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 اكتشافي تحقيقات: اطالعات امنيت و داخلي حسابرسي بين رابطه

 ويليام ديال گهل، گراهام رابين راسچك،  استين بارت، جان پل

 رفتارهاي امنيتي اطالعات، امنيت هاي سيستم داخلي، حسابرسي  :كليدي هاي واژه

 چكيده

 و ها روش اطالعات كاركنان امنيت: گرفته شوند به كار هم با بايد اطالعات امنيتي عملكردهاي و داخلي حسابرسي
 حسابرسي  و اجرا مي نمايند سازي و طراحي، پياده اطالعات سازمان منابع از براي حفاظت را مختلف هاي آوري فن

 اين با .بهبود ارائه مي شود براي پيشنهادات همراه به ها فعاليت اين تاثيربخشي به توجه با اي دوره بازخوردي داخلي
 اين. نيست هماهنگ رابطه يك داراي هميشه تابع دو دهد مي نشان اي، حرفه ادبيات در موردي هاي گزارش حال،
حسابرسي  توابع و اطالعات امنيت بين رابطه ماهيت بررسي براي شده طراحي تحقيقاتي برنامه از دوره اولين مقاله

 و اي حرفه داخلي حسابرسان با يافته ساختار نيمه هايمصاحبه  مجموعه از حاصل نتايج. را ارائه مي نمايد داخلي
 بين حسابرسي  رابطه ماهيت تاثير تحت عواملي را كه اكتشافي مدل ما .اطالعاتي را گزارش مي دهد هاي سيستم
 مي سازمان ها از آمده دست به بالقوه مزاياي توصيف اطالعات هستند را توسعه مي دهيم، امنيت توابع و داخلي

 . آينده ارائه نمايد هدايت تحقيقات براي پيشنهاداتي و اين ارتباط را استنباط نمايد تواند

 مقدمه. ۱

 و آن مالي صورتهاي اعتماد بلكه در مورد قابليت مي پردازد، سازمان منابع از حفاظت به تنها نه اطالعات امنيت 
 يك ،)۲۰۰۷ITGI( COBIT4نتيجه، در  ).CICA، ۲۰۰۸ و AICPA(مي دهد  اطمينان ديگر مديريتي هاي گزارش

 در مديريت نظارت هاي مسئوليت از بخشي اطالعات مي باشد و بر آوري فن اداره و كنترل براي اصولي چارچوب
 به شروعIS محققان  نتيجه، در. صرفه تاكيد مي نمايد به مقرون امنيتي اطالعات هاي برنامه سازي پياده و طراحي
 سرمايه ارزش گيري از جريانات تحقيق بر اندازه يكي. اطالعات نموده اند امنيت حاكميت مختلف ابعاد بررسي
 ، كاوسگلو و۲۰۰۳ آل همكاران و گوردون ،۲۰۰۲ لوئب و گوردون( است شده متمركز اطالعات امنيت در گذاري

 جريان دومين ).۲۰۰۸ همكاران و كومار ،۲۰۰۸ ،۲۰۰۵ ، بودين و همكاران۲۰۰۴، ايهيگوارا ۲۰۰۴ همكاران
 امنيت رويدادهاي و  )۲۰۱۰ همكاران و گوردون( ها طرح اطالعات افشاي به سهام بازار واكنش بررسي به پژوهش،

 سوم جريان). ۲۰۱۰ همكاران و ايتو ،۲۰۰۴ همكاران و كاوسگلو  ؛۲۰۰۳ همكاران، و كمپبل( اطالعات مي پردازد
امنيتي سازمانمي  اطالعات هاي سياست نهايي سازگار با كاربر انطباق بهبود هايي براي شيوه بررسي به پژوهش

 ونس و سيپونن  ، ۲۰۱۰واركنتين  و ، جانستون۲۰۱۰ ، همكاران وبولگوركو  ،۲۰۰۹ ، همكاران و ديارسي( پردازد
 ).۲۰۱۰باركي  و اسپيرز. ۲۰۱۰


