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   ظل اقتصاد املعرفة يفإستراتيجيةة يزم :حوكمة تكنولوجيا املعلومات

  
  

            
  

  : ملخص

ألكرب هو االتأكد واخلطر والتغري، والتحدي كل منظمات األعمال اليوم تتعامل مع مشكالت التكيف مع حميط األعمال، الذي يرتبط به عدم   
 أسواقاستخدام املوارد التنظيمية لتعزيز االستجابة مع احمليط، وحتديد ماهية املنتجات اليت جيب عرضها، ويف أي كيفية بناء الرؤية الصحيحة، وكيفية 

، غموض )أو جتنب الفشل( بالضبط ، وباستخدام أية وسائل، وأي املقاربات اإلستراتيجية املالئمة لالستجابة هلذه التحديات، تقود املنظمات للنجاح 
 على تعظيم قيمة استثمارام، وتقليل اخلطر املصاحب لالستثمار يف التأكيد وارتباط املنظمات بأصحاب املصاحل الذي يعملون على املستقبل من جهة،

  . تطوير  ومنو منظمتهمإىل سعي أصحاب اإلدارة أخرىبعض املشاريع، ومن جهة 
قتصاد املبين على املعرفة، أين أصبحت املنظمات تستخدمها يف إدارة وتطوير       لقد أصبحت االعتمادية على تكنولوجيا ونظم املعلومات أكثر يف اال

وبالتايل تسعى . املعلومات واملعارف، وكلما زادت كفاءة املنظمات يف توفري املعلومات واملعارف باجلودة والكفاءة أثر ذلك بشكل مباشر على جناحها
وجيا احلديثة، واليت تكون تكاليف استخدامها عالية، وبالتايل يزيد اخلطر املرتبط ا، وميس هذا بشكل منظمات األعمال اليوم إىل االستثمار يف تبين التكنول

هنا ظهر مصطلح حوكمة تكنولوجيا املعلومات ليضع املعايري واهلياكل . مباشر أهداف املسامهني الذين يطالبون بالقيمة من خالل تبين هذه التكنولوجيا
 إىل استكشاف هذا هذه املداخلة تسعى. استدامة دور تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق القيمة املضافة والتقليل من أخطارهاالالزمة  وكأساس لتحقيق 

 من وجهة نظر مفهوم حوكمة solowفة ودوره يف تعزيز أداء املنظمات، وأيضا رؤية ملفارقة  والتطرق إىل أمهيته ومناذج تطبيقه املختلاملصطلح احلديث
  . املعلوماتتكنولوجيا

  Solowاملعلومات، االنسجام االستراتيجي، مفارقة ، خماطر تكنولوجيا اقتصاد املعرفة، احلوكمة، حوكمة تكنولوجيا املعلومات: الكلمات املفتاح
 
Abstract : 

Recently, IT Governance has become an important topic for most of the organizations. In most 
enterprises, IT has become an integral part of the business and is fundamental to support, sustain 
and grow the business. Successful enterprises understand and manage the risks and constraints 
of IT.   As a consequence, boards of directors understand the strategic importance of IT and have 
put IT governance firmly on their agenda. The alignment between business and IT and IT-risk 
management are more important in rapidly changing business environment. 

This paper describes the definition of IT Governance and it's various frameworks and models, 
measurement and maturity models, and related implementation tools, and its roles in ensuring 
the performance of the organization, also tries to describe how IT Governance explains Solow's 
productivity paradox. 
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  :ــدمتهي
ويف معظم املشروعات . يف السنوات األخرية أصبح موضوع حوكمة تكنولوجيا املعلومات أحد أكرب اهتمامات منظمات األعمال     

إن الفهـم النـاجح وإدارة اخلطـر        . أصبحت تكنولوجيا املعلومات جزء متكامال يف أعمال املنظمات لدعم واستدامة ومنو األعمال           
، يوثر بشكل مباشـر يف جنـاح        تكنولوجيا املعلومات، وكنتيجة تعزيز فهم جملس اإلدارة لألمهية اإلستراتيجية هلا         واملعيقات املرتبطة ب  

  .املنظمات واستمراريتها
التأكد واخلطر والتغري،      كل منظمات األعمال اليوم تتعامل مع مشكالت التكيف مع حميط األعمال، الذي يرتبط به عدم 

فية بناء الرؤية الصحيحة، وكيفية استخدام املوارد التنظيمية لتعزيز االستجابة مع احمليط، وحتديد ماهية املنتجات ألكرب هو كياوالتحدي 
 بالضبط ، وباستخدام أية وسائل، وأي املقاربات اإلستراتيجية املالئمة لالستجابة هلذه التحديات، أسواقاليت جيب عرضها، ويف أي 

 التأكيد، غموض املستقبل من جهة، وارتباط املنظمات بأصحاب املصاحل الذي يعملون على )نب الفشلأو جت( تقود املنظمات للنجاح 
 تطوير  إىل سعي أصحاب اإلدارة أخرىعلى تعظيم قيمة استثمارام، وتقليل اخلطر املصاحب لالستثمار يف بعض املشاريع، ومن جهة 

 اليت م أصحاب املصلحة، ولضمان حتقيق أهداف كل طرف ، تسعى ومنو منظمتهم، وأحيانا على حساب بعض املنافع اآلنية
 حتقيق مفهوم حوكمة الشركات، الذي حيكم العالقات بني كل تلك األطراف مبا يضمن حقوقها، ولتحقيق تلك إىلاملنظمات اليوم 
  . االستثمار يف استخدام تكنولوجيا املعلوماتإىلاألهداف يسعى 

لى تكنولوجيا ونظم املعلومات أكثر يف االقتصاد املبين على املعرفة، أين أصبحت املنظمات تستخدمها يف     لقد أصبحت االعتمادية ع
ة أثر ذلك بشكل إدارة وتطوير املعلومات واملعارف، وكلما زادت كفاءة املنظمات يف توفري املعلومات واملعارف باجلودة والكفاء

  .مباشر على جناحها

ل  خاصة إذا حتدثنا حو،هذه االعتمادية الكبرية، تعكس بعض الضعف من جهة أخرىأن    Wim Van Grembergenيرى      
 باإلضافة إىل أا مكلفة للغاية، وكذلك ضرورا يف بعض القطاعات، مثال يف القطاع املصريف، أين بعض بيئات التكنولوجيا املعقدة،

لتكنولوجيات احلديثة، أو مثال يف بعض املؤسسات الطبية، مث مصاحبة  اخلطر  يتعلق جناح املؤسسات البنكية بقدرا على االستثمار يف ا
ملثل هذه التكنولوجيا، سواء تعلق األمر بالكلفة العالية لالستثمار فيها، أو خبطر التهديدات اخلارجية خاصة ما تعلق باختراقها وسرقة 

    1. املنظمات، أو ما تعلق بإمهاهلا وعدم صيانتها أو إساءة استعماهلااملعلومات اليت حتتويها، وكثري منها يعترب أسرار تتعلق بأعمال

كل ذلك جعل يف تكنولوجيا املعلومات، من جهة أخرى يطالب املسامهون أن تكون هناك قيمة مضافة يستفيدون منها، لالستثمار     
دور تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق القيمة ، كأساس لتحقيق استدامة الباحثني يكتبون يف موضوع حوكمة تكنولوجيا املعلومات

  :املضافة والتقليل من أخطارها، ومن هنا ميكن طرح اإلشكالية التالية

 يف ظل  لغرض تعزيز أداء املنظمات     ما هي اآلليات والنماذج اليت تساعد املنظمات يف حتقيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات 
   ؟ Solowمفارقة  لفهم  آخركمدخلمة تكنولوجيا املعلومات  وهل ميكن اعتبار حوك ؟اقتصاد املعرفة

  

  



 4  2012 ماي 07، 06  أيامجامعة بسكرة واإلداريملايل املتقى وطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد 

 

   مفهوم ونشأة حوكمة املنظمات:أوال

لنفهم بصورة واضحة ظهور هذا املفهوم يف أدبيات اإلدارة واالقتصاد، ال بد أن نتناول بداية حتليال، يعتربه الكثري من الباحثني                            
   .ا تعلق بأمهية املعلومات يف اختاذ القرار مداية لظهور مثل هذه املفاهيم، وخاصةالب

 بالنسبة للمنظمات، إال أن النظريات الكالسـيكية توضـح أن   املعلوماتبالرغم من أمهية  أنه  Frédéric DUVINAGEيرى     
عامالن خارجيـان وال    الباحثني مل يولوا اهتماما ا وال حىت للتطور التقين آنذاك، حيث اعتربت هذه النظريات التكنولوجيا واملعرفة                 

  2.األرض، العمل ورأمسال املادي: يؤثران يف النمو االقتصادي واعتربوا أن خلق الثروة ينشأ من ثالثة عوامل أساسية
    وميكن فهم هذه احلالة، عندما نعود ألحد النظريات األساسية لالقتصاد اجلزئي الكالسيكي، واليت ترى أن النظام االقتصادي مبين                  

تيارات العقالنية للمتعاملني االقتصاديني، وهؤالء ميلكون املعلومات الكاملة واملعرفة الضرورية لتحقيق أهدافهم؛ وعليه مل تكن على االخ
قضايا املعلومات أو املعرفة املطلوبة الختاذ القرارات موضوع حبث للباحثني الكالسيكيني، إذ كانت أمرا مفروغا منه، وهلذا اعتـربوا                   

مث بعد ذلك وانتقادا هلـذا       .ال يؤثران يف النمو االقتصادي     Exogèneال غري املادي والتطور التقين عامالن خارجيان        تراكم رأس امل  
بطالن النظرية اليت تدعي العقالنية الكاملة لألفراد يف اختاذ القـرار وإىل تـوفر كـل                وغريه من الباحثني،     هاربر سيمون  أكد املفهوم

قرار، و أكد أن قدرات األفراد حمدودة وأم ال ميكنهم بأي حال من األحوال احلصول على كافة املعلومات املعلومات الالزمة الختاذ ال 
 تكلفـة املعـامالت وأن      قضية" نظرية املنظمة "يف مقال شهري حول      رونالد كاوز  وحلل  ،فريديريك هايك وهذا ما جنده أيضا عند      

 بدون تكاليف  باعتبار عدة عوامل حيث تواجه مجيع معامالت التبادل مشاكل تتعلق              املعامالت اليت تقيمها املؤسسة ال ميكنها أن تتم       
باحلصول على املعلومات و التنفيذ وأن مجيع املشاكل اليت يواجهها الشخص ناجتة عن قصور املعلومات، وأيضا عدم تناظرها بني طريف        

  .ة مكلفةلوقت واجلهد إذن فهي عملياحلصول على املعلومات حيتاج ل. التبادل
أول من حتـدث عـن    Berle Means &  3   حيث كان الباحثان  امللكية عن اإلدارةفصلأيضا ال بد من احلديث حول قضية    

، بسبب ما ذكـر     ) املالك واملسريين (مشاكل هذا الفصل، جراء بعض املمارسات السلبية اليت من املمكن أن حتدث من قبل الطرفني                
نتيجـة  ) املـالك واملـسريين   ( ، وهنا ظهرت نظرية الوكالة لتبحث يف أثار العالقة بني طريف الصراع             سابقا حول مشكلة املعلومات   

  .تمالية استغالل كل طرف على حساب اآلخرحالختالف أهدافهم، أو ال
 والوكالء )ة  مسامهي الشرك(و حيث تبحث نظرية الوكالة يف التكاليف الناشئة عن االتفاقات املربمة بني حاملي األسهم         

  4:  حيث جند هناك األنواع التالية من التكاليف ) املسريين (
اليت يقوم ا املسامهون للتأكد من أن القادة أو أعضاء جملس اإلدارة ال يتصرفون من منطلق مصاحلهم                 :تكاليف املراقبة  -1

  .الشخصية على حساب مصاحل املسامهني
 .ؤسسة بتنفيذ التزاماته االلتزام من قبل مدير امل: تكاليف االلتزام -2
 إستراتيجية غري مرحبة مثال (يف حالة االختالف مع جملس إدارة املؤسسة يف اإلستراتيجية املتبعة :تكاليف الفرصة البديلة -3

 .) سوء ختصيص املوارد أو
صلحة، وهنا ظهرت نظرية     آخرين هلم امل   أطرافابل امتدت لتشمل    ) املالك واملسري ( تبق قضية الصراع تشمل طرفني فقط                  مل

 هو املسامهة يف توسيع الرؤية       النظرية أساس هذه . السبعينات، سواء يف الشركات ويف األوساط العلمية      أصحاب املصلحة يف سنوات     
التعاقدية للشركة ، ميكن أن تقدم يف شكل عدد من العقود بني املدراء وأصحاب املصلحة ، حيث مل يقتصر األمر على محلة األسهم                       

  . وغريهماملوردين ،ن مثل املوظفني، أو العمالء بل على االندماج مع أصحاب املصلحة اآلخري،واملسامهني
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آليات حوكمة الشركات لسد الفجوة اليت ميكن أن حتدث بني مديري ومالكي الشركة مـن جـراء                 نتيجة كل ذلك جاءت            
 يف  Jensen and Meckling  تطرق كل مـن   وكذلك .اعة ككلاملمارسات السلبية اليت من املمكن أن تضر بالشركة وبالصن

 إىل حتميـة حـدوث صـراع    وا  حيث أشارAgency Problem" مشكلة الوكالة" إىل 1980 يف عام Fama و 1976عام 
عن إمكانيـة حـل   ) Minow) 2001  و Monksوىف هذا السياق يؤكد . بالشركة عندما يكون هناك فصل بني امللكية واإلدارة  

  5.لة الوكالة من خالل التطبيق اجليد آلليات حوكمة الشركاتمشك
 حكمانية –حكم الشركات 6:هناك عدد من املقترحات املطروحة ، فلعديد من املصطلحات واملفاهيم ا هلااحلوكمة      واليوم جند أن 

أسلوب ممارسة سـلطة اإلدارة     :  باإلضافة إىل عدد من البدائل األخرى، مثل       – حوكمة الشركات  – حاكمية الشركات  –الشركات
وىف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل إن هناك        . بالشركات، أسلوب اإلدارة املثلى، القواعد احلاكمة للشركات، اإلدارة النزيهة، وغريها         

 حكـم "د   اآلراء على اسـتبعا     مؤيدون لالختيار األول وفقاً ملا ورد من تفسري مركز املشكاة؛ ولكن من ناحية أخرى تتفق عدد من                
 ملا  "حكمانية "كما يتم استبعاد  .  احلاكمة أو الفاعلة، مما قد يعكس املعىن املقصود        هيملا للكلمة من داللة إن الشركات        ("الشركات

ملا قد حيدثه استخدامها " حاكمية"وكذلك يتم استبعاد . وهو ما يضيع املعىن املقصود  من آنية أو تشابه ومتاثل؛اللغوييرتبط ىف بنائها 
كما رؤى استبعاد   . لحكم والسلطة السياسية للدولة    تتطرق ل  اليتو" نظرية احلاكمية "املسماة  ن خلط مع إحدى النظريات اإلسالمية       م

ومن مث فإن البعض يركز .  باللغة اإلجنليزيةGovernanceفيما يقابل ) ح ك م( الكلمة جذرالبدائل املطروحة األخرى ألا تبتعد عن 
 معـاين  على   تنطوي لتكون األقرب إىل مفهوم املصطلح باللغة اإلجنليزية حيث          )فوعلة(على وزن   " الشركاتحوكمة  "على مفهوم     

، كما إا حتافظ )Regulatory Body(أو هيئة رقابة خارجية ) Governing Body(احلكم والرقابة من خالل جهة رقابة داخلية 
وجتدر اإلشارة إن هـذا     . ستبعاده إذا أردنا التوصل إىل مرادف للمصطلح      ، حيث ال ميكن ا    )ح ك م  (الكلمة املتمثل ىف    " جذر"على  

 اللغة العربية ومنـهم مـن مركـز      يلعربية وقد استحسنه عدد من متخصص     املصطلح قد مت اقتراحه من قبل األمني العام مع اللغة ا          
  .دراسات اللغة العربية باجلامعة األمريكية بالقاهرة

نتيجة الكثري من اإلخفاقات اليت مست الشركات على مستوى العامل، باعتبار       ظهر  ح حوكمة املنظمات     مصطل يتضح مما سبق أن        
 حيث أن كـل طـرف   agency problemsمشاكل الصراع حني يكون هناك فصل بني امللكية واإلدارة وظهور مشاكل الوكالة 

مما استدعى وضع إطار حيكم تلك العالقات بني . يات املهنيةيسعى لتعظيم مصاحله وأحيانا على حساب اآلخر بعيدا عن قواعد األخالق
أصحاب املصلحة يف املنظمة بعيدا عن السلوكيات االنتهازية وإخفاء املعلومات لتحقيق بقاء استمرارية املنظمات من خالل اسـتفادة             

  .مجيع األطراف
ملوضوعة حمل التطبيق من طرف املؤسسة ألجل إجياد خمتلف اإلجراءات ا« احلوكمة بأا Oliver Williamson 7 عرف      وعليه 

  »تنسيقات داخلية بغية ختفيض تكاليف وأعباء املبادالت اليت يالقيها السوق حاضرا
النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال املنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من اجل "  احلوكمة على أاطارق عبد العال يعرف و  

جمموعة اآلليات اليت تضمن  " على أاالدوري وصاحل  ويعرفها 8"الوفاء باملعايري الالزمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية   حتقيق أهدافها و  
رسم التوجه االستراتيجي للمنظمة، للسيطرة على متغريات بيئتها الداخلية، وتلبية متطلباا واالستعداد ملواجهة متغريات بيئتها اخلارجية 

ضمن منظور أخالقي، وبتوافر مقدرات إدارية حمترفة، لتحقيق مطالب أصحاب املصاحل كافة، ودميومة بقاء املنظمة،               والتكيف معها،   
   9"ومبنأى عن تسلط ألي فرد فيها

  10:عن عدد من الباحثني اتفاقهم على أن هناك مدخلني يف دراسة احلوكمة الدوري و صاحل  وينقل  
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على تعظيم ثروة املالكني، عن طريق املساءلة واإلشراف على حتقيق أهداف املنظمة من قبـل               يركز  املدخل اخلارجي   : املدخل األول 
  .املالكني واملسامهني مباشرة،واالهتمام مبصاحلهم فقط

يستند إىل آليات احلاكمية وهياكلها ، وتعكس أمنوذجا لرقابة الشركة والذي يهتم مبصاحل األطراف              املدخل اخلارجي   : املدخل الثاين 
وشجعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إتباع هذا املدخل ألنه خيدم          . تعددة مثل املالكني، املسامهني، املديرين، الدائنني، الزبائن      امل

  .مجيع األطراف
  11: ويرى طارق عبد العال أن حوكمة املنظمات ترتكز على ثالث ركائز

تزام باألخالقيات وقواعد السلوك املهين الرشيد والتوازن يف        أي ضمان االلتزام السلوكي من خالل االل      : السلوك األخالقي  .1
 .حتقيق مصاحل كافة األطراف املرتبطة باملنشأة والشفافية عند عرض املعلومات املالية

 مثل اهليئات اإلشرافية العامة واألطراف املباشرة لإلشراف والرقابة واألطراف األخرى املرتبطة تفعيل دور أصحاب املصاحل   .2
 .أةباملنش

 .إدارة املخاطر .3
 

     مما يالحظ يف أدبيات احلوكمة أن هناك العديد من التوجهات يف تعريف هذا املصطلح ، يف هـذه الدراسـة فـإن احلوكمـة                        
governance ا" مصطلح يشري إىل 12"إطار املسؤولية الذي يضمن حصول منافع متوقعة خلدمة أو عملية، بطريقة منظمة ومسموح   
 تقدمي هذه اللمحة البسيطة عن حوكمة املنظمات هو السعي إىل استنتاج بعض النقاط واليت ميكن اعتبارها كمبادئ                      والغرض من 

  :باملتغريات األخرى ذات العالقةعامة ملصطلح احلوكمة متكن من تبسيط ربطها 
 يق؛وجود ضرورة حلوكمة نشاط معني معناه أن هناك بعض الغموض والتعقيد الذي يعتريه يف التطب -
 وجود العديد من األطراف اليت ميكنها التأثري يف قيادة و اختاذ القرارات املتعلقة ذا النشاط؛ -
 ؛)منافع متوقعة(هناك احتمال الستفادة طرف دون آخر أو على حسابه  -
  وظيفة احلوكمة صياغة رسالة معينة، وإيصال مبادئ أساسية تقود نشاطا معينا؛ -
 ات و التخلي عن سلوكيات أخرى؛تساهم احلوكمة يف حتفيز سلوكي -
 . لدور  ومسؤولية كل طرف من األطراف ذات العالقة بنشاط معنيالوضوح معناها احلوكمةإن  -

 حبيث أصبح مصطلح احلوكمة فضفاضا ويربط     إن وجود مثل هذه االستنتاجات يسهل ربط مصطلح احلوكمة باملتغريات األخرى،
 املعرفة، حوكمة تكنولوجيا املعلومات، وهذه األخرية ستكون موضوع حبـث هـذه             مع بعض املصطلحات األخرى، مثل حوكمة     

  .املداخلة
  عن أي شيئ نتحدث؟: حوكمة تكنولوجيا املعلومات: ثانيا
يف ظل اقتصاد املعرفة أين كل شيء يدور حول املعرفة واستخدامها وتعزيز رافعة االستفادة منها يف حتقيق القيمة، وما صاحب      

 أصبحت االعتمادية على تكنولوجيا ونظم املعلومات أكثر يف االقتصاد املبين على املعرفة، حبيث  .قتصاد تطور تكنولوجي كبريهذا اال
أين أصبحت املنظمات تستخدمها يف إدارة وتطوير املعلومات واملعارف، وكلما زادت كفاءة املنظمات يف توفري املعلومات واملعارف 

  .لك بشكل مباشر على جناحهاباجلودة والكفاءة أثر ذ

 االقتصاد املبين أساسا على إنتاج املعرفة ونشرها واستخدامها         انه"  اقتصاد املعرفة      اموعة االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادي     عرفت    
القتـصاديات  ا"االقتصاد فإن   ويف ظل هذا     13 "كمحرك أساسي للتطور وحتصيل الثروات والعمالة عرب القطاعات االقتصادية كافة         
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عتمد منوها بشكل كبري على املدخالت املعرفية كمصدر للقيمة املضافة للنظام االقتصادي، وينعكس ذلك يف تغري قواعد التنافس على     ي
  14."مستوى األفراد، املنظمات واالقتصاديات

 فـإن   D.Foray  فوراي دومينيكسب  ، و ح   أو اقتصاد املعرفة    أدى إىل ظهور ما يسمى باالقتصاد املبين على املعرفة         كل ذلك      
االهتمامات طويلة األمد اليت زادت من املصادر املكرسة يف اإلنتاج وحتويل املعـارف وثانيـا   : ظهور هذا االقتصاد هو نتيجة لعاملني  

  NTIC15 للمعلومات واالتصاالتالتأثري الكبري للتكنولوجيا اجلديدة 

 موارد املؤسسات االقتصادية، تربطها باملوردين ، الزبائن، وتعزز القيام إلدارة جيةإستراتيتعترب تكنولوجيا املعلومات أداة       
  . تعترب أداة لتخزين املعلومات واملعارف املرتبطة باألعمالأاباملعامالت املختلفة بالسرعة والكفاءة املطلوبة، كما 

 رأمسال(  ظمة، فاملعلومات وعلى غرار بقية املوارد الالملموسة      تساهم تكنولوجيا املعلومات بشكل مباشر يف القيمة السوقية للمن
، تعترب اآلن أساسا للتنافس، وكثري من هذه املوارد تتعلق باستخدام تكنولوجيا املعلومات، وخاصة ...) اإلدارةالفكري، العالمة، نوعية 

 القيمة، وهذا أمر هام جدا بالنسبة إضافةؤثر التكنولوجيا يف ، أين تكون هلذه األخرية قيمة إستراتيجية، وبالتايل تاملعرفةيف ظل اقتصاد 
 فتكنولوجيا املعلومات تساهم يف حتقيق أهداف املنظمات، ففعالية واستمرارية وكفاءا تعترب أمرا حامسا، خاصة أيضا. للمسامهني

، كما أا تعزز االستقاللية ...)لوسائط املتعددةالطريان، البنوك، االتصاالت، ا(  بالنسبة لبعض املنظمات اليت تعمل يف بعض القطاعات
  يف العمل ومتنح السرعة يف التجاوب مع األحداث املختلفة

شري إىل كل العناصر اإلدارية والتنظيمية الواجب توفريها لتضمن أصال ي Nick Milton احلوكمة بالنسبة للباحث         ومصطلح
  تعينتكنولوجيا املعلومات، فحوكمة 16إلدارته بشكل سليم و بطريقة مستمرة) علوماتتكنولوجيا امليف حالتنا  (  an assetمعينا 
بتكنولوجيا  حتديد القرارات اليت جيب أن تتخذ، وحتديد أولئك الذين جيب أن يتخذوها، لتعظيم فعالية وفوائد النشاطات املتعلقة                   :إذن

  . داخل املنظمةاملعلومات
حتديد حقوق اختاذ القرار وإطار " لإلشارة  إىل  governance of information technologyشاع اعتماد هذا املصطلح          

 اهلياكل التنظيمية واإلجراءات التنفيذية والقيادية اليت  أي إىل17"ات املرغوبة يف استخدام تكنولوجيا املعلوماتياملسائلة لتشجيع السلوك
  .تيجية املنظمة وأهدافهاوتدعم إسترا تضمن أن تكنولوجيا املعلومات تساند

  أن Matthew Fletcher دبيات ، يرىاأل حديثة يف إضافةبالرغم من أن مصطلح حوكمة تكنولوجيا املعلومات يعترب            
 Harvard Business   بالضبط  نشرت جملة1963املفاهيم األساسية هلذا املفهوم مت تناوهلا يف سنوات الستينات، يف سنة 

Review  تائج الستبيان وجه لدراسة العوامل التنظيمية اليت تقود لزيادة العوائد على االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات، تضمن  ن
  18: وخاصة ما تعلق منها بكفاءة املديرين التنفيذيناالستبيان أسئلة تتضمن يف جمملها املفهوم احلايل حلوكمة تكنولوجيا املعلومات

  الوقت ألنظمة الكمبيوتر فيما تعلق بتكاليفها والتوقعات حوهلا؟هل  ختصص اإلدارة العليا  -
 هل تضع اخلطط وتقوم مبتابعة نتائج نظم الكمبيوتر؟ -
 كم عدد املستويات التنظيمية بني املدير التنفيذي واملسؤول على نظم الكمبيوتر، أي الذي يضع التقارير؟ -
  املالية؟هل ينتمي املسؤول على نظم الكمبيوتر إىل قسم احملاسبة -

 الوقت، و الدراسات حول حوكمة تكنولوجيا املعلومات تتركز أساسا يف جانبني  ذلكذن    أنه مMatthew Fletcherويرى       
  .األول يتعلق بأشكال أو مناذج حوكمة تكنولوجيا املعلومات والثاين يتعلق بالتحليل الظريف للحوكمة: للدراسة
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انب األول املتعلق باألشكال والنماذج ركزت على هياكل اختاذ القرار  احملددة من خـالل نظـام                        الدراسات اليت تناولت اجل   
احلوكمة العام للمنظمة، أي حول مفهوم مركزية وال مركزية اختاذ القرار، أما الدراسات اليت تناولت اجلانب املتعلق بالظرفية، حاولت 

  . اليت حتدد اخليارات األفضل بالنسبة للمنظمة وفق احلاالت الطارئة املختلفةفهم العوامل الفاعلة حلوكمة تكنولوجيا املعلومات

، منها ما يتعلق بالوقت الالزم ومنها ما يتعلق  لتبين تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة          من املعروف أن هناك العديد من عوائق        
األهم غياب فهم تنظيمي لفلسفة وفوائد تطبيقها و وكذلك غياب املهـارات            ، و   فيهاباملوارد املالية املخصصة اليت يتطلبها االستثمار       
ثمار فيها وحتقـق    تعظيم االستفادة من تكنولوجيا املعلومات حبيث تتفق مع حجم االست         الالزمة، وتظهر الدراسات أن أهم عائق هو        

شكلة هنا ال تتعلق بتطبيق اإلسـتراتيجية يف    أن املSuzanne Zyngier وترى الباحثة ، أصحاب املصاحل عموما،أهداف املسامهني
  19.حد ذاا ولكن يف غياب حوكمة هلذه اإلستراتيجية

هناك محاس لدى الكثري من املنظمات يف       . تطبيق تكنولوجيا املعلومات      لغاية اآلن، هناك القليل من معايري احلوكمة تطبق يف باب           
 ، ولكـن     فشلت بادراتاملتمر، التجارب أظهرت أنه لن يستمر وان الكثري من          بداية تطبيقها ، وهناك اعتقاد أن ذلك احلماس سيس        

تكنولوجيـا   حوكمـة أنه جيب   : ، جييب بعض الباحثني   بلى من جناح بعض املبادرات وفشل أخرى؟        شيء نستطيع تعلم     ال ملاذا؟ هل 
  .املعلومات

دة لتكنولوجيا املعلومات ، هي النظام الذي من خالله فإن احلوكمة اجلي ISO/IEC 38500 (2008)ما جاء به دليل معيار حسب      
يتم التوجيه والرقابة على االستخدام احلايل واملستقبلي لتكنولوجيا املعلومات، ويتضمن تقييم والتوجيه استخدام تكنولوجيا املعلومات                

 السياسات الستخدام تكنولوجيا املعلومات     لدعم املنظمة والرقابة على هذا االستخدام لتحقيق اخلطط، ويتضمن أيضا اإلستراتيجية و           
  20.داخل املنظمة

مسؤولية "ث يعتربها حبي IT Governance Institute تعريف آخر هام جدا مقدم من قبل  معهد حوكمة تكنولوجيا املعلومات      
اهلياكل والعمليات التنظيمية والقيادية    واملشرفني واملديرين التنفيذيني، وهي جزء متكامل من حوكمة املنظمة، وتتكون من            جملس اإلدارة   

  21.اليت تضمن استدامة وتعزيز  تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة ألهداف واستراتيجيات املنظمة

بالرغم من النقاشات الكثرية حول حوكمة تكنولوجيا املعلومات خالل سنوات عديدة ومن خمتلف وجهات النظر، ومنذ بدايـة                   
بتلخيص خمتلف املفاهيم يف األدبيـات يف   Lee et alهتمام ذا املصطلح مل يكن بالقدر املطلوب، قام الباحث التسعينات ، فإن اال

األوىل تتركز حول حقوق اختاذ القرار واملسؤوليات؛  والثانية االنسجام بني تكنولوجيـا املعلومـات                22:ثالث وجهات نظر أساسية   
  .يكل التنظيمي للعالقات املنظمة والثالث يركز على اهلوإستراتيجية

 جيب على 23:تعلق بأمرين جوهرها ينفإ  IT Governance Institute معهد حوكمة تكنولوجيا املعلوماتحسب        
، واآلخر أن اخلطر املتلعق ا جيب تدنيته، فتكنولوجيا املعلومات األعمال القيمة وحتريك إضافةتكنولوجيا املعلومات أن تساهم يف 

د األقصى من اجلهتني؛ فهي تتطلب استثمارات عالية التكلفة، وبالتايل خطر عايل، ويف نفس الوقت توفر فرصا استثنائية ترتبط باحل
  .  للتطور والتجديد

  :من خالل التعاريف السابقة ميكن استنتاج مايلي

  حوكمة تكنولوجيا املعلومات هي مسؤولية جملس اإلدارة واملشرفني واملديرين التنفيذيني؛ -
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 هلدف األساسي هلا هو حتقيق االنسجام بني إستراتيجية تكنولوجيا املعلومات وإستراتيجية األعمال؛ا -
 تتضمن املسؤوليات، السياسات، االستراتيجيات، اهلياكل، العمليات، الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة؛ -
 ملعلومات؛ تكنولوجيا اوإدارةهناك فرق واضح بني حوكمة تكنولوجيا املعلومات  -
 .هي جزء من نظام احلوكمة العام للمنظمة -

؛ فإن املنظمات عليها إجياد اهلياكل والعمليات للتنظـيم         تكنولوجيا املعلومات لغرض االخنراط يف تطبيق برامج وتطبيقات       إذن و         
 كهدف ألجـل تطبيقهـا،       يوصف هذه اهلياكل والعمليات اليت وضعت      IT، مفهوم حوكمة    املتعلقة ا الكامل ملختلف نشاطات    

اوكذلك التنسيق و الرقابة على نشاطا.   
 accompanied by صائتة جيب أن تكون تطبيق تكنولوجيا املعلوماتاستراتيجيات  على أن، بعض الباحثني      ويؤكد على ذلك 

sound                 حوكمة   ، ومعىن ذلك أنه جيب على كل فرد يف املنظمة، أن يدرك أنه جيري اعتمادIT هج، أي أن تكون واضـحة،       كمن
تكنولوجيـا  والوضوح هنا معناه أن تظهر مسؤولية ذلك الفرد يف جناحها، هذه املسؤولية تنبع أوال من فهم واضح ملفاهيم وفوائـد                     

  .واألخطار املتعلقة ا،املعلومات 
تصور انك مدير وانـك تـسعى       ؛  لتايلملثال ا  ستناول ا  تكنولوجيا املعلومات    وإذا أردنا أن نبسط الفهم حول احلاجة إىل حوكمة          

فيجب أوال، أن توضح جيدا مالذي تطلبـه مث         : للحصول على أمر ما يف منظمتك، فإنه غالبا عليك أن تأخذ ثالثة أمور يف االعتبار              
  . ما توقعتهجيب أن تقدم لألفراد الوسائل الالزمة ألدائه وان تدرم عليها، وأخريا عليك أن تتحقق من أم أدوا فعال عملهم حسب

     إذا نظرنا مثال إىل اإلدارة املالية، كل األفراد يف املنظمة واضح ما هو متوقع منهم، هم يعلمون أن عليهم حتضري امليزانيات، وحتديد 
داء أعماهلم  وتربير تكاليف األنشطة املختلفة، وأن عليهم أن يوازنوا دفاتر احلسابات يف اية العمل، وأيضا لديهم الوسائل املطلوبة أل                 

، وسوف حيصلون على التكوين أو التدريب لو اقتضى األمر، ويعلمون أن اإلدارة العليا ستراقب هل أدوا ما عليهم        ...)برامج مكتبية (
ارة فسواء اعتقد العاملون أن اإلدارة املالية أمر جيد أم ال، فـاإلد           . أي هل أدوا ما يفترض عليهم أن يفعلوا       ) مقارنة التوقع مع الواقع   (

  .وضعت إطارا قيد العمل لضمان أن ذلك سيحصل فعال

تكنولوجيـا  ، لنتصور أن األفراد يعون أن عليهم إعـداد ميزانيـة           تكنولوجيا املعلومات      لنتخيل إطارا شبيها للحوكمة مطبقا يف       
 اليت تساهم فيها تكنولوجيا املعلومات،     وان عليهم حتديد التكاليف املرتبطة باألنشطة املختلفة،      " مرتبط ا أو أي نشاط     " املعلومات  

وأن لديهم كل الوسائل للقيام بعملهم، وأم قد تدربوا على استخدامها، وأم يعرفون )  فعالفعلوه وما يفعلوهبني ما يتوقع أن ( وأن 
 أمر جيد أم ال، فهنـاك إطـار          هذا فسواء اعتقد األفراد أن   ). ما يفترض عليهم أن يفعلوه    (أن اإلدارة ستتابع وتراقب حتقيق توقعاا       

  .للحوكمة سيضمن حصول ذلك

  : مرتبطة مبا يليITمما سبق يتضح أن فعالية حوكمة    

  داخل املنظمة؟تكنولوجيا املعلوماتما هي القرارات الواجب اختاذها لنضمن فعالية يف  -
 من جيب عليه أن يتخذ تلك القرارات؟ -
 اس نتائج تلك القرارات وكيف ميكن متابعتها؟كيف ميكن اختاذ تلك القرارات وكيف ميكن قي -
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  ولكن عن أي قرارات  نتحدث بالضبط؟

  : القرارات اليت ميكن التساؤل حوهلا، ترتبط بعدة معايريأنواع بعض Peter Weillيف اجلدول املقابل يوضح الباحث 

    القرارات املرتبطة حبوكمة تكنولوجيا املعلومات01:  اجلدول رقم

 لوجياتكنوأساسيات 
  املعلومات

IT Principles  

 ما هو دور تكنولوجيا املعلومات يف جمال األعمال؟ -
  املرغوبة املرتبطة بتكنولوجيا املعلوماتالسلوكياتماهي  -
  .كيف سيتم متويلها -

Davenport, Hammer 
& 

Metsisto 1989, 
Broadbent 

& Weill 1997  

هندسة تكنولوجيا 
  املعلومات

IT Architecture  

العمليات اجلوهرية املرتبطة مبجال عمل املنظمة؟ وكيف ترتبط ما هي  -
 ببعضها البعض؟

أن  جيب كيف اجلوهرية؟ هذه العمليات تقود ما هي املعلومات اليت -
 ؟هذه البيانات تتكامل

  ؟ITما هي القدرات التقنية اليت جيب اعتمادها كمعايري لدعم فعالية  -
ملعايري لدعم تكامل ما هي النشاطات اليت جيب أن تكون حمددة ا -

 البيانات؟
هي اخليارات التكنولوجية اليت ستقود اختيار املنظمة ملقاربة لتبين  ما -

  ITمبادرات 

Keen 1995, Ross 2003  

استراتيجيات البنية 
التحتية لتكنولوجيا 

  املعلومات
IT Infrastructure 

Strategies  

 هدافتحقيق األاألكثر أمهية ل هي خدمات البنية التحتية ما -
 ؟ اإلستراتيجية للمنظمة

 كيف ميكن تسعري خدمات تكنولوجيا املعلومات؟ -
ما هي خدمات البنية التحتية اليت جيب حتصيلها باالستعانة مبصادر  -

 ؟ outsourcing  خارجية
   ما هي اخلطة إلبقاء البنية التحتية حمدثة؟ -

  
Keen 1989, Weill, 

Subramani & 
Broadbent 

2002  
  

يق احتياجات تطب
  األعمال

Business 
Application 

Needs  

 ما هي فرص العمليات السوقية للتطبيقات اجلديدة املرتبطة باألعمال؟ -
 ما هي االختبارات اإلستراتيجية املصممة لتقييم النجاح؟ -
من سيقر خمرجات كل مشروع ويؤسس التغيري التنظيمي لضمان  -

  القيمة؟ 

  
Earl 1993  

االستثمار يف تكنولوجيا 
لومات وحتديد املع

  األولويات
IT Investment and 

Prioritization  

من الناحية  األكثر أمهية هي العملية التحسينات أو ما هي التغيريات -
 ؛للمشروع اإلستراتيجية

هل هذه   احلالية؟ تكنولوجيا املعلومات حمفظة التوزيع يف ما هو -
  للمنظمة؛اإلستراتيجيةتتفق مع األهداف  احملفظة

  .قيمة التجارية ملشاريع تكنولوجيا املعلومات، بعد تطبيقهاما هي ال -

  
  

Devaraj & Kohli 
2002, 

Ross & Beath 2002  
 

 اعتمادا على : المصدر
-Peter Weill and Jeanne Ross: A Matrixed Approach to Designing IT Governance, MIT SLOAN MANAGEMENT 
REVIEW WINTER 2005 , P 30.  
-Peter Weill : Don’t Just Lead, Govern: How Top-Performing Firms Govern IT, MIS Quarterly Executive Vol. 3 
No.1, University of Minnesota,  March 2004. P 04. 
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   تكنولوجيا املعلومات؟وإدارةولكن ما هي العالقة بني حوكمة تكنولوجيا املعلومات 

كمثال فاحلوكمة حتدد من ميلك حق القرار .  أما اإلدارة هي العملية الختاذ وتنفيذ القراراترارات،احلوكمة حتدد من يتخذ الق     
اإلدارة حتدد املبلغ احلايل من املال املستثمر يف سنة معينة . فيما خيص مثال مقدار األموال اليت تستثمر املؤسسة يف تكنولوجيا املعلومات

 فمجال  إدارة تكنولوجيا لعليا حيدد حقوق اختاذ القرار واملسؤوليات لتحفيز السلوكيات املرغوبة،وأين استثمر بالضبط، فريق اإلدارة ا
 العليا يرسم القرارات املرتبطة اإلدارةفريق  ،24املعلومات يركز حول كفاءة وفعالية عرض خدمات ومنتجات تكنولوجيا املعلومات

، أما من يتخذها واملسؤول عنها وكيفية اختاذها هي مسؤولية املرغوبةبتكنولوجيا املعلومات واملسؤوليات لتشجيع السلوكات 
   .احلوكمة

 فتتعلق أساسا بالقرارات اهلامة املرتبة بتكنولوجيا املعلومات، وتربط املنظمة باخلارج كما تركز على املستقبل، ITحوكمة ف إذن 
 وهو ما يوضحه الشكل ج املنظمة حول تكنولوجيا املعلومات، فهدف احلوكمة تقليل اخلطر املرتبط باملستقبل وخاروربطه باحلاضر

  :التايل

     حوكمة تكنولوجيا املعلومات وإدارة تكنولوجيا املعلومات01  :الشكل رقم

  

  :املصدر
Wim Van Grembergen, Strategies for Information Technology Governance, Idea Group Publishing, USA. P 05. 

  

   تبين حوكمة تكنولوجيا املعلوماتمعوقات: ثالثا
  :اعتمادا على الدراسات املقدمة من قبل العديد من الباحثني

Luftman et al; Teo and Ang; McLeod and Smith ; Gottschalk ; Gerrard; Weill and Ross ; Guldentops et al ; Letsoalo et al 

 حسب عدة حلوكمة تكنولوجيا املعلومات،ملخصا يضم أهم املعوقات واملثبطات لتطبيق وتبين مبادئ  Chi-Hoon Lee & allقدم 
معايري، تتعلق بأصحاب املصاحل ومدى مسامهتهم يف تعزيز منهج احلوكمة، وكذا درجة الوضوح املتعلقة بالسياسات واملبادئ املرسومة 

ادارة 
تكنولوجیا 
 المعلومات

  
حوكمة تكنولوجیا 

 المعلومات

 المستقبل الحاضر

 داخلي

 خارجي

 توجھ األعمال

 الزمن
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وميزانيات مالية وغريها، ومالئمة الثقافة التنظيمية واالتصال لتبين تطبيق منهج حوكمة له، وأيضا مدى توفر املوارد املطلوبة من وقت 
  :بعض املعوقات املرتبطة بكل ذلك لتكنولوجيا املعلومات يف املنظمة، يوضح اجلدول التايل

  معوقات تبين حوكمة تكنولوجيا املعلومات    02  : اجلدول رقم

  املعوقات    الفئة  

  ة أصحاب املصاحلعدم كفاية مسامه

Inadequate Stakeholder 
Involvement  

 ITصعوبات يف احلصول على مشاركة كافية يف مبادرات حوكمة  -
 ضعف الدعم الداخلي واخلارجي؛ -
 السياسات الداخلية؛ -
 مقاومة التغيري؛ -
 مقاومة تتعلق بتقبل السياسات واملعايري واملسؤوليات اجلديدة؛ -
 ؛ضعف دعم ادارة املوارد البشرية -
   .Ownershipغياب امللكية  -

غياب وضوح مبادئ وسياسات املتعلقة 
 . IT حبوكمة 

Lack of Clear ITG Principles 
and Policies 

 فشل املديرين التنفيذيني يف دعم تكنولوجيا املعلومات؛ -
 غياب دعم إلدارة تكنولوجيا املعلومات؛ -
 ITمدى وضوح مبادئ حوكمة  -
  Analysis Organizationalالتحليل التنظيمي  -

  عدم مالئمة الثقافة التنظيمية

Inadequate 
Organizational 

Cultures  

 أولويات تكنولوجيا املعلومات غري حمددة جيدا؛ -
  ) الداخلية-اتمعية(الثقافة  -

  غياب االتصال

Lack of 
Communication  

 ال توجد عالقات متقاربة بني األعمال وتكنولوجيا املعلومات؛ -
 هم واضح ملنطق األعمال من قبل تكنولوجيا املعلومات؛ال يوجد تف -
  .غياب االتصال املناسب -

 ITغياب وضوح لعمليات املتعلقة حبوكمة 

Lack of Clear 
ITG Processes 

 ITغياب وضوح لعمليات حوكمة  -
  ITدعم عمليات حوكمة  -

  عدم كفاية دعم املوارد املالية

Inadequate Support for 
Financial Resource 

 حمدودية امليزانيات املالية -

  عدم كفاية الوقت املخصص

Inadequate  
Support for Time Resources 

  وقت املشروع -

  :املصدر
Chi-Hoon Lee & all, Study of the Causal Relationship between IT Governance Inhibitors and Its Success in Korea 
Enterprises, Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences , 2008. P 05. 
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 أن االلتزام اإلداري لالستخدام االستراتيجي لتكنولوجيـا  Teo and Ang شركة يف خمتلف القطاعات ، أكد 168وبدراسة       
 McLeod and وحـسب ،  تأثريا ضمن عوامل النجـاح  العامل األكثرا، أ)وضمن ثقافة إدارة تكنولوجيا املعلومات( املعلومات 

Smith  مها التدريب املتعلق حبوكمة ،واإلستراتيجيةأن هناك عاملني أساسني لتحقيق املواءمة بني حوكمة تكنولوجيا املعلومات IT ، 
ليل الواضح لتطبيق حوكمـة     أي املتعلق بتدريب فرق العمل على تعزيز االهتمام املخصص ملشاريع تكنولوجيا املعلومات، وتقدمي الد             

IT           والعامل اآلخر هو  الدعم اخلارجي الذي يسمح للمنظمة باالستفادة من اخلرباء واملستشارين، لتعزيز اخلربة يف تعزيز مـشروع  ،
حوكمة تكنولوجيا املعلومات واملنظمة،     مني انسجام بني  على ضرورة تأ   Gottschalkمن جهة أخرى يؤكد الباحث      . ITحوكمة  
 هنا ضرورة أن تفهم املنظمات منطق األعمال الذي تعمل يف إطاره، وأيضا ختصيص املوارد املالية الالزمـة لتـبين مـشروع       ويقصد

  .حوكمة تكنولوجيا املعلومات، ومن جهة أخرى كفاية املوارد البشرية املؤهلة والوقت الضروري لتطبيق املشروع
 the project management مثل مكتـب إلدارة املـشروع   ITحوكمة أن اآلليات الداعمة لعمليات  Gerrardويرى       

office (PMO  ه25. ممكّن أساسي لنجاح التطبيق،أو ما يشا  
. 

ركزت الكثري من املقاالت على ضرورة حتقيق االنسجام بني تكنولوجيا املعلومات وإستراتيجية املنظمة، باعتبار أن هـذه                 أيضا        
   .ITلتبين تطبيق حوكمة ل األمد األخري ستكون املوجه طوي

لتعزيز " حوكمة تكنولوجيا املعلومات" الذي صدر بعنوان ISO/IEC 38500 (2008)جاء  الدليل اخلاص مبعيار االيزو      
  :فعالية وكفاءة وقبول تكنولوجيا املعلومات داخل كل املنظمات من خالل

 الثقـة يف نظـام      لكونمت إتباع هذه املعايري، فإم مي     ، أنه، إذا    )وظفنييشمل الزبائن، املسامهني، وامل   (  املسامهني   تعزيز ثقة  -
  علومات يف منظمتهم؛املحوكمة تكنولوجيا 

 .إعالم وتقدمي الدليل للمديرين حلوكمة استخدام تكنولوجيا املعلومات، وتقدمي قواعد وأهداف التقييم لذلك -
  :نولوجيا املعلوماتهذا املعيار قدم ستة مبادئ أساسية للحوكمة اجليدة لتك

حيث أن األفراد والفرق يفهمون ويقبلون مسؤوليام مع احترام العرض من والطلب لتكنولوجيا املعلومـات،               : املسؤولية .1
  .أيضا فان لديهم السلطة الكافية ألداء مسؤوليام

ة لتكنولوجيا املعلومات؛ اخلطـط  حيث أن إستراتيجية األعمال تأخذ يف احلسبان القدرات احلالية واملستقبلي      : اإلستراتيجية .2
 اإلستراتيجية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ترضي االحتياجات اآلنية واآلجلة إلستراتيجية األعمال؛

أي أن اكتساب تكنولوجيا املعلومات يكون لسبب مربر؛ يعتمد على حتليل منطقي، مع اختاذ قرار شـفاف                  : االكتساب .3
 د، الفرص، التكاليف، األخطار، وعلى املستويني القصري والطويل األمد؛هناك موازنة بني الفوائ. وواضح

تستخدم تكنولوجيا املعلومات لدعم املنظمات وتوفري اخلدمات، واملستويات املناسبة ونوعية اخلدمات جيـب أن              :  األداء .4
 تقابل االحتياجات احلالية واملستقبلية؛

السياسات والتطبيقات حمددة بوضوح،    . لكل أنواع التشريع والتعليمات   تكنولوجيا املعلومات جيب أن تستجيب      : املطابقة .5
 .معززة و قابلة للتطبيق

مات، التطبيقات والقرارات حتترم السلوك اإلنساين ، تتضمن االحتياجـات          سياسات تكنولوجيا املعلو  : السلوك اإلنساين  .6
  ."األفراد يف العمليات" احلالية واملتطورة لكل 
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   حوكمة تكنولوجيا املعلوماتتقييمكيفية : رابعا

 من الشركات لديها نسبة تطبيق %50، حوايل 2008حسب دراسة سابقة قام ا معهد حوكمة تكنولوجيا املعلومات سنة      
 ألنظمة حوكمة تكنولوجيا املعلومات، ونفس الدراسة قدرت أن متوسط العام لقيمة النضج يف التطبيق % 34 أو قيد تطبيق 18%

  .والشكل املقابل يوضح هذه النتائجبالنسبة لتلك املنظمات اليت لديها أطر مفعلة لنظم احلوكمة ) 5 إىل 0سلم من  ( 2.67تقدر  

  ITGI (2008) تقييم نضج حوكمة تكنولوجيا املعلومات 03:الشكل رقم

  
  : املصدر

ITGI (2008). IT Governance Global Status Report. IT Governance Institute, 2008, from: www.itgi.org 

 لتقييم النمو أو درجة النضج التنظيمي يف تبين مشروع IT ) (IT governance maturity     يستخدم منوذج نضج حوكمة 
 إليه الباحثون مبـصطلح النـضج   احلوكمة، فعندما تصل املنظمة إىل قدر عايل من اإلدراك الذي يتعلق مبمارسة معينة، وهو ما يشري          

؛ فإن ذلك يعرب عن كيفية ومراحـل  ITحوكمة  فحينما نتحدث عن النضج التنظيمي يف ،Organizational Maturityالتنظيمي 
 كمنهج عمل يف املنظمة، أي عندما تصل املنظمة إىل درجة عالية من الفهم واإلدراك وتعتاد العمل مبنهج                  تكنولوجيا املعلومات قبول  

  . بل يصبح هذا عمال روتينيا لديها، ITحوكمة إداري معني، فعندما متتلك  املنظمة قدرا عاليا من النضج التنظيمي يف 

 تركز أن حيث اقترحا أربعة أهداف أساسية جيب Peter Weill and Jeanne W. Rossأحد النماذج اهلامة قدم من قبل 
  :اأمهيتهعليها املنظمات وتقيمها على أساس درجة 

  ؛دام الفعال لتكنولوجيا املعلوماتتكاليف االستخ -
  ؛االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات لتحقيق النمو -
  ؛االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات الستخدام األصول -
 .االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات لتحقيق املرونة -

 .واجلدول التايل يوضح طريقة عمل النموذجظمة بكل واحد من هذه األربعة، حيث جيب حتديد األمهية املرتبطة ونسبة أداء املن
  

http://www.itgi.org
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  منوذج لتقييم حوكمة تكنولوجيا املعلومات:  03 اجلدول رقم

كم هي مهمة هذه :  1السؤال  
  ITاملخرجات التالية حلوكمة 

ما مدى جناح حوكمة : 2السؤال   
ITيف التأثري على هذه املخرجات .  

  

  املقياس  
  ) مهم جدا5... مهم  غري 1(

 
  املقياس

  ) ناجح جدا5...  غري ناجح 1(
    

تكاليف االستخدام الفعال 
  لتكنولوجيا املعلومات

  X    =    

االستخدام الفعال لتكنولوجيا 
  املعلومات لتحقيق النمو

  X    =    

االستخدام الفعال لتكنولوجيا 
  املعلومات الستخدام األصول

  X    =    

وجيا االستخدام الفعال لتكنول
  املعلومات لتحقيق املرونة

  X    =    

    =اموع      =جمموع األمهية   

    X 20اموع مقسما على جمموع األمهية والناتج = حساب أداء احلوكمة                    

  :املصدر

Peter Weill and Jeanne Ross : A Matrixed Approach to Designing IT Governance MIT SLOAN MANAGEMENT 
REVIEW WINTER 2005 , P 20.  
وعلى أساس نتائج هذا التقييم، ميكن اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة، اليت تتناول تصحيح االختالالت اليت تتعلق باجلوانب 

  األربعة

  تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلوماتمناذج ل:خامسا

نظمات أو اجتهدت يف وضعها بعض املؤسسات واملعاهد املتخصصة، قدم الباحثون وفق اجتهادات توفق منطلقات عاشتها بعض امل
لتضمن فعالية تطبيق إطار احلوكمة ، حبيث يركز على قضية حتديد األولويات خبصوص االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات والعمليات 

  .املربرة يف املنظمة

        ولكن هل هناك منوذج أفضل؟

ج املفاهيمية اليت قدمت من قبل الباحثني، ولكن ليس هناك منوذج ميكن أن يقال أنه األصلح واألكثر هناك العديد من النماذ        
قبوال، وكل منظمة تركز على بعد معني وتعمل يف ظل بيئة أعمال ختتلف، وضمن أهداف خمتلفة ألصحاب املصلحة، وثقافة خمتلفة، 

 .ناسب لكل منظمةخبصوص النموذج امل وكل ذلك كله يؤثر على اختاذ القرار

  .  موضح يف الشكل املقابلو آخرون  Hang Yeop park1 النموذج املقدم من قبل
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   حلوكمة تكنولوجيا املعلومات مقترحاطار:  04الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    :املصدر

- Hang Yeop park1   & all :The Effect of Improving IT Standard in IT Governance International Conference on 
Computational Intelligence for Modelling Control and Autornation, International Conference on Intelligent  
Agents,Web Technologies and Internet Commerce (CIMCA-IAWTIC'OG). 2006 , P 03. 
 

هذه املرحلة حتدد املبادئ لتعظيم القيمة ، وتقليل املخاطر ، واستخدام . مالهذا النموذج يبدأ مع االنسجام مع أهداف األع    
.  املرحلة الثانية تعترب مرحلة عملياتية، تتضمن التوافق مع متطلبات حتقيق األهداف؛ النشاطات اخلارجية و النشاطات الداخلية .املوارد

فرص األعمال وكيفية ترشيد عمليات أداء العمل ، مث النشاطات تتضمن األوىل تعزيز العالقة مع خارج املنظمة من خالل توفري 
  .الداخلية اليت تشمل حتسني عمل تكنولوجيا املعلومات ذاا سواء من خالل حتسني الربجميات أوتأمني جودا

 حتقيقه من فعالية األداء، اجلزء الثالث هو جزء تقييمي، وفيه فإن نشاطات تكنولوجيا املعلومات يتم حتليلها وقياسها وتقييمه، وما مت
  .مبراجعة حتقيق األهداف املسطرة اىل االدارة اليت تقوم لك كله،غذية العكسية اليت تتضمن نتائج ذومن مث تأيت الت

 تربتعحبيث  IT Governance Instituteأما النموذج الثاين الذي سيتم تناوله هو املقدم من قبل معهد جوكمة تكنولوجيا املعلومات 
  :لوجيا املعلومات ليس ختصصا مستقال، بل جزء من النظام العام للحوكمة يف املنظمة، تتضمن حتقيق املسؤوليات التاليةوة تكنحوكم
 األخذ يف احلسبان قيم املسامهني عند وضع االستراتيجية؛ -
 ؛للعمليات اليت تنفذ االستراتيجيةاعطاء التوجيهات  -
 بلة للقياس؛التاكد من ان تلك العمليات توفر نتائج قا -

  

  

  

 

  سجام مع أھداف األعمالاالن
 تعظیم القیمة وتقلیل الخطر؛ -
التخصیص العقالني لموارد التكنولوجیا  -

 .المعلومات

  العملیات الخارجیة
  توفیر قواعد التخاذ القرار  -
  خلق فرص لألعمال -
 :ترشید عملیات أداء العمل -

  :العملیات الداخلیة
 IT Standardمعاییر تكنولوجیا المعلومات  -
 Softwareالبرمجیات تحسین عملیات  -
 تامین جودة البرمجیات  -
 األمان -

  الخطة
Plan 

  العملیة
Operation 

  التقییم
Assessem

  تقییم األداء
 العوائد على االستثمار
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  .ضمان التصرف وفق ما يضمن حتقيق النتائج املتوقعة  -
  IT Governance Institute حسب وكمة تكنولوجيا املعلوماتح 05:الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  
  :املصدر

IT Governance Institute: GOVERNANCE OF THE EXTENDED ENTERPRISE Bridging Business and IT 
Strategies  , John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2005, P 172. 

فحوكمة تكنولوجيا املعلومات تتضمن تطبيق حوكمة الشركات استراتيجيا لتوجيه ومراقبة تكنولوجيا املعلومات، بالضبط ينبغي    
  :التركيز على مايلي

 ...) املعارف، الثقة املعلومات ،(توقعية تكنولوجيا املعلومات لتعزيز رافعة ةتاثري األصول الالملموسة  -
 االنسجام بني تكنولوجيا املعلومات واستراتيجية االعمال؛ -
 علقة باالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات؛=ضمان الشفافية فيما خيص األخطار املتل -
 قياسية أداء تكنولوجيا املعلومات؛ -
 تكنولوجيا املعلومات، بل حيتاجون بدرجة اوىل اىل سؤولية جملس االدارة، وهم ليسوا يف حاجة ألن يكونوا خرباء يف هي ماذن      

فهم على أعلى مستوى فيما يتعلق باالدوار واملسؤوليات املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات والرقابة عليها، وبالتاكيد ينبغي تعزيز مهارام 
ليفها، اخطارها، فرصها، وقياس فعاليتها لوجيا، تكاووا التساؤل حول مدى انسجام التكنأعليهم ان يبد. فيما بتعلق ذا اجلانب

وأدائها، ومدى قدرا فيما يتعلق باحلفاظ على املعلومات وخطر ضياعها، خاصة يف ظل التطور املستمر للتكنولوجيا يف ظل عصر 
ت العالقة بذلك، ، خبصوص األهداف اليت جيب حتقيقها، وكل االطراف ذاثانيا على جملس االدارة تبين التزام استراتيجي. املعلومات

  .وتعزيز استراتيجية لتكنولوجيا املعلومات، وقدر عايل من مستويات الرقابة حول األخطار املرتبطة ا
  
  

 حتسني
 تقرير

 

 ةــاإلستراتيجي

 جـالنتائ

 العمليات

 املسامهــون

  :املوارد
 املعرفة •
 املعلومات •
 القدرات •

 االستخدام

 اسـالقي

 املوجهات

  املوافقة
  أو
 التغيري

 دافع حتقيق القيمة
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  حوكمة تكنولوجيا املعلومات و أداء املنظمات: سادسا

بتت العديد من الدراسات ، حبـسب       أوال ال بد من اإلشارة هنا إىل العالقة بني احلوكمة مبفهومها العام و أداء املنظمات؛ حبيث أث                     
 حلوكمة الشركات، فإن للعالقات بني املسامهني واإلدارة وخمتلف أصحاب املصلحة أثر كبري على الكفاءة                2004 لسنة   OECDمبادئ  

ا علـى املـدى     استمراريته االقتصادية للمنظمة وتعزيز الثقة، تلك العالقات  ستحدد الطريقة اليت من خالهلا حتقق املنظمات أهدافها و               
هـذه   .الطويل، حبيث أن هدف حوكمة الشركات حتقيق استدامة تلك العالقات بالشكل الذي يؤدي إىل حتقيق أهداف كل األطراف                 

ملاذا نلجأ إذن إىل حوكمـة      : النتائج يف جمموعها تؤدي إىل نتيجة مفادها صحة العالقة بني أداء املنظمات و احلوكمة ؛ وهنا سؤال هام                 
  ملعلومات؟تكنولوجيا ا

 ، ومن جهة أخرى تؤدي التكنولوجيا اليوم تأثريا كبريا على النشاط االستراتيجي، وتؤدي دورا كبريا يف مراحل ختطيط اإلستراتيجية     
سـة   وغريها من الفوائـد امللمو احلوكمة الفاعلة لتكنولوجيا املعلومات تؤثر بشكل مباشر على مسعة املنظمة، الثقة، تقليل التكاليف   فإن  
 التكاليف العالية لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات و ما يتبع ذلك من خماطر كبرية، واليت تزيد أيضا كلما زادت اعتماديـة         لكن.عمليا

  26.املنظمة على تكنولوجيا املعلومات يف أداء أعماهلا، تظهر ضرورة اعتماد إطار معني للحوكمة يضمن تقليل تلك املخاطر

  رحبية حوكمة تكنولوجيا املعلومات ووجد أن الشركات اليت متلك برامج فعالة حلوكمة Peter Weill 2004     و درس الباحث 
  27. عن بقية الشركات اليت تتبع استراتيجيات مشاة%20لتكنولوجيا املعلومات تزيد رحبيتها مبقدار 

 عوائد على %40األفضل تتحصل على  أن املنظمات ذات األداء Weill and Rossأظهرت دراسة مسحية قام ا أيضا 
م تلك املنظمات جنحت يف تطوير أشكال وترتيبات خمتلفة للحوكمة تتعلق بتكنولوجيا ظاالستثمار باملقارنة مع منافسيها، ومع

هذه املنظمات حققت القيمة من استخدام تكنولوجيا املعلومات من خالل مخس طرق  . املعلومات لدعم إستراتيجية أعماهلا
  28:يةأساس

  أا حددت بوضوح األهداف اإلستراتيجية، ودور تكنولوجيا املعلومات يف حتقيقها؛ -
 قامت بقياس وإدارة  النفقات والقيمة املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات؛ -
 صممت املمارسات التنظيمية اليت حتقق انسجام التكنولوجيا مع إستراتيجية األعمال؛ -
 ق الفوائدة من تطبيق التكنولوجيات احلديثة؛حددت التغري التنظيمي الالزم لتحقي -
  .حققت التعلم من كل تطبيق -

 أن حوكمة تكنولوجيا املعلومات تساعد يف تعزيز انسجام تكنولوجيا  Simon & Schusterان من جهة أخرى يرى الباحث     
نفيذها إىل غاية حتقيق املثالية أي النضج  ، منذ بداية ت IT، ويوضح الشكل املقابل دور حوكمة املعلومات مع إستراتيجية األعمال

  .توجه األعمال، التكاليف والفعالية، القيمة، الشراكة والقيادة اإلستراتيجية: الكامل، والفوائد اليت حتققها يف جوانب
 وهو ،تراتيجية يف عدة جوانب تتعلق بتوجه األعمال وإنشاء القيمة، التكاليف، وأيضا الشراكة  والقيادة اإلسITحيث تؤثر حوكمة 

  .ما يوضحه الشكل املقابل
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    حوكمة تكنولوجيا املعلومات تعزز انسجام تكنولوجيا االعمال مع االستراتيجية02: الشكل رقم

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :املصدر
Simon & Schuster : The 7 habits of highly effective it governance, A.T KEARNY inc, Chicago, P 05 

  

    Robert Solowللباحث  جية االنتا مفارقةاىل نظرة أخرى : وجيا املعلوماتحوكمة تكنول

تستطيع ان ترى عصر الكمبيوتر يف كل شـيئ ماعـدا يف احـصائيات    "  الشهريةRobert Solow  1987مازالت عبارة       
 " االنتاجية

"You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics"     ،تثري الكثري مـن مواضـيع البحـث
حـول انتاجيـة تكنولوجيـا       سولووتعددت التفسريات املختلفة هلا اليت تؤيد حينا وتعارض يف أحيان كثرية ما توصلت اليه دراسة                

  .املعلومات

 تزايد اعتماد االقتصاديات من املعلوم أن النمو القتصادي كان يعتمد على عاملي رامسال والعمل يف االقتصاد الكالسيكي، لكن مع    
، فمن املتوقع ان تزايد االستثمار يف استخدام تكنولوجيا املعلومات سيؤدي مباشـرة اىل تزايـد                على استخدام تكنولوجيا املعلومات   

حيث أظهرت الدراسة ان انتاجية العوامل الكليـة تـضعف كلمـا ازداد       " ،   سولو روبرت االنتاجية واألرباح، لكن العكس وجده    
ملاذا ال تزيد خمرجات االقتصاد األمريكي أسرع كلمـا         : ساسياأل هظهر تساؤل ستثمار واالنفاق على متكونلوجيا املعلومات وهنا أ      اال

  29"استثمرنا أكثر يف تكنولوجيا املعلومات؟

جية 
راتي

إست
لى 

ري ع
لتأث

جة ا
در

مال
ألع

ا
 

  عالیة

  قلیلة

  التنفیذ

 

حتسني مستوى اخلدمات  -
  .وهيكل التكاليف

  حتديد املعايري الالزمة  -
 توفري اخلدمات لدعم -

  توجه األعمال
 االستجابة حلاجات نطاق -

 األعمال

حتقيق املرونة  -
  اإلستراتيجية لألعمال

لالحتياجات  االستجابة-
 املتغرية للبيئة االعمال

 توجه األعمال

 إنشاء القيمة

  الفعالية-التكاليف
  تسليم اخلدمة

  الشراكة اإلستراتيجية

 

  القيادة اإلستراتيجية

 
  . والرحبيةاإلنتاجية حتسني -
حتقيق املرونة وتوفري بنية  -

حتديد وتفعيل فرص  - حتتية تكنولوجية مستجيبة
  استراتيجية جديدة

دمج االبتكار  -
تكنولوجي يف العمليات ال

 املختلفة

  القیمة

  التكلفة

 الفعالیة الكفاءة

  مثالي
 دور حوكمة تكنولوجیا المعلومات
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 بعدها تفسريام؛ فريق اختلف الباحثون يف تفسريهم هلذه املشكلة، فقاموا بالعديد من الدراسات للتاكد من هذه النتائج، وتعددت    
يرى ان أثر تكنولوجيا املعلومات ميكن ان يكون لوقت طويل نسبيا، وقد خيتلف من قطاع اىل آخر، لذلك ال ميكننا ببساطة ان حنكم                     

خالل مدة زمنية حمدودة حول أثر تكنولوجيا املعلومات على االنتاجية، وفريق آخر من الباحثني يرى ان املـشكلة تتعلـق أساسـا                       
بالكيفية اليت يتم من خالهلا قياس أثر تكنولوجيا املعلومات وماهي املؤشرات بالضبط وهل هي معربة فعال، اذن، ال بد مـن تـوفر                       

، و عرض باحثون آخرون وجهة نظر تقول بأن القيمة التوجد يف تكنولوجيـا              املؤشرات الصادقة اوال ومن مث القيام بدراسات مماثلة       
  .علق بكيفية وجمال استخدامهااملعلومات ذاا ولكن تت

نتدى املعلومايت للمؤسسات الفرنـسية  املبدراسة لصاحل  2008يف جوان     McKinseyا شركة قامت     ويؤيد ذلك دراسة  
قيمة تكنولوجيا  " يف نفس االطار، لكن هذه املرة على مستوى املؤسسات، فتوصلت الدراسة اىل نتيجة  هامة                 CIGREFالكربى  
 اىل  %20 كما أشارت الدراسة اىل أن املؤسسة تستطيع ختفيض مـن            30"ات ليست يف التكنولوجيا، بل فيما استخدمت فيه       امللعوم

ا تناولناه سابقا حول ومم.  من تكاليفها املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات، اذا عززت كفاءة عملية صنع القرار والعمليات املتعلقة ا35%
اليت تظهر امهية ان تكون هناك قيمة لالنفاق واالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات تعود بالنفع على كافة                حوكمة تكنولوجيا املعلومات    

األطراف ذوي العالقة باملؤسسة، من خالل حتديد اطار ملاهية القرارات واآلليات واملعايري اليت جيب تقريرها لتحكم عمل تكنولوجيا                  
ن ان تكون املفاهيم اجلديدة اليت جاءت ا احلوكمة هنا، تفسر مفارقة االنتاجية لتكنولوجيا      املعلومات يف املؤسسة، ومن هنا من املمك      

املعلومات، فاملشكلة أساسا تتعلق بالكيفية اليت ميكن من خالهلا ضمان ان االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات جيب ان ينشئ قيمة، واذا 
لى املؤشرات العامة املرتبطة    طاعات اليت تشغلها فيما بعد، وبالتايل سينعكس ع       كان كذلك فأكيد سينعكس على اداء املؤسسات والق       

  . Robert Solowا، اذن ميكننا ان نقول أن حوكمة تكنولوجيا املعلومات مرتبطة حبصول مفارقة االنتاجية للباحث 
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  :ةــخامت

، وأصبحت املنظمات ترتبط بعدة أطراف، حبيث يسعى كل       منذ انفصال امللكلية عن االدارة وظهور مفهوم أصحاب املصلحة
طرف اىل تعظيم استفادته منها، ولكن يف بعض االحيان على حساب مصاحل األطراف األخرى، مما ادى اىل ظهور نظام حيكم وحيقق 

املصاحل املختلفة، ميكن فكل خلل ميس هذا العالقات اليت تبىن على . مصاحل كل األطراف ويضمن من جهة اخرى استمرارية املنظمات
أن يؤدي اىل فشل، وهو ما حصل فعال للعديد من الشركات اليت مل تتنب منطق للحوكمة، أو تبنت معايري غري واضحة أو غري معلن 

  .على حقيقتها

ية جدا، وبالتـايل    ، أين تعظم قيمة االستثمار يف تكونولوجيا املعلومات، حييث تصاحبها تكاليف عال           اقتصاد املعرفة  اليوم ويف ظل      
تتضح امهية وضرورة وضح اطار حيكم منطق عمل ل طرف من أصحاب املصلحة، وهنا  كزبيادة خماطر تبنيها، خصوصا على مصاحل   

 IT، مفهوم حوكمة    املتعلقة ا فإن املنظمات عليها إجياد اهلياكل والعمليات للتنظيم الكامل ملختلف نشاطات           لوجيا املعلومات،   وتكن
، ومتابعة مدى حتقيقها    ا اهلياكل والعمليات اليت وضعت كهدف ألجل تطبيقها، وكذلك التنسيق و الرقابة على نشاطا             يوصف هذه 

 حيث أظهرت الدراسات والبحوث التجريبية املختلفة اليت ارتبطت بالكثري مـن التجـارب              .لغرض االستثمار فيها وحتقيقها للقيمة    
تكنولوجيا املعلومات، ضرورة ذلك وتأثريها على األداء واالستمرارية، و ظهرت املؤسسات           الناجحة لتطبيق مفاهيم ومعايري حوكمة      

الرمسية املختلفة، اليت اقترحت الكثري من النماذج للتطبيق واملعايري وتسعى إىل تطوير هذا املفهوم وتبسيطه للتطبيق، ومازالت معظـم                   
وكمـة  من جهة أخرى متثـل ح     . ملرتبطني ا ا وأهداف األطراف ا   خيدم أهدافه املنظمات اليوم تسعى إىل إجياد النموذج املالئم الذي         

، حيث تساهم يف تعزيز مسامهة تكنولوجيـا   Robert Solowتكنولوجيا املعلومات رؤية تفسريية ملفارقة اإلنتاجية املقدمة من قبل 
شرات واملعايري الالزمة لقياس ذلك، مبا خيدم مصلحة مجيع  القيمة وضمان حتقيق األداء املتميز للمنظمات وتوفري املؤإنشاءاملعلومات يف 

 حلوكمة تكنولوجيا املعلومات ميكن أن يقدم تفسريا        إطاراألطراف ذوي املصلحة املرتبطني باملنظمة، حيث ميكننا أن نقول أن وجود            
  . واألداءاإلنتاجيةللمفارقة بني تنامي االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات دون وجود أثر لذلك على 
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