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 :چکیده

اصلی آنها به مدیران  د ،هستندر حالی که بانکها در رقابتی سنگین در حوزه فناوری اطالعات مخصوصاً بانکداری الکترونیک 

این حوزه درگیر بوده و الجرم می بایست این رفتارها و و تصمیمات مربوط به ی مدیریتی رفتارهاصورت نا خودآگاه در 

با نگرش های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نیز فاصله لکرد سازمانی همسو باشد با اهداف عمتصمیمات ضمن اینکه 

 .نداشته و دارای رو هو افتادگی هم نباشد 

بانکها کلیه فعالیتهای در حوره فناوری اطالعات و که در آن دانست ی ندحاکمیت فناوری اطالعات فرآیمی توان با این نگرش 

 .بر اساس آن عملکرد خود را مس نجند و ساخته کردی خود همسو را با اهداف عملارتباطات خود 

در این نوشته در بخش اول به مفهوم حاکمیت اشاره خواهم کرد و در ادامه حاکمیت سازمانی را معرفی و در نهایت 

 . حاکمیت فناوری اطالعات را در حوزه بانکها به تفصیل مورد بررسی قرار خواهم داد 

 :مقدمه 

 در گیرد می قرار استفاده مورد ای گسترده طور به اطالعات فناوری امروزی وکار کسب متالطم و یاپو جامعه در

 اجتناب آنها از و بگیرند نادیده را اطالعات فناوری به مربوط تصمیمات توانستند می مدیران گذشته در حالیکه

  .است ممکن غیر کار این صنعت های بخش بیشتر در امروزهولی  کنند

 محیط ذات از ناشی که کار و کسب زیاد پذیری آسیب از است ای نشانه اطالعات فناوری به زیاد گیوابست این

 .است اطالعات فناوری

 های استراتژی تواند می بلکه دارد را موجود وکار کسب های استراتژی از حمایت توانایی تنها نه اطالعات فناوری

 برای موفق عامل یک عنوان به تواند می براینکه عالوه اطالعات فناوری دیگر بیان به بدهد شکل را جدیدی

 .  باشد سازمان برای رقابتی مزیت و تمایز برای ویژگی یک تواند می باشد کار رونق و ادامه
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عنوان یک بخش پشتیبان   بهورودش به حوزه بانکداری در ایران با وجود نگرش سنتی به آن زمان فناوری اطالعات از 

و علی رغم مخالفتهای سایر  می کندکرده و نقشی استراتژیک ایفا ، در تمامی دوره ها یا حسابرسی داری مانند حسابمدیریت 

 . ، رشد چشمگیری داشته استحوزه های ذینفع در بانکها 

، بلکه خود نیز  استبانکی های کسب و کار  نه تنها پشتیبان برخی استراتژیدر بانکها فناوری اطالعات در حال حاضر حوزه 

در بانکها فناوری اطالعات و تصمیم گیران حوزه مدیران این در حالیست که اکثر . دنده استراتژی های جدیدی را شکل می

، بانکها معرفی نمایند در کسب و کار   دهنده استراتژیمدیران طراح و پیاده ساز و یا توسعه اند خود را به عنوان  توانسته

ت وجود نگرش سنتی به فناوری اطالعات در بانکها ، این مدیران در حال سرویس این در حالیست که تا چندی پیش به عل

  .دهی به نیازهای اطالعاتی به سایر مدیران بانک بوده اند 

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،  با این وجود در حال حاضر علی رغم ایجاد تغییرات شگرف در بازار کسب و کار بانکی 

نیاز روز و به سوی بانکداری الکترونیک و خلق و ابداع سرویس های جدید از بانکداری الکترونیک را  بانکها حرکت پرشتابی

و آغاز کرده افزون این سرویس های به نگهداری اطالعات تولید شده و بستر ها و سیستم های جدید زیرساخت ارتباطی 

وابسته هستند و بانکداری الکترونیک  یو کارها توسط سرویس های کسبذخیره شده تولید  و به اطالعات در حال حاضر 

 .اشت نخواهند دکارکردی بدون این اطالعات و بدون وجود یک ساختار سرویس دهی در این حوزه عمالً 

با این اوصاف دیگر و رشد و این توسه کمی و کیفی فعالینها در بانکها در هم تنیگی کسب و کار بانکی با حوزه فناوری 

نگ شدن قواعد و مقررات این حوزه و مرتبط شدن دیگر فرآیندهای حوزه های دیگر و بست و توسعه کمی و اطالعات و پر ر

کیفی آنها ، مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات در بانکها ، دیگر با جذب افراد باهوش ، نخبه و متخصص پیش نخواهد رفت 

و انجام تغییرات الزم در به صورت منظم د سازی کسب و کارها و نیازمند ایجاد تفکر جدیدی برای ساختار دهی و استاندار

 .حوزه نقشها ، وظایف و ساختار سازمانی برای پایداری سازی ارائه خدمات کسب و کار هستیم 

بر اساس استراتژی ، سیاست های مدون و برنامه های مصوب انجام شود همسویی آن با اهداف هر چقدر این اقدامات 

اری الکترونیک بیشتر شده و این همسویی و تمرکز باعث افزایش سریع توسعه کسب و کار بانکی را کسب و کار بانکد

باعث می شود و بر عکس هرچقدر این اقدامات بدون استراتژی ، بدون سیاست گذاری و بدون برنامه باشد ، ضمن کاهش 

 .فعلی بانک را نیز دچار نقصان خواهد کرد  همسویی این اقدامات با کسب و کار بانکداری الکترونیک شده و کسب و کار
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 مفهوم حاکمیت 

  

به معنی حاکم    governorاز مصدر لغت معنی شده و  نظارت اختیاردارى ، اعمال قوه ، طرز حکومت ،به   Governanceلغت 

 .گرفته شده است 

دید معنی شده و در قانون و قفه به نیز فرمانداری ، طرز حکومت ، هیات دولت ، عقل اختیار ، صالح Government لغت 

 .معنی حکومت می باشد 

مدیریت را با هم در می مانند حاکمیت ، رهبری و م اساسی یهابرخی هنگامی  به این لغت می رسند به صورت ناخودآگاه مف

 به آنها می پردازیمآمیزند تا به مطلوب و هدف خود برسند که 

 : را اینگونه تعریف کرده اند حاکمیت متخصصان علم مدیریت . است یت حاکممفهوم در این زمینه  ، کلمه  اولین

 .حاکمیت عبارت از مجموعه از روشها و مقررات و ساختارها برای اداره یک کشور که دارای حدود مشخصی باشد 

 : د متخصصان علم مدیریت رهبری را اینگونه تعریف کرده ان. مفهوم در این زمینه  ، کلمه رهبری است  دومین

هبرى استفاده از فرآیند ارتباطات در موقعیتى خاص براى اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آنها به سوى مقاصدى ر

  . مشخص است

 : متخصصان علم مدیریت رهبری را اینگونه تعریف کرده اند . ومین مفهوم در این زمینه ، کلمه مدیریت است س

، هدایت و نظارت بر کار اعضاى سازمان و کاربرد کلیه منابع قابل دسترسى  زماندهی، سا فرآیند برنامه ریزی، مدیریت 

 " هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران "مدیریت به عنوان و  .براى رسیدن به هدفهاى تعیین شده سازمان مى گویند

 . نیز تعریف شده است

 :هستند حال که با این سه مفهوم آشنا شدید موارد زیر قابل توجه 

 آیا حاکمیت و رهبری با قابل مقایسه هستند؟ -1

با تعریفی که از این در باال آورده شد این دو قابل مقایسه نیستند و دلیل اصلی آن این است که رهبر انسان 

 است در حالیکه حاکمیت یک نگرش 

 آیا حاکمیت با مدیریت برابر است ؟ -2

البته این به معنی این نیست . مجموعه ای از حاکمیت است  خیر حاکمیت از مدیریت بزرگتر است و مدیریت زیر

 .که حاکمیت و مدیریت الزم و ملزوم هم نیستند  حتی می توان گفت که حاکمیت خود نیز یک نوع مدیریت است 

 رهبری با مدیریت چه تفاوت هایی دارد ؟ -3
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 : به شرح ذیل با هم دارند با توجه به تعریفی که از رهبری و مدیریت ارائه دادیم این دو چند اساسی 

 .رهبر با ایجاد آگاهی مسیر آینده را مشخص می کند ولی مدیر وضع موجود را اداره می کند  –الف 

 .رهبر با تغییرات سر و کل دارد ولی مدیر مظوف به رتق و فطق  امور جاری است  –ب 

 .اهداف سازمانی باشد رهبر می تواند اهداف گوناگونی داشته باشد ولی اولویت مدیر باید –پ 

 رهبر استراتژی محور است و مدیر برنامه محور  –ث 

رهبر شغل پرمخاطره ای دارد ولی مدیر کا را یک فرآیند توامندسازی می دانند که تلفیقی از افکار و افراد در  –ح 

 .تعامل با هم برای تصمیم گیر است 

می دهد تا با افراد کار کند زیرا فعالیت صرف ذهنی  مدیر  رهبر با کارهای فکری سر و کار دارد و مدیر ترجیح –خ 

 .را دلواپس می کند 

رهبر به طریق ابتکاری و خاص با افراد مرتبط می شود ولی مدیر با اساس نقشی که در فرآیند تصمیم گیری  –ج 

 .سازمان دارند  اترباط برقرار می کند 

اساس بر اساس ساختار و سلسله مراتب سازمانی از ابزار  برای رهبر سلسه مراتب مطرح نیست ولی مدیر بر –چ 

 آن حوزه استفاده می کند 

های ذهنی در مورد یکسان بودن حاکمیت ، رهبری و مدیریت دانستیم و فهمیدیم که  رهبا این اوصاف  یکی از حف

رت روزانه تصمیم حاکمیت از تصمیم گیری ها جداست و حیطه تصمیم گیری رهبری کالن است و مدیریت نیز به صو

 . است بخشی   های دقیق که بخشی از آنها نتیجه تحلیلگیری می کند و تصمیم های او موردی و مصداقی 

حیاتی امری یکپارچه سازی موثر این دو عنصر برای حاکمیت موفق فناوری اطالعات نیز باید بدانیم که این مهم را البته 

اکنون صدمات جبران ناپذیری را به بدنه سیستم های بانکی وارد نموده ، ت عدم درک تمایز حاکمیت و مدیریتو  است

 .است 

 

 چیست ؟ اکمیتوظایف ح

 

 گرفته شوند و این تصمیمات را چه  چه تصمیماتی باید حاکمیت بر اساس تعریفی که دارد باید بتواند مشخص کند که 

 .ت حوزه کنترل این تصمیم گیری ها به عهده کیست بگیرند و روش تصمیم گیری چگونه باید باشد و در نهایکسانی باید 
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، جریان کاری و اختیارات الزم برای ایجاد جریان  ، اجازه تصمیم گیری شامل تعریف ساختارهای سازمانی فرآیند حاکمیت

 .باشد ، می کند استفاده می   کاری که از منابع سازمانی در راستای دستیابی به اهداف کسب و کار بهینه

، اختیارات و  ها مسئولیتی است که فرآیندو  ، خروجی فرآیند حاکمیت است فرآیند مدیریتت بدانید که  بد نیس

 .نماید سازی می ، پیاده دهد ارتباطاتی که به افراد ، قدرت انجام کارهای روزمرهشان را می

  ....شرکتی و  د حاکمیت  ملی ، حاکمیت سازمانی ، حاکمیتنحاکمیت دارای انواع مختلفی می باشد مان

ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که هنوز بر سر این موضوع که آیا حاکمیت شرکتی اول باید مطرح شود یا حاکمیت 

سازمانی اختالف نظر فراوانی وجود دارد و حتی  برخی حاکمیت شرکتی را بر حاکمیت سازمانی ارجح می دانند و برخی نیز 

 .نند و می گویند حاکمیت شرکتی زیر مجموعه ای از حاکمیت سازمانی  است این نظریه را کالً رد می ک

  

 حاکمیت سازمانی

در مجموعه یک حاکمیت سازمانی به نگه داشتن تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی و بین اهداف فردی و اجتماعی »

 .، سازمانی و اجتماعی است همتراز کردن منافع شخصینیز هدف حاکمیت سازمانی و  توجه داردسازمان مشخص 

 .می نماید تشویق استفاده موثر از منابع کلیه اعضای سازمان را برای حاکمیت سازمانی اصلی چارچوب 

توانند پاسخگوی دستیابی به هدفهای تعیین  هایی است که از راه آن عوامل مدیریتی می حاکمیت سازمانی دربرگیرنده راه

سهامداران و گروه   گروه اول شامل. ز حاکمیت سازمانی بر روابط بین دو گروه استتمرک. شده برای شرکتهاشان باشند

 . هاست شامل هیئت مدیره و مدیران عالی سازمان دوم

تفاوت و زیادی دارند و البته این تفاوتها به پیشینه تعریف کننده هم بستگی دارد، مشناخت امور حاکمیت سازمانی تعاریف 

رو  هایی روبه ؛ حاکمیت سازمانی با راه ط ارائه شده توسط شلیفر و ویشنی عبارت است از اینکهبرای مثال یک تعریف بسی

یا اینکه و  بازگشت سرمایه های خود را تضمین می کنند، می شود که تامین کنندگان مالی سازمانها با استفاده از آنها 

است که توسط آن شرکتهای تجاری هدایت و کنترل  حاکمیت سازمانی سیستمی:  گوید می OECD تعریف بهبود یافته ای از

 . ، به رسمیت شناخته است حاکمیت فراتر از اتاق هیئت مدیره می رودو به قول معروف ، حوزه  می شوند

به مسائل حاکمیت فناوری اطالعات توان  بدون درنظرگرفتن مسائل حاکمیت سازمانی نمیدر یک دید کلی می توان گفت که 

 .رسیدگی کرد

ها و ممیزی  ، رویه ها ، کمیته ، فرآیندها ساختارها)اکمیت دارایی های کلیدی از طریق تعداد زیادی مکانیسم های سازمانی ح

منحصر به فرد هستند و ( فناوری اطالعات کمیته معماری ) ها برای یک دارایی خاص بعضی از مکانیسم. دهد رخ می(  ها
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اشتراک بین دارایی های کلیدی را ( ، برای مثال فرآیند تصویب سرمایه)ه دیگر های چندگان تقاطع و ادغام انواع دارایی

 .دهند اطمینان می

 

 حاکمیت فناوری اطالعات

، مدیرعامل و مدیر ارشد  ای از حاکمیت سازمانی و بعنوان یکی از وظایف هئیت مدیریتشاخه،  حاکمیت فناوری اطالعات

، که در راستای نیل به ماموریت و اهداف کالن سازمان و افزایش ارزش افزوده با  باشدمیدر بانک فناوری اطالعات 

، مدیریت  فناوری اطالعات ، راهبرد و اهداف انداز، نسبت به تدوین چشم مندی مشتریانکرد باالبردن سطح رضایتویر

، ارزیابی و  ، نظارت رهبری و احتمام ورزیده ا و تکنولوژی فناوری اطالعاته ، داده ، مدیریت فرآیندها منابع فناوری اطالعات

 .دهدمیفناوری اطالعات را انجام  بهبود مستمر

 فناوری  حاکمیت باب در شده ذکر مختلف تعریف 15۰ روی بر 2۰۰6 سال در که پژوهشی در سوئد KTHدانشگاه 

فناوری  حاکمیت مقوله که است نموده داده، اعالم انجام موضوع این با مرتبط مقاله و کتاب عنوان 6۰ در اطالعات

 استفاده، مورد نرم افزار و سخت افزار نظیر اطالعات وریفنا دارایی های مورد در تصمیم گیری به مربوط اطالعات

 تصمیماتی چه که این و می باشد سازمان اطالعات فناوری استراتژیک اهداف و کارکنان شده، گرفته به کار فرایندهای

 اتخاذ تصمیم گیری قلمرو در دامنه، فرایند بعد سه پژوهش، این نتایج به بنا .می شود اتخاذ چه کسی توسط و چگونه

 مؤثرند تصمیم هر

به همین دلیل نحوه . آید به حساب میمنجمله بانک ها مروزه اطالعات جزو مهمترین دارایی ها منابع استراتژیک هر سازمان ا

آنچه که امروزه آن را به عنوان . شود ریزی سازمانی محسوب می مدیریت فناوری اطالعات به عنوان یکی از ارکان مهم برنامه

و نظام هایی   ، فرآیند ها ، تشکیالت وظایف و مسئولیت ها ، در واقع طراحی ساختار شناسیم اوری اطالعات میمدیریت فن

 . ، ضروریست های اطالعاتی و فناوری اطالعات برداری بهینه از منابع و دارایی است که اجرای آنها در سازمان برای بهره

موفق است که بانکی . های مجموعه محسوب می گردد از با ارزشترین دارایی، فناوری اطالعات به عنوان یکی بانکها در اغلب 

نیاز به تضمین . ، بتواند در دستیابی به منافع ذینفعان خود از ان استفاده کند به ارزش واقعی این دارایی پی برده

وان عناصر کلیدی در حاکمیت ، امروزه به عن های فناوری اطالعات ، مدیریت مخاطرات مرتبط با آن و کنترل اطالعات ارزش

 .دهند ، هسته حاکمیت فناوری اطالعات را تشکیل می ، ریسک و کنترل همین ارزش.  شوند سازمانی محسوب می

فرایندهای ارزیابی مسئول نظارت و کند و فقط ارائه نمی حاکمیت فناوری اطالعات زیرساختی را در حوزه فناوری اطالعات 

  .، می باشد می دهندرا ارایه اوری اطالعات حوزه فنمدیریت که زیرساخت 
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   7 :صفحه                                                        در حوزه بانکی  آشنایی با مفهوم حاکمیت فناوری اطالعات 

 تهیه شده است و کپی برداری و نقل قول از این چکیده  بدون اجازه منع قانونی دارد  ر سـبـزفـکـ چکیده توسط وبسایت  نای

مفهومی در رابطه با    Brown and Magillدر آن سال. بر می گردد  1994به سال  مفهوم حاکمیت فناوری اطالعاتتاریخچه 

 . به جهانیان معرفی نمودند عملکرد فناوری اطالعات 

 

 اهداف اولیه حاکمیت فناوری اطالعات 

 ی حاکمیت فناوری اطالعات می شود بیان داشت عبارتند از اهداف اولیه ای که برا 

 همسویی استراتژیک -1

 سویی فا با کسب وکارمه -2

 ارزش آفرینی -3

 بهینه سازی هزینه ها -4

 مدیریت ریسک -5

  مدیریت منابع -6

  مدیریت کارایی -7

 

 دالئل اهمیت حاکمیت فناوری اطالعات 

چند دلیل با اهمیت بودن حاکمیت فناوری اطالعات به شرخ  اهمیت حاکمیت فناوری اطالعات دالئل زیادی دارد با این وصف

 :ذیل است 

 بانک را به عهده دارداطالعات هدایت سازمانی فناوری حاکمیت فناوری اطالعات ، وظیفه هدایت  -1

 .در بانک را انجام می دهد  های فناوری اطالعات  گذاری گیری در مورد سرمایه فرایند تصمیم،  حاکمیت فناوری اطالعات -2

 .ارتباط دارد بانک به همه مربوط نمی شود و بانک  فناوری اطالعاتمدیریت فقط به حاکمیت فناوری اطالعات ،   -3

 .است بانک تصمیم گیران حوزه فناوری اطالعات  چارچوبی مشتمل بر فرایند ها و ساختارهای  حاکمیت فناوری اطالعات ، -4

در بانک راه به در حوزه فناوری اطالعات میم ساز و تصمیم گیر تعیین کننده نقشهای تص حاکمیت فناوری اطالعات  ، -5

 .عهده دارد 

تعیین کننده سطوح راهبری و مدیریت تصمیم گیرندگان در حوزه فناوری اطالعات در  ، حاکمیت فناوری اطالعات -6

 .بانک را به عهده دارد 
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   8 :صفحه                                                        در حوزه بانکی  آشنایی با مفهوم حاکمیت فناوری اطالعات 

 تهیه شده است و کپی برداری و نقل قول از این چکیده  بدون اجازه منع قانونی دارد  ر سـبـزفـکـ چکیده توسط وبسایت  نای

چالشهای ایجاد شده در حوزه فناوری  تعیین کننده سطوح مدیریت مشکالت و حل و فصل حاکمیت فناوری اطالعات ، -7

 .اطالعات در بانک را به عهده دارد 

تعیین کننده سطوح پاسخگویی مدیریت در حوزه فناوری اطالعات در بانک را به عهده  حاکمیت فناوری اطالعات ، -8

 .دارد 

طالعات در بانک را به تعیین کننده سطوح اجرایی تصمیمات اتخاذ شده در حوزه فناوری ا حاکمیت فناوری اطالعات ، -9

 .عهده دارد 

تعیین کننده سطوح اندازه گیری ، پایش ، ممیزی و ارزیابی در حوزه فناوری اطالعات در  حاکمیت فناوری اطالعات ، -11

 .بانک را به عهده دارد 

 

  حاکمیت فناوری اطالعات چارچوبو استاندارد 

ختلفی وضع شده اند که در این بخش به تعدادی از آنها به ها و چارچوب های ماستانداردبرای حاکمیت فناوری اطالعات 

 .اشاره ای خواهیم کرد  اصورت گذر

 :  حاکمیت فناوری اطالعاتهای استاندارد

   AS8015استاندارد   -1

ارایه شده  خصوص راهبری فناوری اطالعات توسط کسب و کاربوده و در استرالیا متعلق به کشور استاندارد این 

 .است 

 :کند را چنین تعریف میندارد حاکمیت فناوری اطالعات این استا

های جاری و آتی فناوری اطالعات در سازمان  به وسیله آن استفادهاست که سیستمی حاکمیت فناوری اطالعات ، 

  هدایت و کنترل می شود

رای پشتیبانی سازمان فناوری اطالعات ب های استفاده از مستلزم ارزیابی و هدایت برنامهحاکمیت فناوری اطالعات ،  

  .هاست و پایش این استفاده برای حصول به اهداف برنامه

  ISO/IEC 38500 حاکمیت فناوری اطالعات استاندارد -2

این استاندارد دارای چارچوبی برای پشتیبانی از زیرساخت فناوری اطالعات برای دستیابی به استراتژی و اهداف شرکت می 

 . باشد 

 گردید که دارای شش اصل مسئولیت ، برنامه ریزی برای بهترین  8۰15جایگزین استاندارد  2۰۰5 این استاندارد در سال
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   9 :صفحه                                                        در حوزه بانکی  آشنایی با مفهوم حاکمیت فناوری اطالعات 

 تهیه شده است و کپی برداری و نقل قول از این چکیده  بدون اجازه منع قانونی دارد  ر سـبـزفـکـ چکیده توسط وبسایت  نای

اطمینان از انطباق با قوانین و تضمین احترام به عوامل انسانی   اطمینان از عملکرد  ، سازمان حمایت ، بدست آوردن اعتبار ،

 .است

 : ست به شرح ذیل بیان شده ا حاکمیت فناوری اطالعاتچارچوب 

  ITILچارچوب   -1

معرفی و اسناد  1989در سال بعنوان یک چارچوب مطرح در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطالعات این چارچوب 

با اضافه شدن چند  فرآیند  2۰۰۰نسخه دوم با اندکی تغییر در سال . یافت انتشار اولین نسخه این چارچوب 

 .منتشر گردید  2۰۰7بت به نسخه دوم در سال منتشر شد و نسخه سوم نیز با انجام تغییراتی نس

 :فرآیندهای زیر جلب توجه می کنند در نسخه سوم این چارچوب 

  استراتژی خدمات -1-1

  طراحی خدمات -1-2

  انتقال خدمات -1-3

  عملیات خدمات -1-4

  بهبود مستمر خدمات -1-5

 
  COBITچارچوب -2

Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) که از طریق است جامع ی رچوبچا

 .  را در رسیدن به اهداف خود کمک می کندآنرا ، بانک حاکمیت و مدیریت موثر فناوری اطالعات 

انتشار آخرین و ارایه شد  COBIT، بعنوان اولین نسخه  ISACAموسسه توسط   1996در سال این چارچوب   

 .ته است صورت گرف 2۰12در سال  COBIT5نسخه این چارچوب با عنوان 

استفاده و  سطح ریسکو  کمک به سازمان برای ایجاد ارزش بهینه از فناوری اطالعات با حفظ تعادل بین تحقق سود  

امکان حاکمیت و مدیریت  فناوری اطالعات و فناوری های مرتبط با رویکرد جامع در سرتاسر سازمان، ،   از منابع

ذی نفعان داخلی و برای  ITنظر گرفتن منافع و مصالح مرتبط با  درو  نواحی کارکردی و کسب وکار انتها به انتها

 .از ویژگی های این چارچوب است  خارجی
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   1۰ :صفحه                                                        در حوزه بانکی  آشنایی با مفهوم حاکمیت فناوری اطالعات 

 تهیه شده است و کپی برداری و نقل قول از این چکیده  بدون اجازه منع قانونی دارد  ر سـبـزفـکـ چکیده توسط وبسایت  نای

 :این چارچوب دارای پنج اصل به  شرح ذیل است   

 تامین نیازهای ذی نفعان  -اصل اول   

 پوشش انتها به انتها ی سازمان  –اصل دوم   

 استفاده از یک چارچوب یکپارچه  –اصل سوم   

 استفاده از یک رویکرد کل نگر  –چهارم  اصل   

 تفکیک حاکمیت و مدیریت -اصل پنجم    

 مهمترین ویژگی این چارچوب داشتن پایگاه دانش آن است که به روز مرتب به هنگام سازی می شود   

دلیل توسعه سریع این چارچوب نسبت به دیگر چارچوبها داشتن فرآیندهای چندگانه مانند مستند چارچوب ،   

 .د شع فرآیندها ، مستند راهنمای پیاده سازی می باجند دستورالعمل مرمست

 

 حاکمیت فناوری اطالعات و معماری سازمانی  

 . استبانک تالشی همه جانبه برای کنترل پیچیدگی و مدیریت آن در یک ، معماری سازمانی 

ل بعدی چرخه حیات تامین و بکارگیری فناوری کند بلکه مراح سازی می را مدلبانک نه تنها کسب و کار سازمانی ، معماری 

موثر بر انتقال اطالعات کاهش  بدین ترتیب پیچیدگی . نماید  می ریزی اطالعات را عمیقاً تحت تاثیر قرار داده و آنرا برنامه

کپارچه و ضرورتی حیاتی برای توسعه یموارد فوق سبب شده که امروزه معماری سازمانی به عنوان  .شود یافته و کنترل می

  .مطرح شودبانک ها هدفمند فناوری اطالعات و ارتباطات در 

،   یپذیر گسترش،   هماهنگیی مانند های ویژگیدارای ، خوب مدیریت و حاکمیت شده  سازمانییک معماری سازمانی 

 .   یت می باشدشفافو   جامعیتی ، پشتیبانی پذیری ، پذیر مقیاس

ها،  رفتار و قوانین حاکمیت را مشخص کند و مکانیزم، به حاکمیت معماری سازمانی  حاکمیت فناوری اطالعات باید شبیه

 .فرآیندها و ساختار معماری سازمانی را تعیین نماید

می بایست بتواند محل  وفعلی هستند  عملکردمند ارزیابی نیازبانکها  ، مؤثر اطالعات فناوری حاکمیت اجرای برای

 .می شود   استفاده بلوغ الگوهای ازبرای انجام ساده و سریع این کار . نمایندتعیین  اصالحاتو چگونگی تحقق 

معموالً از یک رویکرد سازمان یافته  اطالعات فناوری حاکمیت فرآیند یک توسعهنحوه  سنجش برایالگوهای بلوغ 

 فناوری در شده گرفته کار به فرآیندهایاستفاده می کنند تا بتوانند مقیاسی ثابت اندازه گیری و مقایسه 
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   11 :صفحه                                                        در حوزه بانکی  آشنایی با مفهوم حاکمیت فناوری اطالعات 

 تهیه شده است و کپی برداری و نقل قول از این چکیده  بدون اجازه منع قانونی دارد  ر سـبـزفـکـ چکیده توسط وبسایت  نای

سنجش بانکها در طول زمان و در  جامع ابزاریبر این اساس است که الگوهای بلوغ . آورند  دست به اطالعات

 .مقایسه با دیگر بانکها می توانند باشند 

 مدیریت به را امکان این ،آن فرآیند سی و چهار  از یک هر برای خاص الگویو  COBIT بلوغ الگوهای از استفاده

از  و توسعه هدفمند رشد برای، جایگاه فعلی و هدف بانک  واقعی عملکرد کهمی کند  مدیریت فراهم برای 

 جایگاه کنونی بانک به جایگاهی که مد نظر بانک می باشد شناسایی کند 

نسبت به چارچوب  پژوهشگرکامل  دانشمنوط به داشتن   COBIT بلوغدر حوزه  دقیقهای  ارزیابیانجام کلیه 

COBIT  برای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی  خوده اندوخته تجربو  تخصص دانش ، از استفاده با بتوانداو  است تا

بدین . بانک ، بلوغ این فرآیندها را ارزیابی نماید  دری موجود  ها فرآیندو  عملکردی وظایف با آنتطبیق  وبانک 

با این پژوهشگر  را یکسانی نتایحر ، اوتمتف تخصص و دانش با دیگر پژوهشگر کهجهت اطمینانی وجود ندارد 

 . باشد داشته

 :ارزیابی بلوغ فناوری اطالعات در معماری سازمانی در دو بعد صورت می گیرد

 : بعد اول  -1

 ی مدیریت فناوری اطالعات بانکارزیاب

نوان بانک است که به عتوصیف صحیحی از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطالعات که این ارزیابی 

مورد استفاده قرار  فناوری اطالعاتبانک در حوزه ری صحیح و مناسب جهت تهیه و تدوین وضع مطلوب ابزا

با انجام میان وضع فعل و وضع مطلوب بانک ارائه تحلیل شکاف می گیرد و  با استفاده از آن نسبت به 

 .اقدام می گردد  بندی فرآیند گذار  الویت

 :بعد دوم  -2

 بانک ناوری اطالعاتارزیابی بلوغ ف های فعالیت

از وضع  فرآیند گذارتهیه ترسیم وضع مطلوب و بانک با ارزیابی مدیریت فناوری اطالعات که فعالیت های 

 .فعلی به وضع مطلوب بانک صورت می گیرد 
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   12 :صفحه                                                        در حوزه بانکی  آشنایی با مفهوم حاکمیت فناوری اطالعات 

 تهیه شده است و کپی برداری و نقل قول از این چکیده  بدون اجازه منع قانونی دارد  ر سـبـزفـکـ چکیده توسط وبسایت  نای

   Wمتدولوژی 

وب معماری جهت مدل سازی و شناسایی فرآیندهای کسب و کار بانک و همچنین برای ارزیابی وضع وجود و تدوین مطل

 .می شود  استفاده Wاز متدلوژی کسب و کار بانک از 

 .در تصویر زیر ساختار این متدولوژی نمایش داده می شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 : آیتم های نه گانه این متدولوژی به شرح ذیل است  

 شناسایی و تعیین واحدها و نقش سازمانی آنها -1

 شناسایی و مدلسازی وظایف هر نقش سازمانی -2

 تشکیل زنجیره فرآیندی -3

 تشکیل کارگروه های فرآیندی -4

 ارائه مدل فرآیندی وضع موجود -5

 تحلیل مدل فرآیند موحود و انتخاب فرآیند کاندیدا -6

 بهبود فرآیندهای کاندیدا -7

 مهندسی مجدد فرآین کاندیدا و طراحی فرآیندهای جدید -8
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   13 :صفحه                                                        در حوزه بانکی  آشنایی با مفهوم حاکمیت فناوری اطالعات 

 تهیه شده است و کپی برداری و نقل قول از این چکیده  بدون اجازه منع قانونی دارد  ر سـبـزفـکـ چکیده توسط وبسایت  نای

 ارائه مدلهای فرآیند مطلوب -9

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

و یکی از مفاهیم اساسی مطرح شده در حوزه در بانک به عنوان یک راهکار استراتژیک را می توان ری اطالعات حاکمیت فناو

در رسیدن به اهداف و راهبردهای سازمان و همچنین یک که هیات مدیره و مدیر عامل را دانست بانک  فناوری اطالعات

ارائه روشی جهت استفاده از با سازی حاکمیت فناوری اطالعات  در راستای اجرا و پیادهو  حوزه کلیدی در خلق ارزش افزوده

 .یاری می نماید ، بانک  های معماری سازمانی ، در پروژه های حاکمیت فناوری اطالعات در قالب یک مجموعه یکپارچه چارچوب

ت اان یکی از وظایف هیعنوه ای از حاکمیت سازمانی و بشاخه،  اکمیت فناوری اطالعاتدر یک دید کلی می توان گفت که ح

که در راستای نیل به ماموریت و اهداف کالن سازمان و افزایش  باشد، مدیرعامل و مدیر ارشد فناوری اطالعات میه مدیر

فناوری  ، راهبرد و اهداف انداز، نسبت به تدوین چشم مندی مشتریان ارزش افزوده با رویکرد باالبردن سطح رضایت

 و آنرا  احتمام ورزیده ا و تکنولوژی فناوری اطالعاته ، داده ، مدیریت فرآیندها ع فناوری اطالعات، مدیریت مناب اطالعات

 . دهدفناوری اطالعات را انجام می ، ارزیابی و بهبود مستمر نظارتنموده و  رهبری

 

 

 

 

 

 منابع و پیوند ها

 91تیر-65شماره -جله تجارت الکترونیک و رایانهم

 علی چنگیزی  -  فناوری اطالعات و معماری سازمانی حاکمیتگزارش سمینار

(D.R.GuldentopsV.Grembergen , 2004 ) 

http://www.jobportal.ir/s3/Default.aspx?ID=9_2_9949_1_2616 
 بتول ذاکری – ای بر راهبری فناوری اطالعات مقدمه

 اللهی اکبر نبی - ری اطالعاتراهنمای کتاب های فارسی منتشره در زمینه مدیریت و راهبری خدمات فناو
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