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 المستخلص
المعلومات بشكل بارز في التسعينيات من القرن الماضي لكي يعبر عن  تقانةظهر مصطلح حوكمة 

ة ونظم داربإالمعلومات ترتبط  تقانةن حوكمة إإذ  ،ستراتيجية األعمالإالمعلومات  تقانةوصف العالقة بين 

 نتائج .المتكاملة من تخطيط وتطوير وتحديد المسؤولياتالمعلومات. هذه العالقة قد ينتج عنها تطوير األعمال 

ستثمار أكثر من نصف رأسمالها في با( تؤكد بأن المنظمات الكبيرة تقوم Garthner) األبحاث في هذا المجال

من  أمهم ا  المعلومات عنصر تقانةتصاالت في الوقت الحاضر. لذا تعد حوكمة واإلالمعلومات  تقانةمجال 

دارة إلابمعنى آخر الوصول الى  ،مة األعمال بسبب التأثير الكبير على أداء ونجاح المنظمةعناصر نجاح منظ

 .الجيدة

 هتؤديطار هذا المفهوم تعد نظم معلومات المورد البشري ذات أهمية في المنظمة نظراّ للدور الذي إوفي 

 .لبشريهذه النظم في تزويد المستفيدين من المعلومات المطلوبة والخاصة بالمورد ا

 أن يستند على بنية تحتية من نظم معلومات المورد البشري الذي يحقق نجاحا بارزا في المنظمة البدو

انات دارة البيإفضال عن  ،ن ذوي معرفة وخبرةتقانييتصاالت وشبكات وأفراد إ ،برمجيات ،قوية من أجهزة 

  .والمعرفة

والتوصل  ،المعلومات والبنية التحتية لنظم المعلومات تقانةلى دراسة العالقة بين حوكمة إيسعى البحث 

 ،عليها ونظم المعلومات والرقابة تقانةلى نتائج عن مدى التوافق والتأثير بين المفهومين من أجل تحسين أداء إ

المعلومات التكفي لنجاحها ما لم يتم أعتماد  تقانةدارة إإن  .وتقسيم العمل التقانةفضال عن المشاركة بهذه 

  (.ستراتيجياتاإل وتبنيالتخطيط ) التقانةوكمة ح

عتماد نظم معلومات المورد البشري بشكل فاعل يحقق النجاح اتكمن أهمية البحث من ضرورة 

ية التساؤالت البحث ولغرض تحقيق أهداف البحث واإلجابة عن .ستراتيجية األعمالوإويدعم أهداف  ،المطلوب

باين فضال عن رتباط وتحليل التأساليب إحصائية تمثلت بتحليل عالقة اإل ر فرضيات البحث بأستخدامتم أختبا

من منتسبي جامعة الموصل إذ تمثل منتسبي عدد ( 26عليه أشتملت عينة البحث ) .وصف متغيرات البحث

من  ا  وفي ضوئها قدم البحث عددستنتاجات وقد خرج البحث بعدد من اإل .لبحثمن الكليات الجامعة مجتمعا ل

 .صياتالتو

 

 . حوكمة تقانة المعلومات ، البنية التحتية، نظم معلومات المورد البشري الكلمات المفتاحية :
 

Abstract 
Information technology governance emerged in the early 1990s as a result of the 

description of the relationship between information technology and business strategy, and 

information technology governance correlate with management and information systems. 

This relationship is conducive to the development of integrated business planning, 

development and the definition of responsibilities. The results of the Garthner research 

show that large organizations invest more than half of their capital in the current 

information and communication technology. It is important to ensure the success of the 

business organization because of the significant impact on the performance and well-being 

of the organization, in other words, access to good management. This is the most important 

information system in the organization. It is important to look at the role played by these 

systems in providing the beneficiaries of the required information, especially the human 

resource. The core HRIS  which proves the success of the organization's operations, is 

based on a strong infrastructure of hardware, software, communications, networks, and 

information technology, knowledge and experience in the management of data and 

knowledge 
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The research seeks to study the relationship between the information technology 

governance and the infrastructure of the information systems, and the results of the agreed 

compatibility and impact in order to improve the performance of the information system 

and technology and control of participation in the technology and division of labor. The 

management of the information technology is not dependent on the successful adoption of 

the governance of the technology (planning and adoption of strategies. In order to achieve 

the research objectives and answer the research questions, the hypothesis of the research 

was tested using statistical methods that were analyzed by correlation and variance analysis 

as well as description of the research variables. The research sample included (62) members 

of the University of Mosul, representing the employees of a number of colleges university 

research society. The research came out with a number of conclusions in light of which the 

research presented a number of recommendations. 

 

Keywords : Information Technology Governance, Infrastructure, Human Resource 

Information System. 

 منهجية البحث 
 على النحو اآلتي:تتضمن منهجية البحث نطاق ومنهج البحث العلمي 

 مشكلة البحث

ستغناء عن نظم يمكنها اال ي أن المنظمات عموما الإن المشكلة األساسية للبحث تكمن ف

مهم في تزويد مديري المنظمة بالمعلومات الضرورية عن  له من دور لمامعلومات المورد البشري 

 لكن عند ،دارة المنظمةعن تحقيق أهداف عديدة إلدارة رأس المال البشري وإ فضال، يالمورد البشر

باألعتبار أهمية حوكمة تقانة المعلومات التي بدورها ترتبط  تصميم أو تطوير نظم المعلومات اليؤخذ

منظمة لفضال عن مدى أستجابة تلك التقانة وإستراتيجية ا ،لياتبالتخطيط والتطوير وتحديد المسؤو

كفاءة وفاعلية تقانة )لتقانة المعلومات وبأقل المخاطر في تطبيقاتها  ل استثمار أفضلمن أج

البحث والتقصي عن مفهوم وأهمية  مما حفز الباحث على ،جراء استعمالها في المنظمة ،(المعلومات

  .حوكمة تقانة المعلومات ومدى عالقته بمفهوم آخر هو البنية التحتية لنظم المعلومات

تقانة المعلومات تعد أساسا للبنية التحتية لتصميم أو تطوير نظم المعلومات عموما  إن حوكمة

ونظم معلومات المورد البشري بشكل خاص بحيث تحقق األهداف والدور المطلوب وأفضل قرارات 

 (.نجاح النظام)طة المورد البشري وأنشطة المنظمة، أنش

 هل تعتمد المنظمة المبحوثة البنية":حثية عليه يمكن طرح السؤال الذي يعبر عن المشكلة الب

   " ؟ستناد الى حوكمة تقانة المعلوماتلنظم معلومات المورد البشري إ التحتية المناسبة

 أهمية البحث 
في بناء أو  ما  هم إذ تعد عنصرا   ،وكمة تقانة المعلوماتتكمن أهمية البحث من خالل أهمية ح

كز في عليه فإن البحث ير ،خالل البنية التحتية لتلك النظم تطوير نظم معلومات المورد البشري ومن

 ،لبيئات الخارجيةجانبه األكاديمي على مفاهيم معاصرة تدرك أهميتها ادارات أغلب المنظمات في ا

أما أهمية البحث في جانبه  .هتمام المطلوب على مستوى بيئة المنظمات العراقيةإال أنه لم يحَظ باإل

 م من قبلالعملي فقد برزت معالمه من خالل دراسة الواقع الميداني ومستوى األهتمام بهذه المفاهي

اما  البشري الذي أصبح اليوم نظرد عتماد تطبيقات تقانة ونظم معلومات الموالمنظمة المبحوثة بغية ا
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أهم مورد في المنظمة المبحوثة والمنظمات  ويقدم معلومات عن ا  أهمية بالغة كونه يمارس دور ذا

 .ليها البحث لكي تعتمد تطبيقات تلك المفاهيمتماما أهمية النتائج التي توصل إ األخرى التي تدرك

 أهداف البحث 

 لى تحقيق عدد من األهداف والتي يمكن تأشيرها على النحو اآلتي : يرمي البحث إ

بها  التي أسهم ،(تقانة المعلومات والبنية التحتية حوكمة) توضيح المفاهيم الواردة في البحث .1

 .الباحثون

حوكمة تقانة المعلومات والبنية التحتية لنظم معلومات المورد  ،العالقة بين متغيري البحثتأشير  .6

  .البشري نظريا  

ع دراسة واقل األستبانة والمقابلة ،بحثيةيل نتائج آراء عينة البحث من خالل استخدام األدوات التحل .3

 .المنظمة المبحوثة

لى عدد لتوصل إاوتحليلها ومن ثم لى النتائج البحثية الى استنتاجات البحث بعد التوصل إالتوصل  .4

 .من المقترحات البحثية التي يمكن األخذ بها من قبل المنظمة البحثية والمنظمات األخرى

 البحث  فرضيات

 :تيالبحث وعلى النحو اآل يمكن صياغة فرضيتي وأهداف البحث ، في ضوء المشكلة البحثية

 نية التحتية لنظم معلومات المورد البشري. معنوية بين حوكمة تقانة المعلومات والبالتوجد عالقة  .1

اليوجد تأثير ذو داللة معنوية لحوكمة تقانة المعلومات في البنية التحتية لنظم معلومات المورد  .6

 ي.البشر

 مجتمع البحث وعينته 
نين ن اشتملت عينة البحث إثعدد من كليات جامعة الموصل مجتمع البحث في حي منتسبي يمثل

ذ يمثلون المعرفة والخبرة من التدريسيين إ ،تسبا من تدريسيين وموظفين وفنيين( من26) وستين

 .دارية والفنية بالنسبة للموظفين والفنيينات اإلوالمهار

 المنهج العلمي للبحث 
ي ومن الوصفي التحليل رة آنفا إعتمد البحث المهج العلميالبحثية المذكو بغية تحقيق األهداف

تبانة سلتحليل البيانات التي تم جمعها باستعمال أداة بحثية هي اإلخالل تبني أدوات وأساليب هذا المنهج 

 ىستبانة الوقد أخضعت اإل .الوارد ذكرهاطار النظري التي استوحت فقراتها من أصل مصادر اإل

( 63,32)الثبات من خالل مقياس )معامل كرومباخ ألفا( الذي بلغت قيمته أختبار الصدق والشمولية و

حصائية المناسبة ذات العالقة بالمنظمة األساليب اإل واستعمالفضال عن المقابلة  ،وهي نسبة جيدة

 .المبحوثة وأفراد عينة البحث

 طار النظري للبحثاإل

 حوكمة تقانة المعلومات
كلمة أغريقية تعبر عن قدرة المسؤول أو القائد الذي يدير مركبة أو  الحوكمة لغويا  هولفظ 

إذ يحاول وبكل إمكاناته الحفاظ على مايقوده أو يديره من أرواح  ،سفينة في وسط بيىئة مليئة بالمخاطر

خالقه ل أوممتلكات وحمايتهم من تلك المخاطر التي قد تتعرض لها تلك المركبة أو السفينة من خال

 ذ  فرت تلك المواصفات في ذلك الشخص سيطلق عليه حينئافي هذه الحالة لو تو ،النبيلة وسلوكه النزيه

إن مصطلح الحوكمة . (6 ،6313 ،الغزوي( )Good Govornorالمتحوكم الجيد" )"

(Governance) يات في القرن الماضي دارة األعمال منذ الثالثينذي ظهر في أدبيات اإلدارة وإال

 ،إذ أطلق عليه البعض بحوكمة المنظمة ،اللغة العربيةاليعبر بدقة عن معنى مرادف وموحد في 

.. .التحكم المؤسسي ،حوكمة الشركات ،الحوكمة المؤسيسة ،إدارة الحكم ،حاكمية المنظمة
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أن  لكن مجمع اللغة العربية أكد ،(352 ،6332 ،)الدوري وصالح (16 ،6332 ،اني)المشهد

 (.Governanceاألنكليزية )المصطلح باللغة العربية هو" حوكمة " للتعبير باللغة 

قتصاديات في دول العالم نظرا لحدوث د من اإلمصطلح الحوكمة زادت أهميته وتداوله في العدي

فالس بعض الشركات وإات من القرن الماضي يسلسلة من األزمات المالية خاصة في عقد التسعين

وإخفاقات شركات عالمية أخرى والصراعات التي حدثت بين  (World com)الدولية الكبيرة مثل 

المولى )متداداتها لتشمل ذوي المصالح المتعددة للمنظمة دارة والمالكين أو حملة األسهم وااإل

             ،(4 ،6316 ،واضح وعيشوش) ،(Wolk et.al, 2001, 101) (6 ،6332،والخياط

(Kirkbrid and Letza, 2004, 85)، (Fawzy, 2003, 7) دارة عليه نرى أن ضعف الثقة بين اإل

وأصحاب المصالح واألزمات األقتصادية التي حدثت في العالم وأنتشار وتوسع المنظمات العالمية 

                                                                           .طلح الحوكمةمصأدت الى ظهور  ،متعددة الجنسية خاصة المنظمات 

في ظل إقتصاد المعرفة وتوجه المنظمات للبحث عن القيمة المضافة في الوقت الذي تطور فيه و

أصبحت تلك المنظمات تعتمد على  ،ت وتطورهما في منظمة األعمالأستعمال تقانة ونظم المعلوما

     .وبالتالي ضمان نجاح المنظمة بهدف الحصول على المعلومات والمعرفةتلك التقنيات والنظم 

  قمنظمة وتحقدارة ناجحة لموارد البحت تقانة المعلومات في المنظمة أداة إستراتيجية تحقق إصأو

 الى إضافة قيمة سوقية للمنظمة  د يؤديمما ق ،أهدافها من خالل إنجاز أنشطتها بكفاءة وفاعلية

(Milton, 2009, 3) ظمة في القرن الحادي والعشرينتقانة المعلومات في المن عليه أصبح توظيف 

صاالت تقات في مجال اإللكترونية وتطبيا  مها  في مجال التجارة اإللكترونية والحكومة اإلدور يؤدي

 (.Gellings, 2007, 2) (Abo-Musa, 2007, 76خاصة الالسلكية )

حول استعمال تقانة المعلومات من قبل المنظمات التي أشارت لقد أجريت العديد من الدراسات 

ستثمار الناجح لها والذي يحقق أهداف ذوي ستفادة من تلك التقانة واإلبضرورة تعظيم اإلنتائجها 

اطر تطبيقات تقانة المعلومات خاصة في ظل المخ عتمادتبني إسترتيجية إلوهذا يتطلب  ،مصالح كافةال

المنظمات  لذا أدرك قادة .سلبية على المنظمة ا  ذات العالقة بتلك التقانة والتي من المحتمل أن تسبب آثار

اطر يل المخضرورة التوجه نحو حوكمة تقانة المعلومات واألتصاالت من أجل خلق قيمة مضافة وتقل

 Schwarz and) (Gheorchi, 2010, 32)وارد تقانة المعلومات كافة مارة دوتحقيق إدارة فاعلة إل

Hirscheim, 2003, 130).                      

 مفهوم حوكمة تقانة المعلومات
إذ  ،ات من القرن الماضييإن مصطلح تقانة المعلومات لم يظهر بشكل فعلي إال في التسعين

مات هي لوصف العالقة والتوافق تقانة المعلو بأن حوكمة (Loh and Venkotraman) أشار كل من

ة تقانة المعلومات يمكن أن تجعل إدارة تقانة ن حوكمإذ إ ،ن األعمال وتقانة المعلوماتستراتيجي بياإل

فضال عن تحديد المسؤوليات وتخطيط  ،المعلومات عمال متطورا ومتكامال دارة نظمالمعلومات وإ

عامل نجاح حرج كما عدت حوكمة تقانة المعلومات  (.Weill and Woodham, 2002, 29)للتقانة 

 (IT Governance Institute)من أجل تحقيق النجاح المنظمي من قبل معهد حوكمة تقانة المعلومات 

ى لمات إأن تطبيق التقانة تسهل وتدعم إيصال المعلووالهدف من ذلك يكمن في  (ITGI) وأختصارا  

 (.ITGI, 2003, 11)المستفيدين 

لعامة لها يتم استراتيجية ن قبل المنظمة بحيث تتوافق مع اإلم ستراتيجية معلوماتيةإن تبني إ

إذ يتيح ذلك نوع من التوافق والتجانس بين أنظمة المعلومات ، ل إعتماد حوكمة تقانة المعلوماتمن خال

 (.1 ،6332 ،لكترونيةمركز دراسات الحوكمة األ)في المنظمة وأهدافها 
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 تقانة المعلومات  ةمتعريف حوك

المعلومات هي من مسؤولية مجلس أن حوكمة تقانة  (ITGI)عرف معهد تقانة المعلومات 

هياكل والعمليات تكون من القيادة والإذ ت ،وهي جزء من حوكمة المنظمة ،اإلدارة التنفيذية للمنظمة

لمنظمة ع إستراتيجية اامة وتوسيدتعمل على إتقانة المعلومات في المنظمة  ضمن أنالتنظيمية التي ت

وهي معمارية تقانة المعلومات التي تهدف الى تحقيق النجاح  (.Gheo, Rghe, 2010, 33)هدافها وأ

ستجابة الفاعلة للتغييرات التي تحصل في المنظمة فضال عن اال ،ات تقانة المعلوماتفي تطبيق

(Schwarz and Hirscheim, 2003,130)،  أما(Kan, 2004, 2) أن حوكمة تقانة  إلى يشيرف

يتم تنفيذها من قبل أفراد متخصصين  إذ،هي العملية التي تسعى نحو تنظيم األعمال  المعلومات

جلس مكما تم وصفها بأنها القدرة المنظمية التي يمارسها  .ن لتحمل المسؤولية الكاملة ألعمالهممستعدي

دارة تقانة المعلومات بهدف الرقابة على صياغة وتطبيق واإلدارة التنفيذية فيها إل إدارة المنظمة

لومات عن حوكمة تقانة المإذ إ ،التوافق بين هذه التقانة والعمل إستراتيجية تقانة المعلومات مع ضمان

 .هيكل المنظمة وعملياتها ،ترتيجية المنظمة من خالل القيادةسهي التي تقدم الدعم إل

 البنية التحتية لنظم معلومات المورد البشري 

ومن  ،وأهميته وأنظمته الفرعيةنوضح في هذا المحور مفهوم نظم معلومات المورد البشري 

 (Sang and Gray)عرف كل من  .رينعرج على مفهوم البنية التحتية لنظم معلومات المورد البش’ثم 

 فنظم معلومات المورد البشري بأنه يقوم بأداء وظائف محددة في إطار عمليات المنظمة خاصة وظائ

لى توفير المعلومات التي يحتاجها المديرون من أجل صنع القرارات إذ يسعى إ ،ادارة المورد البشري

دوره  يؤديشري والعمل على رفع مستوى أدائه الباستعمال المورد إن  ،فاءة وفاعليةذات العالقة بك

 ،ف بأنه شبكة متكاملة من البياناتيعر’كما  ،(2 ،6332 ،العلكاوي)في تحقيق األهداف المنظمية 

 فضال  عن (.Armstrong, 2006, 889)قواعد البيانات واألدوات والمعامالت  ،دماتالخ ،المعلومات

الخاصة بالمورد البشري من  نظم معلومات المورد البشري يستعمل للحصول على المعلومات أن

واسترجاعها وتوزيع المعلومات المتعلقة بالمورد البشري في المنظمة خالل معالجة البيانات وتخزينها 

(Bu'mash and Chinzer et.al, 2010, 53.)  ويعرفها الباحث بأنها عبارة تكوين هيكلي متكامل من

ن في المعلوماتية وأجراءات من أجل تحصيل ومعالجة زاء مادية وبرمجيات وأفراد متخصصيأج

اعها استرجوالبيانات الخاصة بالمورد البشري ومعالجتها وتخزين المعلومات في قاعدة المعلومات 

دين بهدف حل مشكالت المورد البشري وصنع القرارات يصالها الى المستفييها وإلإالحاجة  عند

 يتضح مما تقدم ذكره بأن نظم معلومات المورد البشري يتميز بما يأتي : .الخاصة به

 ،ناألفراد المتخصصي ،جراءاتاإل ،البرمجيات ،جهزة والمعداتية تحتية تشمل األبن من يتكون .1

 .البياناتقاعدة البيانات ونظام ادارة قاعدة  ،تصاالتاإل

 .حسب حاجتهم لهابهدفه األساس تزويد المستفيدين بالمعلومات الخاصة بالمورد البشري و .6

دارة المورد البشري مثل النظام الفرعي لمعلومات من أنظمة فرعية عديدة وفق وظائف إيتكون  .3

طوير النظام الفرعي للتدريب والت ،ستقطاب والتعيينالنظام الفرعي لإل ،لمورد البشريتخطيط ا

 ...والنظام الفرعي لتقييم أداء المورد البشري

له دور مهم في المنظمة إذ يدعم أهداف المنظمة وعمليات صنع القرار وتحسين أداء األفراد  .4

 (.Armstrong, 2006, 889خفض الكلفة والكفاءة التشغيلية )فضال  عن  ،العاملين

لى تحقيق العديد من األهداف من خالل إعتماد تطبيقات المنظمات تسعى إمن هنا نجد أن أغلب 

 نذكر منها : (4، 6313 ،حورية ومليود)نظم معلومات المورد البشري 

 .ستراتيجيات التنافسية للمنظمةداد الخطط واإلعـإ .1
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المنظمة لغرض  فيا حتياجات المستقبلية من المورد البشري وتحليل المتوافر منهتحليل التنبؤ باإل .6

 .ليةوضع الخطط المستقب

 .ألفقية كالترقية والنقل وما شابهالتخطيط للمسارات الوظيفية العمودية وا .3

   .عداد التقارير الخاصة بالمورد البشري، وإ تقييم برامج وسياسات المورد البشري .4

 .ودواران العملدارة األنشطة اليومية للمورد البشري ودعمها كالحضور وتسجيل الغيابات إ .5

  لنظم المعلومات البنية التحتية
دارة نظم المعلومات وتشغيلها التتم إال إذا إستندت تلك النظم على بنية تحتية تشمل األجهزة إن إ

 ان ظهور الحاسبات بأنواعهإذ إ ،.. .ية واإلتصاالت والشبكاتالموارد البشر ،البرمجيات ،معداتوال

حتية لتقانة تبالبنية الهتمام االت وتطبيقاتها المتنوعة جعل اإلتصواإلالمختلفة وتطورها والشبكات 

تصاد قالقرن الذي تميز باإلنفتاح ونمو اإل .زدياد خصوصا في األلفية الثالثةونظم المعلومات باإل

لخروج طار جديد لإنتشار مفاهيم جديدة كالحوسبة وبإعليه أدى هذا التطور الى  .المعرفي والمعلوماتي

فظهرت الحوسبة السحابية وحاليا الحوسبة السحابية المتنقلة التي تستند كل  ،الحوسبة التقليديةمن 

 .تصاالت وتطبيقاتها الواسعةومات الدولية وأجهزة وبرمجيات اإلأنواعها على شبكة المعل

جة لتطور الحا ومنذ ظهور الحوسبة التقليدية مرَّ تطور تقانة المعلومات بمراحل عديدة تبعا  

ت بمرحلة تكامل في القدرات الالسلكية وتطبيقاتها الواسعة والمتنوعة حتى أصبحت إذ مرَّ  ،لتطبيقاتها

امج البرشار كما أتصفت بالتكامل بين نتتقدمها تقانة المعلومات واسعة اإلالخدمات التي 

 Cupta and) (Kumer, 2004, 13)  الخطط الخاصة بتقديم تلك الخدماتستراتيجيات وواإل

(Moitra, 2004, 34) (Cooltown, 2003, 4) (Abowd, 2003, 3)   وخالصة القول نجد أن تطور

جي في ستراتية المعلومات اإلعل من خالل دور تقانالبنية التحتية لتقانة المعلومات أسهم بشكل فا

األعمال في منظمات األعمال والمنظمات  في رسم سياسات وإستراتيجيات ورة األعمال سواء  تنشيط د

  .العامة أو في تحقيق األهداف الخاصة بالقدرات واألداء والمنافسة للمنظمات بشكل عام

تقانة البنية التحتية لستنادا لذلك تعددت وجهات نظر الباحثين والكتاب حول تعريف مفهوم إ

التي  للبنية التحتية لتقانة المعلومات على طبيعة المكوناتالبعض منهم ركز في تعريفه  ،المعلومات

البرمجي ومجال المورد البشري الذي يركز على الت عديدة منها الجانب المادي أو تتضمن مجا

 بن في حين يركز آخرون على األساليخبرات والمهارات لألفراد التقانيين واألداريين والمستفيديال

أما  .ت التي تدعم العمليات التشغيلية في المنظماتجراءات والخدماواألدوات المتمثلة بالقواعد واإل

بدأ على البنية التحتية لتقانة المعلومات على مركزوا في تعريفهم فالبعض اآلخر من الباحثين الذين 

                                                               المشاركة في إستعمال الموارد المتنوعة من أجل الوصول الى ما تبتغيه المنظمة من مواقع مختلة. 

المشتركة التي تتكون منها  البنية التحتية من خالل الموارد (Byer and Turner, 2001, 42)عرف و

داخل المنظمة  ت يمكن ربطها بمحطات العمل سواء  تصاالة المعلومات من أجهزة وبرمجيات وإتقان

في أي مكان وألي شخص إذ يمكن تحديد المعلومات التي يتم التشارك فيها مباشرة  أم بيئتها الخارجية

                                                                                      .من خالل الخدمات واألنظمة

بأنها مزيج من  المعلومات البنية التحتية لتقانة فقد عرف (Xiafen et.al, 2008, 371) أما

 ن أشارفي حي نجاز األعمال حاضرا ومستقبال  .إب ا  موارد مشتركة لتقانة المعلومات والتي توفر أسس

(Bradley et.al,2012,297) نموذجية أن تقانة المعلومات تمثل مجموعة من المكونات الطبيعية األ

انة في معالجة البيانات أو خدمات تق يقات متنوعة سواء  مادية وبرمجية وبيانات وشبكات إتصال وتطب

أن البنية  (Broadnent and Weill,1999, 159)ويرى  .مها العنصر البشريالمعلومات التي يدع
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التحتية لتقانة المعلومات تعبر عن قدرة المنظمة في نشر المعلومات وتوصيلها للمستفيدين والتشارك 

 إلى (Masrek et.al, 2009, 6)ويشير  .قبل المنظمةدارتها من وإ بها وتسليم الخدمات الموثوق بها

 تعمالهاساد من المشاركة ونقل المعلومات وإأن البنية التحتية تعبر عن اآللية التي من خاللها تمكن الفر

البنية التحتية لتقانة المعلومات من حيث  (Ward, 2012 ,40وصف ) وأخيرا   في مجاالت متعددة.

في  ،درجة المشاركة بالمعلومات عموديا  في هرم المنظمة الوصول عناذ يعبر  ،وصول والمدىال

ات من خالل المعايير المشتركة بين الوحد حين يشير المدى الى القدرة على المشاركة بالمعلومات أفقيا  

زبائن ين أو اليالزبائن الداخلالعالقات داخل المنظمة وخارجها سواء  لى وهذا يعني اإلشارة إ ،التنظيمية

 .والمجهزين وغيرهم ومن خالل الفعاليات والسرعة في نقل المعلوماتن يلخارجيا

 أهمية البنية التحتية ومكوناتها 

توفر  إذ أنها ،يسا  من عوامل النجاح في المنظمةتعد البنية التحتية لتقانة المعلومات عامال رئ

 ,Chatterjec, 2002) (Miths et.al, 2004, 8) (Bahatt and Emdad, 2010, 6) وفوائد قدرات

                                              نذكر من أهمها :  (57

 ،الموثوقية ،لوبة كالدقةمعالجة البيانات وتوفير المعلومات للمستفيدين بالخصائص النوعية المط .1

 .لكلفة /المنفعة والسريةا

من خالل وظائفها ونشر المعلومات والمعرفة  ،قدرتها على التشارك بموارد تقانة المعلومات .6

 .المختلفة

 .في التكيف وبنيتها التحتية وبما يتناسب واحتياجاتها المستمرةدعم المنظمة  .3

 .التطبيقات المتنوعة المستندة على البنية التحتية لتقانة المعلومات عتمادإنشاء وإ .4

معلومات المنظمة داخل المنظمة  نشر كل أنواع المعلومات والمعرفة من خالل ربط وتكامل نظم .5

 .وخارجها

قدرة البنية التحتية لتقانة المعلومات في حالة إجراء المنظمة التغييرات في عملياتها وبشكل سريع  .2

  (.التهديدات استغالل الفرص ومواجهة)لحاصلة استجابة للتغييرات البيئية ا

تجات الجديدة والتعرف على رضا وانتاج المنألسواق الجديدة ول إلى اتمكين المنظمة من الدخ .7

 .الزبائن ورغباتهم الحالية والمستقبلية

 .إمكانية ربط المنظمة مع زبائنها والمجهزين محليا  وعالميا   .6

 .إمكانية تحسين أنواع الخدمات واألنتاجية وتقليص الوقت والجهد والكلفة .2

في حين  ،والتي يطلق عليها بعض الباحثين باألبعاد ،أما مكونات البنية التحتية لتقانة المعلومات

العناصر وفي جميع األحوال فإن الباحث اعتمد تسمية المكونات والتي تنسجم يسميها البعض اآلخر 

 (Laudon and Laudon, 2010, 192) (Weill, peter et.al, 2002, 6) ومفهوم البنية التحتية

(Mithas et.al, 2011, 98)، أشار إذ ا جاء به بعض الباحثين:نذكر م وهنا Weill, et.al, 2002, 

ادارة  ،المعلومات والمعايير الخاصة بها مكونات البنية التحتية عبارة عن معمارية تقانة أنإلى  (5-10

 ,Hwang)  يتفق معه على المكونات الثالثة ،التعليم والتدريب لتقانة المعلومات، تقانة المعلومات

et.al., 2012, 59) أما  .هو البحث والتطوير في تقانة المعلومات مع أضافة مكون رابعLaudon 

and Laudon  االتاألتص ،ادارة البيانات ،فقد حدد تلك المكونات بسبعة هي: ادارة تقانة المعلومات، 

 أنها إلى (Mathas et.al., 2011) البحث والتطوير. في حين أشارالتعليم و ،المعايير ،التطبيقات

   .الخدمات واألمنالت وتصااإل ،ستجابة لحاجة المستفيداإل

 لنظم المعلومات  والبنية التحتية تقانة المعلومات  حوكمةبين  العالقة

تصاالت. ات األعمال عموما  تنفق امواال  طائلة لإلستثمار في تقانة المعلومات واإلإن منظم

ير لى توفعلومات المورد البشري الذي يهدف إتلك التقانة التي تعد عنصرا  مهما من عناصر نظم م
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 ،الل حوكمة تقانة المعلوماتهذه األهداف التتحقق إال من خ .أفضل المعلومات وتحقيق أفضل أداء

وبذلك يمكن الحكم على هذه  ،اءات داخل المنظمة وخارجهاجرإذ إنها ترتبط بالعديد من اآلليات واإل

 ومن جانب آخر نجد نظم .لية بفضل حوكمة تقانة المعلوماتالنظم بأنها متميزة وأنها ذات جودة عا

 .دورا  مهما  في تحقيق المزايا التنافسية ودعم إستراتيجية المنظمة معلومات المورد البشري تؤدي

تحديد و ستثمار في تقانة المعلوماتومن أهمها قرارات اإليرتبط ذلك بالعمليات التي تهتم بها الحوكمة 

عملية تخضع ل ،إن نظم المعلومات التي تستند على حوكمة تقانة المعلومات .تهاومتابعمسؤولياتها 

 :نذكر أهمها ،المهمةوتتميز بعدد من الميزات  (12 ،6311 ،عقل)و  (Iliescu, 2010, 94)الرقابة 

 .قدرة النظم على دعم أعمال المنظمة وتحقيق ميزة تنافسية مستمرة .1

 .مكن قياسهاايير يوفق مع المعلومات وأهداف المنظمةقدرة النظم على ربط أهداف تقانة  .6

 .إمكانية السيطرة على مخاطر تقانة المعلومات بسهولة ويسر .3

 .معرفة نقاط قوتها ونقاط ضعفها رإمكانية تقييم أداء تقانة المعلومات بمعنى آخ .4

 .هود الفريق التقني وفي إطار عمل متفق عليهتساعد على تنسيق وتوحيد ج .5

 .تقديم معلومات ذات خصائص نوعية من أهمها توفير معلومات ذات جودة عاليةإمكانية  .2

جوهر ) (17 ،6316 ،عقل) (Weill and Ross 6 ,2004 ,عدد من الباحثين ) كاوهن

وكمة تقانة المعلومات المنظمات التي تعتمد حه عوامل تجالى عدد من اليشير إ (6 ،6313، وحمودي

ات إذ يمكن أن ينطبق ذلك على نظم معلوم ،لنظم المعلومات بشكل عام التحتيةوالتي تؤثر في البنية 

 مل نذكر أهمها :المورد البشري ومن هذه العوا

تتمكن من إنجاز العديد  ،وماتإن نظم معلومات المورد البشري التي تعتمد حوكمة تقانة المعل .أ

إيصال المعلومات للمستفيدين وتبادل هذه  ،توثيقها ،من معالجة البيانات اإلجراءات المهمة بدءا  

 .المعلومات داخل المنظمة والتشارك بها من قبل أطراف عديدة

ي فألستجابة للتغييرات البيئية التي حصلت ع في تقانة المعلومات الذي أسهم في االتطور السري .ب

األستثمار ب لوعييتطلب زيادة ا ،لمستقبليةتلبي حاجاتها الحالية وا العالم والتي جعلت المنظمات

 انة المعلومات ألهداف المنظمةفضال  عن دعم تق ،ستثمارفي تقانة المعلومات واعتماد أسس في اال

ستثمار وتقليل لمراقبة وحماية اإللى إيجاد آليات إذ ادى ذلك إ ،(GAO, 2004, 11)ستراتيجية اإل

  .مخاطره ودعم قراراته

ظم إذ أصبحت هذه الن ،ماتبدوره الى تطور نظم المعلوالتطور السريع لتقانة المعلومات الذي أدى  .ت

 ،دارة المنظمة وحمايتها من أية مخاطرمن أن يتم دعمها من قبل إ ستراتيجية مهمة البدكاصول إ

أصبحت تلك النظم تعمل على  .دارتها وتشغيلهاعن توفير المستلزمات الضرورية إل فضال

عليه  .حاجة المنظمة حسبلومات اإلستراتيجية في المنظمة وتوفير المع ستراتيجيى اإلالمستو

ة عكس على خطط تقانوهذا أن .هم تقانة المعلومات في القيمة المتوقعة لنجاح المنظمةيمكن أن تس

  .ستثمار فيهاالمعلومات واإل

مما يعني زيادة ربحية المنظمة  ،للمستفيدين في المنظمةتوفير مخرجات ذات خصائص نوعية  .ث

لذا فإن توافر تقانة المعلومات في المنظمة يعد مؤشرا  مهما   .المادية والمعنوية والعكس صحيح

 .لعمل نظم المعلومات ومؤشرا للمنافسة في الوقت ذاته

 طار العملي للبحثاإل

وأخيرا  بحوثينجابات المث وتحليل إنة البحألفراد عي ا  يتضمن الجانب العملي للبحث وصف

 .ختبار فرضية البحثإ
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 وصف أفراد عينة البحث .1

مقابل  %24,5كور البالغ  إذ تبين ان معدل الذ ،ألفراد عينة البحث ا  وصف 1يوضح الجدول 

بة وبالنس .ناثمقارنة باإلأي ما يقرب الضعف من المبحوثين الذكور  ،% 35,5ناث الذي بلغ معدل اإل

سنة  55مرية في حين أن الفئة الع % 54, 6بلغت أعلى معدل  (35-65)للعمر نجد أن الفئة العمرية 

أن العينة اشتملت فئات عمرية من الشباب مقابل  إلى وهذه المعدالت تشير ،%1113 لهافأكثر بلغ معد

يا لذلك نالحظ أن ذوي الشهادات الع ضال  عنف .معدل ضئيل من كبار السن ذوي الخبرات والمهارات

من حملة  %75 6 ,مقابل معدل  %12,1 نسبيا   كان معدلهم قليال   الماجستير والدكتوراهمن حملة 

وهذا يعني أن المهارات والخبرات تنحصر بين ذوي الخدمة المحدودة من ذوي  ،شهادة البكالوريوس

لديهم سنوات  إلى الذين تعود % 74 ,3  الشهادات الدنيا  في حين نجد أن معدل سنوات الخدمة البالغ 

 أما األفراد ذوو .توسطة ودون ذلكوهم بالتأكيد من ذوي األعمار الم ،سنة فأقل 15خدمة من فئة 

وي الخبرات العالية وبأعمار وهم بالتأكيد من ذ %2 , 5 سنة فأكثر فهم بمعدل 33وات خدمة سن

  .كبيرة

 1جدول ال

 وصف أفراد عينة البحث 
 % ت أفراد العينة وصف

 الجنس
 2415 43 ذكور

 3515 66 ناثإ

 العمر

 5416 34 سنة 35 -65

 1216 13 سنة 32-45

 1717 11 سنة 42-55

 1113 7 سنة فاكثر 55

 الشهادة

 416 3 دكتوراه

 1612 6 ماجستير

 7516 47 لوريوسابك

 215 4 معهد فني

 سنوات الخدمة

 7413 42 فأقل سنة 15

 212 2 سنة 12-63

 212 2 سنة 61-33

 215 4 أكثر -سنة31

 اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسوب : المصدر
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  وصف متغيرات البحث.  2
     

  2الجدول 

 لمتغير حوكمة تقانة المعلوماتجابات أفراد عينة البحث إ 

 العبارات ت
 كال نعم

 % ت % ت

 66,52 14 77,41 46 المعلوماتستراتيجية لتقانة ة المنظمة خطة إدارتضع إ 1

 IT 46 77,41 14 66,52ستراتيجية  إستراتيجية تتوافق وإتتبنى المنظمة  6

 12,13 13 63,67 56 في تحقيق أهداف المنظمة IT يؤثر دور 3

 62,34 16 73,22 44 يمتلك المتخصصون في المعلوماتية المعرفة والخبرة 4

 IT 43 24,51 66 35,42ستثمار فيتضع المنظمة خطة إستراتيجية لإل 5

 62,43 16 74,12 42 بهدف تحليلها وتقييمها ITتراقب المنظمة مخاطر 2

7 
دارة المنظمة إهتماما  لمعرفة مستوى كفاءة الرقابة تولي إ

 الداخلية بشكل مستمر
46 27,74 63 36,62 

6 
نحراف للرقابة تعمل إدارة المنظمة على معالجة أي إ

 لى أدنى حدبهدف تقليل المخاطر إ ITالداخلية لـ 
44 73,22 16 62,34 

 41,23 62 56,37 32 دارة المخاطر جزءا  من أنشطة المنظمةتعد إ 2

13 
 وتتحقق منها بشكل مستمر ،دارة المنظمة بالشفافيةتهتم إ

 خاصة فيما يتعلق بالمخاطر
33 46,363 36 41,23 

 IT 42 74,12 12 65,61ألدارة دارة المنظمة إهتماما  مناسبا  تولي إ 11

16 
تتوافر في المنظمة البنية التحتية لتقانة المعلومات والتي 

 تدعم أنشطة ومتطلبات األعمال المتوقعة
66 42,12 34 16,64 

13 
في وضع يشارك مسؤول وحدة تقانة ونظم المعلومات 

 إستراتيجية الوحدة
62 41,23 32 63,73 

 34,65 25,75 المعدل العام 

 اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسوب :المصدر 
 

في ، جابة بنعملإل 25,75ام الذي بلغ أن معدل إجابات أفراد عينة البحث الع 6يوضح الجدول 

لدور تقانة المعلومات في  ا  وهذا يعني أن هناك تأثير ، %34,65جابات بكال حين بلغ المعدل لإل

فضال عن إجابات  ، %63,67( 3جابة بنعم للعبارة )إذ بلغ معدل اإل ،أهداف المنظمة تحقيق

لمعدل إذ بلغ ا ،دارة المنظمة بوضع إستراتيجية لتقانة المعلوماتباإليجاب حول إهتمام إالمبحوثين 

 ،دارة المنظمة تتبنى إستراتيجية تتوافق وإستراتيجية تقانة المعلوماتوإن إ ،(1للعبارة ) 77,41%

وهذا يعني أن  ،(6-3)ن هذا المعدل بقليل في العبارات ونجد أدنى م ، %77,41أيضا إذ بلغ المعدل 

 حوكمةل  المنظمات المبحوثة المتمثلة بعدد من كليات الجامعة لديها إهتمام وتطبيق بمستوى متوسط

   .المعلومات بهدف دعم البنية التحتية لنظم معلومات المورد البشري تقانة

الذي يصف إجابات أفراد عينة البحث حول متغير البنية التحتية لنظم معلومات  3لجدول أما ا

لى وجود إهتمام من قبل المنظمات يشير إ %27,74عدل العام الذي بلغ نالحظ الم ،المورد البشري

ت وهذا ما تعززه إجابا ،المبحوثة وبمستوى متوسط للبنية التحتية لنظم معلومات المورد البشري

تشيران الى أهمية نظم معلومات المورد  اللتين (11و13( والعبارات )4-1ات )بحوثين في العبارالم
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شغيل نظم دارة وتا  ألكما إن المنظمة تولي إهتمام .البشري والبنية التحتية التي تقوم بدعم تطبيقاته

 .بمستوى متوسطمد على بنية تحتية ن هذه النظم تعتإذ إ ،المورد البشري وتطبيقاتها معلومات

 

 3جدول ال

 إجابات أفراد العينة لمتغير البنية التحتية لنظم معلومات المورد البشري

 العبارات ت
 كال نعم

 % ت % ت

 12,13 13 63,67 56 تعتمد المنظمة تطبيقات نظم معلومات المورد البشري 1

توفر نظم معلومات المورد البشري المعلومات المطلوبة من قبل  6

 المستفيدين بهدف صنع القرارات 
42 74,12 12 65,61 

تلبي نظم معلومات المورد البشري حاجات المستفيدين من  3

 .(الدقة،الشمول،الثقة،الكلفة)المعلومات وبخصائص نوعية 
53 66,24 16 12,32 

 12,32 16 66,24 53 تعالج نظم معلومات المورد البشري البيانات من مصادر متنوعة  4

دارة المنظمة الخطة الكفيلة بتحديث البنية التحتية لنظم تضع إ 5

 معلومات المورد البشري 
32 56,37 62 41,24 

 35,42 66 24,51 43 بشكل مستمر تصاالتاإلدارة المنظمة برمجيات تحدث إ’ 2

دارة المنظمة نظم المعلومات بأحدث برمجيات الحماية إ تجهز 7

 واألمن
64 36,73 36 21,33 

 46,32 33 51,21 36 دارة وتشغيل النظميتابع المتخصصون في المعلوماتية إ 6

 54,64 34 42,12 66 تنقل البيانات/المعلومات من وإلى النظم بأحدث الوسائل 2

 16,21 6 67,62 54 أداء المنظمةتحسن نظم معلومات المورد البشري  13

ستثمار في مكونات البنية تضع إدارة المنظمة خطة كفيلة لإل 11

 يحقق الجودة في النظمالتحتية وبشكل 
53 66,24 16 12,32 

 36,62 27,74 المعدل العام                           

 اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسوب :المصدر 

  العالقة بين متغيري البحث تحليل .3

معنوية  جد عالقة ارتباطولغرض إختبار صحة الفرضية األولى للبحث التي تنص على أنه التو

تحليل  عدب تضحإ ،المورد البشري حوكمة تقانة المعلومات والبنية التحتية لنظم معلومات موجبة بين

وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين متغير  ،(Minitab.16)ستعمال البرمجية إجابات المبحوثين بإ

تباط رإذ بلغت قيمة معامل اإل ،البشري حوكمة تقانة المعلومات والبنية التحتية لنظم معلومات المورد

نص لبديلة التي توهذا يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية ا 3,35عند مستوى معنوية  (3,26)

قانة اما  بحوكمة تهتموهذا يشير إلى أن المنظمة تولي إ ،لبحثرتباط بين متغيري اعلى وجود عالقة إ

 .هتمام يقابل البنية التحتية لنظم معلومات المورد البشريالمعلومات مع إ

 تحليل عالقة التأثير بين المتغيرين .4

م تقانة المعلومات ومتغير البنية التحتية لنظ ويمكن تحليل عالقة التأثير بين متغير حوكمة

معلومات المورد البشري لغرض إختبار صحة الفرضية الثانية التي تنص على أنه اليوجد تأثير 

وجود  4يوضح الجدول  .لمورد البشريلحوكمة تقانة المعلومات في البنية التحتية لنظم معلومات ا

م في البنية التحتية لنظ (متغير مستقل)المعلومات  داللة معنوية لمتغير حوكمة عالقة تأثير ذي

وهذا يؤكد ما تفسره حوكمة تقانة  ،%42,23إذ بلغ معامل التحديد  ،(متغير معتمد)المعلومات 

نحدار ويدعم ذلك قيمة معامل اإل3,422ر المعلومات من تباين في البنية التحتية لنظم المعلومات بمقدا

دولية البالغة وهي أكبر من قيمتها الج ،5,521المحسوبة والتي بلغت  (t)وقيمة  31775البالغة  
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وهي  ،65,333 المحسوبة التي بلغت   Fأما قيمة معنوية.   B1لى أن المعلمة مما يشير إ،6,346

عند مستوى معنوية  نحدارإنموذج اإللى معنوية مما يشير إ ،4,16أكبر من قيمتها الجدولية البالغة 

وبذلك يمكن رفض فرضية العدم التي تنص على عدم وجود تأثير  ،(1,23ودرجتي حرية ) 3,35

رضية وقبول الفمعنوي لحوكمة تقانة المعلومات في البنية التحتية لنظم معلومات المورد البشري 

نظم حتية لمات والبنية التداللة معنوية بين حوكمة تقانة المعلو وجود تأثير ذيديلة التي تنص على"الب

ثة إذا ن المنظمات المبحوح لنا إالفرضيات يتضختبار معلومات المورد البشري ومن نتائج تحليل وا

   .إعتماد بنية تحتية أفضل لنظم معلومات المورد البشري زاد إهتمامها وتطبيقها يؤدي ذلك إلى زيادة

 4جدول ال

 عالقة التأثير بين متغيري البحث 
 المتغير المستقل         

 

 المتغير المعتمد

  حوكمة تقانة المعلومات

R² 

F 

Bº ¹B الجدولية المحسوبة 

لنظم معلومات  البنية التحتية

 المورد البشري
0.403 

0.775 

(*25.30) 
46.10% 25.303 4.18 

      N= 62           df (1, 60)          *p ≤ 0.05                      t= 25.303                                   المحسوبة 

 اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسوب :المصدر 
 

 خالصة البحث
 ستنتاجات والتوصيات وفق اآلتي : ا  ألهم اإلتتضمن خالصة البحث عرض

 ستنتاجات اإل .أ 

هتمام بها من قبل المنظمات ن المفاهيم األساسية التي يجب اإلتعد حوكمة تقانة المعلومات م .1

لما تحققه من أهداف خلق القيمة المضافة  المبحوثة بشكل خاص والمنظمات األخرى عموما  نظرا  

عن تحقيق النجاح المنظمي والتوافق في إستراتيجية فضال   ،وتقليل المخاطر لتقانة المعلومات

 .المنظمة وإستراتيجية تقانة المعلومات

 من الموارد ا  كونها مزيج ،المفاهيم التي تعتمد تطبيقاتها مختلف المنظمات تعد البنية التحتية من .6

 .تصاالت والشبكاتالمادية والبرمجية والبشرية واإل

 معلومات المورد البشري في الوقت الحاضر من أهم األدوات التي تستعملها أصبحت نظم .3

م فضال عن تقدي ،في تحقيق أهداف المنظمة ف أحجامها نظرا  للدور الذي تؤديهالمنظمات وبمختل

 .المعلومات الضرورية للمستفيدين عن المورد البشري

تية حأشارت الى وجود عالقة منطقية بين حوكمة تقانة المعلومات والبنية الت معظم آراء الباحثين .4

ي إطار ف بنية تحتية أفضلإذ أن نجاح النظم يعني إعتماد تطبيقات  ،لنظم معلومات المورد البشري

 .حوكمة تقانة المعلومات

وجود عالقة إرتباط معنوية موجبة بين حوكمة تقانة جابات المبحوثين أوضحت نتائج تحليل إ .5

بنية ستثمار في مكونات الإذ إن اإل ،تية لنظم معلومات المورد البشريالمعلومات وبين البنية التح

دعم أو تبني استراتيجية ت، مشتركةطلب وضع خطة ضمن مسؤوليات التحتية لنظم المعلومات تت

 .هذه البنية التحتية وهو مايعبر عنه بحوكمة تقانة المعلومات

ختبار فرضيات البحث عن وجود تأثير معنوي نتائج تحليل إجابات المبحوثين وا كما أوضحت .2

 لىإ يروهذه النتيجة تش .لحوكمة تقانة المعلومات في البنية التحتية لنظم معلومات المورد البشري



 [022]                                                                                                ...التحتية والبنية المعلومات تقانة حوكمة بين العلاقة

بأهمية تقانة المعلومات ومن خالل خطة استثمار أو أدارة  ا  هتمامأن المنظمة المبحوثة اذا لم تول ا

لومات لنظم معناجحة للتقانة ذات مسؤولية محددة سيؤثر ذلك على أهمية تطبيق البنية التحتية 

 .المورد البشري

 التوصيات  .ب

تطبيق حوكمة تقانة ب والمنظمات عموما   ضرورة إهتمام المنظمات المبحوثة بشكل خاص .1

المعلومات والبنية التحتية لنظم معلومات المورد البشري نظرا  ألهميتهما في دعم المنظمة في 

 .مجاالت عديدة وتحقيق أهدافها

يتم تطبيق  لكي ،ستثمار في تقانة المعلومات أفضل إستثمارى المنظمة وضع خطة إستراتيجية إلعل .6

كتقليل مخاطر تقانة المعلومات وتحسين  ،المعلومات تحقق العديد من األهدافبنية تحتية لنظم 

 .اداء نظم معلومات المورد البشري والجودة في مخرجاته

ضرورة العمل على تحديث تطوير نظم المعلومات استنادا  الى البنية التحتية المحدثة بشكل مستمر  .3

ب تصاالت لكي تحقق الدور المطلولومات واإلفي العالم لتقانة المع تبعا  للتطورات التي تحصل

 .وإنسجاما  مع إستراتيجية المنظمة ذاتهاة مللمنظ

حول مفهوم حوكمة تقانة المعلومات  من الضروري نشر الوعي لألفراد العاملين في المنظمة .4

 تقانة المعلومات وتمكين األفراد العاملين من التعامل مع حوكمة ،وأهميتها لدعم المنظمة من جانب

 .وتطبيقاتها بشكل يسهل تطبيق البنية التحتية لنطم معلومات المورد البشري بكل وضوح ودقة

في دورات تدريبية وتطويرية في مجال المعلوماتية ضرورة إشراك األفراد العاملين في المنظمة  .5

 .بهدف متابعة كل متجدد ومتطور في هذا المجال

عتماد تطبيقات حوكمة تقانة لتزام المنظمات األخرى عموما باإ ضرورةبوأخيرا يوصي البحث  .2

لنظم المعلومات بكافة أنواعها اإلدارية المعلومات من أجل تطبيق أفضل للبنية التحتية 

 .ستراتيجية والداعمة للقرارات والذكية وغيرها من نظم المعلومات في المنظمةواإل

 المصادر

 العربية المصادر باللغة ب -اولا 
، إجراءات حوكمة تقنية المعلومات )أنموذج مقترح 6313جوهر، كريمة علي وحمودي، احمد جاسم،  .1

(، المؤتمر العلمي التاسع )الوضع العربي االقتصادي وخيارات المستقبل(، cobitفي ضوء أهداف إطار 

   كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزرقاء، االردن.

"إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات أعمال  6332 ،ري واحمد صالحزكريا مطلك الدو ،الدوري .6

 األلفية الثالثة"، دار اليازوري، عمان، األردن.

" دور نظام معلومات الموارد البشرية في تقييم اداء الموارد ، 6313 ،مليود ،وتومي ،زواي ،صورية .3

لم قسم ع ،العدد السابع ،والعلوم االنسانية واالجتماعية  مجلة كلية االداب،البشرية في المؤسسات" 

 جامعة محمد خضير. ،االجتماع

،" حوكمة المنظمات وأثرها على مستوى اإلفصاح في المعلومات 6313الغزوي، حسين عبد الجليل،  .4

المحاسبية )دراسة اختبارية على شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية("، رسالة 

 ماجستير، غير منشورة، كلية االدارة واالقتصاد، األكاديمية العربية في الدنمارك.

 لبنان -، اهمية الحوكمة للحكومة االلكترونية، بيروت6332 مركز دراسات الحكومة االلكترونية، .5

المؤسسية في تحسين األداء المالي  "أثر فهم الحوكمة،6332 ،ايمان شيحان عباس ،المشهداني .2

ي لالمعهد العا ،االستراتيجي للمصارف دراسة تطبيقية على عينة من المصارف العراقية الخاصة"

 دبلوم عال جامعة  بغداد. ،للدراسات المحاسبية والمالية

وق ،"حوكمة الشركات أداة لتطوير أداء س6332المولى، إيمان عبد المطلب والخياط، زهراء صالح،  .7

  األوراق المالية"، المؤتمر العلمي األول، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة تكريت.
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