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 چکيده
ر در نظ های عمده برای متخصصان حسابداریهای اخیر، امنیت اطالعات به عنوان یکی از نگرانیدر سال

گرفته شده است. حسابرسی داخلی و امنیت اطالعات هر دو از ابزارهای حیاتی مدیریت سازمان، جهت 

باشند. از این رو، در این تحقیق به بررسی تأثیر ساختار گزارشگری امنیت رسیدن به اهداف سازمان می

فیت رابطه امنیت اطالعات و اطالعات و حمایت مدیران ارشد بر اثربخشی امنیت اطالعات، با توجه به کی

حسابرسی داخلی، پرداخته شده است. روش این تحقیق، بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس نحوه 

اری مورد مطالعه این تحقیق، «باشد. جماعه آپیمایشی و از نوع همبستگی می-ها، توصیفیگردآوری داده

ه های پذیرفتهای مرکزی بانکت سازمانشامل کلیه کارکنان واحدهای حسابرسی داخلی و امنیت اطالعا

 063شده در بورس اوراق بهادار تهران، در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه، حجم تقریبی جامعه، 

نفر، تعیین شد که با استفاده از  686، کوکراناست، حجم نمونه، از طریق فرمول نفر در نظر گرفته شده

آوری اطالعات در این تحقیق س، انتخاب شدند. ابزار جمعگیری غیرتصادفی در دسترروش نمونه

باشد که روایی محتوایی آن، مورد تأیید قرار گرفته است و پایایی آن، با محاسبه آلفای پرسشنامه می

ها از دو رویکرد کلی آماری آمار توصیفی و منظور تحلیل دادهکرونباخ، تأیید شده است. در این مطالعه به

در آمار استنباطی،  Smart PLSافزار استفاده گردید. روش حداقل مربعات جزئی با نرم آمار استنباطی

ن هفت فرضیه این تحقیق، ها، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمومنظور بررسی معناداری فرضیهبه

حاکی از این بود که؛ ساختار گزارشگری امنیت اطالعات، بر اثربخشی امنیت اطالعات، تأثیر مثبت و 

معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که؛ سطح حمایت مدیریت ارشد از امنیت اطالعات، بر اثربخشی 

لی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین با امنیت اطالعات و کیفیت رابطه این واحد با حسابرسی داخ

توجه به اینکه، کیفیت رابطه امنیت اطالعات با حسابرسی داخلی، بر اثربخشی امنیت اطالعات، مؤثر 

گر تأثیر سطح حمایت مدیریت ارشد بر اثربخشی امنیت اطالعات توان این عامل را میانجیاست، می

 دانست.

، امنیت اطالعات، حسابرسی داخلی، حمایت مدیریت ارشد، ساختار گزارشگری :يديکل واژگان
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 مریم رحمانی

 .کارشناس ارشد حسابرسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور
 

 نام نویسنده مسئول:
 مریم رحمانی

بررسی ساختار گزارشگري امنيت اطالعات بر کيفيت رابطه بين 

 واحد امنيت اطالعات و حسابرسی داخلی

 )مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران(
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 مقدمه
ها و به ویژه در حسابرسی داخلی های اطالعاتی آنالین به اغلب مشاغل، امنیت اطالعات اهمیت خاصی در سازمانبا نفوذ سیستم

باشند مدیریت سازمان، جهت رسیدن به اهداف سازمان مییافته است. حسابرسی داخلی و امنیت اطالعات هر دو از ابزارهای حیاتی 

(. از این رو در این تحقیق به بررسی تاثیر رابطه خوب بین حسابرسی داخلی و امنیت اطالعات بر نتایج 8368)اشتاینبارت و همکاران، 

  .  ه استامنیت اطالعات پرداخته شد

معنادار روی سازمان از طریق غرامت دارایی، سرقت اطالعات محرمانه حساس، تواند یک تاثیر اقتصادی مستقیم و جرایم اینترنتی می

(. 8366دیده، داشته باشد )هنگ، کنندگان آسیبهای حقوقی برای حل و فصل مطالبات مصرفهای آنالین و هزینهاختالل در فعالیت

واملی چون ریسک باالی امنیت اطالعات و نقض امنیت تواند اثر اقتصادی غیرمستقیم داشته باشد، زیرا افشای عهمچنین این مقوله می

(. عالوه بر این امنیت اطالعات سازمان، یک 8366تواند به طور قابل توجهی بر ارزش شرکت تاثیر بگذارد )هیگز و همکاران، اطالعات می

و خارج از سازمان هستند. این موضوع، نقطه کانونی متفاوت از نگرانی و یک موضوع ریسک متفاوت است، زیرا عامالن آن اغلب ناشناخته 

در مقایسه با سرقت دارایی و خطرات افشای مالی است که در آن تمرکز اغلب بر اقدامات افراد قابل شناسایی درون سازمان است. اکنون 

ین که پاسخ منطقی ارسد باشند؟ به نظر میگردد که چه کسانی در سازمان مسئول مدیریت ریسک امنیت اطالعات میاین سوال مطرح می

های باشند. با این حال گزارشباشد که یک گروه تخصصی مرتبط با عملکرد امنیت اطالعات مسئول مدیریت ریسک امنیت اطالعات می

دهد که مدیریت ریسک امنیت اطالعات نه تنها بر نشان می 8366( در سال ISACAهای اطالعاتی )انجمن حسابرسی و کنترل سامانه

( نیز مسئول آن IAFهای دیگر در سازمان از جمله کمیته حسابرسی داخلی )ه تخصصی امنیت اطالعات است، بلکه گروهعهده کمیت

های عمده برای متخصصان حسابداری در نظر گرفته شده های اخیر، امنیت اطالعات به عنوان یکی از نگرانیباشند. از این رو، در سالمی

اطالعات یک زمینه مهم را برای تحقیق در مورد حسابرسی داخلی به عنوان یک ابزار حاکمیت شرکتی است و مسئله مدیریت ریسک امنیت 

های عملیاتی راهبری امنیت اطالعات توسط کمیته حسابرسی (. با این وجود به جنبه8362و مدیریت ریسک فراهم کرده است )هیل، 

حاضر بررسی این است که برقراری ارتباط متقابل و بهینه بین کیمته  داخلی توجه کمی شده است. در همین راستا مسئله اصلی تحقیق

ها هر دو بخش حسابرسی داخلی و حسابرسی داخلی و کمیته امنیت اطالعات چه تاثیری بر نتایج امنیت اطالعات دارد. در بیشتر سازمان

رار و حفظ برنامه ایمنی اثربخش و مقرون به صرفه امنیت اطالعات در تعامل هستند. بخش امنیت اطالعات، مسئولیت اصلی طراحی، استق

آل کند. در حالت ایدهاطالعات را بر عهده دارد. حسابرسی داخلی نیز یک بررسی و تحلیل مستقل از کارهای امنیت اطالعات سازمان ارائه می

سازمان کاربرد داشته باشد. این دو بخش  تواند برای ارتقاء اثربخشی کلی امنیت اطالعاتبازخورد ارائه شده توسط حسابرسی داخلی می

های اطالعاتی سازمان را به حد عالی برسانند )هاولکا و افزا با یکدیگر کار کنند تا اثربخشی برنامه امنیت سیستمبایست به صورت هممی

های حسابرسی داخلی و خشاند که سطح مشارکت بین ب( شواهدی ارائه کرده8366(. در همین زمینه واالس و همکاران )8360مرهوت، 

 امنیت اطالعات دارای ارتباط مثبتی با سطح تطابق سازمان با الزامات کنترل داخلی مرتبط با فناوری اطالعات تصریح شده در قانون ساربنز

اوری توسعه فن ( بود. لذا با توجه به این پشتوانه نظری و با عنایت به این موضوع که گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی،SOXآکسلی )

 های داخلی شده است،وجود آورده است و این شرایط موجب اهمیت یافتن کنترل های مرتبط با آن، نیازهای نظارتی را بهارتباطات و ریسک

 منیتهای حسابرسی داخلی و اهایی از اثرات کیفیت ارتباط بین کمیته( جنبه8368تحقیق حاضر مبتنی بر مطالعه اشتاینبارت و همکاران )

کند که آیا کمیته حسابرسی داخلی و ارتباط آن با کیمته امنیت . در واقع این تحقیق بررسی میه استاطالعات را مورد بررسی قرار داد

تواند نقش با اهمیتی در برقراری و بهبود امنیت اطالعات سازمان برقرار سازد یا خیر؟ دغدغه پژوهشگر از طرح چنین موضوعی اطالعات می

روی حسابرسی داخلی در ایران شامل نبود استانداردهای های پیشبر کمبود شواهد تجربی در زمینه این نظریه، در حالت کلی چالش عالوه

ها و به تبع آن نبود اهداف و راهبردهای تجاری و حسابرسی داخلی مدون شده، استقرار نیافتن نظام حاکمیت شرکتی در بسیاری از شرکت

های های آن را در حوزهباشد که فرآیند حسابرسی داخلی و وظایف و مسئولیتمیهای مناسب اجرای کار ورالعملعملیاتی و نبود دست

  مختلف از جمله کنترل و نظارت بر امنیت اطالعات، بدون برنامه و عدم درک علمی و عملی و با مشکل مواجه ساخته است.

 

 اهميت و ضرورت تحقيق 
شده جهت ایجاد این اطالعات. مزایای اصلی اطالعات شامل  های صرفزایای ایجاد شده منهای هزینهارزش اطالعات برابر است با م

یکی از بازوهای نظارتی مدیریت . ها استریزی بهتر فعالیتها و توانایی در طراحی و برنامهگیریکاهش در ابهامات موجود، بهبود در تصمیم

کنندگان، حسابرسان داخلی در سازمان است. محیط اقتصادی واحد تجاری برای اطمینان استفاده در ارائه اطالعات مناسب و قابل اتکا برای

ها کسب اطمینان مدیریت از روند اثربخش فعالیت. از رسیدن به اهداف خود، نیازمند نظارت مستمر و اطمینان از روند مطلوب شرایط است
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های داخلی وجود کنترل جام شده که خود نشانه روند مطلوب وضع شرکت است.ها در بهترین شرایط موجود انشود که فعالیتموجب می

ها در امور داخلی موجب افزایش بینیها بر اساس پیشمناسب در محیط اقتصادی عالوه بر ایجاد اطمینان برای مدیریت از انجام فعالیت

 ه بههای داخلی فرآیندی است ککنترل انداردهای حسابرسیطبق است. شودگیرندگان نیز میقابلیت اعتماد گزارشگری مالی برای تصمیم

شود تا از دستیابی به اهداف واحد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت اعتماد گزارشگری مالی، وسیله مدیریت و سایر کارکنان طراحی و اجرا می

لی های داخی از کنترلئحسابرسان داخلی جز. آیددست  اثربخشی و کارایی عملیات و رعایت قوانین و مقررات مربوط، اطمینان معقول به

. واحد حسابرسی داخلی، سازمان را برای دستیابی به هدف های تجاری آن، از طریق کنندنقش نظارتی ایفا می محسوب شده و شرکت

لی یندها، واحد حسابرسی داخارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل یاری می دهد. ارزیابی و بهبود این فرآ

های سازمان به عنوان مثال، تولید کاال و خدمات، مدیریت مالی، منابع انسانی، تحقیق و توسعه، تدارکات و فناوری را عمال وارد همه بخش

باشد که تحقیق یت میهای سازمان و تاثیرات آن حائز اهمنماید. از این رو نحوه ارتباط واحد حسابرسی داخلی با سایر بخشاطالعات، می

ها رو به افزایش است، با هدف بررسی رابطه واحد حسابرسی با این واحد و نتایج حاضر با توجه به اینکه حضور فناوری اطالعات در سازمان

برسان داخلی ها، لزوم ارتقای دانش حساهای فناوری اطالعات در سازماناین رابطه انجام خواهد شد. از طرفی به خاطر جدید بودن سیستم

ود شکارگیری فناوری اطالعات توسط حسابرسان داخلی در شرایط حاضر در ایران پیش از پیش احساس میدر مورد فناوری اطالعات و به

منی اند که دیدگاه راهبری ایباشد. در این زمینه تحقیقات گذشته به طور خاص متذکر شدهکه یکی دیگر از دالیل اهمیت تحقیق حاضر می

ها و مدیریت جزئیات ایمنی در سطح عملیاتی فرایند ( جاری، اجازه ورود اهمیت فرایند حسابرسی سیستمISCGم اطالعاتی )سیست

کرد کند که یک رویدهد. عالوه بر این یک پیمایش که اخیرا توسط انجمن حسابرسان داخلی انجام شده است، توصیه میوکار را نمیکسب

اوری اطالعات وجود داشته باشد و هدف این رویکرد را بهبود بازده کسب شده از تضامنی بین عملیات حسابرسی داخلی و عملیات فن

داند. به طور کلی فقدان توجه به ابعاد عملیاتی های کنترلی راهبری اطالعات میهای فناوری اطالعات و فعالیتگذاری در سیستمسرمایه

خلی و امنیت اطالعات موجب ضرورت انجام تحقیق در این حوزه های حسابداری داراهبری امنیت اطالعات و مخصوصا ارتباط بین بخش

 شده است.

 

 :تحقيق فده
 استفاده از نتاج تحقیق در راستای اعتالی اطمینان دهی نسبت به گزارشگری مالی

 تحقيق سؤال 

 دارد؟ داخلی حسابرسی و اطالعات امنیت واحد بین رابطه کیفیت بر تاثیری چه اطالعات امنیت گزارشگری ساختار

 تحقيق فرضيه 
 ساختار گزارشگری امنیت اطالعات بر کیفیت رابطه بین واحد امنیت اطالعات و حسابرسی داخلی تاثیر معناداری دارد.

 هاروش و ابزار گردآوري داده 
 . ها یک تحقیق میدانی بوده استاین تحقیق با توجه به روش گردآوری داده

جمه بع معتبر انگلیسی تر. در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد که سواالت آن از مناه استبودپرسشنامه نیز ها ابزار گردآوری داده

. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ابزارهای معتبر سنجیده ه استشود، استفاده شدسازی میو مطابق با شرایط ایران بومیشده 

 .ستگردیده اشده و سپس در بین نمونه آماری توزیع 

 

 گيري و تعيين حجم نمونهجامعه آماري، روش نمونه
های پذیرفته شده در های مرکزی بانکجامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان واحدهای حسابرسی داخلی و امنیت اطالعات سازمان

 . اندبودهبورس اوراق بهادار تهران 

 .شده استبرای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده 

، با توجه به ماهیت جامعه آماری و دسترسی سخت به کارکنان واحدهای حسابرسی داخلی و امنیت اطالعات به دلیل همچنین

 .ه استگیری استفاده شدگیری در دسترس به منظور نمونهمشغله زیاد ایشان، از روش نمونه
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 پيشينه تحقيق
رابطه خوب بین حسابرسی داخلی و امنیت اطالعات بر نتایج امنیت ( تحقیقی با عنوان بررسی یک 8368اشتاینبارت و همکاران ) -6

های گزارش ها نشان داد که کیفیت این رابطه تأثیر مثبتی بر تعداد ضعفوتحلیل دادهنتایج به دست آمده از تجزیه. انداطالعات را انجام داده

شده که قبل و بعد از آن به سازمان آسیب رسانده است،  شده کنترل داخلی و حوادث عدم رعایت و همچنین تعداد حادثه امنیتی کشف

 دارد.

( تحقیقی با عنوان بررسی وجود یک تیم تخصصی بین حسابرسان و متخصصان فناوری اطالعات و تاثیرات 8366باوئر و استپ ) -8

ل ین دو گروه به ارتباط، اعتماد و احترام متقابدهد که کیفیت ارتباط بین انشان می. نتایج اند.آن در فرآیند و نتایج حسابرسی را انجام داده

 درک شده بین این دو گروه بستگی دارد. 

( تحقیقی با عنوان تأثیر حسابرسی داخلی بر روی اثربخشی امنیت اطالعات: ادراکات حسابرسان 8362اشتاینبارت و همکاران ) -0

حسابرسی داخلی درباره ماهیت رابطه بین کمیته امنیت اطالعات و کمیته اند. این مطالعه نتایجی از ادراکات کمیته داخلی را انجام داده

 .دهدحسابرسی داخلی و تاثیر آن رابطه در تالش برای حفاظت از اطالعات سازمان  را ارائه می

ات و کمیته ( تحقیقی با عنوان ادراک متخصصان امنیت اطالعات در مورد ارتباط بین امنیت اطالع8360اشتاینبارت و همکاران ) -4

اند. نتایج این تحقیق نشان داد که ادراک کارشناسان امنیت اطالعات در مورد سطح تخصص فنی جذب شده حسابرسی داخلی را انجام داده

بین  شان در مورد کیفیت ارتباطتوسط حسابرسان داخلی و وسعت بازنگری امنیت اطالعات توسط حسابرسی داخلی رابطه مثبت با ارزیابی

 کمیته دارد. هر دو 

انداز جامع را ( تحقیقی با عنوان عملکرد حسابرسی داخلی در حوزه مدیریت فناوری اطالعات: چشم8360هروکس و فورتینا ) -2

های ارتباطی مدیریت فناوری اطالعات به طور در ساختار، فرایندها و قابلیت IAFدهد که دخالت نتایج نظرسنجی نشان می اند.انجام داده

 سترش نیافته استکامل گ

( تحقیقی با عنوان ارتباط بین درگیری مدیریت ارشد و جبران خسارت و نقض امنیت اطالعات را انجام 8360و همکاران ) کاون -6

 تیم در IT اجرایی مدیران مشارکت که دهدمی نشان 8338 تا 8330 هایسال در مختلف منابع از اینمونه وتحلیلاند. نتایج تجزیهداده

  .است مرتبط به طور منفی اطالعات امنیت نقض احتمال با ارزیابی مدیریت

اند. نتایج پژوهش ( تحقیق با عنوان رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطالعات را انجام داده8368اشتاینبارت و همکاران ) -7

های حسابرسی داخلی، نگرش داخلی، مهارت های حسابرسی داخلی به میزان دانش کامپیوتری حسابرسیحاکی از آن است که مزیت

های سازمانی مانند الزامات پذیرش حسابرسی داخلی، حمایت مدیریت ارشد برای همکاری میان امنیت اطالعات و حسابرسی داخلی و ویژگی

 های ارتباطی رسمی وابسته است.تنظیمی و کانال

ها بردهای آن در حسابرسی داخلی به یک بررسی تجربی بر روی شرکت( تحقیقی با عنوان فناوری اطالعات و کار8366ابوموسی ) -8

ری های سنتی فناودهد که حسابرسان داخلی عمدتا بر خطرها و کنترلهای عربستان سعودی پرداخت. نتایج این تحقیق نشان میو سازمان

 هایکید دارند و توجه کمتری به توسعه سیستم و فعالیتتا ITها توسط ها، کاربردپردازی و توان حفاظت از دادهاطالعات همچون امنیت داده

 کنترلی دارند.

ها با توجه به افشای داوطلبانه اطالعات مربوط به امنیت ( تحقیقی با عنوان ارزش بازاری شرکت8363گوردون و همکاران ) -9

 هاتهیاف .است اطالعات امنیت به مربوط موارد داوطلبانه افشای یبازار ارزش تجربی ارزیابی پژوهش این اصلی هدفاند. اطالعات را انجام داده

 از برخی مطالعه، هاییافته نهایت، در .دهندمی گزارش شرکت ارزش افزایش با سازگار نحوی به را اطالعات ،مدیران که دهندنشان می

 .ددهمی ارائه دهند،می انجام اطالعات امنیت مورد در داوطلبانه افشای مورد در هاشرکت که استراتژیکی انتخاب مورد در را هادیدگاه

 

 تحقيقروش 
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 : روش تحقيق1نمودار 

 

 روایی 

در این پژوهش جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است و برای اطمینان از روایی باالی تحقیق، پرسشنامه 

برگفته  های پرسشنامهاست، همچنین با توجه به اینکه گویهها قرار گرفتهآن مورد تأیید آناعتبار و گرفته  قراردر اختیار اساتید )خبرگان( 

 باشد.بنابراین، پرسشنامه به صورت استاندارد میاز مقاله بیس پژوهش است، 

 پایایی 

کار گرفته هب SPSSها، نرم افزار ها استفاده شده و نیز برای تحلیل دادهگیری دادهدر این پژوهش که از ابزار پرسشنامه برای اندازه

شده، پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی 

طبق این جدول آلفای رود. کنند، به کار میگیری میهای مختلف را اندازهیصههایی که خصگیری از جمله پرسشنامه یا آزمونابزار اندازه

 کند.بوده که پایایی پرسشنامه را تأیید می 7/3کرونباخ برای متغیر باالتر از 
 

 : آلفاي کرونباخ براي متغيرها1جدول 

 

 آلفای کرونباخ هاتعداد گویه متغیرها

 728/3 گویه 8 ساختار گزارشگری امنیت اطالعات

 

 هاروش تجزیه و تحليل داده
 هندگاندشناسی پاسختهاي جمعيتجزیه و تحليل داده

 

 شناختی پاسخگویانهاي جمعيتفراوانی ویژگی: 2 جدول
 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی های جمعیتیویژگی

 سن

 0/68 0/68 04 سال 03کمتر از 

 6/44 0/86 49 سال 02الی  03

 0/72 6/03 27 سال 43الی  02

 9/93 6/62 89 سال 42الی  43

 3/633 6/9 67 سال 42بیشتر از 

 3/633 3/633 686 جمع

روش تحقیق

بر اساس نحوه گردآوری داده ها

توصیفی

همبستگی پیمایشی

بر اساس هدف

کاربردی
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 به طریق مشابه می توان در فراوانی در مورد: جنسیت، تحصیالت و سابقه را بررسی نمود.
 

 
 

 هاآزمودنیسن : نمودار ستونی 2نمودار 

 

 جنسیت، تحصیالت و سابقه را بررسی نمود.به طریق مشابه می توان نمودار 

 

 توصيف متغيرهاي تحقيق
 تحقيق ر: توصيف متغي3جدول 

 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 488/3 -824/3 778/3 269/8 ساختار گزارشگری امنیت اطالعات

 

 هاآزمون نرمال بودن داده
 آزمون کولموگروف ـ اسميرنوف براي متغيرها :4 جدول

 

 نتیجه آزمون مقدار خطا سطح معنی داری متغیر

 نرمال نیست 32/3 337/3 کیفیت رابطه بین واحد امنیت اطالعات و حسابرسی داخلی

 

 شود کهاز مقدار خطا کوچکتر است، بنابراین مشخص می متغیرداری سطح معنیآمده با توجه به مقدار به دست وجدول براساس 

فزار ا. به همین دلیل و همچنین با توجه به کم بودن حجم نمونه، از آمار ناپارامتریک و نرممتغیر این تحقیق نرمال نیست های مربوط بهداده

 شود.ها استفاده میجهت تحلیل داده SmartPLSآماری 

 

 امه )آزمون بارتلت(هاي پرسشنتحليل تایيدي داده
 

 KMOنتایج آزمون بارتلت و شاخص  :5جدول 
 

KMO 786/3 

 آزمون بارتلت

 384/024 آماره کای دو

 6 درجه آزادی

 333/3 سطح معنی داری

 

شود، زیرا باشد که برای انجام تحلیل عاملی کامال مناسب محسوب میمی 786/3برابر  KMOدهد که مقدار نشان می 2جدول 

دهد این آزمون معنادار است، باشد که نشان میداری آزمون بارتلت نیز صفر میدرصد است. همچنین سطح معنی 7/3آن باالتر از مقدار 

دارد و ماتریس  32/3داری این آزمون میزانی کمتر از مقدار یعنی ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی مناسب است. زیرا مقدار سطح معنی

 د بود و بین متغیرها ارتباط وجود دارد.همبستگی واحد نخواه

18.3

26.3

30.6

15.6

9.1

30>

سال35الی 30

سال40الی 35

سال45الی 40
45<

30> سال35الی 30 سال40الی 35 سال45الی 40 45<
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 آمار استنباطی و آزمون فرضيه

 
 

 پژوهش متغير گيري: مدل اندازه2شکل 

 

 تحقيق واگراي متغيربررسی روایی 
های پایایی، و روایی همگرا و واگرای متغیرهای تحقیق، را کسب کردند، شاخص 4/3هایی که بار عاملی کمتر از پس از حذف سوال

 اند.  ، ارائه شده8و جدول  7استخراج شده و در جدول 
 

 تحقيق روایی همگراي متغير :7جدول 

 

 متغیرها

 نتایج روایی همگرا روایی همگرا

Cronbach's 

Alpha CR AVE 
CR>AVE 

AVE>0/5 

Alpha> 6/0 
 مطلوب 286/3 862/3 798/3 کیفیت رابطه بین واحد امنیت اطالعات و حسابرسی داخلی

 

کند. ها را تایید میدست آمده که پایایی گویه(. به6926)کرونباخ،  6/3کرونباخ برای متغیرها باالتر از مقدار آلفای  ،7با توجه به جدول

(، که روایی 6978بوده ) نونالی،  AVE)پایایی ترکیبی(، بیشتر از  CR(. بوده و مقدار 6986)فورنل و الکر،  2/3نیز باالتر از  AVEمقدار 

 کند. متغیر را تایید می همگرایی سوال
 

 الکر-نتایج آزمون فورنل :8جدول 

 

 کیفیت رابطه اثربخشی امنیت اطالعات متغیرها

 782/3 663/3 کیفیت رابطه
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 مدل ساختاري براي آزمون فرضيه

 
 

 در حالت آماره تیمدل ساختاري آزمون فرضيه  :3شکل 

 

 
 در حالت ضریب مسير مدل ساختاري آزمون فرضيه :4شکل 
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 ها، حاکی از مطلوبیت برازش مدل هستند. دهند. این شاخصهای برازش مدل پژوهش را نشان می، شاخص9جدول 
 

 پژوهش يهبرازش مدل ساختاري براي آزمون فرضهاي : شاخص9جدول شماره 

 

 مقدار مقادیر مطلوب شاخص

 986/887 - کای اسکوار

 970/3 9/3کمتر از  (NFIشده برازندگی )شاخص نرم

 328/3 38/3کمتر از  (SRMR)، ریشه میانگین مجذور باقیمانده استاندارد

 632/3 68/3از کمتر  (RMS thetaخطای استاندارد جذر میانگین مربعات )

 

 ه آزمون فرضينتایج 
 

 پژوهشه بررسی فرضي :11جدول 
 

 نتیجه فرضیه P-Value آماره تی ضریب مسیر مسیر فرضیه

 عدم تایید 962/3 637/3 338/3 کیفیت رابطه <<<<< ساختار گزارشگری 8

 

 هاي مورد استفاده در پژوهشآزمون

 دهد. بندی کرده و نشان میکار رفته برای هر آزمون، را دستهافزارهای بههای مورد استفاده در این پژوهش و نرم، آزمون66جدول 
 

 هاي مورد استفاده پژوهشآزمون :11جدول 
 

 آزمون موضوع

 Smart PLSافزار با نرمسازه روایی و  روایی محتوایی روایی

 SPSSافزار آلفای کرونباخ با نرم پایایی

 SPSSافزار آزمون توصیفی با نرم دموگرافیک

 SPSSافزار آزمون توصیفی با نرم هامتغیرها و شاخصتوصیف 

 SPSSافزار  اسمیرنوف با نرم–آزمون کولموگروف  نرمال بودن

 SPSSافزار آزمون بارتلت با نرم همبستگی

 Smart PLSافزار عات جزئی با نرمروش حداقل مرب هاآزمون فرضیه

 

 خالصه آمار توصيفی

 دهد.ها را نشان میآوری دادهگویان، برای جمعهای غالب پاسخ، ویژگی68جدول 
 

 توصيف جمعيت نمونه آماري :12جدول 
 

 درصد فراوانی گویانویژگی غالب پاسخ شناختیویژگی جمعیت

 درصد 6/03 سال 43-02 سن

 

 هافرضيهنتایج آزمون خالصه 

 دهد. آزمون فرضیه تحقیق را نشان می ، نتیجه60جدول 

 تحقيق آزمون فرضيهنتيجه  :13جدول 

 

 نتایج فرضیه

 عدم تایید ساختار گزارشگری امنیت اطالعات بر کیفیت رابطه بین واحد امنیت اطالعات و حسابرسی داخلی تاثیر معناداری دارد.
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 پژوهش بررسی تحليلی فرضيه
 : ساختار گزاشگری امنیت اطالعات بر کیفیت رابطه بین واحد امنیت اطالعات و حسابرسی داخلی تاثیر معناداری دارد.تحقیق فرضیه

بوده  962/3زیرا مقدار سطح معناداری برابر با  ؛گرددهای پژوهش، این فرضیه تأیید نمیوتحلیل دادهبر مبنای نتایج حاصل از تجزیه

، H0و در ناحیه  کوچکتر است؛ 96/6است که از  637/3باشد و همچنین خروجی آماره تی برابر با می 32/3ان بزرگتر از سطح اطمین که

ساختار گزاشگری امنیت اطالعات بر کیفیت رابطه بین واحد امنیت اطالعات و حسابرسی توان نمییعنی ناحیه رد فرضیه قرار دارد. بنابراین 

دهی مدیریت این واحد، به افراد ار بر این بود که ساختار صحیح گزارشگری امنیت اطالعات و گزارش، مؤثر دانست. در  واقع، انتظداخلی

مستقل از این واحد در خارج از واحد فناوری اطالعات، باعث انتقال بیشتر اطالعات در سطح سازمان و کمک به مشارکت واحدها با یکدیگر 

تواند احد حسابرسی داخلی، بهبود بخشد. اما عدم تأیید این فرضیه، بر خالف انتظارات، میشود و لذا کیفیت رابطه امنیت اطالعات را با و

های تحت مطالعه و یا استفاده نادرست مدیران از اطالعات ارائه شده، دهی مناسب در سازمانناشی از سطح نسبتا ضعیف ساختار گزارش

، مخالف با (8368اشتاینبارت و همکاران )های پژوهش این رابطه، یافته گیری و گردش اطالعات در سطح سازمان، باشد. درجهت تصمیم

 باشد. حاکی از معناداری تأثیر ساختار گزارشگری امنیت اطالعات بر کیفیت رابطه این واحد با حسابرسی داخلی می نتیجه این پژوهش،

 داخلیپیشنهادهای کاربردی در حیطه کیفیت رابطه بین امنیت اطالعات و حسابرسی 

های ششم و هفتم، حاکی از این است که؛ کیفیت رابطه بین واحد امنیت اطالعات و حسابرسی داخلی، موجب نتیجه آزمون فرضیه

گر تأثیر سطح حمایت مدیریت ارشد برای امنیت اطالعات بر اثربخشی امنیت اطالعات افزایش اثربخشی امنیت اطالعات شده و لذا میانجی

اس، در اینجا پیشنهادهایی برای توسعه کیفیت رابطه بین واحد امنیت اطالعات و حسابرسی داخلی، به شرح زیر ارائه باشد. بر این اسمی

 شود: می

ا سازی شوند تای بین واحد حسابرسی داخلی و واحد امنیت اطالعات، پیادههای ارتباطی و اطالعاتی ویژهشایسته است سیستم .6

شوند، ها می، اطالعات مربوط به امنیت اطالعات را که از دیدگاه فرایند کسب و کار، متوجه آنکارشناسان واحد حسابرسی بتوانند

 راحتی در اختیار واحد امنیت اطالعات قرار دهند. به

ها برخورهای ها در کنار واحد حسابرسی داخلی قرار گیرد تا کارکنان آنشود، واحد امنیت اطالعات این سازمانپیشنهاد می .8

 تری بین آنان ایجاد شود. در طی روز با یکدیگر داشته باشند و بدین ترتیب روابط نزدیک بیشتری

 ها با یکدیگر، اجراشود، سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان این واحدها، بر اساس معیار میزان مشارکت آنهمچنین پیشنهاد می .0

 هایی ارائه گردد. العات دارند، پاداششود و بر این اساس، به کارکنانی که مشارکتی بیشتری جهت تسهی اط

 

 هاي تحقيقمحدودیت
 .قرار دهند موردتوجها را هد، آناست محققانی که قصد ادامه این راه را دارنه الزم های چندی دارد کتحقیق حاضر محدودیت

 هایهای مرکزی بانکسازمانکارکنان واحدهای حسابرسی داخلی و امنیت اطالعات   از یک نمونه متشکل از ی این تحقیقهاداده .6

به سایر  تر وگستردهتعمیم به یک جمعیت بنابراین نتایج آن قابل .است آمدهدستبه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 باشد. ها نمیسازمان

که این امر قدرت انجام شد  موردمطالعهصورت پیمایش مقطعی در سازمان های منابع، این پژوهش بهبا توجه به محدودیت .8

 .سازداستنباط روابط علی از نتایج را محدود می

 موردمطالعه.های التین در زمینه نامهها، مقاالت و پایانهای داده، سایتدسترسی محدود به پایگاه .0
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