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  المستخلص

 وإن تعزيز الشفافية يتم مـن       ، شفافية نظم المعلومات أمراً حاسماً لفاعلية هذه النظم        دتع
دورها تعزز الجهود   بوالتي  ،  ة بالنظام خالل اكتساب وتحليل ونشر وتدقيق المعلومات ذات الصل       

وهـذا  ،  التي تدعم السلوك الذي يحقق استراتيجيات شفافية نظم المعلومات في حل المـشكالت            
م مع وضـعها وطبيعتهـا      ءيستوجب أن يصمم منهاج المنظمة في تطبيق الشفافية بطريقة تتال         

د من االنفتاح على المجتمع     ية التخطيط االستراتيجي للمنظمة من خالل المزي      موبما يسهم في عل   
 إن أهمية الشفافية تنعكس في اإلشارة إلى ميسورية المعلومـات           .لضمان استمراريتها وبقائها  

 وتتباين الشفافية في درجاتها عبر مفاصـل    ،ذات الصلة بنظام معين وتشغيل هذا النظام وتأثيره       
  . في إنجاح النظامالنظام الذي يربطها بالبيئة التي تعمل فيها لغرض تحقيق أهدافها

وتجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة اعتماد المنظمة لشفافية نظم المعلومات لتأثيره الواضح            
 وهذا كله ينعكس من خـالل تبنـي   ،في بيئة متجددة كونها ،اً ومستقبلياً حاليعلى حياة المنظمة  

  .ية كجزء من إستراتيجيتها الشاملةالمنظمة إلستراتيجية الشفاف
 الثقـة العامـة وإن تطـوير        إلىما تقدم فإن الشفافية هي مسار يوصل        كل  على  وبناء  
 المنظمة كلما أدركت الحاجـة إلـى تحـديث          نإو،  عد عملية مستمرة ومتواصلة   ياإلستراتيجية  

  .غيرات الحاصلة في البيئة المحيطةستراتيجية الشفافية التي تبنتها استطاعت مواكبة التإ
  .، شفافية نظم المعلومات، جودة المعلومات نظم المعلومات:الكلمات المفتاحية
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Abstract 
Transparency of information systems is considered as a decisive issue for these 

systems. The enhancement of this transparency is achieved through acquiring analyzing, 
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circulating and checking the information related to the system. This in turn enhances the 
efforts that support the behavior which achieves the strategies of transparency of 
information systems in solving the problems. This also requires designing the approach of 
the organization in applying transparency, in away that suits its condition and nature and 
contributes to the strategic operation of the organization through being receptive to the 
society to ensure its existence and continuity. The importance of transparency is reflected in 
signaling the availability of information related to a given organization, effort and variation 
the transparency in its degree throughout the parts of the organization. They connect it with 
the environment to achieve the organizational aims. The organization should use 
transparency of information systems due to its obvious influence during the current 
situation and future of the organization as it lives in a renewing environment.  
Key words: Information system, Information system Transparency, Information Quality.  

  
  المقدمة

 أي إنها تـشجع كـل       ،لة والشفافية ءالمطلوب بناء منظمة تلتزم بأعلى معايير المسا      
وهـذا  ،   بيئة الشفافية والمسؤولية واالستقامة وتحمـل المـسؤولية        الممارسات التي تخلق  

م مع حالتها ووضـعها     ة في تطبيق الشفافية بطريقة تتالء     يستوجب أن يصمم منهج المنظم    
وبما يسهم في عملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة لتحقيق الموثوقية بالمنظمة من خـالل   

تمراريتها وبقائها في ظل التغيرات الهائلة التي       س من االنفتاح على المجتمع لضمان إ      المزيد
وما صاحب ذلك من تغيرات فـي هياكـل هـذه           واالتصاالت   المعلومات   ةناتقحدثت في   

  .المنظمات وبالتالي زيادة قدراتها التنافسية
 البحث الحالي إلى التعريف بمفهوم الشفافية في منظمة األعمال وشفافية           عليه يسعى 

اشـتمل  ،  ظور استراتيجي ومن خالل استعراض أربعة محـاور       نظم المعلومات ضمن من   
فيما  ، والثاني تضمن رسالة وأهداف المنظمة     ،األول على نقاط القوة والضعف في المنظمة      

عات المـستقبلية    وأخيراً التوق  ،تضمن الثالث الفرص والمخاطر التي تتعرض لها المنظمة       
  .في المحور الرابع

  
    منهجية البحث
  مشكلة البحث

نالك مؤشرات عديدة تشير إلى ضرورة اعتمـاد المنظمـة علـى شـفافية نظـم             ه
عليه يمكـن   ،  اًمستقبلياً و  حياة المنظمة حالي   فين ذلك له تأثير واضح      أإذ  ،  المعلومات فيها 

  :إثارة السؤال البحثي اآلتي
 من  اً لشفافية نظم المعلومات والتي تعد جزء      إستراتيجيةهل يمكن للمنظمة أن تتبنى      

   المنظمة لكي تعزز نقاط قوتها وتواجه التحديات والمخاطر؟اتيجيةإستر
 

  أهمية البحث وأهدافه
 ،تنعكس أهمية الشفافية في اإلشارة إلى ميسورية المعلومات ذات الصلة بنظام معين           

 وتتباين الشفافية في درجاتها عبر مفاصل النظام وكذلك بتغيـر        ،أي بتشغيل النظام وتأثيره   
شفافية أي نظام تعتمد على األغراض واألهداف التي يبحث بـسببها عـن             لذا فإن   ،  الزمن

أي الطلب على المعلومات لذا فإن لتطوير ثقافة الشفافية أهمية فـي تكـوين              ،  المعلومات
وذلك ألنه عندما يفهم األفراد الـذين        ،في المنظمة القواعد والمعايير والممارسات الفاعلة     

وسبب تبنيهم لها تتزايد لديهم الثقة بأن إستراتيجية الشفافية         يتعاملون بها جيداً مدى أهميتها      
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هذا يتجسد من خالل تحقيقهـا      الفاعلة هي تلك التي يتم ربطها بالبيئة التي تعمل فيها وأن            
  :تيلآل

  .المساهمة في زرع الثقة والموثوقية بالمنظمة عند اآلخرين •
عية والبيئيـة المحتملـة     الجتمازيادة الفاعلية من خالل تحسين فهم المنظمة للتطبيقات ا         •

 .لنشاطاتها
  .مة من أجل تحقيق غاياتها المعلنةتحسين أداء المنظمة من خالل الدافعية في المنظ •
  

  فرضية البحث
، آنفاًلسؤال المثار   عن ا يمكن صياغة فرضية للبحث الحالي بهدف التوصل إلى إجابة          

 مـن دعـم المنظمـة       ن ما سيتم عرضه في هذا البحث من محاور تؤكـد وتعـزز            أ ذإ
عليه تتـضمن   ،   وبالتالي إمكانية اإلجابة على التساؤل البحثي المثار       ،إلستراتيجية الشفافية 
  :فرضية البحث اآلتي

 المنظمة إلستراتيجية الشفافية كجزء من إستراتيجيتها الشاملة يعـزز مـن            نيإن تب "
  ." وفق منظور استراتيجي علىعلومات فيهااعتماد شفافية نظم الم

  
  دود البحثح

من خالل التعرف على طبيعة المشكلة وأهميتها فإن الباحث سيتناول عـدة محـاور              
  : شفافية نظم المعلومات من خالل المحاور اآلتيةإلستراتيجيةالستنباط النتائج المفيدة 

  .نقاط القوة والضعف للمنظمة . ١
 .ظمةمبادئ ورسالة المن . ٢
 .والمخاطر التي تتعرض لها المنظمةالفرص  . ٣
  .عات المستقبليةالتوق . ٤
  

  مفهوم الشفافية
شارتها إلـى ضـرورة تـوفير       إن  أ إذ اإلفصاحطُرحت الشفافية سابقاً ولكن بفكرة      

وبمـا  ،   هانفس معلومات بالنوع والكم الالزم التخاذ مختلف القرارات يعطي فكرة الشفافية         
مالية في   خاصة بعد حدوث األزمة ال     ،يجعلها ظاهرة بقوة على المستويين الفكري والعلمي      

ومـا   (Fung, et.al, 2003, 11) وما تلتها من أزمات أخرى ،١٩٩٧جنوب شرق آسيا عام 
 يشير صـندوق النقـد      ذإ،  الية تعزز أهمية مفهوم الشفافية    ميحدث حالياً من أزمة عالمية      

الدولي إلى أن عدم االلتفات إلى الشفافية أدى إلى تفاقم األزمـة الماليـة فـي األسـواق                  
  .(Gelos and Wei ,2003, 2) ١٩٩٨ -١٩٩٧اآلسيوية 
افر  الشفافية بأنها المعلومات التي تتوVishwanath and Kaufmannيعرف كل من و

مة والشمولية وإمكانية الوصول إليهـا فـي الوقـت المناسـب     بشكل معزز بالثقة والمالء  
(Vishwanath and Kaufmann,1999, 3).   كما تعـرفTarca    الـشفافية بأنهـا عـرض 

 ،لتـي قـدمت المعلومـات أوالً       عدم التأكد حول المنظمـة ا      تومات تقلص من حاال   معل
متالكـه  ر على توقع العوائد الناتجة مـن ا       كلفة رأسمالها وتحسين قدرة المستثم    وتخفيض  

  .(Tarca, 2001, 9)  ثانياًلألوراق المالية
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فية  تعريفاً للشفاGEMI (Global Environmental Managenet Initiative)ووضعت 
، على أنها انفتاح أية منظمة بالمعلومات التي تستعد للمشاركة فيها عن عملياتها التـشغيلية             

  .(GEMI, 2004, 1)فالشفافية تتعزز باستعمال الحوار الثنائي المتفاعل 
التعاريف التي وردت عن الشفافية تشير إلى فكرة أساسـية          ن معظم   أويرى الباحث   

علومات واالستفاضة تكون أفضل كي توصف المعلومـة        ملخصها هو توفير المزيد من الم     
 بل يجب أن يوصف في ضوء البيئة        ،يعد مفهوماً مجرداً   إن مفهوم الشفافية ال   . بأنها شفافة 

. المحيطة بما تتضمنه من عناصر وأبعاد ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وتكنلوجية          
 فهي تتـيح لمـن لهـم        ،قة مكشوفة فالشفافية تشير إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطري      

قد يكون لها دور فعال فـي       مصلحة في شأن معين أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن           
 ذات الـشفافية  األنظمـة شير هنا إلـى أن      نو،  الكشف عن المساوئ وفي حماية مصالحهم     

كما إنها تمتلك قنـوات اتـصال       ،  تمتلك إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على العموم       
وتضع سلسلة واسعة مـن المعلومـات فـي         ،  وحة بين أصحاب المصلحة والمسؤولين    مفت

 فدرجة الشفافية تعبر عن سـهولة       ،الجميع فهي تقوم على التدفق الحر للمعلومات      متناول  
  .الوصول إلى المعلومات خدمة لصانع القرار أو صاحب المصلحة

شـفافية نظـم     في المحاور األربعة القادمة وضمن مـدخل اسـتراتيجي           استعرض
المعلومات التي تنطلق من ضرورة تطوير إستراتيجية الشفافية في المنظمة ومن ضـمنها             

والمعلومات ،  شفافية المعلومات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإستراتيجية الشفافية في المنظمة         
 التي تتولد وتتدفق في البيئة الداخلية للمنظمة وخارجها وإن هذه المعلومات هي مخرجات            

عليه البد أن تتصف هذه النظم بدورها في الشفافية ومن هذا           ،  نظم المعلومات في المنظمة   
 علـق المنطلق البد أن نسلط الضوء على العناصر األساسية لمفهوم اإلستراتيجية التـي تت            

  .بشفافية نظم المعلومات في المحاور األربعة القادمة
  

   نقاط القوة والضعف للمنظمة-المحور األول
م وأوضـاعها   ءة تـتال  قية بطري ب أن يصمم منهج أي منظمة في تطبيق الشفاف        يتوج

 Planثم تقدم ، اختبر وفق نهج خطط، افعل،  علىدارة فيهان يعمل نظام اإلأ، أي الخاصة
– Do – Check – Advanceال لتطوير النهج االستراتيجي للشفافيةحيث ، ويكون كإطار فع 

لـصلة   لتشخيص نقاط القوة والضعف في المنظمة ذات ا        توضح هذه الخطوات هيكالً مفيداً    
لقد تم تشخيص القيادة واإلدارة كعاملين أساسيين فـي تبنـي           ،  باألعمال التي يراد تنفيذها   

 فاعلة للشفافية والتي من خاللها يمكن للمنظمة تعزيز نقاط القوة التي تـضمن              إستراتيجية
 نقاط الضعف وتحديد أسبابها بكل شفافية       ودراسة،  التزامات المنظمة التي تعهدت بها    تنفيذ  

حـدث  هم الجميع بتصحيح االنحراف الـذي        عنها للعاملين في المنظمة لكي يس      واإلفصاح
 فاعلة تتبنى مواجهة حالة عدم التأكد التـي    إستراتيجيةوفق  على  الة  ـوبالتالي تصحيح الح  
 إسـتراتيجية  تطوير    وهذا يتطلب  ، وبالتالي تحقيق حالة توازن مثلى     ،تتعرض لها المنظمة  

  :(GEMI,2004, 22) يةتالشفافية في المنظمة لمواجهة التحديات اآل
   .حاجة إلى السرية وأمن المعلومات مع الواإلظهار اإلفصاح بينالموازنة  . ١
 .توفير معلومات مفيدة ذات مغزى بدالً من تقديم مجرد بيانات بسيطة . ٢

 أداة تساعد فـي  دلثقة الجمهور تعها مساراً وصف شفافية المعلومات وب ةإن استراتيجي 
  .المذكورة آنفاًمواجهة التحديات 
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 وكذلك بين النظم ذاتها كمـا       ،إن الشفافية تتباين في درجاتها عبر مفاصل أي نظام        
 ،مقارنة مع نظم أخرى   لذلك نجد أن بعض األنظمة تكون أكثر شفافية         ،  تتباين بتغير الزمن  
كمـا  ، أخرىنظم ر شفافية في مجاالت معينة دون  يكون أكثهناك نظاماً كما نجد أيضاً أن     

وإن الـشفافية ذات    ،  ن بعض األنظمة أكثر شفافية خالل فترات زمنية معينة دون أخرى          إ
ـ           اصلة بنظ  م ام المعلومات المطبق في أي منظمة وبقواعده وبالعمليات التي يمارسها النظ

ت تتعلق بمتابعة وتقييم     إذ تضم نظم المعلومات مدخال     ،لجمع وتحليل ونشر تلك المعلومات    
،  مخرجات تتعلق بتجميع وتقييم ونشر تلـك المعلومـات         فضالً عن ،  السلوك وحالة البيئة  

فهي تسهل التوافق والفاعلية والقدرة وتقدم األساس الالزم        ،  فالشفافية مصدر لفاعلية النظم   
  .(Ronald, 1998, 111)هو أفضل ولمعرفة ما يجب فعله بشكل أفضل  ألي نظام لفعل ما

  
   المنظمة وأهدافرسالة -المحور الثاني

يساعد فهم مبادئ ورسالة المنظمة على التكيف المستمر مع بيئتها التي تحيط بهـا              
تتغير لذلك فإن بيان رسالة أو رؤية الـشركة     وال ،ثابتةغم بقاء بعض األمور الجوهرية      ر

ويحـدد أيـضاً الغايـات       ،هو الذي يحدد ويفصل القيم الجوهرية التي تلتزم بها المنظمة         
رها وهي قد تقـدم     يإن هذه القيم نادراً ما يتم تغي      ،  االستشارية التي ستسعى لتحقيق رسالتها    

توضيحات وتصورات حاسمة للمنظمة والتي من المهم أخـذها باالعتبـار عنـد وضـع               
فمثالً نجد أن بعض المنظمات قد تبنت بيان رؤية ألعمالهـا يـشتمل             ،   الشفافية إستراتيجية

وفي مثل هذه المنظمات    ،  لى التزاماتها تجاه مسؤولياتها االجتماعية وممارساتها التشغيلية      ع
  . في تحقيق مسألة المشاركة بالمعلوماتاً حاسماً دورؤديفإنه يمكن للشفافية أن ت

 تعبـر   (Vision)وفق رؤية   على   طويل األجل تعمل     اًتحقق نجاح إن المنظمات التي    
بوضوح وبما يمكنها من تطبيق عملية التخطـيط االسـتراتيجي           اإلستراتيجيةعن أهدافها   

وهنا ،  للشفافية التي تتوافق مع غاياتها وأهدافها التي صممت لخلق القيمة وتجنب المخاطر           
 من وجهة نظر أصحاب المصالح عوامل حاسمة لجـودة          ديمكن تشخيص ثالثة عوامل تع    

ضعت قـدمها علـى طريـق تحقيـق     شفافية المنظمة والتي إذا تبنتها المنظمة تكون قد و        
 ,Preston and Sachs, 2002): مل هي وهذه العوا وباألخص شفافية نظم المعلوماتالشفافية
10-12)  
  

  The Quality of Information جودة المعلومات .١
ـ          ن التي يراد لها أ    اإلجراءاتإن   ها شـرعية   د تكون أكثر شفافية سوف لـن يـتم ع

ادل المعلومات مع أصحاب المصالح في الوقت المناسب وبشكل          بعد أن يتم تب    وقانونية إالّ 
  . صلة ومتوازن وقابل للتقييميمنسجم ودقيق وذ

  A Commitment to Improvement االلتزام بالتحسينات .٢
يس تبرير مستويات   يتوجب توجيه نشاطات شفافية المنظمة باتجاه تعيين التحديات ول        

  .األداء الحالية
  Responsive Dialogueل المستجيب  الحوار المتباد.٣

يجب أن تعطي نشاطات الشفافية فرصة التبادل التعاوني لألفكار والتـي يمكـن أن              
إن هـذا سـيعزز قابليـات وإمكانيـات     ام واحترام لوجهات النظر البديلة،  تؤدي إلى اهتم  

  .المنظمة المساهمة بتوفير المعلومات ذات الصلة بمصالح الزبائن
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   الفرص والمخاطر التي تتعرض لها المنظمة-المحور الثالث 
 وذلك قبل البـدء     ،يتوجب تشخيص الفرص والمخاطر المحتملة وتحديد مدى تحققها       

والجدول اآلتي يقدم نظرة شاملة ألنـواع    ،   الشفافية التي تتبعها المنظمة    إستراتيجيةبتطوير  
ا ترغب بتطـوير    المخاطر والفرص التي يجب أن تأخذها أية منظمة بنظر االعتبار عندم          

  :(Kochan and Rubenstein , 2000, 88-100)  يأت شفافيتها وكما يإستراتيجية
  

  "جدول المخاطر والفرص المرتبطة بالشفافية"
  ت
 

  المجال المتأثر
Affected Area  الفرصOpportunities 

١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢  
٣  
  

  
٤  
  
  
  
٥  
  
٦  
  
٧  
  
٨  

  الميزة التنافسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الحكم
ــستثم رون المـــ

ــرات  والمؤشـــ
  الخارجية 

  
ــسمعة ــورة ، ال ص

المنظمة وترخيصها  
  بالعمل 

  
سرية وخـصوصية   

  المعلومات 
  القاعدة األساسية 

  
  األمن

   
  إدارة المعلومات 

  .نجاز أعمال مع شركات ملتزمة بالشفافيةإيبحث بعض الزبائن عن * 
ـ     الشفافية التي تضم تبادالً    إستراتيجيةإن  *  ات قـد تعطـي      ثنائي االتجاه للمعلوم

  .المنظمة فرصة االستفادة من االتجاه األول
ة تميز نفسها ومنتجاتهـا      الشفافية المتقدمة قد تعطي المنظمة فرص      إستراتيجيةإن  * 

  .في السوق
دة المكتسبة من جراء الشفافية الفاعلة تمكن المنظمة من اتخاذ       إن المعلومات الجدي  * 

شـفافية  (قرارات أفضل وتحسن وظائف السوق مع إظهار كامـل المعلومـات            
  ).كاملة

  .اً لالبتكارؤدي الشفافية المتقدمة إلى شراكات مبدعة وأن تكون مصدرتيمكن أن * 
ات أية منظمة مع الجهـات      من خالل بناء الثقة يمكن للشفافية أن تُحسن من عالق         * 

  .التنظيمية ومع بقية أصحاب المصالح
 إلى زيادة معنويات العاملين وبالتالي االحتفـاظ بهـم          ألمنظميقد يؤدي االنفتاح    * 

  .وإنتاجيتهموزيادة والئهم 
  . شفافية قد يسهل عملية التوافق الداخلي ويستند للحكم الفاعل إستراتيجيةتبني * 
إلى أن األداء االجتماعي والبيئـي مـرتبط بـاألداء الـشامل         يشير تنامي األدلة    * 

ولقد قام بعض من المستثمرين بالبدء باستعمال المعلومات المتيسرة من          ،  لألعمال
  .خالل الشفافية كمؤشر لمدى جاذبية المنظمة إلى األسواق المالية 

ـ          إلستراتيجيةيمكن  *  ت الـسلبية   آ شفافية فاعلة أن تقلص مـن مخـاطرة المفاج
  .لتشريعية وإجراءات العمل السلبية اواإلجراءات

 شفافية فاعلة مع الجمهـور وبقيـة أصـحاب    إستراتيجيةإن الثقة التي تبنيها أية   * 
  .المصالح سوف تكون أساساً لترخيص المنظمة للعمل

يتم بناء الثقة من خالل توفير مرجع متخصص للمعلومات السرية والخصوصية           * 
  .ية نشرها سبب عدم إمكانإيضاحمع 

 وهذا سيسهم فـي  ،إن الشفافية قد تجعل من المعلومات المطلوبة لألعمال متيسرة   * 
  .ص التأثيرات االجتماعية والبيئيةتسهيل االستثمار وفي تقلي

إن الشفافية المتعلقة بالنشاطات المنظمية التي توضح قضايا األمن ستخلق الثقـة            * 
  .لقهم هي محل اهتمام المنظمةتي تقأن القضايا الفي بين أصحاب المصالح 

إن المنهج جيد التصميم إلدارة المعلومات سيضع البيانات في بيئتهـا المناسـبة             * 
 لكل مـن أصـحاب المـصالح        اًوسيجعلها أكثر إمكانية للوصول وأكثر وضوح     

  .الداخليين والخارجيين
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  المجال المتأثر  ت
Affected Area  

  )Risksالمخاطر (

١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢  
  
٣  
  
  
٤  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٥  
  
  
  
  
٦  
٧  
  
  
٨  

  الميزة التنافسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحكم 
  

المـــــستثمرون 
والمؤشـــــرات 

  الخارجية 
  

صـورة  والسمعة    
المنظمة وترخيصها  

  لعمل ل
  
  
  
  
  
  
  

سرية وخصوصية  
  المعلومات 

  
  
  

  القاعدة األساسية 
  األمن 

  
  

  إدارة المعلومات

التي يشعرون أنها تمسك عنهم     يقوم بعض الزبائن بتجنب التعامل مع المنظمات        * 
  .بأمور معلوماتية فعالة

قد تتحطم سمعة وموثوقية المنظمة في حالة عدم قدرتها على تلبية التوقعـات             * 
  .التي حددها منهج الشفافية

لمعلومات التـي يمكـن أن      با للشفافية قد يزود المنافسين      اًتقدمم اًإن تبني منهج  * 
  .يستعملوها لمصلحتهم

،  المخاطرة ألولئك الذين يتبنوها    ق شفافية قوية قد تخل    إستراتيجيةني  في حالة تب  * 
عليه قد يلجأ المنافسون وكذلك أصحاب المصالح إلى تغيير سلوك المنظمـة            

  .واختيار سياسة التكتم
إن المنظمات العالمية التي يجب أن تتوافق مع معايير قانونية وثقافية متنوعـة             * 

  .بطة بالمناهج المتضاربة للشفافيةقد تواجه أيضاً المخاطر المرت
البيانات وتقديمها إلى اإلدارة ومجلس اإلدارة يمكن أن يـؤدي          إن جمع وتوثيق    * 

  .إلى هدر الكثير من الوقت والموارد من قبل المنظمة
لقد تنامى وبشكل ثابت عدد المؤشرات التي توجه القرارات االستثمارية وذلك            * 

 وإن ذلـك يتطلـب      ،ا االجتماعي والبيئي   وفق أدائه   على بتصنيف المنظمات 
إال أنه يبدو أن المنظمات ال تبـدي  ، موارد هامة لالستجابة لكل تلك القرارات  

  .استعدادها لذلك
إن رفع مستوى التوقعات الناتجة عن االلتزام بالشفافية قد يكون من الـصعب             * 

  .مر الثقة وإن المنهج غير المتماسك واالنتقائي للشفافية يمكن أن يد،تحقيقه
إن الكشف عن الغايات التي ال تتوافق مع نشاطات المنظمة وأدائها قد يـؤدي              * 

  .إلى تدمير موثوقية المنظمة
وعن ) سيئة(ير جيدة   المنهج المتماسك للشفافية قد يعني الكشف عن معلومات غ        * 

وإن العواقب المحتملـة    ،  ةمتيسروإن جميعها يجب أن تكون      ،  معلومات جيدة 
 قانونيـة   وإجـراءات لمعلومات وما تسببه من عقوبات ومشاكل       للكشف عن ا  

  .عتباريجب أن تؤخذ باال
إن انتشار وسائل االتصال قد جعل عملية نشر المعلومات السيئة أكثر سـهولة             * 

ايـة  ولذلك فإن هناك مخاطر كبيرة إذا ما امتنعت المنظمة عن ر، من ذي قبل 
  .فة معلومات غير صحيحة إليهان اآلخرين قد يرونها بعد إضاإ حيث ،أحداثها

يتوجب حماية الملكية الفكرية والمعلومـات الـسرية وخـصوصية العـاملين            * 
  .والمستهلكين وشروط العقود وااللتزامات القانونية

قد يكون هناك مراعاة أو تضارب بين القوانين والتعليمات التي تلزمك بإظهار            * 
ماية المعلومات وعدم اطـالع     المعلومات مقابل العقود الخاصة التي تلزمك ح      

  .الجمهور عليها
 لضمان عدم تجاوزهـا      حقيقية مرتبطة بالشفافية يتوجب تقديرها     اًإن هناك كلف  * 

  على المكاسب 
إن بعض المعلومات إذا ما تم نشرها للجمهور فإنها قد تهدد أمـن الـشركة أو           * 

 الجمهور  المنظمة ومصانعها أو المجتمع لذلك يجب مراعاة الموازنة بين حق         
  .في االطالع على المعلومات وبين أمن المعلومات

إن متطلبات التوثيق التنظيمية الغامضة والمعقدة أو غير المتماسكة قـد تنـتج             * 
  .ابيانات مربكة ومن الصعب تفسيرها واستخدامه

إن عدم كفاية الحصول على البيانات قد يكون عامل تحديـد وإعاقـة لنوعيـة             * 
  . مغزىاتالتي يمكنها أن تعطي تقارير مفيدة وذالبيانات المتيسرة 

Source: Kochan and Rubenstein , 2000, " Toward a Stakeholder Theory of the Firm : The Saturn 
Parthership ,  Organizational Science . 
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يتوجب القيام بإعادة تقييم المخاطر األساسية في مصفوفة تأثير األعمال وذلـك            كما  
  :ستناداً إلى اإلجابة على هذه األسئلةا

  كيف يجب تبني المنهج االستراتيجي للفرصة التي يجب أخذها باالعتبار؟ -
  وهل أن أهمية الفرصة قد ازدادت؟ -
  وهل أن قدرتك على تحقيق الفرصة قد تحسنت؟ -

ل لذا يستلزم القيام بإعادة تقييم مكانة الفرص المتاحة لك على مصفوفة تأثير األعما            
  .استناداً إلى اإلجابة على األسئلة المطروحة آنفاً

 

  
  شكل مصفوفة تأثير األعمال

Source: Kochan and Rubenstein, 2000, " Toward a Stakeholder  Theory of the Firm: The 
Saturn Parthership , Organizational Science . 

                                         
 القدرة األكبر على تحويل مخاطر      ين اختيار المنهج االستراتيجي ذ    أويرى الباحث   

المنظمة األساسية نحو المربع األيمن األسفل وتحويل فرص المنظمة نحو المربع األيمـن             
 وإن  ،الوقت المعاصـر  تبغيه المنظمات في    وكما مبين في المخطط أعاله هو ما         ،األعلى

  : المفضلة يتأثر باآلتياإلستراتيجيةالقدرة على اختيار وتنفيذ 
  .الجهود الالزمة إلغالق الفجوة القائمة بين المنهج المفضل والمنهج الحالي القائم . ١
الموارد المتيسرة النجاز النشاطات الالزمة إلغالق هذه الفجوات أي تقيـيم المـنهج              . ٢

 . الشفافيةإستراتيجيةد المتيسرة لتنفيذ الحالي للشفافية والموار
  

   التوقعات المستقبلية-المحور الرابع 
 ،اإلستراتيجية الشفافية فإنه يجب وضع األهداف والغايات        إستراتيجيةفي حال تبني    

وذلك من أجل أن تتمكن المنظمة من أن تعرف وبشكل دقيق ومتخصص كيـف سـتحقق                
 وذلك من خـالل فهـم       ، سيقلل من المخاطر   إن فهم توقعات أصحاب المصالح    ،  مقاصدها

 وإن ذلك يجب أن يتحقق مـع        ، وتلبيتها ضمن السلوك المسؤول    توقعات أصحاب المصالح  
لذلك يجب أن تضع المنظمـة      ،  المستثمرين والزبائن والمجتمعات التي تعمل فيها المنظمة      

المنظمـة  وأن تصبح   ،  ها مع وعودها  ؤنفسها في موضع المواطن الجيد بحيث يتطابق أدا       
المختارة بالنسبة للزبائن والعاملين والمستثمرين والموردين والمجتمعات التي تعمل فيهـا           

                                      
                                                                    عالية                                       

  ابعة الدقيقة                          اتخاذ اإلجراء         المت
  الفرص األفضل           المناسب             لإلجراء المتخذ

  
                           المتابعة الدقيقة 

     المخاطر األدنى       لإلجراء المتخذ            المتابعة 
              

               عالية                                      منخفضة 
                                  القدرة على السيطرة 
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ء المـالي وغيـر     الة من خالل تقييمها أو قياسها وتوثيقها لـإلد        ءشفافة وفي موضع المسا   
 وأن تقـدم كامـل      ،كما يجب على المنظمة أن تمارس االتصاالت بشكل مفتـوح         ،  المالي

 وأن تكـون    ،الصلة بنشاطات المنظمة إلى الجهات التشريعية المختـصة       المعلومات ذات   
وعليها أيضاً أن تقدم نوعية عالية      ،  خاضعة ألي إجراءات تتعلق بسرية األعمال وتكاليفها      

ة وتأثيراتهـا ذات الـصلة      منظممن المعلومات القادرة على تقديم إيضاح دقيق لنشاطات ال        
 وهـذا يعنـي أن      ،ب عليها أن تعمل بكامل االسـتقامة      ويتوج،  بالبيئة وبالتنمية المستدامة  

 وفق أعلى المعايير األخالقية واالسـتقامة بكـل          على ممارساتها وإجراءاتها يجب أن تتم    
 وأن تلتزم بالشفافية في كل تعامالتها مع كافة الجهات التي تتعامل معها             ،جوانب األعمال 

  .(Zadek and Merme, 2003, 19-20) حكومية وغير حكومية
 فإن التطورات التي يعيشها العالم وجهت الطلـب إلـى           آنفاً كل ما ذكر     وفضالً عن 

 اًحيث أصبحت الـشفافية أمـر     ،  غايات وأهداف مستقبلية أكثر تخصصية تتعلق بالشفافية      
 كذلك ضمن التزامات المنشآت الصناعية بمكافحـة الفـساد وسـوء          ، في الصناعة  اًمطلوب

عدالة االجتماعية من خالل المدفوعات المقدمة للحكومـات        وكذلك تحقيق ال   ،توزيع العوائد 
 ألن سوء سلوك بعض المنشآت الصناعية أدى إلى زيادة          ،المحلية والنشاطات ذات الصلة   

لة هـذه   ءهمة فـي مـسا    م الحكومية وإجراء تحسينات     اإلصالحاتالضغط العام إلجراء    
 شفافية جديدة فإنه يجـب      يجيةإستراتوفي حال تبني    ،   شفافيتها إستراتيجيةالمنشآت وتغيير   

ح النشاطات التي يتوجب تنفيذها لتحقيـق األهـداف والغايـات           تنفيذها بما يعرف بوضو   
  .المبتغاة

 الشفافية تحصل ضمن واحـدة مـن        تإجراءان معظم نشاطات أو     أويرى الباحث   
: كل منها نقطة محورية في عمليـة التنفيـذ وهـي          الميادين الثالثة المهمة والتي ستصبح      

  .توثيق األداء، عالقات أصحاب المصالح، لقيادة والحكومةا
 أو االستمرار فيـه إال      إدامتهإن المدخل االستراتيجي لشفافية نظم المعلومات لن تتم         

 في والتوقعات والممارسات التي تؤثر حالياً       قفإذا تم تحقيق التوافق بين السلوكيات والموا      
  .الشفافية مع المنهج الذي تم تبنيه

  
  تنتاجات والتوصياتاالس

  االستنتاجات 
إن الشفافية هي مسار يوصل إلى الثقة العامة لذلك فإنه يمكن اعتبار الـشفافية فـي    

 وإن هذه القيمة هي مشتقة وبشكل كبير مـن الـدور            ، لخلق القيمة للمنظمة   اًالواقع مصدر 
تلكته المنظمة  ه الشفافية في بناء الثقة العامة وأساس الترخيص الذي ام         ؤدياألساسي الذي ت  
وكذلك مفتاح تحقيق وحماية القيمة لبقية األصول الهامة غير المحسوسة          ،  للعمل في ميدانها  

ولبيان مدى التقدم الحاصل فـي المنظمـة يتطلـب          ،  ة التجارية ممثل السمعة وقيمة العال   
 وإن المـنهج ،  إنه يقدم الفرص ويفرض التحدياتإذ ،المشاركة بالمعلومات المتعلقة باألداء 

 اإلستراتيجيةإن  ،  الجيد للتخطيط يتضمن تحقيق تلك الفرص وعدم التغاضي عن التحديات         
ها باستمرار وفقاً لتغير الظروف الداخلية والخارجية       لالمنظمية ديناميكية لذلك يتوجب تعدي    

 عمليـة  د تعاإلستراتيجيةفإن تطوير عليه وكغيرها من نظم اإلدارة ، التي تمر بها المنظمة  
 فـي يـؤثر    وهذا مـا     ، وهذا يتطلب تقييماً دورياً للبيئة وتقييماً للنتائج       ،تواصلةمستمرة وم 

  :ن الفرضية التي مضمونهاعإلجابة الى اتوصل البحث 



  ]٢٨٤[                                                                                      ...  شفافية نظم املعلومات
 

 المنظمة إلستراتيجية الشفافية كجزء من إستراتيجيتها الشاملة يعزز مـن           يتبنن  إ" 
  ."اعتماد شفافية نظم المعلومات فيها وفق منظور استراتيجي

  
  لتوصيات ا

يتوجب على أي منظمة أن تتخذ الخطـوات اآلتيـة إلظهـار مـستوى مـساءلتها         
وفق الخطـوات   على   تدعم بها نظم معلوماتها      إستراتيجيةوفق  على  وشفافيتها التي تبنتها    

 وفق قائمـة   على وبما يناسب أوضاعها واالستمرار بتنقيحها وتطويرها     اآلتيجة في   درالم
  .الفحص التي تطبقها

  . ثقافة المساءلة والشفافيةتطوير . ١
 .األخالقياتتبني بيان القيم ومجموعة  . ٢
 .تبني سياسة تضارب المصالح . ٣
 . يفهمون أنهم قادرون على تحمل مسؤولياتهماإلداراتضمان أن مدراء مجالس  . ٤
 .تطوير سياسة حماية كشف األخطاء والفساد . ٥
 .التوافق واالمتثال للقانون . ٦
 .السياسات التي تتبعها المنظمةإجراء تقييمات مستقلة لإلجراءات و . ٧

 إلسـتراتيجية نها بحاجة الى تحديث     أدركت المنظمة ب  أنه كلما   أيرى الباحث   وأخيراً  
 الخاصة  إلستراتيجيتهاها  ؤالشفافية التي تبنتها يجب عليها إجراء التعديالت المطلوب إجرا        

   .كبة التغيرات الحاصلة في البيئةبالشفافية لغرض موا
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