دادن مبلـغ کل از 1,000 دالر به 100 دالر 
بـه منظـور اصاح اشـتباه باشـد. در اينجا فرض شـده اسـت که تعداد 
و قيمـت واحـد در سـوابق صحيح اسـت؛ در حالی که ايـن امر ممکن 
اسـت صـادق نباشـد. در ايـن مورد، ما قـادر به شناسـايی دليل واقعی 
اين اشـتباه نيسـتيم و فقط می دانيم که چنين اشـتباهی وجود دارد.

متصـل کردن اقـدام اصاح کننده به اشـتباه کشف شـده بـه عنوان 
يـک واکنش خـودکار، می تواند به مشـکلی بدتر از اشـتباه اوليه دامن 
بزنـد. بـه ايـن دليل، اصـاح اشـتباه بايد به عنـوان يـک گام کنترلی 

جداگانـه در نظـر گرفتـه شـود که بايـد با احتياط طی شـود.
مدل کنترلی پيشـگيری، کشـف و اصاح، از لحاظ مفهومی مناسب 
اسـت امـا رهکردهای کاربـردی اندکی پيرامون طراحی يا حسابرسـی 
کنترل هـا ارائـه می دهـد. سـند الزم االجـرای کنونی پيرامـون اهداف 
و فنـون کنترل هـای داخلـی، بيانيـه مربوط بـه بيانيه اسـتانداردهای 
بـر  مبتنـی  کـه  اسـت  متحـده  ايـاالت   109 شـماره  حسابرسـی 
چارچـوب کـوزو است. بيانيـه اسـتاندارد حسابرسـی شـماره 109، 
رابطـه پيچيـده بيـن کنترل هـای داخلی شـرکت، ارزيابی حسـابرس 
از ريسـک و برنامه ريـزی رويه هـای حسابرسـی را تشـريح می کنـد. 
اسـتاندارد مذکـور، رهنمـؤدی پيرامـون بکارگيـری چارچـوب کـوزو 
در هنـگام ارزيابـی ريسـک تحريـف با اهميـت در اختيار حسابرسـان 
قـرار می دهـد. مـا در اينجـا به تشـريح عناصـر کليدی ايـن چارچوب 

می پردازيم.

2002 آكسلی)4(  ساربينز-  قانون 
تقلبـات مالی گسـترده متعدد )مانند شـرکت های انـرون، ورلدکام، 
آدلفيا و...( و نابودی منافع سـهامداران، کنگره آمريکا را بر آن داشـت 
تـا بـرای حفظ منافع عموم وارد عمل شـود. اين امر بـه تصويب قانون 
سـاربينز- آکسـلی در 30 جـوالی 2002 منتج گرديد. ايـن قانون در 
پـی اين اسـت کـه بـا بهبـود اصـول راهبـری شـرکت ها، کنترل های 

داخلـی و کيفيـت حسابرسـی، اعتمـاد عموم را بـه بازارهای سـرمايه 
افزايـش دهد.

را  مديريـت شـرکت های سـهامی عام  قانـون  ايـن  بطـور خـاص، 
ملـزم می کنـد کـه سيسـتم کنتـرل داخلـی مطلـوب بـرای فرآينـد 
گزارشـگری مالـی داشـته باشـد. ايـن امـر شـامل کنترل هـای حاکم 
بـر سيسـتم های پـردازش معامات می شـود کـه داده های مـورد نياز 
سيسـتم گزارشـگری مالی را فراهـم می آورد. مسـئوليت های مديريت 
در ايـن رابطـه در بخش هـای 302 و 404 قانـون سـاربينز- آکسـلی، 

آورده شـده اسـت.
بخـش 302 مديريت شـرکت )شـامل مدير عامـل( را ملزم می دارد 
کـه کنترل هـای داخلـی سـازمان را بطـور دوره ای يـا سـاالنه مـورد 
تأييـد قـرار دهنـد. اين بخش مـوارد با اهميتـی برای حسابرسـی نيز 
در پـی دارد. بطـور خـاص، حسابرسـان خارجـی بايد رويه هـای زير را 
بطـور دوره ای اجـرا کننـد تـا هـر گونه ضعف بـا اهميـت در کنترل ها 
را شناسـايی کننـد کـه می تواند گزارشـگری مالی را تحـت تأثير قرار 

دهد.
 مصاحبـه بـا مديريـت بـه منظـور شناسـايی هـر گونـه تغييـر با 
اهميـت در طراحـی يـا عمليات کنتـرل داخلی که پس از حسابرسـی 

سـاالنه قبلی يا قبل از بررسـی 
اطاعـات مالـی ميـان دوره ای 

رخ داده اسـت.
 ارزيابی اثـرات تحريف های 
بوسـيله  شـده  شناسـايی 
حسـابرس بـه عنوان بخشـی از 
بررسـی ميـان دوره ای که با اثر 
بخشـی کنترل هـای داخلی در 

اسـت. ارتباط 
 تعييـن اينکه آيـا تغييرات 
در کنترل هـای داخلـی امـکان 
دارد بطـور بـا اهميتـی کنترل 
داخلـی حاکـم بـر گزارشـگری 
مالـی را تحـت تأثيـر قـرار دهد.

بعـاوه، بخـش 404 مديريـت شـرکت های سـهامی عام را ملـزم به 
ارزيابـی اثربخشـی کنترل هـای داخلـی سـازمان می نمايـد. ايـن امـر 

مسـتلزم ارائـه گزارشـی سـاالنه حـاوی موارد زير اسـت:
1. درک جريـان مبـادالت شـامل جنبه هـای فنـاوری اطاعات، در 
جزئيـات کافـی بـه منظـور شناسـايی نقاطی کـه امـکان دارد به يک 

تحريـف بيانجامد.
2. اسـتفاده از رويکرد مبتنی بر ريسـک، ارزيابـی هم طراحی و هم 
اثـر بخشـی عمليـات کنترل های داخلی مـورد نظر که با حسـاب های 

با اهميت در ارتباط هسـتند.
3. ارزيابـی امـکان تقلب در سيسـتم و ارزيابـی کنترل های طراحی 

شـده به منظور پيشـگيری يا کشـف تقلب.
4. ارزيابـی و نتيجه گيـری پيرامـون کفايـت کنترل هـای حاکـم بر 

فرآينـد حاکم بـر گزارشـگری صورت هـای مالی.
5. ارزيابـی کنترل هـای فراگيـر سـازمان )عمومـی( کـه بـا اجـزای 

چارچـوب کـوزو هماهنگ هسـتند.
در ارتبـاط بـا چارچوب کنترل ها، کميسـيون بـورس و اوراق بهادار، 
بطـور خـاص بـه کوزو بـه عنوان مـدل توصيه شـده، اشـاره می نمايد. 

قانون ساربینز -آکسلي، 
مدیریت شرکت هاي 
سهامي عام را ملزم 

مي کند که سیستم کنترل 
داخلي مطلوب براي 

فرآیند گزارشگري مالي 
داشته باشند
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حسابرسـی  اسـتاندارد  بعـاوه، 
بـر  نظـارت  هيـات   5 شـماره 
شـرکت های  حسـابداری 
از  اسـتفاده  بـر  سـهامی عام، 
چارچوبـی  عنـوان  بـه  کـوزو 
کنترل هـا  ارزيابـی  منظـور  بـه 
گرچـه  می نمايـد.  تأکيـد 
چارچوب هـای مناسـب ديگری 
نيز منتشـر شـده اسـت، اما هر 
چارچوبـی بايـد بطـور کامـل با 
الگـوی کوزو هماهنگ باشـد)5(. 

حامی)1992( سازمان های  كميته 
در  وام)6(  و  پس انـداز  شـرکت  رسـوايی های  مجموعـه  پـی  در 
دهـه 1980، در ايـاالت متحـده کميتـه ای بـرای رسـيدگی بـه ايـن 
تقلبـات تشـکيل گرديـد. ايـن کميتـه در اصل تحـت نام رئيـس آن، 
تـردوی)7(  شـناخته شـد؛ امـا در نهايـت اين پـروژه، کـوزو)8( )کميته 
از:  حامی عبارتنـد  سـازمان های  شـد.  ناميـده  حامـی(  سـازمان های 
مديـران مالـی بين المللی)9(، انجمن حسـابداران مديريـت)10(، جامعه 
حسـابداری آمريکا)11(، انجمن حسـابداران رسـمی آمريکا)12( و انجمن 
حسابرسـان داخلـی)13( هسـتند. کار ايـن کميتـه چند سـال به طول 
انجاميـد. آنـان ابتـدا بـه ايـن مطلـب پـی بردند کـه بهتريـن مانع در 
برابـر تقلـب، کنترل هـای داخلـی قوی اسـت؛ سـپس بـه ارائـه مدلی 
اثربخـش از کنترل هـای داخلی برای سـازمان پرداختند و ماحصل آن 
مـدل کوزو)14( بود. انجمن حسـابداران رسـمی آمريکا، ايـن مدل را در 
قالب اسـتانداردهای حسابرسـی بکار گرفت و اسـتاندارد شـماره 78 با 
عنـوان »ارزيابـی کنترل داخلی در حسابرسـی صورت هـای مالی)15(«  

را منتشـر کرد.

كوزو داخلی  كنترل  چارچوب 
چارچـوب کـوزو، شـامل 5 بخش محيـط کنترلی، ارزيابی ريسـک، 

اطاعـات و ارتباطـات، نظـارت و فعاليت هـای کنترلی است.

 محیط کنترلی
بنيـان چهـار بخـش ديگـر کنتـرل محسـوب  محيـط کنترلـی، 
می شـود. محيـط کنترلـی، با فضـای حاکم بر سـازمان ارتبـاط دارد و 
تحـت تأثيـر کنترل هايـی قـرار دارد که مبتنـی بر آگاهـی مديريت و 
کارکنـان اسـت. عناصـر با اهميت محيط کنترلی به شـرح زير اسـت:

 درستکاری و ارزش های اخاقی مديريت.
 ساختار سازمان.

 مشـارکت هيـات مديـره سـازمان و کميتـه حسابرسـی، چنانچه 
وجود داشـته باشـد.

 فلسفه مديريت و سبک عملياتی.
 رويه های محول کردن مسئوليت و اختيار امور.

 روش های مديريت برای ارزيابی عملکرد.
 اثرات خارجی، از قبيل ارزيابی بوسيله سازمان های قانونی.

 سياست ها و رويه های سازمان برای مديريت منابع انسانی خود.
بيانيـه اسـتاندارد حسابرسـی شـماره 109، حسابرسـان را ملـزم 
مـی دارد تـا نسـبت به مديريت سـازمان، هيـات مديره و افـراد مرتبط 

بـا کنتـرل داخلی سـازمان، به شـناختی کافی دسـت يابنـد. در ادامه 
نمونه هايـی از فنونـی ارائه شـده اسـت کـه می تواند به منظور کسـب 

شـناخت از محيـط کنترلـی سـازمان مورد اسـتفاده قـرار گيرد: 
1. حسابرسـان بايـد درسـتکاری مديريت سـازمان را مـورد ارزيابی 
قـرار دهنـد و در اين راسـتا می توانند از سـازمان های رسـيدگی کننده 
بـرای اخـذ گـزارش درباره پيشـينه مديـران کليـدی اسـتفاده کنند. 
برخـی از چهـار مؤسسـه بـزرگ، کارکنـان سـابق اف بـی آی را بـکار 
می گمارنـد تا نسـبت به کسـب شـناخت از پيشـينه مشـتريان خود، 
بـا مسـئوليت بيشـتری عمـل کـرده باشـند. در ايـن راسـتا، چنانچه 
شـواهدی قطعـی از عدم دسـتکاری مشـتری بدسـت آيد، حسـابرس 
بايـد از کار خـود کناره گيـری نمايـد. حسـن شـهرت و درسـتکاری 
مديـران شـرکت، عاملـی کليـدی در قابل حسابرسـی بودن سـازمان، 
محسـوب می شـود. حسـابرس نمی توانـد در محيطـی بدرسـتی بـه 
وظايـف خـود عمـل نمايـد کـه مديريـت صاحبـکار فاقـد ارزش های 

اخاقی و فاسـد اسـت.
2. حسابرسـان بايـد نسـبت بـه شـرايطی آگاه باشـند کـه فرصـت 
ارتـکاب بـه تقلـب را بـرای مديريـت سـازمان فراهـم مـی آورد. برخی 
از ايـن شـرايط عبارتنـد از عـدم کفايـت سـرمايه در گردش، شـرايط 
نابسـامان صنعـت، رتبـه اعتبـاری نامناسـب و وجـود شـرايط محدود 
بـا  حسابرسـان  اگـر  اسـت.  بانکـی  قراردادهـای  در  بسـيار  کننـده 
چنيـن شـرايطی مواجـه شـوند، بايـد در ارزيابی خـود، امـکان وجود 
گزارشـگری مالـی متقلبانـه را در ماحظـات خـود وارد کننـد. در اين 
راسـتا، بايـد مقياس هـای مناسـب بکار گرفته شـود تـا هرگونه تاش 

متقلبانـه ای آشـکار گردد.
3. حسابرسـان بايـد نسـبت بـه کسـب و کار و صنعـت صاحبـکار 
خـود کسـب شـناخت نمايد و نسـبت به شـرايط ويژه ای آگاه باشـند 
کـه می توانـد حسابرسـی را تحـت تأثير قـرار دهـد. حسابرسـان بايد 
مطالـب مربـوط بـه صنعـت صاحبـکار را مطالعـه کننـد و خـود را بـا 

ريسـک های ذاتـی کسـب و کار مـورد رسـيدگی، آشـنا سـازند.
4. هيـات مديـره بايـد مـواد قانون سـاربينز- آکسـلی را بـه عنوان 
حداقـل بپذيـرد. بعـاوه، رهکردهـای زيـر، بهتريـن رويه هـا را ارائـه 

می دهد:
 تفکیـک مدیـر عامل از ریاسـت هیـات مدیـره: وظايف 
مديـر عامـل از وظايـف رياسـت هيات مديـره بايد جدا باشـد. اين امر 
بـه هيـات مديره فرصت بررسـی مسـائل بـدون حضور مديـر عامل را 
می دهـد و در ايـن شـرايط وجود يک رياسـت مسـتقل از مدير عامل، 

موجـب سـهولت در انجـام اين قبيل نشسـت ها می شـود.
 ایجـاد اسـتانداردهای اخالقـی: هيـات مديـره بايـد آييـن 
نامـه ای از اسـتانداردهای اخاقـی تدويـن نمايـد و تمـام مديـران و 
کارکنـان سـازمان بـه آن پايبند باشـند. حداقـل مواردی کـه بايد در 
آيين نامـه مذکـور وجـود داشـته باشـد عبارتنـد از: اختافات بـا افراد 
بـرون سـازمانی، پذيـرش هديـه ای کـه می تواند جنبه رشـوه داشـته 
باشـد، تحريـف داده هـای مالـی و يا مربوط بـه عملکرد، تضـاد منافع، 
مشـارکت های سياسـی، حفاظـت از اطاعـات شـرکت و مشـتريان، 
درسـتکاری در برقـراری رابطـه بـا حسابرسـان داخلـی و خارجـی، و 

عضويـت در هيـات مديره هـای خـارج از سـازمان اسـت.
 ایجـاد کمیتـه حسابرسـی: کميتـه حسابرسـی مسـئول 
انتخـاب و بکارگمـاری حسـابرس مسـتقل، اطمينان نسـبت بـه اجرا 
شـدن حسابرسـی سـاالنه، بررسـی گـزارش حسـابرس و اطمينـان 

حسابرسي فناوري 
اطالعات، ابزاري حیاتي 
براي حل نگراني هاي 
امروز سازمان ها در 
زمینه فناوري اطالعات 
محسوب مي شود
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نسـبت به اينکه نواقص شناسـايی شـده مورد پيگيری قـرار گرفته اند. 
سـازمان های بـزرگ همـراه بـا رويه هـای حسـابداری پيچيـده ممکن 
اسـت نيـاز داشـته باشـند تـا کميته هـای زيـر مجموعـه حسابرسـی 

ايجـاد کننـد کـه بطـور خـاص به امـور خـاص رسـيدگی کنند.
 کمیته هـای پاداش: کميتـه پاداش نبايـد مهر تأييـدی برای 
مديريت باشـد. اسـتفاده بيش از اندازه از اختيار سـهام در کوتاه مدت 
بـه منظـور اعطـای پـاداش بـه هيـات مديـره و مديـر عامـل می تواند 
منتـج بـه تصميماتـی شـود کـه قيمـت سـهام را بـه بهـای سـامت 
شـرکت در بلنـد مـدت تحـت تأثير قـرار دهـد. الگوهای پـاداش بايد 
بـه دقـت مـورد ارزيابـی قـرار بگيرنـد تـا اطمينـان حاصـل شـود که 

انگيزه هـای مطلـوب را در مديريـت ايجـاد می کننـد.
 کمیته هـای نامـزدی: کميتـه نامزدهـای هيـات مديـره بايد 
برنامـه ای داشـته باشـند تـا بتواننـد بـرای سـاليان متمـادی هيـات 
مديـره ای دربرگيرنـده افـرادی دارای صاحيـت داشـته باشـند. ايـن 
کميتـه بايـد نيـاز بـه مديران مسـتقل را تشـخيص دهنـد و ضوابطی 
برای تعيين اسـتقال داشـته باشـند. به عنوان نمونه، شـرکت جنرال 
الکتريـک بر اسـاس اسـتانداردهای راهبری جديد خويـش، مديران را 
در صورتـی مسـتقل ارزيابـی می کنندکـه فـروش به آن، يـا خريد آن 
از شـرکت کمتـر از 1 درصـد درآمـد شـرکت هايی باشـد کـه وی در 
آن مسـئوليت اجرايی دارد. اسـتانداردهای مشـابه نيز بـه منظور ارائه 
کمک هـای خيرخواهانـه از شـرکت جنـرال الکتريک به هر سـازمانی 
بـا توجه بـر اين وجود داردکه آيا مديری از شـرکت جنـرال الکتريک، 
رياسـت يـا مديريـت آن را بـر عهـده دارد، بعـاوه، اين شـرکت دارای 
هدفـی اسـت کـه بـر اسـاس آن، دو سـوم از اعضـای هيـات مديـره، 

اعضای مسـتقل غيـر موظف باشـند)16(.
 دسترسـی بـه افـراد حرفـه ای خـارج از سـازمان: تمام 
کميته هـای هيـات مديـره بايـد بـه وکا و مشـاورانی عـاوه بـر وکا 
و مشـاوران معمول شـرکت، دسترسـی داشـته باشـند. براسـاس مواد 
قانون سـاربينز- آکسـلی، کميته حسابرسـی شرکت سـهامی عام، بايد 

در ظاهـر کامـًا مسـتقل بنظر برسـد.

 ارزیابی ریسک
سـازمان ها بايد ارزيابی ريسـک انجـام دهند تا ريسـک های مربوط 
بـه گزارشـگری مالی را شناسـايی، تجزيـه و تحليـل و مديريت کنند. 
ريسـک ها می تواننـد بـه سـبب شـرايطی يـا تغييـرات از قبيـل موارد 

زير ايجاد شـوند:
 تغييـرات در محيـط عملياتـی که موجـب ايجاد يا تغيير فشـارها 

رقابتی بر شـرکت می شـود.
 کارکنـان جديـد کـه شـناختی متفـاوت يـا ناکافـی از کنتـرل 

داخلـی دارنـد.
 سيسـتم های اطاعاتـی جديـد يـا تجديد نظر شـده کـه پردازش 

معامـات را تحـت تأثير قـرار می دهد.
 رشـد بـا اهميت و سـريع که کنترل هـای داخلی موجـود را تحت 

فشـار قرار می دهد.
 اجـرای فنـاوری جديـد در فرآينـد توليد يا سيسـتم اطاعاتی که 

پـردازش معامـات را تحت تأثير قـرار می دهد.
 معرفـی خطـوط توليـد محصـوالت يـا فعاليت هـای جديـد کـه 

سـازمان نسـبت بـه آن هـا تجربـه کمـی دارد.
 تجديـد سـاختار سـازمان که موجـب کاهش يـا تخصيص مجدد 

کارکنـان می شـود و عمليـات شـرکت و فرآينـد پردازش مبـادالت را 
تحت تأثيـر قـرار می دهد.

 ورود بـه بازارهـای خارجـی کـه می توانـد عمليات را تحـت تأثير 
قـرار دهـد )به ايـن معنی که با انجـام مبادالت ارزی، ريسـک ديگری 

ايجـاد می گردد(.
 پذيرفتـن اصـل حسـابداری جديـد که تهيـه صورت هـای مالی را 

تحـت تأثير قـرار می دهد.
بيانيـه اسـتاندارد حسابرسـی شـماره  109، حسابرسـان را ملـزم 
می کنـد کـه بـه شـناختی کافـی پيرامـون رويه هـای ارزيابی ريسـک 
سـازمان، بـه منظـور آگاهی نسـبت بـه نحوه شناسـايی، ريشـه يابی و 

مديريـت ريسـک ها مربـوط بـه گزارشـگری مالـی دسـت يابند.

 اطالعات و ارتباطات
سيسـتم اطاعاتـی حسـابداری دربرگيرنـده سـوابق و روش هـای 
اسـتفاده شـده به منظور وارد کـردن، تعريف کـردن، تجزيه و تحليل، 
طبقه بنـدی و ثبـت مبـادالت سـازمان و منظـور کـردن بـه حسـاب 
دارايی هـا و بدهی هـای مربـوط اسـت. کيفيـت اطاعـات ايجاد شـده 
توسـط سيسـتم اطاعاتـی حسـابداری، توانايـی مديريـت در اداره و 
اتخـاذ تصميمـات مربـوط بـه عمليـات سـازمان را تحـت تأثيـر قـرار 

می دهـد و بـه صورت هـای مالـی قابـل اتـکا می انجامـد. 
سيستم اطاعاتی حسابداری اثربخش:

 تمام مبادالت مالی معتبر را تعريف و ثبت می نمايد.
 اطاعاتـی بـه هنـگام پيرامـون مبـادالت بـا جزئيات کافـی تهيه 

می نمايـد تـا بطـور مناسـب گزارش هـای مالـی تهيـه و ارائـه شـود.
 اندازه گيـری دقيـق ارزش مالـی مبـادالت و نيـز اثـرات آن هـا بـر 

صورت هـای مالـی.
 ثبت دقيق و به هنگام مبادالت به محض وقوع.

کـه  الزامی می نمايـد  شـماره 109  اسـتاندارد حسابرسـی  بيانيـه 
حسابرسـان دانـش کافی پيرامون سيسـتم اطاعاتی سـازمان کسـب 

کننـد تـا نسـبت بـه مـوارد زير بـه شـناخت دسـت يابند:
 طبقـات مبـادالت کـه در صورت هـای مالـی با اهميت هسـتند و 

اينکـه چگونـه اين مبـادالت ايجاد می شـود.
 سـوابق حسـابداری و حسـاب ها کـه در پـردازش مبـادالت بـا 

اهميـت مـورد اسـتفاده قـرار می گيرنـد.
 گام هـای پـردازش مبـادالت از لحظـه انجـام مبادله تا زمـان ارائه 

در صورت هـای مالی.
 فرآينـد گزارشـگری مالـی که در تهيـه صورت های مالی، افشـای 

اطاعـات و برآورد حسـاب ها انجام می شـود.

 نظارت
مديريت بايد مشـخص نمايد 
کـه کنترل های داخلـی، مطابق 
بـا اهـداف خـود کار می کننـد. 
نظـارت فرآينـدی اسـت کـه در 
کنتـرل  طراحـی  کيفيـت  آن 
می توانـد  عمليـات  و  داخلـی 
گيـرد.  قـرار  ارزيابـی  مـورد 
بصـورت  می توانـد  نظـارت 
رويه هـای جداگانـه يـا از طريق 

سازمان ها باید ارزیابي 
ریسک انجام دهند تا 
ریسک هاي مربوط به 
گزارشگري مالي را 

شناسایي، تجزیه و تحلیل 
و مدیریت نمایند
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شـود. انجـام  مسـتمر  فعاليت هـای 
حسابرسـان داخلی سـازمان، می توانند فعاليت های واحد گزارشـگر 
در قالـب رويه هايـی جداگانـه مـورد نظـارت قـرار دهنـد. آن هـا بـه 
اجـرای  بوسـيله  کنتـرل   کفايـت  پيرامـون  شـواهدی  جمـع آوری 
آزمون هـای کنتـرل می پردازنـد و سـپس نقـاط قـوت و ضعـف را بـه 
مديريـت منتقـل می کننـد. حسابرسـان داخلـی بـه عنـوان بخشـی 
از ايـن پـروژه، توصيه هايـی ويـژه بـه منظـور بهبـود کنترل هـا ارائـه 

می دهنـد.
ويـژه  برنامه هـای  تعبيـه  طريـق  از  می توانـد  مسـتمر  نظـارت 
سيسـتم  در  کامپيوتـری 
گيـرد؛  انجـام  اطاعاتـی 
ايـن برنامه هـا بـه  به طوری کـه 
کليـدی  داده هـای  جمـع آوری 
يـا انجـام آزمون هـای کنترل به 
عنوان بخشـی از عمليات عادی 
سيسـتم می پردازنـد. در نتيجه 
مديريـت  بـه  برنامه هـا  ايـن 
امـکان  ايـن  حسابرسـان  و 
اجـرای  بـر  کـه  می دهـد  را 
نظارتـی  داخلـی  کنترل هـای 

باشـند.  داشـته  مسـتمر 
به  دستيابی  ديگر  روش 
نظارت مستمر، استفاده مناسب 
است.  مديريت  گزارش های  از 
گزارش های به هنگام، به مديران 
اين امکان را می دهد که در حوزه های عملکردی از قبيل فروش، خريد، 
توليد و توزيع وجه نقد سرپرستی و کنترل داشته باشند. گزارش های 
مديريتی که به خوبی طراحی شده اند، بوسيله خاصه کردن فعاليت ها، 
برجسته کردن فرآيندها و شناسايی استثناها از عملکرد معمول، شواهدی 

از کارايی يا نقص کنترل داخلی ارائه می دهد.

  فعالیت های کنترلی
بـه  کـه  اسـت  رويه هايـی  و  سياسـت ها  کنترلـی،  فعاليت هـای 
منظـور اطمينـان از برخـورد مناسـب با ريسـک های شناسـايی شـده 
سـازمان، بـکار گرفتـه می شـود. فعاليت هـای کنترلی می توانـد در دو 
دسـته مجـزا کنترل هـای فيزيکـی و کنترل هـای فنـاوری اطاعـات 
طبقه بنـدی شـوند: شـکل 4 فعاليت هـای کنترلـی در هر يـک از اين 

طبقـات را بـه تصويـر می کشـد.

 کنترل های فیزیکی
ايـن طبقـه از کنترل هـا، اساسـاً بـه فعاليت هـای انسـانی موجـود 
در سيسـتم های حسـابداری، ارتبـاط پيـدا می کنـد. ايـن فعاليت هـا 
و  دارايی هـا  از  فيزيکـی  حفاظـت  شـامل  دسـتی  کامـًا  می توانـد 
کامپيوترهـا بـه منظـور ثبـت معامـات يـا بـروز رسـانی حسـاب ها 
کارگرفتـه  بـه  کامپيوتـر  منطـق  بـه  فيزيکـی  کنترل هـای  باشـد. 
در  نـدارد.  ارتباطـی  حسـابداری  فرآيندهـای  اجـرای  در  شـده 
مقابـل، ايـن کنترل هـا بـه فعاليت هـای انسـانی ارتبـاط می يابـد که 
فرمان هـای کامپيوتـری را اجـرا و از نتايـج آن اسـتفاده می کننـد. 
بـه عبـارت ديگـر، کنترل هـای فيزيکـی بـر افـراد تاکيـد دارد، امـا 
تنهـا محـدود بـه کارکنانـی نمی شـود کـه اسـناد فيزيکـی را بطـور 
سيسـتم ها،  تمـام  در  کلـی  بطـور  کننـد.  رسـانی  بـروز  دسـتی 
بايـد  انسـانی  از ميـزان پيچيدگـی آن هـا، فعاليت هـای   صرف نظـر 

تحت کنترل باشد.
در ايـن راسـتا، فعاليت هـای کنترلـی فيزيکـی در شـش دسـته 
تصويـب مبـادالت، تفکيک وظايف، سرپرسـتی، سـوابق حسـابداری، 

کنتـرل دسترسـی، و بررسـی مسـتقل طبقه بنـدی می شـود.
 تصویـب مبـادالت: هـدف از تصويـب مبـادالت، حصـول 
اطمينـان نسـبت بـه ايـن اسـت کـه تمـام مبـادالت بـا اهميـت 
معتبـر و مطابـق بـا اهـداف مديريـت اسـت کـه بوسـيله سيسـتم 
عمومی يـا  بطـور  تصويـب می توانـد  پـردازش می شـود،  اطاعاتـی 
کارکنـان  عمومی بـه  تصويـب  اختيـار  گيـرد.  صـورت  اختصاصـی 

نیازهاي نوظهور در 
عرصه بازارهاي رقابتي، 
واحدهاي تجاري 
را به سوي توسعه و 
 بكارگیري

هر چه بیشتر سامانه هاي 
 فناوري اطالعات
 تشویق مي نمایند

شکل4: طبقه بندی فعاليت های كنترلی
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عملياتـی اعطـا می شـود کـه فعاليت هـای روزمـره سـازمان را انجام 
می دهنـد. نمونـه ای از تصويـب عمومـی، تصويـب خريـد موجـودی 
زمانی کـه  اسـت،  شـده  مشـخص  فروشـنده  يـک  از  کاال  و  مـواد 
سـطح موجـودی از ميـزان از پيـش  تعييـن شـده پايين تـر می آيـد. 
می شـود  ناميـده  شـده«  برنامه ريـزی  رويـه  »يـک  اقـدام،  ايـن 
)ضرورتـی بـه کامپيوتـری بودن، وجـود نـدارد(؛ زيـرا در آن ضوابط 
تصميم گيـری کامـًا مشـخص اسـت و نيازی بـه هيچ گونـه قضاوت 
ديگـری نـدارد. از طـرف ديگـر، تصويـب رويدادهـای خـاص، بـه 
بـه  نيـاز  نـدارد،  کار  و  سـر  عـادی  رويدادهـای  بـا  اينکـه  سـبب 
اتخـاذ تصميمـات مـوردی بوجـود می آيـد. نمونـه ای از ايـن قبيـل 
تصميمـات، اعطـای اعتبـار بـه مشـتری بـه ميزانـی باالتـر از حـد 
 معمـول اسـت. تصويب امـور خاص، بطـور معمول از مسـئوليت های 

مديريت است. )شکل5(
  تفکیک وظایـف: از مهم ترين فعاليت هـای کنترلی، تفکيک 
وظايـف اسـت تـا ميـزان تجميـع وظايـف ناسـازگار در سـازمان بـه 
حداقـل ممکـن برسـد. تفکيک وظايـف می توانـد در اشـکال مختلف 
بـر حسـب وظايفی صـورت می گيرد که بايـد مورد کنترل باشـند. در 
هـر حـال، در ايـن راسـتا، سـه هدف زيـر به عنـوان رهکردهـای کلی 
در بيشـتر سـازمان ها بـکار گرفته می شـود. اين اهداف در شـکل 5,1 

ارائه شـده اسـت.
هـدف 1. تفکيـک وظايـف عبـارت اسـت از اينکه فعاليـت تصويب 
مبـادالت بايـد از فعاليـت پـردازش مبادالت تفکيک شـود. بـه عنوان 
نمونـه، دايـره خريـد نبايـد تـا زمانی  اقـدام به خريـد نمايد کـه دايره 
کنتـرل موجـودی مـواد و کاال اجازه خريـد را صادر نکرده اسـت، اين 
تفکيـک وظيفـه، در واقـع اقـدام کنترلـی اسـت تـا از خريدهـای غير 

ضـروری کاال جلوگيـری به عمـل آيد.
هدف 2. مسـئوليت نگهـداری فيزيکی دارايی ها بايد از مسـئوليت 
نگهـداری سـوابق تفکيـک شـود. بـه عنـوان نمونـه، دايـره  مسـئول 
حفاظـت فيزيکـی از کاالهـای تکميـل شـده )انبـار(، نبايـد سـوابق 
رسـمی موجودی مـواد و کاال را نگهـداری کننـد. سـوابق موجـودی 
مـواد و کاال بـه عنوان يـک اقدام کنترلی، بوسـيله دايره حسـابداری 
تهيـه و نگهـداری می شـود. زمانـی کـه يک فرد يـا دايـره واحد، هم 
مسـئوليت نگهداری دارايی و هم مسـئوليت سـوابق مربوط به آن را 
بـه عهده داشـته باشـد، زمينـه ارتکاب به تقلـب فراهم می شـود. در 
ايـن شـرايط دارايی هـا می توانـد دزديـده يـا مفقود شـوند و سـوابق 

حسـابداری آن هـا نيـز ايـن رويدادها را پنهـان کنند.

هـدف 3. در سـازمان کـه تفکيک وظايـف به خوبی صـورت گرفته 
باشـد، انجـام تقلـب موفـق نيـاز بـه تبانـی بيـن دو يـا چنـد نفـر بـا 
وظايـف ناسـازگار خواهد داشـت. بـه عنـوان نمونه، هيچ فـردی نبايد 
بـه آن انـدازه بـه سـوابق حسـابداری دسترسـی داشـته باشـد کـه 
بتوانـد مرتکـب تقلـب شـود. بنابرايـن، دفاتـر روزنامـه، کل و معيـن 
بطـور جداگانـه نگهـداری می شـوند. بـرای بيشـتر افـراد، اينکـه بـه 

ديگـران پيشـنهاد تبانـی برای 
ارتـکاب بـه تقلـب ارائـه دهند، 
از لحـاظ روانشناسـی مانع غير 
قابـل نفـوذ اسـت. ايـن امـر به 
سـبب تـرس از قبـول نکـردن 
اسـت.  آن  آتـی  پيامدهـای  و 
امـا، زمانـی ايـن مانـع از بيـن 
کارکنـان  کـه  رفـت  خواهـد 
دارای مسـئوليت های ناسـازگار 
در کنـار هـم کار می کننـد و با 
هـم آشـنا می شـوند و روابطـی 
نزديک بـا هم خواهند داشـت، 
بـه ايـن دليل، تفکيـک وظايف 

ناسـازگار، بايـد بطور فيزيکی نيز در سـازمان صـورت گيرد. همچنين، 
وجـود روابط خويشـاوندی بيـن افراد دارای مسـئوليت های ناسـازگار 

نيـز بايـد مـد نظـر قـرار گيرد.
 سرپرسـتی: اجـرای تفکيک کافـی وظايف در درون شـرکت، 
مسـتلزم بکارگيـری تعـدادی کافـی از کارکنـان خواهـد بـود. اين امر 
در حالـی اسـت که تحقـق اين شـرايط در شـرکت های کوچک اغلب 
مراکـز  يـا  کوچـک  سـازمان های  در  بنابرايـن،  نيسـت.  امکان پذيـر 
مسـئوليت کـه بـا فقـدان کارکنـان کافـی مواجـه هسـتند، مديريت 
بايـد با سرپرسـتی خود، فقدان کنترل های ناشـی از تفکيک مناسـب 
وظايـف را جبـران نمايـد. بـه ايـن دليـل، سرپرسـتی اغلـب کنتـرل 

جبرانـی خوانده می شـود.
فـرض زيربنايی کنترل از طريق سرپرسـتی اين اسـت که کارکنان 
شـرکت، افرادی دارای صاحيت و قابل اعتماد هسـتند. مسـلماً هيچ 
سـازمانی نخواهد توانسـت بـا کارکنانی فاقد صاحيت و درسـتکاری، 
بـرای مدتـی طوالنـی بـه کار خـود ادامه دهـد. صاحيت و درسـتکار 
بـودن کارکنـان، فرضـی اسـت کـه بـا برقـرار بـودن آن، سرپرسـتی 
اثربخـش خواهـد بـود. بنابراين شـرکت ها می توانند با طراحـی برنامه 

فعالیت هاي کنترلي، 
سیاست ها و رویه هایي 

است که به منظور 
اطمینان از برخورد 
مناسب با ریسک هاي 
 شناسایي شده سازمان
به کار گرفته مي شود

شکل5: اهداف تفکيک وظايف
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کنترلـی، بـه هـر مديـر، سرپرسـتی تعـدادی از کارکنـان را واگـذار 
کننـد. در سيسـتم های دسـتی که مديـران و کارکنـان از لحاظ مکان 
فيزيکـی در کنـار يکديگـر کار می کننـد، بکارگيری سرپرسـتی از اثر 

بخشـی باالتری برخـوردار خواهـد بود.
سـوابق حسـابداری: سـوابق حسـابداری سـازمان شـامل   
اسـناد و مـدارک، دفاتـر روزنامـه و دفاتـر کل اسـت. ايـن سـوابق در 
برگيرنـده رويدادهـای اقتصادی اسـت و زنجيره عطفـی از رويدادهای 
می دهنـد.  ارائـه  اقتصـادی 
حسابرسـی،  عطـف  زنجيـره 
حسـابرس را قادرمی سـازد کـه 
پردازش هرگونـه مبادله ای را از 
ابتـدای شـکل گيری تـا گزارش 
در صورت هـای مالـی رهگيـری 
از  بايـد  سـازمان ها  نمايـد. 
زنجيره عطف حسابرسـی به دو 
دليـل نگهـداری کنند. نخسـت 
اينکـه ايـن اطاعات بـه منظور 
اداره عمليات روزمـره مورد نياز 
اسـت. زنجيره عطف حسابرسی 
بـه کارکنـان کمـک می نمايـد 
بـا  مشـتريان  نيازهـای  بـه  تـا 
مشـاهده وضعيت موجود پاسخ 
دهنـد. دليـل دوم اينکـه زنجيـره عطـف حسابرسـی نقشـی اساسـی 
در حسابرسـی مالـی شـرکت ايفـا می نمايـد. ايـن امـر حسابرسـان 
مسـتقل )و داخلـی( را قـادر می سـازد تا مبـادالت انتخاب شـده را  از 
صورت هـای مالـی تا حسـاب های دفتـر کل، دفتـر روزنامه و اسـناد و 
مـدارک اوليـه رهگيری کننـد. بنابراين شـرکت های تجـاری بايد هم 
بـه داليـل عملی و هم بـه داليل نظارتی، سـوابق حسـابداری کافی را 

بـه منظـور زنجيـره عطـف حسابرسـی نگهـداری کننـد.

 کنترل دسترسـی: هدف کنترل دسترسـی حصـول اطمينان 
نسـبت بـه ايـن اسـت کـه تنهـا افـراد مجـاز بـه دارايی های شـرکت 
دسترسـی دارنـد. دسترسـی غير مجـاز بـه دارايی های منجر به سـوء 
اسـتفاده، تخريب و سـرقت می شـود. بنابراين، کنترل های دسترسـی، 
نقشـی اساسـی در حفاظـت از دارايـیها ايفـا می کننـد. دسترسـی به 
دارايی هـا می توانـد مسـتقيم يا غير مسـتقيم باشـد. ابزارهـای امنيت 
فيزيکـی از قبيـل قفل هـا، گاو صندوق هـا، حصارهـا و سيسـتم های 
هشـدار دهنده الکترونيکـی، کنترل هايی در برابر دسترسـی مسـتقيم 
هسـتند. دسترسـی غير مسـتقيم به دسترسـی به سـوابق و اسـنادی 
اشـاره دارد کـه در بـر دارنده  اطاعـات مربوط به اسـتفاده، مالکيت و 
کنارگـذاری دارايـی است. بـه عنـوان نمونه، يک فرد با دسترسـی به 
تمـام سـوابق حسـابداری مربـوط می توانـد زنجيره عطف حسـابداری 
مربـوط بـه مبادلـه فـروش خـاص را از بيـن ببـرد. بنابرايـن بـا حذف 
سـوابق اين رويداد، شـامل مانده حسـاب دريافتنی، ايـن فروش هرگز 
ثبـت و ضبـط نمی شـود و شـرکت نيـز هرگـز وجـوه مربوط بـه اقام 
فروختـه شـده را دريافـت نخواهـد کـرد. کنترل هـای دسترسـی بکار 
گرفتـه شـده در سـازمان، متناسـب بـا فنـاوری سيسـتم حسـابداری 
متفـاوت اسـت. کنتـرل دسترسـی غيـر مسـتقيم بوسـيله بکارگيری 
اسـناد و سـوابق در سـازمان را کنتـرل می کنـد و بوسـيله تفکيـک 
وظايـف، افراديـرا مشـخص می سـازد کـه بايد به سـوابق دسترسـی و 

اجـازه پـردازش آن ها را داشـته باشـند.
 بررسـی مسـتقل: بررسـی مسـتقل به معنی ارزيابی مستقل 
سيسـتم حسـابداری بـه منظـور شناسـايی اشـتباهات و تحريف هـا 
است. بررسـی متفـاوت از سرپرسـتی است؛ زيـرا بررسـی پـس از 
تحقـق رويـداد و بوسـيله فردی انجام می شـود که هيچگونـه ارتباطی 
بـا رويـداد انجام شـده يـا وظايف مرتبـط با آن نـدارد. سرپرسـتی در 
حيـن اجـرای رويدادهـا انجام می شـود و فرد سرپرسـت نيز شـخصی 
انجـام  شـده، مسـئوليت دارد. از  اسـت کـه در قبـال رويدادهـای  
طريـق فرآينـد بررسـی مسـتقل مديريت می توانـد: 1( عملکـرد افراد 
را ارزيابـی نمايـد، 2( يکپارچگـی سيسـتم پـردازش مبـادالت، و 3( 
صحت داده های موجود در سـوابق حسـابداری. نمونه هايی از بررسـی 

مسـتقل مـواردی به اين شـرح اسـت:
 تلفيق مجموع مبالغ در خال فرآيند پردازش مبادالت.

 مقايسه دارايی های فيزيکی با سوابق حسابداری.
 تلفيق حساب ها معين با حساب های کنترلی.

 بررسـی گزارش هـای مديريـت )کامپيوتـری و دسـتی( کـه در 
برگيرنـده خاصـه ای از فعاليـت شـرکت اسـت.

زمان بنـدی بررسـی  بـه فنـاوری بـکار گرفتـه شـده در سيسـتم 
حسـابداری و وظايـف تحـت بررسـی بسـتگی دارد. بررسـی  می تواند 
چنديـن بـار در يـک سـاعت يـا در يـک روز باشـد. در برخـی مـوارد، 
عمليـات بررسـی بطـور روزانـه، هفتگـی، ماهانـه يـا سـاالنه انجـام 

می شـود.

 کنترل های فناوری اطالعات
سـازمان های  مالـی  گزارشـگری  فرآيندهـای  اطاعـات،  فنـاوری 
امـروزی را دگرگـون سـاخته اسـت. سيسـتم های خـودکار، مبـادالت 
را شناسـايی، تصويـب، ثبـت و اثرات مالـی آن ها را گـزارش می کنند. 
ايـن امـر در برگيرنـده مباحثـی الينحلـی در گزارشـگری مالی اسـت 
کـه قانون سـاربينز- آکسـلی آن را مـورد توجه قرار داده اسـت و بايد 

هدف از حسابرسي 
فناوري اطالعات، 
کسب اطمینان نسبت به 
اثربخشي سیاست هاي 
سازمان در زمینه 
مدیریت ریسک، کنترل 
و راهبري واحد 
فناوري اطالعات است
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مـورد کنتـرل واقع شـوند. کـوزو کنترل های فنـاوری اطاعـات را در 
دو طبقـه، کنترل هـای کاربـردی و کنترل هـای عمومی دسـته بندی 
می نمايـد. اهـداف کنترل هـای کاربـردی، حصول اطمينان نسـبت به 
اعتبـار، کامـل بـودن و صحـت مبـادالت مالـی اسـت. ايـن کنترل ها 

بصـورت اختصاصـی طراحی می شـوند. 
نمونه هايی از اين موارد عبارتند از:

 بررسـی ميـزان وجه نقـد پرداخت شـده بـه فروشـندگان و ميزان 
مبلغـی کـه در معيـن حسـاب پرداختنی مربوط منظور شـده اسـت.

 بررسـی معتبـر بودن مشـتری و نيز مبلـغ فروش انجام شـده که 
در حسـاب پرداختنی مربوط درج شـده اسـت.

 بررسـی سـاعت کار گـزارش شـده بـه سيسـتم پرداخـت حقـوق 
و دسـتمزد از طريـق سـوابق کارت زمـان کارکنـان بـا محدوده هـای 

زمانـی از پيـش تعييـن شـده بـرای کارکنان.
ايـن نمونه هـا نشـان می دهـد کـه چگونـه کنترل هـا، بـر صحـت 
داده هايـی تأثيـر می گذاردکـه از رويدادهای مختلف نشـأت می گيرند 
و سـپس پردازش شـده و از طريق صورت های مالی گزارش می شـوند. 
دسـته دوم کنترل هـای معرفـی شـده بوسـيله چارچـوب کـوزو 
نام گـذاری  ايـن  دليـل  می شـود.  خوانـده  عمومـی«  »کنترل هـای 
ايـن اسـت کـه ايـن کنترل هـا بطـور اختصاصـی بـرای يـک وظيفـه 
خـاص طراحـی نشـده اند؛ بلکـه در تمـام سيسـتم ها مـورد اسـتفاده 
ديگـر  چارچوب هـای  عمومـی در  کنترل هـای  می گيرنـد.  قـرار 
عمومی کامپيوتـری  کنترل هـای  قبيـل  از  ديگـری  نام هـای  دارای 
و کنترل هـای فنـاوری اطاعـات اسـت. بطـور کلـی هـر يـک از ايـن 
بيانگـر کنترل هـای حاکـم بـر راهبـری  نام هـا بـکار گرفتـه شـود، 
فنـاوری اطاعات، تشـکيات فنـاوری اطاعـات، امنيت و دسترسـی 
بـه سيسـتم های عملياتـی و پايگاه هـای داده، بکارگيری، توسـعه و يا 

تغييـر در برنامه هـای کاربـردی اسـت.

گرچـه کنترل هـای عمومی به کنتـرل مبادالت خاصـی نمی پردازد، 
امـا يکپارچگـی و درسـتی رويدادهـا را تحـت تأثيـر قـرار می دهد. به 
عنـوان نمونـه، سـازمانی را در نظـر بگيريـد کـه کنترل هـای امنيتـی 
ضعيفـی بـرای پايـگاه آن تعبيـه شـده اسـت. در ايـن قبيـل مـوارد، 
حتـی داده هـای پردازش شـده توسـط سيسـتم هايی می توانند حاوی 
ريسـک باشـندکه دارای کنترل هـای کاربـردی کافـی هسـتند، در 
ايـن شـرايط هـر فـردی می توانـد داده هـای رويدادهـا را تغييـر دهد، 
سـرقت کنـد يـا از بين ببـرد. بنابرايـن، کنترل های عمومی بـه منظور 
پشـتيبانی از فعاليـت کنترل هـای کاربـردی مـورد نيـاز هسـتند و به 
منظـور اطمينـان از صحـت گزارشـگری مالـی، وجود هر دو دسـته از 

کنترل هـا ضروری اسـت.

مفاهيم حسابرسـی قانون ساربينز- آكسلی
حسابرسـان مسـتقل، پيـش از تصويـب قانون سـاربينز- آکسـلی، 
الزامی بـرای آزمـون کنترل هـای داخلـی بـه عنـوان بخشـی از وظيفه 
اطمينان بخشـی خـود نداشـتند. آن ها ملـزم بودند کـه از کنترل های 
داخلـی سـازمان شـناخت کسـب کننـد، امـا ايـن امـر مـورد توجـه 
قـرار نمی گرفـت و آزمون هـای کنتـرل نيـز اجـرا نمی شـد. بنابرايـن 

حسابرسـان اغلـب فقـط بـه آزمون هـای محتـوا می پرداختند.
قانون سـاربينز- آکسـلی، بطـور قابل ماحظه ای نقش حسابرسـان 
مسـتقل را در شـهادت دهی پيرامـون کيفيـت کنترل هـای داخلـی 
صاحبـکار گسـترش داده اسـت. بر اسـاس ايـن قانون حسـابرس بايد 
در اظهارنظـر جداگانـه عـاوه بـر اظهارنظـر دربـاره ارائـه منصفانـه 
صورت هـای مالـی، دربـاره کنترل هـای داخلـی نيـز گـزارش دهـد. 
بسـيار  حسـابرس،  جديـد  اظهارنظـر  ايـن  بـه  مربـوط  اسـتاندارد 
سـخت گيرانه اسـت؛ به طوری کـه اگـر حسـابرس تنهـا يـک ضعـف 
بـا اهميـت در کنتـرل داخلـی کشـف نمايـد، از ارائه گـزارش مقبول 

شکل6: روابط كنترلی فناوری اطالعات

تعهدات فروش هاوجه نقد بهای فروش موجودی كاال

 كنترل های كاربردی 
ورود درخواست خريد 

 كنترل های كاربردی 
ورود خريدها

كنترل های كاربردی 
پرداخت های نقدی

كنترل توسعه سيستم ها و تغييرات برنامه

كنترل های دسترسی به پايگاه داده

كنترل های سيستم عامل

 حساب های 
با اهميت مالی 

كنترل های كاربردی

كنترل های عمومی

 كنترل ها 
برای بررسی
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منـع شـده اسـت. آنچـه کـه در ايـن زمينـه جالـب بـه نظر می رسـد 
ايـن اسـت کـه حسابرسـان اجـازه دارند که بطـور همزمان نسـبت به 
کنترل هـای داخلـی گـزارش تعديـل شـده و نسـبت بـه صورت هـای 
مالـی گـزارش مقبـول ارائـه دهنـد. بـه عبـارت ديگـر، اين امـکان از 
نظـر فنـی وجـود دارد کـه حسابرسـان کنترل هـای داخلـی حاکم بر 
گزارشـگری مالـی را ضعيـف ارزيابـی کننـد، اما بـا انجـام آزمون های 
محتـوا بـه ايـن نتيجـه برسـند کـه ايـن ضعـف، منجـر بـه تحريف با 

اهميـت در صورت هـای مالـی نشـده اسـت.
بـر حسـابداری  نظـارت  هيـات  شـماره 5  حسابرسـی  اسـتاندارد 
شـرکت های سـهامی عام به عنوان بخشـی از مسـئوليت شـهادت دهی 
جديـد حسابرسـی، بطـور خـاص حسابرسـان را به کسـب شـناخت از 
جريـان مبـادالت شـامل کنترل هـای حاکـم بـر چگونگـی شناسـايی 
رويدادهـا، تصويـب، ثبـت و گـزارش آن هـا ملـزم می کنـد. در ايـن 
راسـتا، ابتدا حسـاب هايی شناسـايی می شـود کـه اثرات بـا اهميتی بر 
گزارشـگری مالـی دارنـد سـپس حسـابرس بـه کنترل های مربـوط به 
ايـن حسـاب ها می پـردازد. همانطـور کـه پيـش از ايـن اشـاره گرديد، 
قابليـت اتـکای کنترل هـای کاربـردی، بـه اثربخـش بـودن کنترل های 
فنـاوری  کنترل هـای  بيـن  رابطـه   ،6 شـکل  دارد.  عمومی بسـتگی 
اطاعـات را بـه تصويـر می کشـد. مجمـوع ايـن کنترل ها، کاربـردی و 
عمومـی، کنترل هـای فنـاوری اطاعـات حاکم بـر گزارشـگری مالی را 
تشـکيل می دهند که حسابرسـان بايد آن ها را بررسـی کنند. )شکل6(

از  مجموعـه ای  می شـود  پرداختـه  آن  بـه  کـه  آنچـه  واقـع  در   
روش هـای کنترلـی و آزمون هـای کنترل هـا اسـت کـه می تواند تحت 
قانـون سـاربينز- آکسـلی بـکار گرفتـه شـود. اسـتاندارد حسابرسـی 
بـر حسـابداری شـرکت های سـهامی عام  نظـارت  شـماره 5 هيـات 
تأکيـد می کننـد کـه مديريـت و حسابرسـان از رويکـردی مبتنـی بر 
ريسـک بـه جـای بکارگيری روش فراگيـر به منظور طراحـی و اجرای 
آزمون هـای کنترل هـا، اسـتفاده کننـد. بـه عبـارت ديگـر، انـدازه و 
پيچيدگـی سـازمان بايـد در تعييـن ماهيـت و ميزان کنترل هـا مورد 
نيـاز مدنظـر واقـع شـود. بنابرايـن، کنترل هـا و رويه های حسابرسـی 
بيانگـر نيازهـای عمومی سـازمان اسـت و ممکـن اسـت در شـرايط 

خاصـی کاربرد نداشـته باشـند.

خالصه
در ايـن مقالـه، چشـم اندازی از حسابرسـی فنـاوری اطاعـات ارائه 
گرديـد. در ايـن راسـتا، سـاختار يـک حسابرسـی فنـاوری اطاعـات، 
ادعاهـای مديريـت، اهداف حسابرسـی، آزمون کنترل هـا و آزمون های 
محتـوا تشـريح گرديـد. در ايـن پژوهـش، بـه شـرح مختصـری از 
جنبه هـای کليـدی چارچـوب کنتـرل کـوزو پرداختـه شـد. کـه بـه 

بـر  و مبتنـی  تشـريح کنترل هـای داخلـی در محيط هـای دسـتی 
فنـاوری اطاعـات، می پـردازد. بخـش نهايـی، ايـن مطالعـه نيـز بـه 
بررسـی مباحـث حسابرسـی و مفاهيـم مربـوط بـه قانـون سـاربينز- 
آکسـلی پرداختـه و يـک چارچـوب مفهومی درباره روابـط کنترل های 
عمومـی، کنترل هـای کاربـردی و يکپارچگـی داده هـای مالـی ارائـه 

گرديد. 
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