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مقدمة:

ً
على مدار العشرين عاما األخیرة (من القرن الجديد) عكفت الحكومات على االستثمار اإلستراتيجي في
ً
التكنولوجيا الرقمية ،سعيا منها لدعم تطوير إمكانات الحوكمة الفعالة التي تركز في املقام األول على تطوير
اآلداء والجودة وامليكنة واملوثوقية في العمليات الحكومية ،ولكن ومع التقدم التكنولوجي الهائل والسريع ،إلى
ً
جانب إرتفاع سقف توقعات املواطنین ،فإن دور الحكومة من املفهوم العاملي لم يعد مقصورا على التفاعل مع
هذا التطور فقط ،وإنما بات يتطلب تطوير قدرات تنافسية غیر مسبوقة للتفوق على نفسها وتبني نماذج
عمل مرنة وتتفاعلة تتحدى األنظمة التقليدية املعتادة.1
ً
ً ً
حيث شهد العالم العربي خالل الحقبة األخیرة تطورا تكنولوجیا هائال فأصبحت التكنولوجیا هي القوة املحركة
لالنخراط في العصر الرقمي والتحول نحو اقتصاد قائم علي املعرفة واالبتكار وتكنولوجیا االتصال ،حیث فتح
التطور التكنولوجي املجال لالستفادة من تقنیات الذكاء االجتماعي وتطبیقاتها وتنفیذ العدید من الخطط
ً
التنمویة الطموحة ،وأحدثت تحوالت جذریة ً
بدءا من ثقافة اإلنتاج واالستهالك وصوال إلى النظم السیاسیة
واالجتماعیة والقانونیة والنظریات االستراتیجیة والعسكریة واألمنیة ،فعلى صعید دولة االمارات التي تهتم
باالنسان كأولوية ومحور لجمیع خططها ومشاریعها االستراتیجیة ،وتعمل بحرص علي تسخیر التكنولوجیا
املتقدمة نحو خدمة مواطنیها واملقیمین علي أراضیها ،واالرتقاء بنوعیة وجودة حیاتهم ،كل ذلك في إطار
منظومة عمل ذات رؤیة وتعمل هیئة اإلمارات للهویة في إطارها ،حيث تنفذ تلك الرؤية وفق خارطة طریق
واضحة املعالم لتطویر عدد من املشاریع االستراتیجیة وفي مقدمتها مشروع الربط اإللكتروني مع كافة الجهات
الحكومیة في الدولة وفي إطار شبكة وطنية موحدة بین كافة املؤسسات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية
والخدمية.
ويأتي هذا الربط اإللكتروني في إطار دعم خطة الحكومة اإللكترونیة واالتحادیة في االمارات بما یسهم في
إحداث نقلة نوعیة في أداء العمل املؤسس ي أو الحكومي من خالل تسخیر األنظمة االلكترونیة املتقدمة
وحوكمة املعلومات في خدمة املتعاملین وخاصة بعد أن بات التحول نحو الحكومة االلكترونیة حاجة ملحة ال
غني عنها لتعزیز الترابط في أنظمة الجهات الحكومیة وتسهیل وتبسیط خدماتها
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فحوكمة تكنولوجیا املعلومات هي قدرة اإلدارة العلیا على التحكم في صیاغة وتنفیذ استراتیجیة تكنولوجیا
املعلومات من خالل الهیاكل التنظیمیة والعملیات التي تنتج سلوكیات مرغوبة والتي من شأنها ضمان أن
مبادرات تكنولوجیا املعلومات ،لتدعم املؤسسة أو املنظمة وأهدافها).3
ُ
وقد اشتملت على ثالثة أبعاد تم تحدیدها بناءا علي معظم الد ارسات أشهرها د ارسة (،4)WeIll&Rose 2005
ودراسة ( )De Haes and Van Grembergen، 2009وهي الهیاكل التنظیمیة ،العملیات الداخلیة ،واآللیات
العالئقیة ،حیث تتركز أهمیة حوكمة تكنولوجیااملعلومات بالنسبة للمؤسسات القائمة علي تقدیم الخدمات
تساهم في اكتشاف الفرص املتاحةوتعظیم املنافع املتوقعة منها  ،كما وتساهم في إدارة فعالة في تحدید رغبات
واحتیاجات العمالء والعاملین في إطار االستراتیجیة العامة للمنشأة أو املؤسسة مع عدم الخلط بین املهام
واملسؤولیات الخاصة باملدیرین ومهام مجلس اإلدارة ومسؤولیات أعضاؤه والعاملین . 5
حيث أن من أهم مقومات حوكمة تكنولوجیا املعلومات يرتكز على املوائمة بین االستراتیجیة العامة للمؤسسة
وخطط التشغیل الالزمة لتحقیق األهداف االستراتیجیة وبین الخطة االستراتیجیة لتكنولوجیا املعلومات
ووضع خطط مالیة وتمویلیة لتكنولوجیا املعلومات ،مع وضع إطار عام لتطبیق حوكمة تكنولوجیا املعلومات
والرقابة علیها مع األخذ باالعتبار ما تصدر عن جهات الرقابة واالشراف والتشریعات املنظمة للعمل
6

باملؤسسات واختیار البدائل العملیة املطروحة .COBIT
أهداف البحث:
تهدف الدراسة إلى تحديد األثر الذي تصنعه تكنولوجيات املعلومات واإلتصاالت وحوكتها على اآلداء الوظيفي
في املؤسسات االجتماعية ،خاصة أن تبني تكنولوجيات املعلومات واإلتصال يعكس الصورة الحقيقية لها،
ويعد الدليل الحي على قدرات هذه املؤسسات وامكانياتها على املنافسة ،بتوافر املعلومات الضرورية إلتخاذ
القرارات املناسبة ،وبناء السياسات املستقبلية امللبية لتطوير الخدمات ورفع اآلداء الوظيفي ملقدمي
الخدمات في املؤسسات االجتماعية ،إلى جانب بيان العالقة بین التدريب على استخدام تكنولوجيا املعلومات
واإلتصاالت مع اآلداء الوظيفي ،كضرورة حتمية في التكيف مع مستجدات العصر وضغوطاته.
مفاهيم البحث:

3 Bradley, R. V., Byrd, T. A., Pridmore, J. L., Thrasher, E., Pra, R. M., & Mbarika, V. W. (2012). An empirical examination of antecedents and consequences of IT

governance in US hospitals. Journal of Informa on Technology, 27(2), 156-17
4 Weill, P., & Ross, J. (2005). A matrixed approach to designing IT governance. MIT Sloan management review, 46(2), 26.
5De Haes, S., & Van Grembergen, W. (2009). An exploratory study into IT governance implementations and its impact on business/IT alignment.

Information Systems Management, 26(2), 123-137.
https://www.arab-cio.org/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-
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ما هي حوكمة تكنولوجيا املعلومات؟
ّ
تعرف شركة جارتنر حوكمة تكنولوجيا املعلومات بأنها“ :العمليات التي تضمن االستخدام الفعال واملؤثر
لتقنية املعلومات إلتاحة الفرصة للمؤسسة لتحقيق أهدافها”.
ً
وهذا يعني أيضا أن العمليات واملشروعات الخاصة بتقنية املعلومات يجب أن تتناسب مع إستراتيجية
املؤسسة ،وتحظى عملية تحقيق أهداف املؤسسة بأهمية قصوى لدى اإلدارة التنفيذية ومجالس اإلدارات.
باإلضافة إلى ذلك ،فأن قيام التدقيق الداخلي بتوفیر التقارير املهنية واملستقلة ألداء تقنية املعلومات
واملخاطر املقترنة بها (بما في ذلك حوكمة تقنية املعلومات) هو ليس من متطلبات اإلدارة التنفيذية ومجالس
اإلدارة فحسب ،بل انها إحدى متطلبات املدققین الداخليین.7
مقومات حوكمة تكنولوجيا املعلومات:
توجد خمسة مجاالت ترتكز علیها حوكمة تكنولوجيا املعلومات في املؤسسات وهي:
محاذاة اإلستراتيجية :يقصد بها التحقق من املوائمة بین اإلستراتيجية العامة للمؤسسة وبین الخطة
ُ
اإلستراتيجية لتكنولوجيا املعلومات ،حيث تعنى تكنولوجيا املعلومات بتشكيل استراتيجية معلوماتية
للمؤسسة تتطابق أهدافها مع اإلستراتيجية العامة للمؤسسة ،وتوفیر اإلجراءات الخاصة واللوائح التنظيمية
لذلك ،وعدم خروجها عن اإلستراتيجية العامة للمؤسسة.
القيمة املضافة :التأكد والعمل على أن قسم تكنولوجيا املعلومات يفعل ما هو ضروري لتحقيق األهداف
املرجوة.
إدارة املخاطر :وضع إطار رسمي للمخاطر التي تواجه املعلومات وبيانات املؤسسة نتيجة استخدامها
للتكنولوجيات والتطبيقات الحديثة ،والعمل على حماية هذه املعلومات ،وتوفیر التأمین الالزم لها.
مقاييس اآلداء :وضع هيكل وأدوات مقننة حول قياس آداء األعمال وكفاءة اآلداء الوظيفي.
إدارة املوارد :ويعني ذلك إدارة املوارد البشرية والتقنية وتنظيمها بشكل أكثر كفاءة من خالل وضع خطة
تمويلية وتدريبية لتكنولوجيا املعلومات8 .
اآلداء الوظيفي:
التعريف اللغوي يعرف اآلداء في املعاجم و القواميس العربية بأنه مصدر الفعل أدى ،ويقال أدى الش يء أي
أوصله أدى األمانة وأدى الش يء الذي قام به.
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التعريف اإلجرائي :يشیر إلى درجة تحقيق وإتمام املهام املكونة لوظيفة الفرد وهو يعكس الكيفية التي يحقق
10

أو يشبع بها الفرد متطلبات الوظيفة.
املؤسسات االجتماعية:
ّ
ّ
اإلنجلیزية ) ) Institutionهى ُمنظمة ّ
تم تأسيسها من أجل تحقيق نوع ما من األعمال ،مثل
املؤسسة باللغة
ً
11
تنظيمية ّ
ّ
خاصة في مجال عملها.
تقديم الخدمات وفقا ملعايیر
ًّ
ًّ
ً
أيضا ّ
ّ ً 12
بأنها تسعى إلى تحقيق هدف ماً ،
ُوت َ
وظيفيا أو اجتماعيا.
تعليميا أو
سواء أكان
عرف املؤسسة
وعلى ضوء ذلك تعرف املؤسسة االجتماعية بأنها "نظام مركب من املعايیر االجتماعية املتكاملة واملنظمة من
13

أجل املحافظة على قيمة اجتماعية أساسية.
خصائص املؤسسة:
ّ
14
تتمیز املُ ّ
ؤسسة بمجموعة من الخصائص وهي كاآلتي:
-

ّ
مما ُيساهم في ُّ
السعي إلى تحقيق املرونة في العمل وتقليل التكاليفّ ،
ّ
التطورات في السوق.
التكيف مع
ُ
ّ
ّ
ّ
بفاعلية.
بالفاعلية والكفاءة عن طريق التأقلم مع الظروف التي تساهم في تحقيق الكفاءة
التمیز
ّ
املُساهمة في دعم ّ
ّ
ّ
واإلقليمية في كافة املناطق.
املحلية
التنمية
ُ
ّ
االستثمارية.
سهولة ُمشاركة املستثمرين بأفكار جديدة ُومستحدثة في ُمختلف القطاعات
القدرة على االبتكار ،من خالل االستفادة من ّ
مما ُيساهم في تحقيق رضا ّ
التجارب الناجحةّ ،
الزبائن
والعمالء.
ُ
ُ
ّ
االتصال املباشر مع العمالء ،عن طريق العمل على تقديم الخدمات املناسبة لهم ،والبحث عن
ُ
أفضل الوسائل التي تساعد على خدمتهم.
سهولة ّ
للم ّ
ؤسسات عند بدايتهاّ ،
التواجد في السوق؛ بسبب عدم وجود أصول كبیرة أو كثیرة ُ
مما
ُ
ُ
ّ
التخصص في مجال ماُ ،ويساهم في تحقيق
ُيساعد على وجودها في السوق بأسهل الطرق املمكنة.
الجودة في تقديم ُمنتجات أو خدمات ذات ّ
ممیزات ُمرتفعة.

ملاذا الحاجة لحوكمة تكنولوجيا املعلومات في املؤسسات؟

15

 10راوية محمد حسن ،محمد ( )2000إدارة القوى العاملة ،ط ،2الجزائر ،دار النهضة ،ص .2015
11 "institution", Business Dictionary, Retrieved 24-2-2017. Edited.
12 institution", Oxford Dictionaries, Retrieved 24-2-2017. Edited.
13 https://lesociologie.blogspot.com/2017/04/blog-post_15.html
 14رقاني بوخطة ،ونريمان خمقاني ( ،)2013 - 2012تمويل املؤسسات الصغیرة واملتوسطة بالقروض البنكية ،الجزائر :جامعة قاصدي مرباح  -ورقلة  -كلیة العلوم
ّ
بتصرف.
االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة ،صفحة .15 ،14
15 https://www.researchgate.net/publication/280046669_Requirements_for_IT_Governance_in_Organizations_Experiencing_Decentralization
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توجد عدة أسباب رئيسية تحتم على املؤسسات تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات ،ومن هذه األسباب
مايلي:
 املحافظة على أمن معلومات املؤسسة وحمايتها. تزايد قيمة االستثمارات في تكنولوجيا املعلومات. قيمة املعلومات اإلستراتيجية. فرص التجارة اإللكترونية. فرص التسويق اإللكتروني للمنتجات والخدمات.16

إيجابيات تبني املؤسسات لحوكمة تكنولوجيا املعلومات:
 تسهيل تحقيق أهداف املؤسسة. دعم أعمال املؤسسة. بناء میزة تنافسية مستمرة للمؤسسة. حماية استثمارات املؤسسة. دعم استمرارية األعمال في كافة الظروف.وكما سبق اإلشارة إلى أهم املعايیر إلعتماد حوكمة تكنولوجيا املعلومات هو معيار .COBIT
معيار  :COBITوهو ُيعد من أشهر اآلليات املعتمدة حول حوكمة تكنولوجيا املعلومات ،وهو عبارة عن
هيكلة تهدف إلى ربط تكنولوجيا املعلومات بأهداف ومتطلبات أعمال املؤسسة ،وذلك من خالل نموذج
عام ألنشطة تقنية املعلومات في املؤسسة ،مما يؤدي إلى التعرف على موارد تقنية املعلومات املهمة
وتعزيزها ،وربط ذلك بضوابط تحكم هذه العمليات واألنشطة واملوارد.

17

املمارسات الفضلى لحوكمة تكنولوجية املعلومات وإنعكاسها على اآلداء الوظيفي:
املحددات التي تستوجب على املؤسسة لتبنى برنامج حوكمة املعلومات للتمكن من اكتساب رؤى أكبر حول
ً
البیانات التي لها قیمة والحد من املخاطر .وعادة ما تعزى خروقات البیانات الكبیرة إلى سوء الحوكمة
وتضخیم الضرر لتضاؤل ثقة العمالء .
املمارسات الفضلى لحوكمة املعلومات :
 إنشاء فریق فعال وظیفي للقیام بمهمة حوكمة املعلومات :لن تنجح أي خطة لحوكمة املعلومات إذالم تعكس احتیاجات وأهداف جمیع أصحاب املصلحة الرئیسیین ،بما في ذلك الجهات القانونیة
وموظفي االمتثال ٕوٕادارة املخاطر واملوارد البشریة وتقنیة املعلومات وغیرهم ،وینبغي أن یكون كل من
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1195170/FULLTEXT01.pdf

16

17 https://arab-cio.org/wp-content/uploads/2019/11/COBIT-Timeline-2019_ifg_eng_1118.pdf
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-

-

-

-

-

-

هذه الكیانات ممثلة في مرحلة التخطیط األولي وأن یكون لها رأي في تحدید معاییر النجاح والنتائج
الرئیسیة واملخاطر املحتملة .
إجراء تدقیق شامل للبیانات :ال یمكن وضع إطار قوي إلدارة املعلومات دون معرفة ما هو متاح أوال،
ومن املرجح أن تكون كل وحدة أعمال على درایة بمصادر البیانات الرئیسیة التي تتفاعل معها ،ولكن
یجب أن یتم حساب كل ش يء بما في ذلك األشرطة االحتیاطیة ،واألنظمة القدیمة ،وأرشیفات البیانات
التي یحتمل أال تدار بنشاط على اإلطالق .
تقییم ومتابعة املتطلبات القانونیة والتنظیمیة بعنایة :عند تطبیق برنامج حوكمة املعلومات بعیدا عن
األرض ،فإنه من املهم للغایة فهم جمیع متطلبات االحتفاظ الخارجیة ،ومعرفة ما هي البیانات التي
یجب أن تبقى ومدة االحتفاظ بها ٕوٕاعادة النظر في تلك املتطلبات في كثیر من األحیان لضمان أن خطة
الحوكمة ستبقى محدثة .
تحدید أولویات أنشطة حوكمة املعلومات :لم یتم إنشاء خطط حوكمة املعلومات لتنفیذها بین عشیة
ً
لیلة وضحاها ،لذلك فمن األهمیة بمكان معالجة القضایا األكثر إلحاحا أوال ،وینبغي أن یؤدي تقییم
البیانات إلى تحدید أولویات أنشطة حوكمة املعلومات األولیة.
تدریب املوظفین :بالرغم من أن أعضاء املؤسسة املختارین سیحددون برنامج حوكمة املعلومات ،فإن
نجاحه النهائي یعتمد بشكل أكبر على القوى العاملة التي تنفذ الخطة بالفعل .وهنا یصبح التدریب
ضروري .حیث یجب على املوظفین أن یعرفوا كیف تؤثر السیاسات واإلجراءات الفردیة على أنشطتهم
الیومیة.
وضع معاییر اإلنفاذ واملتابعة :التدریب أمر بالغ األهمیة ،ولكن تحقیق االمتثال  %100من املوظفین
دون هیكل إنفاذ قوي هو أمر غیر واقعي إلى حد بعید .إن أفضل طریقة إلنفاذ برنامج حوكمة املعلومات
هي إجراء عملیات تدقیق دوریة المتثال املوظفین والعمل مع قادة وحدات األعمال لوضع إجراءات
تصحیحیة صارمة لعدم االمتثال .
قیاس النتائج :كیف ستثبت فاعلیة برنامج حوكمة املعلومات؟ ما هي املقاییس الرئیسة التي یجب
تتبعها؟ ینبغي أن تكون هذه االعتبارات ً
جزءا من مرحلة تخطیط حوكمة املعلومات .وینبغي املخططین
باملؤسسة أن یضعوا أهدافا ونتائج مرغوبة ،وأن یحددوا كیفیة قیاس تلك األهداف في مرحلة مبكرة
18

من العملیة.
تأثیر حوكمة تكنولوجيا املعلومات على اآلداء الوظيفي:
حوكمة تكنولوجيا املعلومات هى استكمال ملنظومة الحوكمة املؤسسية التي تعالج بعض املشكالت اإلدارية
التي تنعكس على اآلداء الوظيفي واملؤسس ي ،ومن أبرز املشكالت التي تعالجها الحوكمة مايلي:

18

ھیام حایك ،حوكمة املعلومات في املؤسسات األكادیمیة  ،مدونة نسیج ،3012-3-32،موقع الكتروني /http://blog.naseej.com :
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-

اإلختالل االخالقي الوظيفي (الخروج عن مقتضيات الوظيفية وشفافية التعامل).
إنعدام الحسم في بعض املعايیر اإلدارية واملالية ومعايیر املتابعة واملراجعة (معالجات مسموح بها أو
بديلة ومرونة زائدة في بعض معايیر املراجعة).
مقاييس اآلداء املعوقة.
ي .19

 اإلختالل الفكرتوظيف تكنولوجيا املعلومات في دعم اآلداء الوظيفي:
لتكنولوجيا املعلومات مجموعة من الخصائص تجعلها تتمتع بقدرات عالية وتأثیرات متزايدة في مختلف
املجاالت املرتبطة بديناميكية اآلداء الوظيفي مثل:
 التفاعلية :تسمح ملستخدمیها بتبادل األدوار بما يخلق نوع من التفاعل بينهم وبین األنشطة الوظيفيةالتي يؤدونها.
 التزامنية :استقبال املعلومات في أي وقت يناسب املستخدم. الالمركزية :تسمح هذه الخاصية باستقاللية تكنولوجيا املعلومات ،وذلك إلستقاللية التعامل معالشبكة املعلومتية دون تحكم من أي جهة.
 قابلية الحركية :االستفادة من خدماتها أثناء التنقل عن طريق وسائل متعددة واألجهزة املحمولة. قابلية التحويل :إمكانية نقل املعلومات من وسيط إلى آخر. تقليص الوقت :ساهمت في رفع الثقل عن املهام وتقليصها ،بالحصول على املعلومات في وقت قصیر جداومعالجتها ونقلها ،وإنجاز العمليات في الثانية الواحدة وبدقة متناهية.
َ
ً
 تقليص املكان :توفت وسائل تخزين تستوعب حجما هائال من املعلومات والتي يمكن الوصول إلیها بيسروسهولة.
 املرونة :تعدد استعمالتها بتعدد االحتياجات لها. تكوين شبكات االتصال :تتوحد مجموعة التجهیزات املستندة على تكنولوجيا املعلومات لتشكيلشبكات االتصال ما يزيد من تدفق املعلومات بین املستخدمین والسماح بتبادلها مع باقي النشاطات.
ً
 قابلية التواصل :إمكانية الربط بین األجهزة املختلفة ،وإمكانية العمل عن ُبعد طبقا للمقتضيات دونالتقيد بمكان أو زمن أو هياكل تنظيمية معقدة.
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الحفناوي ،ش ( ،)2007حوكمة الشركات ودورها في عالج أمراض الفكر والتطبيق املحاسبي ،مقال منشور ،مجلة املحاسبلجمعية املحاسبین واملراجعین املصرية ،العدد (،)30

مصرhttp://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=6469 .
 20محمد الهزام ( ،)2016تسيیر املوارد البشرية في ظل تكنولوجيا املعلومات واقتصاد املعرفة ،دكتوراه ،علوم التسيیر ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان  -الجزائر ،ص.79
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ومن واقع توظيف تكنولوجيا املعلومات وحوكمتها وتأثیرها في اآلداء الوظيفي في املؤسسات االجتماعية ،يجدر
اإلشار إلى وجود عناصر أخرى لها عالقة بإحداث التأثیر املطلوب ،والتي من أبرزها العناصر املرتبطة باآلداء
الوظيفي ذاته.
عناصر اآلداء الوظيفي:
لآلداء عناصر أو مكونات أساسية بدونها اليمكن التحدث عن مستوى وجود أداء فعال ،و ذلك يعود ألهميتها
في تحديد مستوى اآلداء للعاملین في املؤسسات ،والتي من أبرزها:
 قدرات املوظف :وهى تعني ما لدى املوظف من معلومات و مهارات و اتجاهات وقيم تمثل خصائصهاألساسية التي تنتج أداء فعاال فيما يقوم به هذا املوظف.
 متطلبات العمل (الوظيفة) :وهذه تشمل املهام واملسؤوليات أو األدوار واملهارات والخبرات التي يتطلبهعمل من األعمال أو وظيفة من الوظائف.
 بيئة التنظيم :وهى تتكون من عوامل داخلية و أخرى خارجية ،وتتضمن العوامل الداخلية التي تؤثرعلى اآلداء الفعال (التنظيم وهيكله وأهدافه وموارده ومركزه اإلستراتيجي واإلجراءات املستخدمة) ،أما
العوامل الخارجية التي تشمل بيئة التنظيم وتؤثر على اآلداء الفعال (العوامل االقتصادية واالجتماعية
21

والتكنولوجية والسياسية والقانونية.(...
دوافع االهتمام باألداء الوظيفي :
اهتم الفكر اإلداري التنظيمي بموضوع األداء الوظيفي نظرا الرتباطه بكفاءة وفعالية املؤسسات في تحقيق
أهدافها والوصول إلى ما تصبو إليه من رؤى وأهداف وقيم جوهرية.
ومن هنا زادت االهتمامات واألولويات الفكرية بإدارة املوارد البشرية وتحسین مستوى األداء الوظيفي
للعاملین ألن نجاح أي مؤسسة مرتبط بمستوى أداء أفرادها وكفاءتهم.
لقد تعددت مفاهيم األداء الوظيفي وفقا ألراء الكتاب والباحثین في إعطائهم مفهوما واحدا و لعل مرد ذلك
يرجع إلى منطلقاتهم الفكرية وتصوراتهم ،فمنهم من يعرف األداء الوظيفي بأنه مدى مطابقة العمليات
اإلنتاجية التي يتم انجازها في فترة زمنية محددة للخطط املوضوعة مسبقا ،والتعرف على أوجه القصور
ونقاط الضعف ،واإلنحراف عن الخطط املوضوعة ،ووضع الحلول العلمية والعملية التي تكفل تجاوز
.22

القصور ،وتجنب االنحراف في اإلنتاج مستقبال
العالقة بین استخدام تكنولوجيا املعلومات واألداء الوظيفي:
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توفيق عطية توفيق العجلة ( ،)2009اإلبداع اإلداري وعالقته باآلداء الوظيفي الوظيفي ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين ،ص.25

 22خالد محمد الشوابكة ،)2008( ،العالقة بین تطبيق الحكومة االلكترونية واألداء الوظيفي ،دراسة ميدانية من خالل اتجاهات موظفي الدوائر الحكومية في اململكة األردنية
الهاشمية ،رسالة ماجستیر في اإلدارة العامة الجامعة األردنية ،ص.41.

9

أصبحت تكنولوجيا املعلومات عامال محفزا للمؤسسات الباحثة عن املنافسة والتمیز في إنتاجها ومخرجاتها
وعن الكفاءة والفعالية في أدائها ،لذا تسارعت املنظمات لتهيئة األرضية الكفيلة لتطبيقها ثم استخدامها ملا
لهذه األداة من خلق فرص غیر مسبوقة في مجاالت عدة مثل رفع مستوى األداء الوظيفي وتحسین القرارات
اإلدارية وتبسيط وتسهيل اإلجراءات واالستغالل األمثل للقوى العاملة فضال عن إسهامها الكبیر في األنظمة
املالية ،وذلك من خالل تطبيق عدد من اإلجراءات والتغيیرات (الهيكل ،العمليات ،إدارة املنظمة) وتدريب
املستخدمین على كيفية االستخدام وذلك لضمان عملها بشكل صحيح وبما يحقق معايیر األداء الكفؤ التي
تسعى املنظمة لتحقيقه.
لذا نرى أن العالقة القائمة ما بین استخدام تكنولوجيا املعلومات واألداء الوظيفي على النحو التالي :23
 تسببت إلى حد كبیر في تحسین األداء الوظيفي وذلك من خالل تخطي القيام بكثیر من األعمال الروتينيةوما يترتب عليه ،من إنجاز األعمال بسرعة وكفاءة ودقة متناهية وتكلفة قليلة.
 تسببت في تقليل األعباء الوظيفية الروتينية امللقاة على عاتق املدراء ،مما يتيح لهم استغالل هذا الوقتفي التخطيط االستراتيجي ورسم السياسات العامة للمنظمة ،مما أسهم في رفع كفاءة وفعالية اإلدارة
العليا.
 تسببت في التأثیر على الجانب املعنوي لدى العاملین باتجاه زيادة والئهم وانتمائهم للمؤسسة من خاللما توفره من فرص لإلطالع على املعلومات بشكل سهل مما يسهم في تعزيز مشاركتهم في عملية صنع
القرار.
 إن اهتمام املؤسسات بالتوجه نحو املیزة التنافسية يدفعها نحو استخدام تكنولوجيا املعلومات ،ممايبرز زيادة االهتمام بالبحث والتطوير والتدريب ،الذي يسهم في بناء وتنمية القدرات الفردية.
 إن الثقافة التنظيمية والتوجیهات اإلدارية في املستويات العليا في أي منظمة مهما كانت مخرجاتعملياتها اإلدارية لها دور هام في التوجه صوب إستخدام تكنولوجيا املعلومات مما ينعكس على شكل
البيئة التنظيمية للعمل وتبنى وتفعل وتطور العملية اإلدارية برمتها.
 تسببت في زيادة فعالية املؤسسة في تحقيق أهدافها طويلة األجل املتعلقة بالبقاء والنمو واالستمراروذلك من خالل تحسین عمليات التعلم ونقل املعرفة ،واستخدام شبكات األعمال املحلية والعاملية،
وتحسین فعالية عملية إتخاذ القرارات وزيادة جودتها وتحسین محتواها وزيادة فعالية عملية االتصاالت
اإلدارية داخل املؤسسة وخارجها وتحسین عملية التنسيق والتحالف بین مختلف املستويات والوحدات
اإلدارية إلنجاز أهداف املؤسسة.

 23ندى إسماعيل جبوري ،)2003( ،اثر تكنولوجيا املعلومات في األداء املنظمي ،دراسة ميدانية في الشركة العامة للصناعات الكهربائية ،رسالة ماجستیر ،جامعة بغداد. ،و تأثیر
تكنولوجيا املعلومات على األساليب اإلدارية  ...ص  .146اقتباسات من رسالتي في الدكتوراهhttp://aziz-phd.blogspot.com/2011/02/blog-post_25.html

10

 تسببت في زيادة كفاءة املؤسسة في استغالل مواردها املختلفة لتوليد املخرجات املطلوبة بأقل تكلفةممكنة وذلك من خالل أتمته عملياتها وأنشطتها اعتمادا على تطبيقات الحاسوب وشبكة املعلومات مما
يسهم في تحسین نوعية املنتجات وتقليل التباين والتفاوت في مستوى أداء هذه السلع والخدمات.
 تسببت في زيادة عدد الفرص املتاحة أمام املنظمة في األسواق الداخلية والخارجية وتفعيل عملية توليدوتطبيق األفكار الجديدة الالزمة لتطوير السلع والخدمات.
في النهاية يرى الباحثون في تحليل تاثیر حوكمة تكنولوجيا املعلومات على األداء الوظيفي للمؤسسات تتعدد
تأثیراتها ،وكان من أبرز تلك اآلراء ما ملخصه اآلتي :24
 مجموعة التقنيات املتكاملة ) ) ITGقامت بتحسین األنشطة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات في املنظماتمثل توافق تكنولوجيا املعلومات بجودة أفضل مع ممارسات مجموعة التقنيات املتكاملة ( & De Haes
 )2009 ،Van Grembergen؛ االرتباط اإليجابي بین الشركة املوجهة نحو تكنولوجيا املعلومات
واملمارسات .2010 ،ITG (Heart et al.
ّ
 وجد  Liangو  Chiuو  Wuو ) Straub (2011أن نضج حوكمة تقنية املعلومات يمكن من التوافقاالستراتيجي ،والذي يؤدي بدوره إلى أداء تنظيمي أفضل.
 وجد )Blackmer (2005أن املواءمة االستراتيجية قد تضمن تسليمات تكنولوجيا املعلومات في الوقتاملناسب ضمن املیزانية .وبالتالي  ،تحتاج املنظمة إلى التأكيد على أهمية التبني الفعال ملجموعة التقنيات
املتكاملة ( )ITGمن أجل زيادة أداء النظام.
 من سياق التدقيق ،من املتوقع أن تؤثر آلية حوكمة تقنية املعلومات الفعالة على عملية أعمال التدقيقوالتي قد تؤدي إلى أداء وظيفي وإنتاجية أفضل من خالل االستخدام الفعال لتقنية التدقيق أثناء مهمة
ً
أساسا ملؤسسة التدقيق والقوى
التدقيق في البيئة الرقمية تضع حوكمة تقنية املعلومات الفعالة
ً
العاملة لديها التباع السلوك املرغوب فيه وتحفیز السلوك ليكون
متوافقا مع مهمة املنظمة في تقديم
رأي تدقيق الجودة.
 باإلضافة إلى ذلك  ،فإن دعم اإلدارة العليا واالستراتيجيات والسياسات الواضحة كجزء من آليةالحوكمة في التحكم في أنشطة املؤسسة التي تعتبر محركات مهمة الستخدام تكنولوجيا التدقيق
( )2014 ،Mahzan & Lymerتلعب خدمة دعم تكنولوجيا املعلومات ً
أيضا ً
دورا ً
مهما في ضمان استخدام
تكنولوجيا التدقيق (  )2013 ،Ahmi & Kentباإلضافة إلى دعم تأثیر الثقافة على نجاح التكنولوجيا.
ً
وبناء عليه  ،فإن االستخدام الفعال لتقنية التدقيق أثناء مهمة التدقيق من خالل وجود حوكمة فعالة

Farida Veerankutty & Noor Azman Alib. nternational Conference on Accounting Studies (ICAS) 2016, 15-18 August 2016, Langkawi, Kedah, Malaysia,
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& Information Technology Governance on Public Sector, Audit Performance. a Putra Business School, Universiti Putra Malaysia, Malaysia b Faculty of Economics
Management, University Putra Malaysia, Malaysia. p45.
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لتكنولوجيا املعلومات قد يعزز كفاءة مهمة التدقيق ويحسن جودة رأي التدقيق باإلضافة إلى األداء
الوظيفي.
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