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 چکیده :

 
اين مقاله با هدف معرفي راهبري فناوري اطالعات و داليل اهمیت آن و آشنننايي با 

آن تهیه شده است تا مديران را در جهت به کارگیري راهبري   سازي  چگونگي پیاده
هیئت مديره و مديران اجرايي نیاز دارند که فناوري اطالعات در سازمانها ياري کند.

ازمان ستراتژيها و هدفهاي سازمان،اس ITدهند،  را افزايش IT ظارت روينمديريت و
بال مي  به ع     را دن ناوري اطالعات  پذير    کند از اينرو راهبري ف نا نوان بخش جدايي 

سازمان در نظر گرفته مي   کل توصیفي  با ،اطالعات فناوري معماريشود.  مديريت 
 پیچیدگي  ش کاه رد سعي  سازمان  اطالعات فناوري هاي کارکرد از جامع و نگر

ستفاد  سخ  رد هيدباز شافزاي و فناوري اين از ها  اهداف به نیل و ها ينیازمند به پا
 براي مدل کارآمدترين عنوان به نیز کوبیت چارچوب يگرد سوي  از .دارد سازماني 
 شپاي سازي،  هدپیا توسعه،  براي اطالعات فناوري حاکمیت ممیزي و سازي  ه دپیا
پژوهشننگران با رويکردي جامع  .اسننت اطالعات مطرح     فناوري يريتمد دبهبو و

وسنننازگار با سنننازمان اتکا ، مدل پارادايمي معماري فناوري اطالعات مبتني بر             
یت  چارج  یاد ارا ه          2019وب کوي يه پردازي داده بن فاده از روظ نظر با اسنننت را 
با اسنتفاده از شنیوه هاي سنتفاده از شنیوه هاي سنند       جمع آوري اطالعات ،کنند.

صاحب    شاهده وم صاحب نظران اين  طه هاي باز و عمیق از کاوي، م ريق خبرگان و 
وتحلیل داده ها با اسنننتفاده از نرف افزار       حوزه در سنننازمان مورد مطالعه وتهزيه     

MAXQDA انهاف مي دهند  . 
 معماري فناوري اطالعات –کويیت  –: فناوري اطالعات کلیدی واژه های 

 

 

 



 

 مقدمه 

ست که       شده ا سعي بر آن  سازمانها براي نظارت و     در اين مقاله  شود و داليل نیاز به آن در  رهبري فناوري اطالعات معرفي 

سازمانها نیاز دارند که به سمت فرايندگرايي حرکت کنند و آنچه که  سرپرستي فعالیتهاي مرتبط با فناوري اطالعات شرح داده شود.

اطالعات اسننت. فناوري اطالعات سننتون فقرات مهمي براي   کند فناوريبه سننازمانها در اين راه کمك کرده، آنها را پشننتیباني مي 

ست         سازمانها الزف ا شود و همینطور براي ايهاد يکپارچگي و بهبود در  سازمانها وارد  ست. براي اينکه فناوري اطالعات در  فرايندها ا

یاده      ناوري اطالعات پ ظارت روي آن ، راهبري ف مل راهب   سنننازي شنننود. براي کنترل و ن کا ناوري اطالعات از   براي اجراي  ري ف

ستانداردهاي مانند   شود ومدل پارادايمي معماري فناوري اطالعات مبتني برچارچوب کوبیت    COBIT 1ا ستفاده مي  در اين   2019ا

 مقاله شرح داده مي شود.

کنند و توجه مديران روي فرايندهاي شرکت متمرکز شده است، در نتیهه فناوري سازمانها به سمت فرايندگرايي حرکت مي

اطالعات، يك عامل توانمند براي اين اطالعات است. سازمانها براي افزايش يکپارچگي و استاندارد کردن فرايندها، افزايش سرعت 

مکرر تهارت به فناوري اطالعات نیازمندند. فناوري اطالعات به فرايندگرا بودن سازمان کمك روند جهاني شدن، بازسازي و تغییرات 

 :د ازعبارتن چهار فرايندکنند. کند. در اين مسیر چهار فرايند و شش اصل مربوط به فناوري اطالعات ، سازمان را پشتیباني ميمي

 ، …افزاري و هاي نرفي اطالعات، تکنولوژيهاي وب، بستهفناورقابلیتهاي متداول  توانایی ایجاد تغییرات سازمانی: –

 ، …سپاري و سفارشي کردن، درون سپاري، برون حل برای الزامات استراتژیک:ارائه راه –

 ، …اي متمرکزوهاي دادهوجود پايگاه باشند:ای کارآمد میاطمینان یافتن از خدمات زیر ساختی که از نظر هزینه –

 به کارگیري دانشهاي تخصصي. های فکری:مایهمدیریت سر –

 شش اصل فناوري اطالعات که براي عملکرد مؤثر چهار فرايند ياد شده مهم هستند عبارتند از:

 کند که زير ساخت چگونه ايهاد و نگهداري خواهد شد.مشخص مي IT معماري طراحی معماری: –

 شود.حلهايي که باعث افزايش هم افزايي ميراهحلهاي کاربردي پويا و شامل مديريت راه مدیریت برنامه: –

واحدهاي فناوري اطالعات مسئول مذاکره و مديريت قراردادهاي بسته شده با واحدهاي تهاري  مدیریت قراردادها و منابع: –

 داخلي و قراردادهاي خارجي هستند.

اي فرايندگرا شدن به مکانیزمهايي براي شناسايي، تحلیل، ذخیره و ارتباط برقرار کردن شرکتها بر تحلیل و طراحی فرایند: –

 فرايندهاي تهاري نیاز دارند.

 افزاري جديد.حلهاي نرفسازي راهبراي بهبود مستمر فرايندها و پیاده مدیریت تغییر: –

                                                           
1 - Control Objectives for Information & related Technology 



 

 ي اطالعات با مهارتهاي مورد نیازمتخصصین فناور تن از وجوداطمینان ياف توسعه منابع انسانی ماهر در فناوری اطالعات: –

در به کارگیري فناوري اطالعات داشتند و نیز با توجه به نیاز آنها براي به  IT ازمانهايناي که سچیدهننبا توجه به ساختارهاي پی

بودن سازمانها و همچنین براي  گراترتفاده از استانداردهايي جامع و پیوسته براي فرايندننید يعني اسنکارگیري استانداردهاي جد

م با توجه به نیاز به تخصصهاي سیستمهاي اطالعاتي و آموزظ کارکنان، نیاز به ندها و هنايهاد هماهنگي و يکپارچگي بین فراين

 شد که به اين منننظور راهبري فناوري اطالعاتات در سازمننان احساس ميناوري اطالعننکنترل و نظارت اقدامات مربوط به فن

 معرفي شد.

ناپذير ات يك بخش جداييننري فناوري اطالعنننرايي است. راهبن( مسئولیت هیئت مديره اجITGراهبري فناوري اطالعات )

ل شود که فناوري اطالعات سازمان، ننن؛ تا اطمینان حاص دها استنمديريت سازمان، شامل راهبري و سازماندهي ساختارها و فراين

هاي منفي مديران از به کارگیري اين فناوري، شامل از تهربهدهد يا نه؟.کند و توسعه ميرا پشتیباني مي هدفها و استراتژي سازمان

بین رفتن اعتبار، تأخیر در ارا ه خدمات، عدف کارايي فرايندهاي اصلي فناوري اطالعات سازمان و شکست اولیه آن، سازمان را برآن 

 دا کرد و درنیت پینات اهمنکار گیرند و بنا به اين داليل بود که راهبري فناوري اطالعات را به ناوري اطالعنري فننداشت که راهب

 .سازمانها به کار گرفته شد

 شود:راهبري فناوري اطالعات براي اطمینان يافتن از دستیابي عملکرد فناوري اطالعات به هدفهاي زير به کار گرفته مي

 سازمان و تحقق مزاياي وعده داده شده. هماهنگي فناوري اطالعات با –

 به کارگیري فناوري اطالعات براي توانمند کردن سازمان براي استفاده از فرصتها و حداکثر کردن مزايا. –

 اي مؤثر.به کارگیري منابع مربوط به فناوري اطالعات به گونه –

 مديريت مناسب ريسکهاي مرتبط با فناوري اطالعات. –

دهي سرپرستان به مديران و مديران به مديران اجرايي و آنها نیز به هاي مختلف، با گزارظاطالعات معموال در اليهراهبري فناوري 

ارهاي الزف با تأيید مديريت انهاف نورکندامات و دستنها اقنع آننکنند و در جهت رفها را مشخص مينديره، انحراف از هدفنهیئت م

توانند در نمايش داده شده است و مي 1ي مرتبط با فناوري اطالعات از ديد راهبري آنها در شکل شود. تعامالت هدفها و فعالیتهامي

 هاي مختلف در سراسر سازمان به کار برده شوند.اليه

 چرا راهبری فناوری اطالعات اهمیت دارد؟

دهد، منطبق ه که در واقعیت رخ ميعلت اينکه راهبري فناوري اطالعات بسیار اهمیت دارد اين است که اغلب، انتظارات با آنچ

 :نیستند، در نتیهه مديريت روي موارد زير بايد انهاف شود



 

 به کارگیري امکانات فناوري اطالعات با کیفیت مناسب و به موقع و با بودجه مناسب. –

 کنترل و استفاده از فناوري اطالعات براي بازگشت ارزشهاي تهاري. –

 شوندوري و کارايي در حالي که ريسکهاي فناوري اطالعات هم کنترل ميي افزايش بهرهبرابه کارگیري فناوري اطالعات  –

 یر راهبری فناوری اطالعات هستند؟چه کسانی در سازمان درگ

مسننئولیت راهبري فناوري اطالعات در سننازمانها در درجه اول به عهده مديران اجرايي و هیأت مديره اسننت و سننپ  مديران 

شتیباني از اجرا و پیاده     عامل بايد  سازماني را براي پ ستراتژي فناوري اطالعات، تهیه کنند و مديران اطالعات    ساختارهاي  سازي ا

 د.هاي مشابه نیز درگیر هستنهاي راهبري فناوري اطالعات و ساير کمیتهبراي ايهاد پلي بین فناوري اطالعات و تهارت و نیز کمیته

 دهد؟لیتهایی را پوشش میراهبری فناوری اطالعات چه فعا

 .رد راهبري روي پنج سطح اصلي در سازمان تمرکز دا

 دو مورد از پنج سطح اصلي خروجي هستند که عبارتند از:

ان از سازي مخارج و ايهاد ارزظ فناوري اطالعات. منظور از انتقال ارزظ اعتباري است که سازمتمرکز روي بهینه انتقال ارزش: –

 کند.اطالعات کسب مي به کارگیري فناوري

هاي مربوط به فناوري اطالعات، بهبود اشتباهها و عدف انطباقها و پیوستگي و دواف عملیات و حفاظت از دارايي مدیریت ریسک: –

 استمرار آنها.

 د از:سه مورد از پنج سطح اصلي، محرکهايي هستند که براي دستیابي به خروجیها الزمندکه عبارتن

 حلهاي تهاري.با تمرکز روي هماهنگي استراتژي فناوري اطالعات با راه ستراتژی:تعیین و تنظیم ا –

 بهبود دانش و زيرساختهاي فناوري. مدیریت منابع: –

 شود( و نظارت بر خدمات فناوري اطالعات.پیگیري خروجي پروژه )آنچه که تحويل داده مي ارزیابی و سنجش عملکرد: –

 تواند به خوبي مديريت شود.وجود عامل ارزيابي و سنهش عملکرد نمي از چهار عامل اول، بدون هیچ يك

سازي راهبري فناوري اطالعات، براي اينکه مشخص شود پ  از معرفي راهبري فناوري اطالعات به سازمان، براي شروع اجرا و پیاده

گیرد، روظ مؤثري ل ياد شده را در نظر ميتفاده از چك لیستهاي مربوطه که پنج عامنتي قرار دارد، اسنان در چه وضعیننکه سازم

 است.

وجود دارد که از میان  Turnbullو COBIT,Cadbury براي اجراي کامل راهبري فناوري اطالعات، استانداردهاي مختلفي مثل:      

براي کنترل  ه شده است و به گونه بین المللي به عنوان يك مدل خوبنتهی IT Governance هننکه توسط مؤسس COBIT ها،نآن

 .تسازي و ممیزي راهبري فناوري اطالعات انتخاب شده اس و ريسکهاي مرتبط پذيرفته شده و براي پیاده IT اطالعات،



 

 

 اطالعات فناوری حسابرسی

 COBITرویکرد  با

 COBITست  چارچوبي سب  صاحبان  اختیار در را ابزارهايي که ا سئولیتهاي  راحتي   به که دهد مي قرار کار و ک  در خود م

وکار و مديران اين چارچوب زبان مشننترکي براي برقراري ارتباط میان مديران کسننب .دهند انهاف را اطالعات فناوري کنترل زمینه

دهد تا اهداف عملیاتي  فناوري اطالعات براي رسیدن به درک مشترک از مقاصد و اهداف يکديگر ايهاد مي نمايد و اين امکان را مي   

شوند. راهبري موثر و کار آمد بر حوزه      نظاف حاکمیتي و مد سايي  شنا سازمان  ت ر موفقیاطالعات و فناوري نقش حیاتي د يريتي در 

 .يك کسب و کار دارد

 COBITتاریخچه 

 IT GovernanceGovernance institiute ) آمريکا اطالعات فناوري بر نظارت انهمن وسیله به 1996 سال در بار اولین براي     

institiute institiute)  اي از اهداف کنترلي بود تا جامعه حسابرسي ماليهدف اصلي آن تنظیم مهموعه .گرفت قرار بررسي مورد 

(financial audit community) هاي مبتني بربتوانند در محیط IT  .اثرگذارتر باشند  ISACA تر آن را در سال  ي دوف و جامعنسخه

مديريتي را نیز شامل  (Guidelines) هايمنتشر شد که حتي رهنمون COBIT ي سوفنسخه 2000منتشر کرد. در سال  1998

 هاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطاتندارد استرالیا براي مديريت سازمانابا ناف است AS8015 شود. پیدايش استانداردمي

(Australian Standard for Corporate Governance of Information and Communication Technology)  و  2005در سال

هاي جامع در خصوص مديريت فناوري گواه اين امر بود که نیاز به رهنمون ISO/IEC DIS 29382 المللي مانند استانداردهاي بین

 4,1و  4ي نسخه هاي مربوطه را دراجزا و چارچوب ISACAامري اجتناب ناپذير است. به همین دلیل،  (ICT) اطالعات و ارتباطات

 .منتشر شدند قرار داد 2007و  2005هاي که به ترتیب در سال

 1996که در سال  COBIT ي( منتشر شد. هر چند اولین نسخه5ي چارچوب کوبیت )يعني نسخه آخرين نسخه 2012در سال 

بر  (Information Governance) ي نهايي آن بر روي تاثیر حکمراني اطالعاتمنتشر شد بر روي حسابرسي تمرکز داشت، نسخه

 موفقیت تهارت تاکید دارد.

 COBIT 5 که به عنوان آخرين نسخه اين چارچوب منتشر شده، تحولي درنسخه قبلي آن يعني  COBIT چارچوب 2019نسخه ي 

ست. فارغ از به روزرساني هاي اثرگذار مرتبط با اطالعات و فناوري در سازمانها به آن اضافه شده اايهاد کرده است و آخرين پیشرفت



 

حاال منابع اجرايي، بینش هاي و راهنماي کاربردي و فرصت هاي آموزشي جامع جديدي را ارا ه مي کند.  COBITاين چارچوب، 

 .اين نسخه امکان راهبري فناوري اطالعات را فارغ از بعد جغرافیايي براي کسب و کارها فراهم مي آورد

 

 محتوای کوبیت

کیفیت، کنترل و قابلیت اطمینان سیستم هاي اطالعاتي را در يك سازمان تضمین مي کند که يکي از  COBITبه طور کلي، 

 .مهمترين جنبه هر تهارت مدرن است

براي تههیز آنها به يك الگوي براي ارزشمند ساختن  IT در سطح جهاني توسط کلیه مديران فرايندهاي تهاري COBITامروزه، 

تي نندرس COBIT مورد استفاده قرار مي گیرد. مدل کنترل IT هتر مديريت ريسك مرتبط با فرآيندهايسازمان، و شیوه هاي ب

 .سیستم اطالعات را تضمین مي کند

 :است IT اصل کلي براي مديريت 5داراي  COBIT چهارچوب

 تامین نیازهاي ذينفعان .1

 (end to end) پوشش دادن کل سازمان يا کسب و کار .2

 وب واحدبه کارگیري يك چارچ .3

 نگر استفاده از يك رويکرد کلي .4

 Management) از مديريت (Governance) جداسازي حاکمیت .5

 

ترين سطح، وظايف و ها و وظايف است. پايینها، فرآيندها، فعالیتسطح دارد. اين سطوح شامل حوزه 3چارچوب کوبیت، 

ازند. در اليه باالتر، فرآيندها به عنوان ناندازه گیري مورد نیشود که براي دستیابي به نتايج قابل هايي را شامل ميفعالیت

طح نیز مهموعه فرآيندها در يك حوزه جمع آوري نناالترين سنوند. در بنشها و وظايف تعريف ميالیتناي از فعمهموعه

ها يك چرخه عمر لیتاند. بهتر است اين نکته را نیز بدانید که اکثر وظايف به شکل گسسته هستند، در حالي که فعاشده

.دارند  

 



 

توانیم بگويیم چارچوبمي  COBIT هاي مبتني برشود تمامي فرآيندها و پروژهباعث مي  IT  به طور مداوف در اين چرخه

هاي کاربردي، شود. در اين چارچوب، منابع شامل برنامهقرار گیرند. به اين ترتیب سازمان شما به بلوغ خود نزديك مي

.زيرساخت و نیروي انساني است که بايد فرآيندها براساس اين منابع طراحي و پیاده سازي شونداطالعات،   

BMS   دهد، ابزاري مفید و کارآمد براي ضبط، تهزيه و تحلیل و بهینه سازي مداوف فرآيندهاي کسب و کارتان ارا ه ميراهبران. 

 BMS حلیل و بهینه سازي مداوف فرآيندهاي کسب و کارتان ارا ه راهبران، ابزاري مفید و کارآمد براي ضبط، تهزيه و ت

.دهدمي  

ها را به شکل تايید شده براي مديريت و کنترل منابع اطالعاتي و فناوري اطالعات ايهاد سیستم کوبیت معموال فعالیت

. طراحي شده است گروه 3کند. اين سیستم برايمي  

 گروه اول: مدیران

COBIT ها در شرايط غیرقابل پیش بیني تعادل هاي سرمايه گذاري و کنترل آنکه بین ريسك کندبه مديران کمك مي

 .برقرار کنند

 گروه دوم: کاربران

COBIT کند که از امنیت وکنترل خدماتبه کاربران کمك مي  IT هاي داخلي و ساير افراد، ارا ه شده به وسیله گروه

 .کامال مطمئن باشند

 گروه سوم: ممیزان

هاي ها در مورد کنترلکند که ارا ه نظرات، عقايد وهمچنین مستند کردن آنبه ممیزان کمك مي COBIT سیستم

 .داخلي فناوري اطالعات براي اطالع و آگاهي مديران، کامال موثر باشد

ها را از فوايد کار باگروه در سازمان معرفي و آن 3سیستم کوبیت را بايد به اين   COBIT آگاه کنیم. 

 

ذیرش کوبیت چیست؟دالیل پ  

را بپذيرد؟ در اين بخش داليلي که مديران و تصمیم گیرندگان را به پذيرظ کوبیت  COBIT اما چرا يك سازمان بايد

 :کنیم. اين داليل عبارتند ازکند، بررسي ميتشويق مي

 الزف است مديران بر منابع سازمان نظارت داشته باشند. 

 اند، مديران را به استفاده ازها تهربه کردهشرکتها و انواع مشکالتي که ساير سازمان COBIT کندترغیب مي. 

 کندبا کنترل منابع فناوري اطالعات، هزينه کل ارا ه خدمات کاهش پیدا مي. 

 توانند ممیزيهاي يکپارچه و سراسري خود را بهبود دهندها با استفاده از کوبیت ميسازمان. 

. 



 

 سیستم COBIT دهدمديران را نسبت به برآورده نشدن اهداف تهاري کاهش مي نگراني و بي اعتمادي. 

 با به کارگیري چارچوب COBITکند، ارتباط میان مديران، کاربران و ممیزان بهبود پیدا مي. 

 به وسیله COBIT توانید مطمئن باشید که اهداف سازمان با قوانین کاربردي و قابل اجرا کامال هماهنگ و منطبق مي

 .است

  ها و خطرات مرتبط با فناوري اطالعات و همچنین ارزيابي و کنترل کوبیت چارچوبي را براي شناسايي ريسكسیستم

 .کندها ارا ه ميآن

 

 

 را در سازمان اجرا کنیم؟ COBIT چگونه

آشنايي پیدا در سازمان، ابتدا مسئوالن بايد با آن  COBIT به آموزظ احتیاج دارد. پ  از معرفي COBIT پذيرظ و اجراي موفق

کرده و آن را بپذيرند. پ  از پذيرظ، الزف است کوبیت فناوري اطالعات در اساسنامه و خط مشي سازمان به عنوان يك مدل مناسب 

 :ها عبارتند ازها ارزيابي ريسك و برنامه ريزي ممیزي انهاف شود. اين فرفو سودمند مشخص شود. سپ  از طريق فرف

 :های پیش ممیزیفرم فعالیت

هاي ممیزي مرتبط با فرآيند فناوري اطالعات در حوزه پیش کند آيا فعالیتاين فرف به وسیله تیم ممیزي تکمیل شده و مشخص مي

 گیرد يا خیر؟از ممیزي قرار مي

 :فرم خالصه گزارش بخش

دهد. اين فرف مورد توجه قرار مياين فرف فرآيندهاي مربوط به فناوري اطالعات را که اهمیت زيادي هم دارند، شناسايي کرده و 

 .شودها تکمیل ميتوسط مديران بخش

 :فرم ارزیابی ریسک

کند. اين فرف به تیم ممیزي در شناسايي فرآيندهاي مربوط به فناوري اطالعات، در جايي که احتمال ريسك وجود دارد، کمك مي

 .شودتکمیل ميفرف ارزيابي ريسك توسط تیم ممیزي يا مديران و يا به طور مشترک 

 :های پیش ممیزیفرم فعالیت



 

، بر گیرد يا خیرهاي ممیزي مرتبط با فرآيند فناوري اطالعات در حوزه پیش از ممیزي قرار ميشناسايي اين موضوع که آيا فعالیت

 .شودهاي پیش ممیزي، توسط تیم ممیزي تکمیل ميها است. فرف فعالیتعهده اين دسته از فرف

 :سئولهای مفرم گروه

دهند و همچنین گیرد که هر فرآيند مربوط به فناوري اطالعات را انهاف ميها براي شناسايي افرادي مورد استفاده قرار مياين فرف

هاي مسئول، توسط تیم ممیزي با مشارکت مديران بخش ممیزي تکمیل افرادي که مسئول نهايي هر فرآيند هستند. فرف گروه

 .شودمي

 

 استفاده کینم  COBITچه  خاب کنیم ازاکنون بايد انت



 

 

 

 COBOT   2019مراحل انهاف 

 در نظر گرفته شده است؟ COBIT ي جديدهايي به صورت گسترده در نسخهچه حوزه

  و به روزرساني فعالیت هايي مانند امنیت سايبري و  -حیاتي براي يك سازمان-پوشش تمامي داده ها، پروژه ها و قوانین

عالوه ي پیوندهاي بروز رساني شده براي تماف استانداردها، دستور العملها، مقررات و به روشها اين حريم شخصي، به 



 

هنوز هم چارچوب اصلي تماف فعالیتهاي مربوط به راهبري فناوري اطالعات  COBIT واقعیت را به وجود آورده است که

 .در سازمان ها است

  از” متن باز“يك مدل COBIT 2019   که به جامعه راهبري در سطح دنیا اين امکان را مي دهد تا با تکامل اقتباس شده

و يکپارچه سازي آن در چارچوب هسته ي موجود و محصوالت مشتق شده، در زمان واقعي بازخورد و  COBIT مستمر

را فراهم مي  را بروزرساني کرده و امکان رشد آن COBIT بهبودهاي مورد نیاز را ارا ه کنند. دانش شما به مرور چارچوب

 .آورد، بدون اينکه در آينده ي دور نیاز به اتخاذ يا پیاده سازي راهبري تحت مدل يا چارچوب ديگري احساس شود

 COBIT 2019  بسننیار منعطف تر از نسننخه قبلي شننده اسننت و به شننما اجازه مي دهد تا بر اسنناس نیاز خود سننیسننتم

اساس نیازمندي هاي خود و رويکرد حل مساله بخشي را که بیشترين  حاکمیت را بصورت کامل پیاده سازي نمايید و يا بر

اين اجازه را به شننما مي دهد تا بصننورت کامل سننیسننتم     COBIT 2019 اولويت را دارد عملیاتي نمايید. به بیان ديگر

 .حاکمیت خود را بر اساس نیازمندي ها و اولويت هاي خود ويژه سازي نمايید

 فرصت جديد آموزشي در COBIT 2019    حداکثر بازگشت سرمايه ممکن را خواهد داشت به اين علت که به خاطر ماهیت

بعنوان يك سرمايه ارزظ خود را حفظ  COBIT 2019  اين نسخه دانش شما منسوخ نخواهد شد. به اين ترتیب، آموزظ    

سازد       شرفت را هموار مي  سیرهاي پی سازمانهايي      –کرده و م سنگهاي قیمتي بر تاج تمامي  فناوري و اطالعات به مانند 

ند و کنتهديدات را جستهو مي هستند که ايهاد رشد، ارزظ بیشتر و مزاياي رقابتي و همچنین تقويت در برابر خطرات و    

 .ها يك قابلیت حیاتي استحاکمیت فناوري اطالعات براي اين سازمان

چیزي فراتر از فناوري اطالعات و واحدهاي وظیفه اي آن است. راهبري خوب يك المان حیاتي  COBIT 2019 چارچوب راهبري

اين امکان را به شما مي دهد تا  COBIT 2019 براي موفقیت در تحول کسب و کار و اجرايي کردن استراتژي محسوب مي شود

 .مسیر موفقیت سازمان، شغل و تحصیل خود را ترسیم کنید

کوبیت جايگاه خود را به عنوان يك ابزار طراحي و اسننتقرار نظاف حاکمیت فناوري اطالعات در سننازمان تقويت   در اين نسننخه نیز

،  COBIT چارچوب 2019تغییراتي داشته است. هسته ي مرکزي نسخه ي      5نسبت به نسخه کوبیت     COBIT 2019 .نموده است 

 :ها ارا ه شده اندال راهبري فناوري اطالعات در سازمانمهموعه تغییراتي را داشته که در چهار مستند اصلي براي اعم

 مقدمه و متدولوژي :COBIT 2019 چارچوب

با حفظ چارچوب کلي به روزرسنناني شننده    COBIT داده شننده و اصننول  در اين مسننتند تعريف راهبري فناوري اطالعات بسننط

گانه مديريتي آن پلتفرمي  40و اهداف  COBIT مرکزيمفاهیم جديد معرفي شده و اصطالحات توضیح داده مي شوند. مدل  است. 



 

ستفاده از اندازه گیري هاي بلوغ و            شده و ا ساني  ستم مديريت عملکرد بروزر سی شما فراهم مي آورند؛  ستقرار برنامه راهبري  براي ا

سازد؛ معرفي فاکتورهاي طراحي  ، راهنماي (Focus areas) و نواحي تمرکز (design factors) همچنین قابلیت ها را امکان پذير مي 

 .، خواه براي يك پروژه ي خاص يا اجراي کامل آن ارا ه مي کندCOBIT 2019 کاربردي جديدي براي اتخاذ منعطف

 اهداف مديريت و راهبري :COBIT 2019 چارچوب

سته        صلي از مدل ه شرح مف سخه  شود. در اي    40و اهداف  COBIT اين ن شامل مي  سند هريك از  گانه مديريتي/راهبري آن را  ن 

ستايي بین            سند تبیین کننده نظاف همرا ست. به عبارت ديگر، اين  شده ا شخص  شده و ارتباطات آنها با فرآيندها م صیف  اهداف تو

ست. اطالعات موجود در اين بخش با مبحث فرايند توانمند   فرآيندها، اهداف فرآيندها و اهداف راهبري و مديريت فناوري اطالعات ا

 برابري مي کند 5 سازي در کوبیت

 مي پردازيم : COBIT 2019حاال نمونه از کار در 

 

 بر مبتنی اطالعات فناوری معماری پارادایمی مدل

 2019کوبیت  چارچوب

 مطرح زمان ولط در ها آن تکامل و راحيط بر حاکم هاي دستورالعمل   و اصول  اجزا، متقابل روابط اجزا، ساختار  عنوان به معماري

ست  ست   از اي مهموعه يا بنیادي ساختاري  معماري، چارچور.  ا سعه  براي تواند مي که ساختارها سترده  طیف تو  معماري از اي گ

 يك مختلف عناصننر و ها جنبه که اسننت جامع و يکپارچهماني ، با رويکردي .معماري سنناز.گیرد قرار اسننتفاده مورد مختلف هاي

ستم   ( سازمان  سي  نگاه با را )سی ستندات،  مهموعه شامل؛  و کرده تحلیل و تفکیك مهند ستانداردها  ها، مدل م  اجرايي اقدامات و ا

 به و شده  اجرا تکرار پذير چرخه يك قالب در که است  اطالعات فناوري محوريت با مطلوب وضعیت  به موجود وضعیت  از تحول براي

 تسريع  را سازمان  در معماري سازي  پیاده سازماني،  معماري چارچوب يك از استفاده . شود  مي روزرساني  به و توسعه  مداوف، صورت 

سهیل  و شش  و ت ضمین  را شده  احيطر  هاي حل راه حداکثري پو صل  مینانطا و کرده ت  کلیه ،منتخب معماري که کند مي حا

سب  نیازهاي سخگو خواهد بود    را آينده در وکاري ک ستاوردهاي  و مزايا بنابراين،پا ساس  بر سازماني  معماري د صل  دو ا  محوري ا

 .خورد مي رقم " يکپارچه صورت به سازمان عناصر و جوانب همه مهندسي" و " اجرا و سازي پیاده بر طراحي و ريزي برنامه تقدف"

 اطالعنات   فنناوري  معمناري  و )خندمات  فرآينند،  سناختار، ( وکنار  کسنب  معمناري معمناري سنازماني اينران  شنامل دو بخنش :      

 معمناري  اسنان  بنر  پنژوهش  اينن  منتخنب   معمناري انتشنار يافتنه اسنت . بنه اينن ترتینب        امنیت ،شبکه افزارها، نرف ،اطال عات(



 

از الگنو هناي موجنود در حنوزه حاکمینت       .اسنت  شنده  گرفتنه  نظنر  دراطالعنات   فنناوري  معمناري  رويکنرد  بنا  و اينران  سنازماني 

دي فننناوري اطالعننات،  اسننتفاده منني شننود ، تننا مننديران بننراي طراحنني برنامننه راهبننر     COBITفننناوري اطالعننات ، از الگننو  

 و اطالعنات  فنناوري  خندمات  تنداوف  از حصنول  ،اطالعنات  فنناوري  نیناز  منورد  افزارهناي  سنخت  و افزارهنا  ننرف  ،اطالعاتي معماري

 و گینري  میمنتصن  بنه  ابزارهنا  اينن  کمنك  بنا  و داشنته  اختینار  در را خنود  سنازمان  اطالعنات  فناوري هاي سیستم عملکرد کنترل

 بهبنود  و پنايش  سنازي،  پیناده بنراي توسنعه ،    COBITفنناوري اطالعنات بپردازنند. چنارچو ب      بنا منرتبط   هاي گذاري رمايهننس

 در اجرايني  منديران  بنراي  مشنترک  زبناني  آوردن ، فنراهم  آن اساسني  هندف  و اسنت  شنده  ارا نه  اطالعنات  فنناوري  منديريت 

 مي شوداستفاده  2019است. دراين پژوهش از چارچوب کوبیت  آن نتايج و اهداف راستاي

 واسنت   کشنور،  سراسنر  در اي زنهینره  هناي  فروشنگاه  طرينق  از فروشنگاهي  محصنوالت  عرضنه  و تولیند  مأمورينت  با اتکا سازمان

 هناي  شبخن  در تغیینرات  برابنر  در پنذيري  انعطناف  خناص،  نیازمنندي  زيناد،  پیچیندگي  بنزر،،  ابعناد  چنون؛  هنايي  ويژگني  از

 در اطالعنات  فنناوري  منديريت  الينفنك  جنز   نظنارت،  و کنتنرل بنه همنین دلینل     .اسنت  برخنوردار  عملیناتي  تولیندي  و ستادي

سنوال اساسني پنژوهش اينن اسنت کنه مندل پنارادايمي معمناري فنناوري اطالعنات مبتنني              .آيند مني    شنمار  بنه  سنازمان  اينن 

 در سازمان اتکا چگونه خواهد بود ؟ 2019برچارچوب کوبیت 

" معماای و و ااج م فاا ر  "اایو و " صننورت گرفتننه در سننازمان  ، بیننانگر وضننعیت نامناسننب     بررسنني هنناي کتابخانننه اي  

ولاااا"وف "  د ت"اااام مااااموتو معماااای و  "اااایو و ئه "اااایذ " ئب هدتااااد ئ ئبااااه "هااااد   اااا ئ "  ااااه م" اااا   ر اااا  ی     ااااه 

" معماااای و  "اااایو و ئه "اااایذ  ااااه ئ اااا ریر  ئب  وپ د دتااااه باااادرئبو رئر   " اااایر  "معماااای و و ااااج مستاااا   " ئ اااا  

 وپ د دتاااه بااادرئبو رئر   " ااایر معمااا    ااادئو هدئ اااا   "  ئ ماااما  ااایبو دمیت"اااام  2019مب "ااا   دچااای چ       ااا  

 وئ ئبه د دته  ه ش    ئو ئ  قدئب  ئب رئر  هیت   ی  در  ه م و وئقع   )"دصه / م مئن ( وف ر رئ دم 

توجه به شننرايط نیازمندي سننازماني ، يك چارچوب  چارچوب هاي گوناگوني براي معماري سننازماني ارا ه شننده اند .سننازمان ها با 

سازي نمايند      سفارظ  صورت لزوف   شناخت  عالوه بر سازماني،  معماري چارچوب تنظیم. معماري به عنوان پايه انتخاب نموده ودر

ضع  معماري گرفتن نظر در به نیاز سازماني،  معماري اولیه مراحل در سازمان  شت،  سازمان  مطلوب و  و الت محصو  چراکه خواهددا

 ز.ا گردند مشخص و بندي دسته نهايي چارچوب در بايد شوند مي  ايهاد وضع مطلوب   و موجود وضع معماري در که هايي فرآورده

 مسیري  ارا ه تر، سريع  و بهتر گیري تصمیم  به کمك پیچیدگي، مديريت به توان مي سازماني  معماري از استفاده  داليل ترين مهم

سب  تنظیم براي صوالت  سبد  مديريت آينده، تغییرات با وکار ک سب  بودجه بندي اولويت و اطالعات فناوري مح  فناوري و وکار ک

 کرد اشاره اطالعات



 

 چنارچوبي  عننوان  بنه  کوبینت  راسنتا،  اينن  درحاکمیت فناوري اطالعنات از منواردي اسنت  کنه در سنازمانها بايند توجنه شنود .         

 فراوانني  کمنك   هنا  سنازمان  بنه  اطالعنات  فنناوري  منديريت  و حاکمینت  حنوزه  در سنازماني  اهنداف  بنه  دسنتیابي  جهت  ، جامع

 .است 2019. کوبیت به عنوان چارچوب جامع وقابل اعتماد شناخته شده است وآخرين نسخه آن  کند مي

حننوزه اسننتفاده منني  5هنندف فرآيننندي و 40محوراصننلي کننه قننبال شننرح داده شنند  از   5باتوجننه بننه  2019چننارچوب کوبیننت 

 از اسنتفاده  بنا  را اطالعنات  فنناوري  فعالیتهناي  و وکنار  کسنب  کنل  ، 2019 کوبینت  چنارچوب  فرآينندهاي  ترتینب،  اينن  بنه کنند.

 قنرار  پوشنش  تحنت  " محنوري  سننهش " و " محنوري  کنتنرل " ،" گرايني  فرآينند " ،" محنوري  وکنار  کسنب " صنه مشخ چهنار 

  .سازند مي شفاف را ذينفعان انتظارات به پاسخگويي در ها مسئولیت مشارکت میزان و داده

سي  براي يافته نظاف و معتبر هاي راه و ابزار قواعد، از اي مهموعه پژوهش، اين در شف   ها، واقعیت برر ستیابي  و ها مههول ک  به د

 :هاي شیوه  از استفاده  با نیاز مورد هاي داده گردآوري.  است  تفسیري  پژوهش، فلسفي مبناي    :از دعبارتن که است  مسئله  حل راه

 عمیق و )ساختار بدون( باز هاي مصاجه و پژوهشگر میداني مشاهده  ،)معتبر مهالت و کتب متون، مدارک، مرجع، اسناد (کاوي سند 

ست  شده  انهاف )ساختاريافته  نیمه( ضر  پژوهش .ا  سال  شهريورماه  ابتداي از( ساله  يك زماني بازه در و اتکا محدودهسازمان  در حا

شسته   ثمر به ) 1398 سال  مردادماه پايان تا 1397 ست  ن س  MAXQDA افزار نرف کمك به پژوهش هاي داده وتحلیل تهزيه .ا  هخن

 که به شرح مراحل آن مي پردازيم :  .است شده انهاف 2018

 )باز کدگذاری( نخست گام

 »مقوله بندي  «و  »کد گذاري  « دقیق بررسي با مطالعه مورد پديده به مربوط هاي داده مرحله، اين در

 .وبا تعیین مقوالت اين مرحله پايان مي يابد يابد مي پايان مرحله اين مقوالت، و مفاهیم تعیین با و شوند مي 

 )محوری کدگذاری( دوم گام

 مدل کارگیري به با يکديگر با ها آنارتباط  و شده پااليش واقعي هاي داده پرتو در ،قبلي گاف از حاصل هاي مقوله مرحله، اين در

 شود مي انهاف پیامدها و دهاراهبر اصلي، پديده ،)گر مداخله زمینهاي، علي،( شرايطي محور؛ 6 يا بخش 4 شامل پارادايمي

 )گزینشی کدگذاری( سوم گام

 هاي مقوله .گرفت شکل اولیه نظريچارچوب  و يافتند انسهاف ها مقوله گرديد، انتخاب محوري يا اي هسته مقوله مرحله، اين در

 داده ارتباط يکديگر به اي هسته مقوله پیرامون بنیاد داده پارادايمي مدل يك قالب در اند شده اشباع نظري ديدگاه از که حاصله

 .شدند



 

سته  به توجه بادر آخر   سیده  نیز نظري کفايت به که شده  نهايي هاي مقوله بندي د صوير  يا بنیاد داده  پارادايمي مدل اند، ر  ت

 فناوري معماري پارادايمي مدل .گرديد ارا ه MAXQDA افزار نرف  MAX Mapsبخش  خروجي از اسننتفاده با پژوهش تهسننمي

 است  پژوهش نهايي خروجي عنوان به اتکا سازمان در کوبیتچارچوب  بر مبتني اطالعات

صلي  پديده حول ، 2019کوبیت چارچوب و سازماني  اطالعات فناوري معماري فرعي هاي مقوله ترتیب اين به  فناوري معماري ا

 فرآيند يك از درکي يا تبیین که نظريچارچوب  يا پارادايمي مدل اين .گردند مي دهي سازمان  کوبیت چارچوب بر اطالعات متني 

 .است شده آوري جمع پژوهش اين از که است هايي داده درون از برخاسته بنیادي موضوع يك درباره

ستفاده  با 2019 کوبیتچارچوب  بر مبتني اطالعات فناوري معماري پارادايمي مدل طراحي هدف با پژوهشاين   نظريه روظ از ا

شاهده  سندکاوي،  هاي شیوه  به ها داده آوري جمع طريق از و بنیاد داده پردازي شگر  میداني م صاحبه  فرآيند و پژوه  باز هاي م

  .است يرفتهذپ صورت اتکا سازمان در  )ساختاريافته نیمه( عمیقو   )ساختار بدون(

 گیری :نتیجه 

در حالي که دنیاي مندرن بنه محیطني از چنندين فنناوري نوظهنور از جملنه راينانش ابنري، رسنانه هناي اجتمناعي و داده هناي              

بزر، مني پنردازد، اطالعنات و فنناوري اطالعنات بنه راحتني رواج دارد. اينن فنناوري باعنث مني شنود حهنم وسنیعي از بخنش                

شنوند. اينن مینزان موفقینت مشناغل را بناال مني بنرد، امنا در عنین حنال نگرانني             هاي اطالعاتي به راحتي پشنتیباني و منديريت   

هنناي مننديريتي پیچیننده و چننالش برانگیننز را بننراي متخصصننان امنیتنني، رهبننران بنگنناه اقتصننادي و متخصصننان امننور حکننومتي  

 روبنرو شنوند   بنه وجنود مني آورد. مشناغل جديند خواسنتار اينن هسنتند کنه سنناريوهاي پنر ريسنك بهتنر بنا تنوان اطالعناتي                

COBIT  راه حل دقیقي است که مشاغل مدرن درخواست مي کنند  .  

چننارجوب معمنناري سننازماني واجننراي اهننداف فرآيننندي چنارچوب کوبیننت درسننازمان مننورد مطالعننه وحتنني در سنناير  عندف وجود 

اشنناره منني سنازمانهاي دولتنني اذعنان داشننته انند وببننه عنننوان ينك چننالش اساسني در مصنناحبه هاويننك خنال وشننکاف اساسني        

نمودند، از اين رو همگني لنزوف انهناف اينن پنژوهش بنراي دسنتیابي بنه مندل معمناري فنناوري اطالعنات  مبتنني بنر چنارچوب                

کوبیت تاکیند داشنته اند.باتوجنه بنه اينکنه فرآينند گنردآوري وتهزينه وتحلینل داده هنا در روظ نظرينه پنردازي داده بنیناد بنه               

وند، اينن فرآينند تنا منرز کفاينت نظنري مفناهیم ومقنوالت باانهناف مصناحبه هناي            صورت هم زمان وموازي بنا هنم اجنرا مني شن     

 مي يافت . مختلف به شیوه باز وعمیق ادامه
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