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.ديگر ابزار الكترونيكي است كه شامل سخت افزار ، نرم افزار ، پايگاههاي داده ، شبكه و  جنبه تكنولوژيكي يك سيستم اطالعاتي: فناوري اطالعات  -

.   ذخيره ، تحليل و انتشار اطالعات براي هدفي مشخص استازش ، سيستمهايي براي جمع آوري، پرد: سيستمهاي اطالعاتي -
اطالعات رانندگان، اطالعات موقوفات، دريافت و پرداختهاي خزانهاطالعات دارندگان حسابهاي بانكي،اطالعات كاركنان دولت -
سيستمهاي اطالعاتي رسمي -
رسميغيرسيستمهاي اطالعاتي -
  ١مقالهلينك به    -



 .شد مي استفاده تجملي كااليي صورت به ابزار اين از ها سازمان به ها رايانه ورود ابتداي در•
  .شد بدل تخصصي و سازماني هاي فعاليت انجام جهت در ابزارهايي به مرور به•
.است يافته چشمگيري افزايش اطالعات فناوري ابزار به كنندگان مراجعه و كاركنان ها، سازمان وابستگي …و الكترونيكي سالمت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، هروندش الكترونيكي، دولت الكترونيكي، شهر مانند امور همه در متعددي الكترونيكي مفاهيم طرح با•
  .شد خواهند نقصان خوش دست سازماني تعامالت اقسام و انواع ود،ش ايجاد خللي فناوري اين از استفاده روند در يا نشود استفاده ابزار اين از دليل هر به چنانچه امروزه•



ار در دنيا، به علت شكست سازمان ها در كنترل و اداره فعاليت هاي كسب وك• .خود، بررسي هاي بيروني بر شيوه هاي عملكرد آن ها افزايش يافته است
ب امروزه فناوري اطالعات يك عامل تسهيل كننده اصلي در فعاليت هاي كس • .و استفاده از آن يك مزيت سازماني است . وكار سازمان ها است
.  تهديدهاي مربوط به آن، به گونه مؤثري مديريت شوندبه منظور كسب موفقيت، سازمان ها الزم است در استفاده از فرصت ها و •
وزه ضرورتا مسئوالن و سياست گذاران يك سازمان الزم است درك كنند كه امر• . فناوري اطالعات راه يافته است پاسخ گويي و مسئوليت پذيري در ضوابط حاكميت سازماني به داخل حوزه



  .كند مي اشاره سازمان در العاتاط فناوري هدايت به بلكه پردازد؛ نمي سازمان در اطالعات فناوري با مرتبط هاي فعاليت انجام نحوه و تعريف به سازمان در اطالعات فناوري حاكميت واقع در•
ايت فعاليت هاي حاكميت سازماني در نهايت شامل تمام تالش هاي مؤثر براي هد• . و كنترل استفاده از فناوري اطالعات در يك سازمان است
  وCOBIT ها، آن ميان از كه دارد وجود مختلفي استانداردهاي اطالعات، فناوري راهبري كامل اجراي براي .است اهداف گونه اين به دستيابي براي نياز مورد مديريتي ساختارهاي و ها رويه ها، سياست دهي شكل وكار، كسب هاي هدف از ايتحم منظور به اطالعات فناوري راهبردي ريزي برنامه شامل هايي تالش چنين•

ITILندا شده انتخاب اطالعات فناوري راهبري مميزي و سازي پياده براي و پذيرفته جهان در مرتبط مخاطرات و اطالعات پايش براي كارآمد هايي مدل عنوان به.





.مي باشد مي كند، استفاده بهينه   كار و بكس اهداف به دستيابي راستاي در سازماني منابع از كه كاري جريان ايجاد براي الزم اختيارات و كاري جريان گيري، تصميم اجازه سازماني، ساختارهاي تعريف شامل حاكميت، فرآيند•
شوند؟ اتخاذ بايد تصميماتي چه•
كنند؟ اتخاذ را تصميمات اين بايد كساني چه•
مي شوند؟ كنترل و اتخاذ چگونه تصميمات اين•

حق انحصاري دولت براي نظارت بر يك قلمروي ارضي معين است  ) Sovereignty:به انگليسي(حاكميت 
×اين معني مد نظر در اين جلسه نيست . 



CIMA تعريف زير را براي حاكميت سازماني بكار مي برد: ."اهداف قابل تحقق و افزايش سطح مديريت ريسك در سازمان ميشوداعمال فرآيندهاي حاكميتي در يك سازمان، باعث مشخص شدن . شده استتوسط هيات مديره و مديران اجرايي در جهت تحقق اهداف استراتژيك، ارايه حاكميت سازماني مجموعه اي از مسووليتها و روالهاي كاري، مي باشد كه  "



A.Cadbury( ».است اجتماعي و سازماني شخصي، افعمن كردن همتراز سازماني حاكميت هدف .دارد را منابع از موثر استفاده به قتشوي سازماني حاكميت چارچوب .دارد توجه اجتماعي و فردي اهداف بين و ياجتماع و اقتصادي اهداف بين تعادل داشتن نگه به سازماني حاكميت«• , 2000 (
 .مي كند تنظيم را كليدي ذينفعان ديگر و سهامداران مديريت، سازمان، مديره هئيت بين روابط همچنين .مي داند است شده تعيين عملكرد بر نظارت و اهداف آن تحقق و همسوئي براي كه راه هايي و است شده تنظيم شركت براي كه اهدافي طريق از ساختار كننده فراهم انعنو به را سازماني حاكميت آن در كه كرد منتشر را »سازماني حاكميت برايOECD اصول « ١٩٩٩ سال در اقتصادي توسعه و همكاري سازمان•



• را به صورت زير تعريف مي كند: IT  حاكميت٥چارچوب كوبيت 
افزايش ارزش در حين متوازن سازي ريسك در مقابل عايديهدايت و كنترل سازمان، به منظور دستيابي به اهداف سازمان، به وسيلهحاكميت فناوري اطالعات به عنوان ساختاري از ارتباطات و فرآيندها در جهت" IT ."فرآيندهايش تعريف مي شودو

• IT حاكميتITIL در استاندارد به صورت زير تعريف مي شود:
IT كميته هاي مختلفارتباطي است. ساختارها در برگيرندهي مسووليتهايي مانند مديران اجرايي و حاكميت فناوري اطالعات چارچوبي جامع از ساختارها، فرآيندها و سازوكارهاي" ."اطالعات، گفتگوهاي استراتژيك و تسهيم يادگيري استاطالق ميشود. ساز و كارهاي ارتباطي، شامل مشاركت كسب وكار و فناوريهستند. فرآيند به تصميم گيريهاي استراتژيك و پايش



.  اطالعاتي و فناوري اطالعات، ضروري ستنظام هايي است كه اجراي آنها در سازمان براي بهره برداري بهينه از منابع و دارايي هاي و    طراحي ساختار تشكيالت وظايف و مسئوليت ها، فرآيند ها:مديريت فناوري اطالعات •
.مردم، مهارت ها، مسيرهاي شغلي، آموزش، گزارش، مشاوره، صالحيت و غيره: دارايي  هاي انساني .پول نقد، سرمايه گذاري ها، بدهي ها، گردش پول، مطالبات و غيره: دارايي هايي مالي ري و ساختمان ها، كارخانه ، تجهيزات، تعمير و نگهداري ، امنيت ، به كارگي: دارايي هاي فيزيكي پي از جمله محصول، خدمات، و فرآيند بطور رسمي ثبت دانش، حق ك: دارايي هاي مالكيت معنوي.غيره .رايت، يا تعبيه شده در افراد سازمان و سيستم ها .فرآيندها، امور مالي ، سيستم  هاي اطالعاتي و غيرهداده هاي ديجيتالي، اطالعات، و دانش در مورد مشتريان، كارايي : و اطالعاتي ITدارايي هاي  .تامين كنندگان ، واحدهاي كسب وكار، تنطيم كننده ها، رقبا، شبكه شركا و غيره روابط درون سازماني و همچنين روابط، نام تجاري، و شهرت در مشتريان ،: دارايي هاي ارتباطي





رمايه حاكميت هدايت ، سرپرستي و نظارت از طرف ذينفعاني است كه انتظار بازگشت از س• است و براي  ITهيئت مديره مسول اين سرپرستي و نظارت بر منابع . گذاري خود دارند - انتظار دارد كه سيستم هاي الزم را ايجاد و كنترل هاي ضروري را   ITتحقق ان از مديريت  .برقرار سازد
•Weil  وRoss )ر معتقدند كه حاكميت فناوري اطالعات تعيين مي كند چه كسي د) ٢٠٠٤ اي تصميم گير است اما مديريت فناوري اطالعات، فرآيند تصميم گيري و اجرITخصوص  .مي پردازد ITاستفاده كسب و كار از مديريت امور روزمره است و فعاليتهاي اجرايي مديريت فناوري اطالعات به . آنهاست 



.مي كند تمركز است مناسبتر آنها ياجرا براي كسي چه كه اين و اساسي تصميمات شناسايي يرو بر و جداست روزانه تصميم گيريهاي از حاكميت .آنهاست روزانه تفعالي از جزئي نيز بخشي   دقيق تحليل هاي نتيجه آنها از بخشي كه مي كنند اتخاذ تصميم صدها هفته هر در مديران•



Reference:Grembergen, V.W., Haes D.S. & Guldentops, E., ٢٠٠٤. Structures, Processes and 
Relational Mechanisms for IT Governance, In Grembergen, V.W. (Ed.), Strategies for Information 
Technology Governance, Idea Group Publishing.





 : فناوري اطالعات با اهداف و راهبردهاي سازمان  همسويي راهبردي  تعيين و تنظيم استراتژي براي
زي سرمايه گذاري هاي فناوري اطالعات اهداف سازمان را كه حاصل برنامه ري همسويي راهبردي فناوري اطالعات اطمينان حاصل مي كند كه خدمات و  يص منابع همسويي فناوري اطالعات وقتي اتفاق مي افتد كه مديريت فناوري اطالعات تخص. كسب و كار است، همراهي و پشتيباني مي كند راهبردي ه اين همسويي فقط زماني امكان پذير است ك. فناوري اطالعات را هماهنگ و در راستاي برنامه هاي راهبردي سازمان انجام مي دهد و اجراي پروژه هاي  . سازمان داراي برنامه ريزي راهبردي باشد را به ان واحد فناوري اطالعات در سازمان زماني مي تواند ارزش كار خود را نشان دهد كه پروژه هاي وعده داده شده در مقابل برنامه راهبردي سازم :ايجاد و ارائه و انتقال ارزش• ك از جمله مواردي است كه به اين حوزه كم... استانداردسازي كاربردها و خدمات، موثر كردن پيشخوان خدمت، قراردادهاي توافق بر سطح خدمات استفاده از نظام هاي مديريت پروژه، مديريت تغيير، . اطالعات و بازگشت سرمايه هاي صرف شده در اين حوزه بايد مديريت و ارزيابي شود براي ارائه ارزش، هزينه ها و سرمايه گذاري هاي فناوري.موقع و در محدوده بودجه پيش بيني شده كامل كند، و انتظارات كاربر را برآورده نمايد .مي كند ك بنابراين مديريت ريس. با توجه به وابستگي زياد سازمان ها به فناوري اطالعات، ريسك هاي فناوري اطالعات ريسك هاي سازمان خواهد بود  :مديريت ريسك• عات و فناوري اطالعات ريسك هاي مختلفي مانند شكست پروژه ها، قطع خدمات، خرابكاري در اطال. فناوري اطالعات از اهميت بااليي برخوردار است قع موجب تشخيص به موقع اين ريسك ها، و كنترل و اقدام به مو. هزينه، كاهش درآمد، مشتري ناراضي و عدم انطباق با قوانين و مقررات منجر بشوداين ريسك ها مي تواند به دوباره كاري هاي پرهزينه، افزايش زمان و . دارد... داده ها، تعريف ضعيف نيازها و محدوده پروژه ها، ريسك هاي امنيتي، .كاهش اين ريسك ها خواهد شد
شامل  منابع فناوري اطالعات. با افزايش سرمايه گذاري در فناوري اطالعات مديريت صحيح منابع فناوري اطالعات اهميت خاصي پيدا كرده است: مديريت منابع• . تاس كاربردها، اطالعات، زيرساخت ها، و افراد است كه در سال هاي اخير ارتباطات با كاربران و تأمين كنندگان نيز به اين فهرست افزوده شده ديريت مجوّز ، مديريت پيكربندي، م)نگهداري و كنترل موجودي دارايي ها(مديريت اين منابع مستلزم انجام وظايف مختلفي مانند مديريت دارايي ها  .مي باشد... نرم افزارها، مديريت مالي و قيمت تمام شده دارايي ها، مديريت كاركنان، مديريت پروژه هاو
يين عت اندازه گيري عملكرد نشان مي دهد واحد فناوري اطالعات تا چه حد به اهداف تعيين شده دست يافته است و موارد پايين تر از حد انتظار را:  ارزيابي و سنجش عملكرد• واحدفناوري  براي دستيابي به اهداف، كسب و كار مي بايست براي. اندازه گيري عملكرد، بهبود مداوم و مستمر سازمان را امكان پذير مي كند. مي كند ل اهداف به منظور پشتيباني از چشم انداز، ماموريت، اهداف و برنامه هاي سازمان، اين برنامه بايد شام. اطالعات برنامه مديريت عملكرد تهيه كند .  باشد... راهبردي، مالي، كيفي، عملياتي و موثر بودن خدمات فناوري اطالعات، 



:موارد زير را مي توان جزو داليل اهميت بحث  در زمينه حاكميت فناوري اطالعات دانست
حاكميت خوب فناوري اطالعات، بازگشت سرما يه ي بيشتريا خدمات بهتر را تضمين مي كند؛. ١
سرمايه گذاري در زمينه فناوري اطالعات در حال افزايش است و  فناوري اطالعات فراگير شده است؛. ٢
يادگيري سازمان در مورد ارزش فناوري اطالعات، حياتي است؛. ٤
موفقيت سرمايه گذاري ها در زمينه فناوري اطالعات تأثيرگذار است؛. ٥
.مديريت ارشد سازمان زمان كافي براي بررسي همه درخواست هاي سرمايه گذاري در زمينه فناوري اطالعات ندارد. ٦



:چالش هاي فناوري اطالعات و ارتباطات•
•  

شدن جهاني–
با سواد تر  جامعه –
اطالعات فراوان–
)ملي و خصوصي( توسعه تروريسم و كاهش امنيت  –
خصوصي و اخالقحريم  –
اصالح مقررات  –
رقابت شديد –
كار غير متمركز  نيروي –
مشتريان آگاه–
نياز به پاسخ سريع–
فناوريها  رشد–



استاندارد هاي مرتبط با حاكميت 
.شوند مي گذاشته اجرا مورد به داخلي اي گواهينامه و اي اعتبارنامه هاي مجموعه بوسيله و رسيدگيISO استانداردسازي المللي بين سازمان توسط ISO استانداردهاي

ISO دبيرخانه كند؛ مي هماهنگ را سيستم و كنترل را المللي بين استانداردهاي كه است عضو ١٦٣ از متشكل اي شبكهISO است سوئيس كشور در واقع ژنو در
 شوند؛ مي استفاده اطالعات فنّاوري خدمات اندهندگ ارائه توسط اي گسترده طور به كه دارند متفاوتي انواع ISOاستانداردهاي .١ 

ISO: 9000 ; ISO/IEC :20000 ; ISO: 27001
است زير موارد شامل استانداردها اين•



ن انجمن آيساكا براي تمركز بر روي تحقيقات پايه اي در حوزه حاكميت فنـاوري اطالعـات ايـ) :ITGI(مؤسسه حاكميت فناوري اطالعات • شـار ها تأسيس گرديده و از آن زمان تاكنون مبادرت بـه انت كنترل فناوري اطالعات در سازمان المللي در زمينه هـدايت و با هدف پيشبرد مطالعات بين ١٩٩٨در سال . موسسه را تشكيل داد  مطالعات  هايي در قالب يك سري كتب و مقاالت، منابع الكترونيكي و استانداردها و دستورالعمل .موردي نموده است
 



COBIT كه آن را به عنوان يك چارچوب براي حاكميت فناوري اطالعات مطرح مي كنند، عبارتند از:
:تمركز روي كسب وكار* شتر نه تنها براي فراهم كنندگان سرويس هاي فناوري اطالعات، كاربران و مميزان، بلكه بي COBITچارچوب  براي مديران و صاحبان كسب وكار طراحي شده است؛
:فرايندگرا•
يك ) ٤در نسخه ( اين چارچوب براي پايش و مديريت فعاليت هاي فناوري اطالعات، يك مدل فرايندي مرجع و • كاركنان سازمان فراهم مي كند؛فرايند در قالب چهار حوزه برنامه ريزي، پياده سازي، اجرا و پايش براي تمامي  ٣٤زبان قابل فهم را شامل 
اهدافش ياري مي رساند؛اين چارچوب با متعادل ساختن ريسك و هدايت و كنترل معيارها و شاخص ها، سازمان را در دستيابي به :كنترل محور•
:قابل اندازه گيري•
.فعاليت، به اين امور رسيدگي مي كندبا فراهم آوردن مدل هاي بلوغ، اهداف و معيارهاي فرايندهاي فناوري اطالعات و اهداف  COBITچارچوب •



ت   
العا

ی اط
ناور

بع ف
منا

مجموع روش هاي دستي و برنامه ريزي: سيستم هاي نرم افزارساختار و بدون ساختار، گرافيك، صدا، و غيرهداده اشياء در معناي وسيع خود، به عنوان مثال، خارجي و داخلي، : داده اه پوشش سخت افزار، سيستم عامل، سيستم هاي مديريت پايگ: فناوري ، مهارت هاي كاركنان، آگاهي و بهره وري براي برنامه ريزي: نيروي انساني منابع براي ميزباني و پشتيباني سيستم هاي اطالعاتي: امكاناتداده، شبكه، چند رسانه اي، و غيره اطالعات و خدمات سازماندهي، به دست آوردن، ارائه، پشتيباني و نظارت بر سيستم هاي



•AI6 مديريت تغييرات
ر و بايد اطمينان حاصل شود كه تمام درخواست ها براي تغيير، تعمير و نگهداري سيستم و تعمي ITمديريت درخواست تغيير شروع و كنترل ٦,١  بندي و  تغييرات بايد طبقه. نگهداري كننده استاندارد هستند و در معرض طرزالعمل هاي رسمي مديريت تغيير ايد تغيير درخواست ب. اولويت بندي و روش هاي خاص بايد در محل كه مسئوليت رسيدگي به موارد فوري است .نگه داشته شود در مورد وضعيت درخواست خود را

ه يك روش بايد در محل به اطمينان حاصل شود كه تمام درخواست ها براي تغيير در راه ساخت يافته براي همارزيابي اثرات ٦,٢ .آثار احتمالي بر روي سيستم عملياتي و قابليت هاي آن ارزيابي شده است
ستم بايد اطمينان حاصل شود كه مديريت تغيير و كنترل نرم افزار و توزيع به درستي با يك سي ITمديريت كنترل تغييرات ٦,٣ .ع بزرگبايد خودكار مي باشد براي حمايت از ضبط و رديابي تغييرات انجام شده به، سيستم هاي اطالعات مجتمتم نرم افزار سيستم مورد استفاده براي نظارت بر تغييرات به سيس. مديريت پيكربندي جامع يكپارچه شده است
د طبيعي بايد پارامترهاي تعريف تغييرات اضطراري و روش براي كنترل اين تغييرات زماني كه آنها رون ITمديريت تغييرات اضطراري ٦,٤ ط تغييرات اضطراري بايد ثبت شود و مجاز توس. فني، ارزيابي عملياتي و مديريت دور زدن قبل از اجرا ايجاد .مديريت آن را قبل از پياده سازي







 .است سازمان آن در اطالعات فناوري كنترل براي روشي و چارچوب از استفاده و گرفتن اختيار در اطالعات، فناوري با رابطه در سازمان هر اساسي نيازهاي از يكي-
ديگر چارچوب هر مانند .بود خواهد ويژه ارزشي داراي سازمان، در اطالعات فناوري حوزه كنترل براي آن از استفاده حيث، اين از و كند مي بيان اطالعات فناوري كنترل و امنيت زمينه در را مديريتي موفق تجارب گيرد، مي قرار استفاده مورد مختلف هاي سازمان توسط جهان سراسر در امروزه كهCOBIT چارچوب - -COBIT ندساز مي برآورده را مختلف مخاطبان تضمين و كنترل مديريت، حاكميت، نيازهاي كه است يكديگر با دروني ارتباط با هايي مؤلفه داراي.



. سازد بهينه را سهامداران نفع به استفاده و اطالعات فناوري در گذاري سرمايه و است توانمندساز هفت از جامع اي مجموعه اساس بر مديريتي چارچوب و سازمان  موثر حاكميت يك ساخت براي كه آورد مي هم گرد را است اصل پنج٥ كوبيت
. ندك مي كمك منابع از استفاده و ريسك سطوح سازي بهينه و منافع تحقق بين تعادل حفظ با آن از افزوده ارزش ايجاد براي ٥ كوبيت ساده، بيان به

.خارجي و داخلي ذينفعان از IT با مرتبط منافع گرفتن نظر در ، پذيري مسئوليت از  كاربردي هاي زمينه كارو و كسب سرتاسر در كاربردش ، سازد مي قادر سازمان تمام ايبر كلي شكل يك به حاكميت براي را مربوط آوري فن و اطالعات ٥ كوبيت
.عمومي بخش در يا و انتفاعي براي چه تجاري، چه ، هستند عاداب تمام در شركت براي مفيد  آن  عمومي توانمندسازهاي و كوبيت اصل٥



کوبيتاصل  ۵

 تحقق نيازهاي -١
ذينفعان

پوشش  -٢
سازمانسرتاسر 

 به كار گيري -٣
يك چارچوب 

يكپارچه

راه اندازي  -٤
يك رويكرد كل 

گرا ي
توانمند ساز 

جدا سازي  -٥
نظام راهبري از 

مديريت



براي اطمينان از حاكميت سازماني فناوري اطالعاتبراي بهبودبراي پياده سازيبه صورت آبشاري اجازه  تعريف اولويت ها را مي دهد   ٥اهداف كوبيت •
:در عمل، اهداف آبشاري

ريف اهداف و مقاصد مربوطه و ملموس در سطوح مختلف مسئوليت را تع• .مي كند 
ا استخراج راهنمايي هاي مربوطه براي نتيجه گيري در اجرا، بهبود و ي، بر اساس اهداف سازمان براي ٥فيلتر مي شود پايگاه دانش كوبيت • .تضمين پروژه هاي خاص
ه اهداف به وضوح تعريف مي كند كه چگونه توانمندسازها براي رسيدن ب• .سازمان استفاده شوند 



براي   ، به حاكميت و مديريت فناوري اطالعات و مرتبط با سازمان مسيري٥كوبيت  .چشم انداز سرتاسري مي دهد
:بدين معني كه

عني ادغام حاكميت سازماني با حاكميت فناوري اطالعات است، به اين م ٥كوبيت      ادغام يكپارچه در ٥كه، سيستم حاكميت فناوري اطالعات سازمان توسط كوبيت  با ديدگاه ها در حاكميت پيشنهاد ٥هر سيستم حاكميت به دليل تطبيق در كوبيت  .شده است ٥ تمام توابع و فرآيندهاي درون سازماني را پوشش مي دهد ؛ كوبيت ٥كوبيت  .برخورد شود عنوان دارايي هاي كه مثل هر دارايي ديگر توسط هر كس كه در سازمان هسته متمركز نيست، اما رفتار اطالعات و فن آوري هاي مرتبط ب 'ITتوابع ‘تنها در 



عناصر اصلي رويكرد حاكميت
:توانمندسازها حاكميت متشكل از

)چارچوب، ساختار، فرآيندها(منابع سازماني براي حاكميت•
)اطالعات، نيروي انساني(منابع سازماني •
براي  فقدان منابع و يا توانمندسازها ممكن است توانايي سازمان  .ايجاد ارزش را تحت تاثير قرار دهد :محدوده حاكميت متشكل از- يك نهاد، يك دارايي مشهود و نامشهود، و غيره•طيف سازمان•



: ٥كوبيت 
.هم راستا با آخرين استانداردها و چارچوب مربوطه است•
.كامل در پوشش سازمان است•
مورد  پايه و اساسي براي يكپارچگي موثر ديگر استانداردها و شيوه هاي• .استفاده فراهم مي كند 
متفاوت و پراكنده   ISACAقابل ادغام با تمام دانش قبل كه از چارچوب • .استفاده شده را دارند
.محصول سازگاررا فراهم مي كند يك معماري ساده براي ساختار مواد هدايت و توليد يك مجموعه •



:مرتبط با هم  ۵خانواده کوبيت 
منتشر شد٢٠١٢آوريل  ١٠در  ITچارچوب کسب و کار برای اداره و مديريت سازمان : ۵کوبيت 
٢٠١٢آوريل  ١٠انتشار در –فعال کردن فرآيندهای : ۵کوبيت 
  ٢٠١٢آوريل  ١٠انتشار در  -راهنمای پياده سازی  ۵کوبيت 
  ٢٠١٢ژوئن  ٢۵انتشار در  -برای امنيت اطالعات  ۵کوبيت 
  ٢٠١٣مه  ٢٩انتشار در  -٢٩مه  ٢٠١٣برای تضمين منتشر  ۵کوبيت 
  ٢٠١٣اکتبر ٢انتشار در  -برای ريسک  ۵کوبيت 
  ٢٠١٣نوامبر ١٣انتشار در  -فعال کردن اطالعات  ۵کوبيت 
هم اکنون قابل دسترس با پيشرفت و توسعه  –آنالين  ۵کوبيت 

مجموعه ای از ساير محصوالت برای مخاطبان خاص برنامه ريزی شده است و يا موضوعات 



: ۵ابعاد توانمندسازکوبيت 
:توانمندسازها يک مجموعه ای از ابعاد مشترک است که

ازهاارائه يک راه مشترک، ساده و ساخت يافته برای کار با توانمندس
به يک نهاد برای مديريت فعل و انفعاالت پيچيده آن اجازه می دهد

تسهيل نتايج موفقيت آميز توانمندسازها



.پيشنهاد مي دهديك حاكميت و مديريت جامع براي فناوري اطالعات سازمان  يك مجموعه ازتوانمند سازها براي حمايت از پياده سازي٥كوبيت  :توانمند سازها چيستند؟  ٥كوبيت 
.دارندعواملي كه، فردي و جمعي، بر كاري كه انجام خواهد شد نفوذ •

توسط آبشار اهداف ايجاد يا تحريك مي شوند • 



ل فرآيند جديد و اصالح شده كه در حاال پوشش سرتاسري فعاليت هاي سازمان را شكندين بر پايه بازنگري در يك مدل فرايند مرجع با يك دامنه جديد حاكميت و چ ٥كوبيت .مي دهند، به عنوان مثال، كسب و كار و حوزه هاي تابع فناوري اطالعات است
در يك چارچوب به روز شده است وبراي سازگاري  Risk ITو val IT، ٤,١تحكيم كوبيت ٥كوبيت .بروز شده است  ITIL-V3-2011, ،TOGAFبا، 

مان  مدل جديد مي تواند به عنوان يك راهنماي براي تنظيم در صورت لزوم مدل فرايند خود ساز .استفاده مي شود) ٤,١ COBITدرست مثل (



)Domain( ، و حوزه كاري)مديريتي يا راهبري( نام فرايند، نوع فرايند    •
)يك پاراگراف( شرح فرايند•
فرايند) Purpose(عبارت منظور    •
فرايند) Metrics(و شاخص هاي سنجش ) Goals(اهداف     •
)RACI Chart(نمودار مسئوليت    •
نقش ٢٦   مديريتي/ براي هر روش راهبري•
، ورودي ها، خروجي ها و فعاليت ها)روش ها(تجارب    •
مرتبط) Guidance(رهنمود هاي     •
ساير چارچوب ها و استاندارد ها مورد استفاده    •



، مردم(و نيروي انساني) خدمات(اطالعات، زيرساخت ها، برنامه هاي كاربردي • .منابع بودند ٤,١در كوبيت ) مهارت ها و شايستگي
.ذكر شده است ٤,١اصول، سياست ها و چهارچوب در چند فرآيندهاي كوبيت •
.به صورت مركزي استفاده شده اند ٤,١فرآيندها كه در كوبيت •
 A، پاسخگو  responsible (R(ساختار سازماني از طريق نقشهاي مسئول   •
)accountable(نقش مشاور ،)consulted (c  و يا مطلع)informed (I پياده )  RACI(. سازي مي شوند 
ذكر شده است ٤,١فرهنگ، اخالق  و رفتار در چند فرآيندهاي كوبيت •

لينک به فرم اقدامات



محدوده ١.١
.سازد مي خودفراهم سازمان دراطالعات فناوري از قبول قابل و كارآمد ،موثر استفاده در )مشابه يا ارشد، مديران همكاران، مديران، مديره، هيئت اعضاي صاحبان، جمله از( سازمان مديران براي اصولي استاندارد اين -•
 .شود مي اعمال سازمان يك توسط شده استفاده ارتباطات و اطالعات خدمات به وطمرب )گيري تصميم و( مديريت فرآيندهاي حاكميت به استاندارد اين -•
.شوند كنترل سازمان درون در كار و كسب واحدهاي توسط يا و خارجي، سرويس دهندگان ارائه يا و سازمان درIT متخصصان توسط تواند مي فرايندها اين -•



مسئوليت پذيري: ١اصل  ٢,١,١اصول استاندارد ٢,١• استراتژي: ٢اصل  ٢,١,٢ دستيابي: ٣اصل  ٢,١,٣ كارايي: ٤اصل  ٢,١,٤ انطباق: ٥اصل  ٢,١,٥ رفتار انساني: ٦اصل  ٢,١,٦
:مديران بايد حاكميت فناوري اطالعات را از سه طريق اعمال نمايندمدل ٢,٢•

.ارزيابي استفاده فعلي و آينده از آن) الف
.شود استفاده از آن مطابق اهداف كسب و كار استآماده سازي و اجراي برنامه ها و سياستهاي مستقيم كه اطمينان حاصل ) ب
.نظارت بر انطباق با سياست ها و عملكرد در برابر برنامه) ج


