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تاریخ دریافت94/02/13 :
تاریخ پذیرش94/02/31 :

توســعه و افزایــش ضریــب نفــوذ فنــاوری اطالعــات ،زمینهســاز تغییــرات بســیاری در ابعــاد مختلــف ســازمانهاشــده اســت.
ایــن تغییــرات بایــد بــر اســاس طــرح توســعه و اســتراتژی کالن ســازمان ،طرحریــزی ،اجــرا و پایــش شــوند .ایــن امــور در
ســازمان بــا حاکمیــت و مدیریــت مرتبــط هســتند.
اهمیــت ایــن موضوعهــا ســبب پیدایــش اســتانداردها و چارچوبهــای متعــدد در حوزههــای حاکمیتــی و مدیریتــی فنــاوری
اطالعــاتشــده اســت .تنــوع اســتانداردها و چارچوبهــا ،انتخــاب را بــرای کســانی کــه میخواهنــد مجموعــهای بهــرهور از
اســتانداردها و الگوهــا را در ســازمان خــود پیادهســازی نماینــد مشــکل کــرده اســت .در ایــن تحقیــق ابتــدا مفاهیــم و ادبیــات
مطــرح در ایــن حــوزه مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه ســپس اســتانداردهای متــداول در حــوزهی نظامهــای مدیریتــی و حاکمیتــی
فنــاوری اطالعــات معرفــی و تحلیــل محتــوا شــدهاند .تحلیــل حــاوی یــک روش تحقیــق مبتنــی بــر مطالعــات کتابخانــهای و
مقایســهی تطبیقــی بــا هــدف مطالعــهی ارتباطــات اســت.
ســپس مــدل همپوشــانی ایــن اســتانداردها ارائهشــده اســت .مــدل همپوشــانی ارائــه شــده ،تمامــی اســتانداردها ،الگوهــای برتــر و
چارچوبهــای مطــرح در ایــن حــوزه را در بــر میگیــرد .ایــن مــدل راهنمــای مناســبی جهــت انتخــاب مرجــع مناســب و همراســتا
بــا اهــداف کس ـبوکار بــرای ســازمانها اســت.

واژگان کلیدی:
نظام مدیریتی ،امنیت اطالعات ،فناوری اطالعات ،حاکمیت
 )1مقدمه
تنــوع و گســتردگی فعالیتهــا در ســازمانها سببشــده
اســت تــا فرایندگرایــی بهعنــوان یــک ضــرورت

اجتنابناپذیــر در ســازمان قلمــداد شــود .فنــاوری اطالعــات

بــا قابلیتهــای تســهیلگرانه خــود موتــور محــرک حرکــت
ســازمان بــه ســمت فرایندگرایــی اســت .ســازمانهای

قــرن حاضــر بــرای افزایــش یکپارچگــی و استانداردســازی

فرایندهــا ،افزایــش ســرعت رونــد جهانیشــدن ،بازســازی
و تغییــرات مکــرر تجــارت بــه فنــاوری اطالعــات نیازمنــد

هســتند .فنــاوری اطالعــات ســتون فقــرات فرایندگرایــی و

ایجادکننــده و پشــتیبانی کننــدهی آن در ســازمان اســت.
اســتفادهی مؤثــر و کارآمــد از فنــاوری اطالعــات در ســازمان

نیازمنــد پیادهســازی نظــام یکپارچــه بــرای حاکمیــت و
مدیریــت آن اســت.

حوزههــای گســترده و عمیــق مطــرح در حاکمیــت و
مدیریــت فنــاوری اطالعــات از جملــه توانایــی ایجــاد
تغییــرات ســازمانی ،مدیریــت تغییــر ،مدیریــت ســرمایههای

فکــری ،طراحــی معمــاری ،مدیریــت برنامــه ،مدیریــت

قراردادهــا و منابــع ،تحلیــل و طراحــی فراینــد و ارائــه
راهحــل بــرای الزامــات راهبــردی سببشــده تــا پرداختــن

بــه ایــن موضــوع بهعنــوان یــک مســأله چنــد بعــدی مــورد
1. Management
2. Governance

توجــه قــرار گیــرد .در ایــن راســتا عــاوه بــر چارچوبهــای

اهــداف ،نظــارت شــود ( .)EDMدر اغلــب شــرکتها،

BSC, PRINC2, PMBOK, MSP, CMMI, GREEN

هیئــت مدیــره اســت.

ارائهشــده در مراجــع علمــی مثــل مدیریتدانــش،

حاکمیــت مســئولیت هیئــت مدیــره تحــت رهبــری رئیــس

استانداردســازی در ایــن حــوزه و بهمنظــور وجــود نگــرش

شــرکتها ،مدیریــت مســئولیت مدیریــت اجرایــی تحــت

فنــاوری اطالعــات ،ســازمان بینالمللــی استانداردســازی

 )2-2حاکمیت سازمانی

بــه رشــد روزافــزون و چشــمگیر فنــاوری اطالعــات و لــزوم

میکنــد و بــر آنهــا نظــارت میکنــد ( .)PBRMدر اغلــب

جامــع نســبت بــه استانداردســازی در زمینــهی مباحــث

رهبــری مدیــر عامــل اجرایــی ( )CEOاســت]2[ .

( )ISOو کمیســیون بینالمللــی الکتروتکنیــک (،)IEC

ترجمــهی واژهی " "Corporate Governanceبــه فارســی

"فنــاوري اطالعــات" بــا  18زیرکمیتـهی فعــال کردنــد کــه

ادارهی ســازمانی و راهبــري ســازمانی داشــته اســت .درایــن

اطالعــات منتشــر کردهانــد[ .]1کــه در ایــن تحقیــق ،بــه

تعاریــف ارائهشــده بــراي راهبــري ســازمانی متنــوع اســت.

ارائــه مــدل همپوشــانی بیــن آنهــا پرداختهشــده اســت.

میتــوان پهنــه یــا گســتره شــمول راهبــري ســازمانی

 )2ادبیات تحقیق

"مدیران"بــا "ســهامداران" دانســت کــه مبنــاي نظــري

اقــدام بــه ایجــاد کمیتـهی فنــی مشــترک ( )JTC1بــه نــام

معادلهایــی نظیــر حاکمیــت شــرکتی ،حاکمیــت ســهامی،

تاکنــون  2729اســتاندارد در زمینههــای مختلــف فنــاوری

مقالــه از واژهی "راهبــري ســازمانی" استفادهشــده اســت.

معرفــی و تحلیــل محتوایــی تعــدادی از ایــن اســتانداردها و

عمدهتریــن عامــل متمایــز کننــدهی ایــن تعاریــف را

مطالعــات گســترده در ادبیــات تحقیــق را بــرای محقــق

ناممکــن ســاخته اســت .لــذا ادبیــات تحقیــق محــدود

بــه اصطالحــات متداولیشــده اســت کــه برداشــتهای
متفاوتــی از آنهاشــده و در برخــی مــوارد بهجــای

یکدیگــر بــهکار میرونــد.
 )1-2حاکمیت و مدیریت

اصطــاح " "Governanceاز ریشــهی التیــن واژهی

" "Gubernareبرگفتهشــده اســت کــه بــه معنــاي

حکمرانــی ،اختیــارداری ،نظــارت ،فرمانبــرداری و
هدایتکــردن اســت و قبــل از آن بــراي هدایتکــردن

کشــتی بــهکار میرفتــه اســت .حاکمیــت تضمیــن
میکنــد کــه نیازهــا ،شــرایط و انتخابهــای ذینفعــان،

مــورد بررســی و توجــه قــرار گرفتــه ،اهــداف متعــادل و

مــورد توافقشــده ،جهتگیریهــای عمــده از طریــق
اولویتبنــدی و تصمیمگیــری تعیینشــده و بــر عملکــرد

و حرکــت در مســیر صحیــح ترسیمشــده بهمنظــور تحقــق

آن "تئــوري نمایندگــی" در شــکل محــدود خــود اســت.

در آن ســوي ایــن طیــف و درنگرشــی وســیع ،راهبــري

ســازمانی رابطـهی شــرکت بــا تمــام ذینفعــان خــود را بــر

میگیــرد کــه پشــتوانه نظــري آن را میتــوان "تئــوري
ذینفــع" دانســت .حاکمیــت شــرکتی مجموعــهاي از

نظامهــا ،فرآیندهــا و ســاختارهایی اســت کــه بــا اســتفاده
از ســازوکارهاي درونســازمانی و نیــز ســازوکارهاي

برونســازمانی در پــی کســب اطمینــان از رعایــت حقــوق
ذینفعــان ،پاســخگویی ،شــفافیت و عدالــت در واحــد
تجــاري اســت .یکــی از مهمتریــن محورهــاي اســتقرار

حاکمیــت شــرکتی مناســب در هــر بنــگاه اقتصــادي،
ایجــاد و اســتقرار نظــام مدیریــت ریســک اســت رعایــت

خطمشــیها ،الزامــات قانونــی و قواعــد کســبوکار

از جنبههــاي مشــترك مــورد بررســی در هــر دو نظــام
محســوب میشــود .در ادامــه برخــی تعاریــف ارائهشــده در

خصــوص حاکمیــت ســازمانی ارائهشــده اســت[]3

 -راهبــري ســازمانی ،شــیوههاي بــهکار گرفتهشــده
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اســتانداردهایی منتشــر کردهانــد .بهطورکلــی بــا توجــه

برنامهریــزی میکنــد ،ســامان دهــی میکنــد ،اجــرا

استانداردســازی نیــز بــه ایــن مســأله توجــه کــرده و

در اســناد حاکمیــت بــرای دســتیابی بــه اهــداف شــرکت،
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 )3روش تحقیق

اســت کــه موجــب دســتیابی شــرکت بــه اهــداف تعییــن

روش مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق روش توصیفــی

(فدراســیون بینالمللــی حســابداران )2004-

بررســی محتــوای آشــکار پیامهــای موجــود در یــک متــن

شــده ،کنتــرل ریســک و مصــرف بهینــه منابــع میشــود.

بــا بهرهگیــری از مطالعــات کتابخانــهای اســت .بــرای

 -راهبــري ســازمانی نظامــی اســت کــه شــرکتها را هدایــت

میتــوان از روش تحلیــل محتــوی اســتفاده کــرد .در ایــن

ارشــد ســازمانی در رعایــت اصــول شــفافیت ،درســتکاري و

توصیــف میشــود .مطابــق تعریــف والیــرز و واینــر ،تحلیــل

 -راهبــري ســازمانی ،فرآینــد نظــارت و کنتــرل عملکــرد

اســت .کرایپنــدرف تحلیــل محتــوی را بهصــورت روش

ســهامداران باشــد( .پارکینســون)1994 -

دادههــا و زمینههــای آنهــا تعریــف میکنــد و کرلینچــر

و کنتــرل میکنــد .تمرکــز اصلــی بــر ایفــاي وظیفــه مدیــران

روش محتــوای آشــکار پیامهــا بهطــور کمــی و نظــامدار

پاس ـخگویی اســت( .گــزارش کادبــري)1992-

محتــوی روشــی منظــم بــرای بررســی اطالعــات ثبتشــده

مدیــران شــرکت اســت بهگونــهاي کــه متضمــن منافــع

تحقیــق بــرای دســتیابی بــه نتایــج تکرارپذیــر و معتبــر از

 -هــدف بنیــادي در راهبــري ســازمانی افزایــش ثــروت

آن را روش مطالعــه و تجزیــه و تحلیــل ارتبــاط بــه شــکلی

ســهامداران در بلنــد مــدت اســت ،بهگونــهاي کــه

نظاممنــد ،عینــی و کمــی بهمنظــور ســنجش متغیرهــا

اوراق بهــادار هندوســتان)2000 -

چارچــوب اصلــی تحلیــل محتــوی را در ســوال "چــه کســی،

منافــع ســایر ذینفعــان نیــز رعایــت شــود( .بــورس

میدانــد.

 -راهبــري ســازمانی بــراي برقــراري تعــادل بیــن اهــداف

چــه چیــزی را و چگونــه و بــا چــه تأثیــری میگویــد"
توصیــف کردهانــد .گرچــه تحلیــل محتــوی غالبــاً بــرای

الــزام بــه پاســخگویی را فراهــم میســازد و هــدف اصلــی

از ایــن روش بــرای آزمــون فرضیــه هــم اســتفاده کــرد.

بــه هــم نزدیــک شــوند( .بانــک جهانــی)2001-

اســت و یــک روش پژوهشــی اســت کــه بهصــورت منظــم

اقتصــادي و اجتماعــی و نیــز اهــداف فردي و عمومی اســت.
راهبــري ســازمانی موجبــات اســتفادهی مؤثــر از منابــع و

توصیــف ب ـهکار م ـیرود ولــی در برخــی شــرایط میتــوان

آن اســت کــه منافــع ذینفعــان و جامعــه تــا حــد ممکــن

بهعبــارت دیگــر تحلیــل محتــوی مطالعــهی ارتباطــات

راهبــري ســازمانی :1نظامــی کــه بهوســیلهی آن ســازمانها

و عینــی بــرای توصیــف کمــی یــا کیفــی محتــوای آشــکار

()Adapted from Cadbury 1992 and OECD 1999

محتــوای کتــاب میتــوان بــه بخشهــای مــورد تأکیــد

نظامــی کــه بهوســیله آن اســتفادهی فعلــی و آتــی فنــاوری

مقالــه نیــز از روش تحلیــل محتــوی علمــی استفادهشــده

فنــاوری اطالعــات شــامل ارزیابــی و هدایــت اســتفادهی

نظــر گرفتــن اهــداف تحقیــق ،محتــوی را درک کــرده و بــر

هدایــت و کنتــرل میشــوند.

 )3-2حاکمیت سازمانی فناوری اطالعات

2

اطالعــات هدایــت و کنتــرل میشــود .حاکمیــت ســازمانی

فنــاوری اطالعــات بهمنظــور پشــتیبانی ســازمان و پایــش
اســتفاده بــرای دســتیابی بــه طرحهــا و همچنیــن
اســتراتژی و خطمش ـیهای اســتفاده از فنــاوری اطالعــات

در داخــل ســازمان میشــود[.]4

ارتباطــات بـهکار بــرده میشــود .بهعنــوان مثــال در تحلیــل

کتــاب و ارتباطــات آنهــا بــا یکدیگــر پــی بــرد .در ایــن
اســت و در آن محقــق بــا مطالعــه عمیــق منابــع و بــا در
اســاس شــاخصهای مناســب آنهــا را بــا یکدیگــر مقایســه

میکنــد .خروجــی ایــن تحلیــل محتــوی و مقایســه

تطبیقــی میتوانــد جــدول مقایســه یــا مــدل همپوشــانی
باشــد .بــا توجــه بــه ماهیــت تحقیــق انجامشــده و هــدف

آن ،محقــق مــدل همپوشــانی بیــن اســتانداردها ،الگوهــای

برتــر و چارچوبهــای مطــرح در حــوزهی حاکمیــت و
1. Corporate governance
2. Corporate governance of IT

مدیریــت فنــاوری اطالعــات را ارائــه کــرده اســت.

بهبــود خدمــات بــرای بــرآوردن الزامــات خدمــت

 )4اســتانداردهای نظامهای مدیریتی فناوری
اطالعات

و کنتــرل میکنــد .بــرای برآوردهســازی الزامــات ایــن

 )1-4اســتاندارد نظــام مدیریــت خدمــات فنــاوری

اطالعــات IDS-ISO-20000

نظــام مدیریــت خدمــات در  ISO-20000-1بهعنــوان
یــک نظــام مدیریــت بــا هــدف هدایــت ،نظــارت و کنتــرل

بایــد شــامل آنچــه بــرای برنامهریــزی ،طراحــی،
انتقــال ،تحویــل و بهبــود خدمــات مــورد نیــاز اســت،

باشــد .حداقــل ایــن مــوارد ،شــامل خطمشــیهای

مدیریــت خدمــات ،اهــداف ،طرحهــا ،فرآیندهــا،
رابطهــای فرآینــد ،اســناد و منابــع اســت .نظــام

مدیریــت خدمــات شــامل تمــام روالهــا بهعنــوان یــک

نظــام مدیریــت منعطــف اســت .همچنیــن فرآیندهــای
مدیریــت خدمــات نیــز بهعنــوان بخشــی از نظــام

مدیریــت خدمــات در نظــر گرفتــه میشــود]5[ .

خدمــات ،فراهمکننــدهی کنتــرل مــداوم ،اثربخشــی

بیشــتر ،بهــرهوری و فرصتهــای بیشــتر بــرای بهبــود
مســتمر اســت .نظــام مدیریــت خدمــات ،ســازمان را

قــادر بــه اســتفادهی مؤثــر از یــک چش ـمانداز مشــترک

میســازد.

اســتاندارد  ISO/IEC 20000-1میتوانــد توســط
ســازمانها یــا بخشهایــی از ســازمان کــه از خدمــات
اســتفاده میکننــد یــا آن را ارائــه میدهنــد ،اســتفاده

شــود .هرچنــد همـهی فرایندهایــی که توســط اســتاندارد

پوشــش داده میشــوند ،توســط فراهمکننــدهی
خدمــت کنتــرل میشــوند و تنهــا ارائهدهنــده ی
خدمــت میتوانــد ادعــای انطبــاق بــا ایــن اســتاندارد را
داشــته باشــد ،لیکــن ایــن اســتاندارد بــرای مشــتری و

ارائهدهنــدهی خدمــت ایجــاد ارزش افــزوده میکنــد.

مدیریــت خدمــت ،فعالیتهــا و منابــع ارائهدهنــدهی

خدمــت را در طراحــی ،توســعه ،انتقــال ،تحویــل و

شــود .مدیریــت امنیــت اطالعــات یکــی از فرایندهــای

مدیریــت خدمــت محســوب میشــود[.]6

 )2-4اســتاندارد نظــام مدیریــت امنیــت اطالعــات
()ISO/IEC 27001

بــا توجــه بــه چنــد وجهــی بــودن مقولــهی امنیــت و
لــزوم توجــه چنــد بعــدی بــه آن و همچنیــن توجــه
روزافــزون بــه مباحــث مدیریــت امنیــت اطالعــات از
طریــق برقــراری قوانیــن و ضوابــط ملــی ،منطقــهای و

بینالمللــی و راهبردهــای جدیــد بهمنظــور پاســخگویی
بــه انتظــارات و الزامــات طرفهــای ذینفــع نســبت

بــه اطمینــان از امنیــت اطالعــات ،کمیتــهی فرعــی
امنیــت تصمیــم بــه تدویــن اســتاندارد "نظــام مدیریــت
امنیــت اطالعــات" در کنــار اســتانداردهای فنــی گرفــت
و بــر ایــن اســاس خانــوادهی اســتانداردهای 27000

بهعنــوان مرجــع بینالمللــی پذیرفتهشــده بــرای
امنیــت اطالعــات مطــرح شــدند .از ايــن خانــواده
تاكنــون بيــش از  35اســتاندارد منتشرشــده يــا در

حــال انتشــار اســت كــه برخــی از آنهــا در جــدول ()1
معرفــی شــدهاند[.]1

نظــام مدیریــت امنیــت اطالعــات ،بخشــی از نظــام
مديريــت کالن بناشــده بــر ديــدگاه مخاطــرات کســب

و کار ،بهمنظــور ايجــاد ،پيادهســازي ،اجــرا ،پايــش،

بازنگــري ،نگهــداري و بهبــود امنيــت اطالعــات اســت.

یــک نظــام مديريتــي مشــتمل بــر ســاختار ســازمانی،
خطمشــيها ،طرحريــزي فعاليتهــا ،مســئوليتها،
تجــارب ،روشهــاي اجرايــي مــدون ،فرايندهــا و منابــع

اســت[.]7

اســتاندارد فــوق شــامل  14حــوزه 36 ،هــدف کنترلــی

و  114کنتــرل امنيتــي بهمنظــور اقدامــات بازدارنــده و
نظارتــي اســت .شــکل ( )1فهرســت الزامــات ذکرشــده

در متــن اســتاندارد را نشــان میدهــد[.]8
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بایــد توســط ارائهدهنــدهی خدمــت پیادهســازی
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خدمــت تعریفشــده اســت .نظــام مدیریــت خدمــت

اســتاندارد ،طیفــی از فرایندهــای مدیریــت خدمــات

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

فعالیتهــای مدیریــت خدمــت بــرای ارائهدهنــدهی

مطابــق بــا توافقــات انجامشــده بــا مشــتری ،هدایــت

ارائه مدل همپوشانی استانداردهای مدیریتی و حاکمیتی

 .4ساختار
سازمان

38

طرحریزی

 .5رهبری

شناخت ساختار
سازمانی

رهبری و تعهد
مدیریت

شناخت نیازها و
انتظارات طرفهای
ذینفع

خطمشی

تعیین محدوده نظام
مدیریت امنیت
اطالعات

نقشها ،وظایف
و اختیارات
سازمانی

 .6برنامهریزی

اقدامات برای
مدیریت مخاطرات
و فرصتها

اهداف امنیت
اطالعات و
برنامهریزی برای
دستیابی به آنها

نظام مدیریت امنیت
اطالعات

 .7پشتیبانی
منابع

ارتباطات
اطالعات مدون
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برنامهریزی و کنترل
عملیات

پایش،
اندازهگیری،
تحلیل و
ارزیابی

ارزیابی مخاطرات
امنیت اطالعات

ممیزی داخلی

مقابله با مخاطرات
امنیت اطالعات

بازنگری
مدیریت

عدم انطباق و اقدام
اصالحی
بهبود مستمر

شکل  :1الزامات استاندارد ]ISO/IEC 27001:2013] 27001

اســتاندارد  ISO/IEC 27001چارچوبــی بــرای ایجــاد،

در اهــداف کنترلــی و کنترلهــا ،مدیریــت خدمــت نســبت

نظــام مدیریــت امنیــت اطالعــات بهمنظــور محافظــت از

قــرار میگیــرد .باوجــود شــباهت بســیار ایــن دو اســتاندارد

ایــن اســتاندارد ،ســازمان بایــد نظامــی مبتنــی بــر ارزیابــی

بهمنظــور حصــول اطمینــان از ارائــهی خدمــات مؤثــر

پیادهســازی ،اجــرا ،پایــش ،بازنگــری ،نگهــداری و بهبــود
داراییهــای اطالعاتــی فراهــم میکنــد .بــرای مطابقــت بــا

بــه مدیریــت امنیــت اطالعــات در اولویــت پیادهســازی
دارای اهــداف متفاوتــی هســتند .مدیریــت خدمــات

مخاطــرات پیادهســازی نمایــد .در ایــن راســتا ســازمان

طراحیشــده ولــی مدیریــت امنیــت اطالعــات بهمنظــور

مخاطــرات انتخــاب ،پیادهســازی ،پایــش و بازنگــری کنــد]6[ .

اطالعــات و پیشــگیری از رخدادهــای امنیتــی طراحیشــده

بایــد کنترلهای(ســنجههای) متنوعــی را بــرای مدیریــت
 )3-4تحلیل محتوی استانداردهای  27001و 20000

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اجرا

 .8عملیات

صالحیت

آگاهی رسانی

پایش

 .9ارزیابی
عملکرد

اقدام

 .10بهبود

مدیریــت خدمــات بهطــور مســتقیم بــا کارایــی و ســودآوری
مرتبــط اســت .لیکــن مدیریــت امنیــت اطالعــات اغلــب

بهعنــوان پایــهای بــرای تحویــل خدمــت مؤثــر لحــاظ
نمیشــود .بــر ایــن اســاس بــا وجــود شــباهتهای بســیار

توانمندســازی ســازمان بــرای مدیریــت مخاطــرات امنیــت
اســت .در بررســی و تحلیــل ایــن دو اســتاندارد در کنــار

یکدیگــر بایــد بــه دامن ـهی کاربــرد دو اســتاندارد و تفــاوت
محتوایــی آن ،تفــاوت معنایــی در اصطالحــات دارایــی در
مدیریــت خدمــات و دارایــی اطالعاتــی در مدیریــت امنیــت

اطالعــات توجــه کــرد]6[ .

شکل  :2مقایسهی مفاهیم در استانداردهای  ISO/IEC 27001و ISO/IEC 20000-1

 )5اســتانداردهای حاکمیت فناوری اطالعات
 )1-5اســتاندارد حاکمیــت فنــاوری اطالعــات IDS
 1338و ISO 38500

هــدف ایــن اســتاندارد ارائــهی چارچوبــی از اصــول
ارزیابــی ،هدایــت و پایــش کاربــرد فنــاوری اطالعــات
در ســازمان بــرای مدیــران اســت .بیشــتر ســازما نها از

فنــاوری اطالعــات بهعنــوان ابــزار اساســی کســبوکار

اســتفاده میکننــد و تعــداد کمــی از ســازما نها

قابــل توجهــی از هزینههــای مالــی و منابــع انســانی
ســازمان اســت ،ولــی برگشــت ایــن ســرمایه ملمــوس

نبــوده و حتــی در برخــی مــوارد اثــرات معکــوس
چشــمگیری هــم دارد.

علــت اصلــی دســتاوردهای منفــی تأکیــد روی
جنبههــای مالــی و فنــی فنــاوری اطالعــات بهجــای
تأکیــد روی زمین ـهی کاربــرد آن در کس ـبوکار اســت.

ایــن اســتاندارد چارچوبــی بــرای حاکمیــت اثربخــش
فنــاوری اطالعــات شــامل مفاهیــم و تعاریــف ،اصــول و

اســتاندارد فــوق اصــول راهنمایــی بــرای مدیــران

ســازمان بهمنظــور اســتفاده قابــل قبــول ،کارآمــد و
اثربخــش فنــاوری اطالعــات ارائــه میکنــد .پیــروی

از ایــن اصــول ،در متعــادل ســاختن مخاطــرات و

بهر هگیــری از فرصتهــای ناشــی از اســتفاد هی

بــا تصمیمســازی شــفاف و روشــن باشــد.

 )4کارآیــی :هــدف فنــاوری اطالعــات پشــتیبانی
ســازمان ،ارائــه خدمــات ،ســطوح خدمــات و کیفیــت

مــورد نیــاز الزامــات کســبوکار اســت.

 )5انطبــاق :فنــاوری اطالعــات بــا قوانیــن و مقــررات

انطبــاق دارد.

 )6رفتــار انســانی :خطمشــیها ،اقدامــات و تصمیمــات
حــوزه فنــاوری اطالعــات بــرای رفتــار انســانی احتــرام
قایــل اســت.

مدیــران بایــد فنــاوری اطالعــات را از طریــق ســه
فعالیــت اصلــی حاکمیــت کننــد:

الــف) ارزیابــی اســتفاد هی فعلــی و آتــی از فنــاوری

اطالعــات.

ب) هدایــت آماد هســازی و پیاد هســازی خطمشــیها

و برنامههایــی بــرای اطمینــان از برآورد هســازی
اهــداف کســبوکار از طریــق اســتفاده از فنــاوری
اطالعــات.

پ) پایــش انطبــاق خطمشــیها و عملکــرد بــر اســاس

برنامههــای طر حریــزی شــده.

شــکل ( )3مــدل حاکمیــت فنــاوری اطالعــات از
طریــق چرخــهی ارزیابــی -هدایــت -پایــش را نشــان

مید هــد .

فنــاوری اطالعــات کمــک میکنــد .همچنیــن مدلــی
بــرای حاکمیــت فنــاوری اطالعــات در ایــن اســتاندارد

ارائهشــده اســت.

چارچــوب حاکمیــت فنــاوری اطالعــات ســازمانی

ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﭘﻴﺎﺩﻩ
ﺳﺎﺯﻱ

چگونگــی اجــرا و پیاد هســازی را مطــرح نمیکنــد]4[:

ﻧﻈﺎﺭﺕ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ

اصــول آنچــه بایــد رخ دهــد را بیــان میکننــد و

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﻫﺪﺍﻳﺖ

ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎﻱ
ﻃﺮﺡ ﻫﺎ

خــوب از شــش اصــل زیــر تبعیــت میکنــد .ایــن

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ

ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ

 )1مســوولیت :افــراد و گرو ههــا مســئولیت خــود را در
رابطــه بــا عرضــه و تقاضــای فنــاوری اطالعــات درک

و قبــول کننــد.

 )2راهبــرد :راهبــرد کســبوکار ســازمان قابلیتهــای
فنــاوری اطالعــات در حــال حاضــر و آینــده را در نظــر

شکل  :3مدل یکپارچهی حاکمیت فناوری اطالعات
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داشــت .هزینههــای صر فشــده در ســازمان بخــش

 )3اکتســاب :اکتســاب فنــاوری اطالعــات بــر اســاس

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــدون اســتفاده از آن کارایــی مناســبی خواهنــد

گیــرد.

ایــن اســتاندارد در ادامـهی راهنماییهایــی برای پیادهســازی

اصــول شــش گانـهی حاکمیــت شــرکتی فنــاوری اطالعــات

ســازمانی ()EA؛ ایــن امــر بــه ســازمان بــه درک اثــر

میکنــد]4[ .

ســازمان روی حاکمیــت دارد ،کمــک میکنــد.

بــر اســاس مــدل ســه وجهــی ارزیابــی -هدایــت -پایــش ارائه
استاندارد فناوری اطالعات چارچوب حاکمیت

شــدیدی کــه معرفــی معمــاری ســرویسگرا در یــک

یــک مــدل مرجــع حاکمیــت معمــاری خدمتگــرا )

()INSO 17619

1

اســتاندارد چارچــوب حاکمیــت (معمــاري خدمتگــرا
2

)SOA 17619

ارائه مدل همپوشانی استانداردهای مدیریتی و حاکمیتی

کســبوکار ،فنــاوری اطالعــات و حاکمیــت معمــاری

و بخشهــای تشــکیلدهندهی آن؛ کــه بــه ســازمان در
مشــخص ســاختن روش کار حاکمیــت مناســب؛ و گرفتــن

بهتریــن شــیوه بهعنــوان مبنایــی بــرای یــک رویکــرد

ایــن اســتاندارد ،چارچوبــی اســت کــه محتــوا و تعاریفــی

مشــترک ،کمــک میکنــد.

حاکمیــت معمــاری خدمتگــرا فراهــم مــیآورد .و بــرای

ســازمانها در سفارشــیکردن مــدل مرجــع حاکمیــت

حاکمیــت معمــاری خدمتگــرا ،شــامل رابطــهی بیــن

خدمتگــرا بــه آنهــا ،کــم میکنــد.

را بــرای توانمندســازی ســازمان در درک و گســترش

روش حیاتــی حاکمیــت معمــاری خدمتگــرا کــه بــه

مــوارد زیــر کاربــرد دارد:

معمــاری خدمتگــرا و درک روش کار حاکمیــت معمــاری

حاکمیت کسبوکار

•  EAپشتیبانی میکند حاکمیت
• پشتیبانی میکند حاکمیت فناوری اطالعات
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• گسترش میدهد حاکمیت EA
• گسترش میدهد حاکمیت اطالعات
حاکمیت معماری سرویسگرا
شکل :4روابط حاکمیت معماري سرویس گرا

 )2-5اســتاندارد حاکمیــت امنیــت اطالعــات

(اســتاندارد ايــران ايــزو آی -ای ســی )27014

ایــن اســتاندارد بــه بیــان راهنماییهایــی در خصــوص

مفاهیــم و اصــول راهبــری امنیــت اطالعــات در
ســازمان میپــردازد .ســازمانها بــا بهرهگیــری از

ایــن اســتاندارد میتواننــد فعالیتهــای مرتبــط بــا
امنیــت اطالعــات را در ســازمان ارزیابــی ( ،)evaluate

هدایــت (  ،)directپایــش (  )monitorو اطــاع رســانی

(تبــادل اطالعــات) (  )communicateکننــد .پیشنیــاز

راهبــری امنیــت اطالعــات ،همراســتاکردن اهــداف و

راهبردهــای امنیــت اطالعــات بــا اهــداف و راهبردهــای

کســبوکار و انطبــاق آنهــا بــا قانــون ،مقــررات و
قراردادهــا اســت .مشــابه بــا اســتاندارد  27001در ایــن

اســتاندارد نیــز پیادهســازی یــک رویکــرد مدیریــت

مخاطــرات ارزیابــی ،تحلیــل ،پیادهســازی و پایــش

میشــود]9 [.

اهــداف مدیریــت امنیت اطالعات عبارتند از]9[ :

 همراســتایی راهبــردی :همراســتا نمــودن اهــداف وراهبــرد امنیــت اطالعــات بــا اهــداف و راهبــرد کســب

و کار،

1. INSO
2. SOA

 -ارزشدهــی بــه ذینفعــان :شناســایی ذینفعــان و

اصــل :1برقــراری امنیــت اطالعــات در ســطح ســازمان:

 -پاســخگویی :اطمینــان از لحــاظ شــدن تمامــی

فعالیتهــای امنیــت اطالعــات فراگیــر و یکپارچــه

دســتاوردهای مــورد نظــر بهدســتآمده از پیادهســازی

اصــل :2پذیــرش رویکــرد مبتنــی بــر مخاطــرات:

دیــدگاه هیئــت رییس ـهی ســازمان در خصــوص امنیــت

تحلیــل و ارزیابــی مخاطــرات باشــد.

در مــورد مخاطــرات امنیتــی ،ســرمایهگذاری کارا و

امنیــت اطالعــات بایــد راهبــرد ســرمایهگذاری امنیــت

ارزشدادن بــه نیازمندیهــای امنیتــی آنهــا،
مخاطــرات امنیتــی،

مؤثــر مدیریــت امنیــت اطالعــات شــامل برآوردهســازی

اطالعــات ،رویکــرد چابــک در خصــوص تصمیمگیــری

مدیریــت امنیــت اطالعــات بایــد مبتنــی بــر رویکــرد

اصــل :3جهتدهــی مســیر ســرمایهگذاری :مدیریــت
اطالعــات ســازگار بــا الزامــات کســبوکار و نیازهــای

ذینفعــان را ترســیم نمایــد.

مدیریــت امنیــت اطالعــات از اصــول و فرایندهایــی

اصــل :4تضمیــن انطبــاق بــا الزامــات درونــی و بیرونــی:

بــرای اقدامــات مدیریــت امنیــت اطالعــات هســتند کــه

مقــررات الــزامآور ،الزامــات کســبوکار و قراردادهــای

تشکیلشــده اســت .اصــول ،قواعــد پذیرفتهشــده

بهعنــوان راهنمــای بــرای پیادهســازی مدیریــت ایفــای

مدیریــت امنیــت اطالعــات بایــد منطبــق بــر قوانیــن و
تعهــدآور و ســایر الزامــات مرتبــط باشــد.

نقــش میکننــد .فرایندهــا مجموعــهای از وظایــف و

اصــل :5ایجــاد یــک محیــط امنیتــی مثبــت :مدیریــت

را بــرای مدیریــت امنیــت اطالعــات فراهــم میکننــد.

نیازهــای در حــال تکامــل ذینفعــان باشــد.

روابــط متقابــل آنهــا را تشــریح میکننــد کــه زمین ـهی
بــرآورده ســاختن نیازهــای ذینفعــان و لحاظکــردن

امنیــت اطالعــات بایــد مبتنــی بــر شــأن و رفتــار انســانی و
اصــل :6بازنگــری عملکــرد و اثربخشــی در نتایــج کســب و

زیــر مبنــای مناســبی بــرای پیادهســازی فرایندهــای

پشــتیبانی کســبوکار و فراهــم آورنــده ســطوح امنیــت

در بلنــد مــدت ضــروری اســت .اصــول شــشگانه
مدیریــت امنیــت اطالعــات بــا ایــن رویکــرد را فراهــم

میکننــد]9 [.

بایــد زمینهســاز محافظــت از اطالعــات ســازمانی بهمنظــور

اطالعــات مــورد نظــر باشــد.

در شــکل زیــر روابــط اســتانداردهای ایــن ســری را نشــان
مــی دهــد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ

 27000ﻧﮕﺮﺵ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻭﺍژﮔﺎﻥ
27006
ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻧﻬﺎﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻲﻧﺎﻣﻪ

27001
ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ

27007
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻣﻤﻴﺰﻱ

27002
ﺁﻳﻴﻦﻛﺎﺭ


27005
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ
ﺳﻨﺠﺶ
27004

ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
)ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎ(

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﺻﻠﻲ
)ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ(

27003
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻋﻤﻮﻣﻲ

27011
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ
 27799ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ

شکل  :5روابط استانداردهای خانواده 27000

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎﻱ
ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺹ
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نیازمندیهــای آنهــا بــرای موفقیــت امنیــت اطالعــات

کار :رویکــرد اتخاذشــده بــرای مدیریــت امنیــت اطالعــات
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قانونــی ،مقرراتــی و قــراردادی اســت.

هســتند.
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اثربخــش در امنیــت اطالعــات و انطبــاق بــا الزامــات

مدیریــت امنیــت اطالعــات بایــد تضمیــن کنــد کــه

فرایندهــای راهبــری امنیــت اطالعــات ،عــاوه بــر

مــدل بایــد شــامل چرخــهی ارزیابــی -هدایــت -پایــش

شــامل فراینــد تضمیــن نیــز هســت .ایــن فراینــد یــک

داخلــی اطالعرســانی نیــز شــامل میشــود.

چرخــهی ارزیابــی -هدایــت -پایــش -اطالعرســانی

نظــر عینــی و مســتقل در خصــوص راهبــری امنیــت
اطالعــات و ســطح بهدســتآمده ارائــه میکنــد.

 )3-5تحلیــل محتــوی اســتانداردهای  IDS 1338و

ارائه مدل همپوشانی استانداردهای مدیریتی و حاکمیتی

27014

 )6مــدل همپوشــانی اســتانداردهای مدیریــت و
حاکمیــت فنــاوری اطالعــات
حاکمیــت و مدیریــت اجــزای جدانشــدنی هدایــت

هــر ســازمان از مدلهــای حاکمیــت متعــددی بهــره

ســازمان هســتند .لیکــن وجــود اســتانداردهای متعــدد

اطالعــات و حاکمیــت امنیــت اطالعــات بخشــی از آن

سببشــده تــا انتخــاب اســتاندارد مناســب و همچنیــن

میگیــرد کــه حاکمیــت ســازمانی ،حاکمیــت فنــاوری

در ایــن حــوزه و عــدم تبییــن ارتبــاط بیــن آنهــا

هســتند .هــر مــدل حاکمیــت مؤلفــهی جداییناپذیــر از

اثربخشــی بهکارگیــری آن کاهــش یابــد .در ایــن بخــش

اهــداف کســبوکار را نشــان میدهــد .هیئــت رییســهی

نظــر گرفتــن نیازمندیهــای ســازمان ،ارتبــاط بیــن ایــن

حاکمیــت داشــته باشــد.

در یــک نمــای کلــی شــکل زیــر ارتبــاط بیــن مفهــوم

حاکمیــت ســازمان اســت کــه اهمیــت همراســتایی بــا

تحقیــق ،بــا توجــه بــه تحلیــل محتــوای انجامشــده و در

ســازمان بایــد یــک دیــدگاه کلنگــر و یکپارچــه از مــدل

اســتانداردها بیانشــده اســت.

محــدودهی حاکمیــت فنــاوری اطالعــات ،منابــع موردنیــاز

حاکمیــت ســازمانی بــا حاکمیــت مالــی ،حاکمیــت

اطالعــات اســت .محــدودهی حاکمیــت امنیــت اطالعــات

نشــان میدهــد.

جهــت اکتســاب ،پــردازش ،ذخیرهســازی و انتشــار
محرمانگــی ،یکپارچگــی و دســترسپذیری اســت .هــر دو

فنــاوری اطالعــات ،حاکمیــت مخاطــرات ســازمان و  ...را
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باشــند .لیکــن حاکمیــت امنیــت اطالعــات فراینــد

شکل  :6نمای اول از مدل همپوشانی

در شــکل زیــر بــا تمرکــز روی حاکمیــت ســازمانی ،حاکمیــت فنــاوری اطالعــات و حاکمیــت امنیــت اطالعــات ارتبــاط

ایــن ســه حــوزه بــا یکدیگــر نمایــش داده شــدهاند .مــدل حاکمیــت در هــر یــک از ســه حــوزه ،در محیــط پــر از
مخاطــره ســازمان شــکل گرفتــه و بایــد پاســخگوی مخاطــرات باشــد.

شکل  :7نمای دوم از مدل همپوشانی

مدیریــت مخاطــرات ،اســتراتژی کســبوکار ،عملیــات،

آن ایجادشــده اســت .در بهرهگیــری از ایــن مــدل بایــد

میکنــد .الیــهی دوم ایــن مــدل مهمتریــن موضوعــات

هــر یــک از ابزارهــا و مراجــع ذکرشــده در الیــه ســوم

تــوازن فنــاوری بــا کسـبوکار و مدیریــت تغییــرات ارائــه
مطــرح در هــر وجــه و الیــهی ســوم ،اســتانداردها و

چارچوبهــای کاربــردی جهــت تحقــق الیــهی اول را

بــه همپوشــانی دســتاوردهای ناشــی از بهکارگیــری
توجــه کــرد.
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اطالعــات را در  6وجــه اســتراتژی فنــاوری اطالعــات،

ســال  2005اقتباسشــده و تغییــرات و اصالحاتــی در

برتــر و چارچوبهــای مدیریــت و حاکمیــت فنــاوری

فنــاوری اطالعــات ارائهشــده توســط  Calder-Moirدر

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شــکل  8مــدل همپوشــانی اســتانداردها ،الگوهــای

نشــان میدهــد .ایــن مــدل از چارچــوب حاکمیــت
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مدیریت و حاکمیت فناوری اطالعات

 )7جمعبندی و نتیجهگیری

بررســیهای انجامشــده در محتــوی اســتانداردها نشــان

چتــر فعالیتهــای فنــی و عامــل اساســی اثربخشــی

آنهــا ،وجــود نظــام مدیریتــی کارآمــد اســت .درک

صحیــح از ماهیــت ســازمان و انتخــاب اســتاندارد
مناســب ســبب میشــود تــا منابــع ســازمان در مســیر

صحیــح هزینــه شــوند .نقــش فنــاوری اطالعــات در
ارائه مدل همپوشانی استانداردهای مدیریتی و حاکمیتی

ســازمانها و اثــرات انکارناپذیــر آن در تغییــر ســازوکار
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مدیریــت و حتــی ایجــاد تئوریهــای جدیــد مدیریــت،
ســازمان را در برابــر گزینههــای جدیــدی از نظــام
مدیریتــی و ســازوکار حاکمیــت قــرار میدهــد.

ایــن مقالــه بــا بهرهگیــری از نتایــج مطالعــات
کتابخانــهای ضمــن معرفــی اســتانداردهای حاکمیــت
و مدیریــت فنــاوری اطالعــات کــه تاکنــون تدویــن و

منتشــر شــدهاند ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا،
مقایســه تطبیقــی و عملیاتــی آنهــا را انجــام داده اســت.

میدهــد تعــدد اســتقرار اســتانداردها در یــک ســازمان

نــه تنهــا ســبب توســعه و افزایــش کارایــی و اثربخشــی
ســازمان نمیشــود ،بلکــه موجــب ســردرگمی و اتــاف
منابــع نیــز خواهــد شــد .از ایــنرو انتخــاب اســتاندارد
مناســب اهمیــت ویــژهای دارد.

مــدل ارتبــاط و همپوشــانی ارائهشــده در شــکلهای 6

و  7و  ،8نمــای کلــی از کارکــرد هــر یــک از موضوعــات

مــورد تحقیــق و مراجــع موجــود نمایــش میدهــد کــه

بــه ســازمان در انتخــاب اســتاندارد متناســب بــا ماهیــت

کســبوکار خــود کمــک میکنــد.

گرچــه در مــدل ارائــه شــده ،ارتبــاط بیــن اســتانداردها،
تجربیــات برتــر و چارچوبهــای موجــود بــا یکدیگــر از

جملــه  COBIT، ITILو  ...بیانشــده اســت ،لیکــن

مطالعــات دقیقتــر در مفاهیــم و کاربردهــای هریــک
ضــروری اســت.

 )8منابع و مراجع

سال پنجم -شماره  - 1پیاپی  - 15بهار 1394

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

1. Official Website of International Standardization Organization. WWW. ISO. ORG.

 .2احمد بدری -مبانی و ضرورت رکتی -احمد بدری -مجموعهی مقاالت همایش راهبری شرکتی -شرکت بورس و اوراق بهادار
تهران

3. ISO 38500: 2008: Corporate Governance of Information Technology
4. IDS-ISO-20000-2,Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the. application of service management systems,Second edition 2012-02-15.
5. ISO/IEC 27013:2012, Information technology- Security techniques- Guidance on the integrated implementation
of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1.
6. ISO/IEC 27001: 2013, Information technology- Security techniques- Information security management systems- Requirements, 2013.
7. ISO/IEC 27002: 2013, Information technology- Security techniques- Code of practice for information security
management, 2013.
8. ISO/IEC 27014:2013, Information technology- Security techniques- Governance of information security.
9. ISO/IEC 27000, Information technology- Security Techniques- Information Security ManagementsystemsOverview and Vocabulary, 2014
10. Zimmerli, W and et al. (2007), Corporate Ethics and Corporate Governance, Springer, Berlin.

