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 چكيده
عنوان به آن که چارچوب استحوزه  کیاطلاعات مرتبط در  یبندو طبقه یدهسازمان یبرا یمفهوم یساختار یسازمان یمعمار

متناقض، عدم  یوجود عملکردها .ردیگیمورد استفاده قرار م یستازمان یمعمار یهاهیلا یستازآماده یمرجع مورد استتفاده برا کی

 یندهایررآ یو معمار هارساختیز یمهندس ،هاسازمان ی زاید درندهایمناست  و ررآ یکپارچگیاجزا، نبود  انیمناست  م یهمخوان

مقاله از چارچوب زکمن  نیدر ا ،رواز این .بپردازند تیبه رعال کارایی حداکثر با هااستت تا سازمان یاتیو ح یضترور یامر یستازمان

ز و ا یحاضر از نظر هدف کاربرد مقاله استفاده شده است. یشرق جانیآذربا یجهاددانشتگاههای معماری ستازمانی تکمیل لایه یبرا

 یشرقذربایجانآ یدانشگاهپرستنل سازمان جهاد هیکل یاستت. جامعه آمار یلیتحل –یشتیمایاطلاعات از نوع پ یگردآور وهینظر شت

 ،سازی چارچوب زکمنجهت پیاده است. یشرقذربایجانآ یجهاددانشتگاه یشتده در واحدها یمعرر ندگانینما ی. نمونه آماراستت

راز انجام شده است که  4مقاله در  نیاواحد اداره امور اداری و عمومی به دلیل وجود ررآیندهای اصتلی ستازمان انتخاب شده است. 

است.  دهیگرد لیتکم ندهایررآ یسازو مدل یمستندساز، ندهایررآ ییبا شتناستا یستازمان یاول و دوم معمار یهاهیلا 2و  1در راز 

اطلاعات و  یرناور، داده و اطلاعات هیلا یریرپذیشتتده و مدل تا  یابیارز یستتازمان یبلوغ معمار ،یاامهپرستتشتتن هیته یط، 3در راز 

، یزیردر حوزه برنامه یو عموم یاداره امور ادار یمدل زکمن برا ،یی. در راز نهاتهیه گردید Smart PLS ارزارنرم قیوکار از طرکس 

 یمطلوب در راستا یارائه راهبردها، سازمان یرناور یهارساختیز یمهندس جی. نتاستارائه شده ا مستتیو مدل ست یمدل ستازمان

 یعماربلوغ م تیوکار بر وضعکس  هیاطلاعات و لا یرناور، داده و اطلاعات هیلا ریتا  یبا بررس نی. همچناستموجود  تیبهبود وضع

 دارد.  یرا بر بلوغ سازمان ریتا  نیشتریب 333/0ر یمس  ضری با هابه اطلاعات و داده یدسترس، سازمان مشاهده شد
 

 .شرقیجهاددانشگاهی آذربایجان، یبلوغ سازمان، مدل زکمن، یسازمان یمعمار ،یساخت رناورریز یمهندسواژگان كليدی: 
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 مقدمه -2
همه جانبه و کلان بر  دیطرح و د کی ادآوری یکلمته معمتار

 یدگیچیچون پ یخواص یاست که دارا یتیساختار و ررتار موجود

طرح مستلزم داشتن توجه  نیو نگهداشتت ا هیاستت. ته ییایو پو

 یریپذو تعامل یریپذانعطاف، یکپتارچگی، تیتبته جتامع یاژهیو

ارزار در محدوده سخت یابتدا مفهوم معمار یاست. در حوزه رناور

نه تنها در  یکرد. امروزه معمار دایتپ تیتارزار اهمو ستتتپر نرم

 یهاجنبه تیریبلکه در مد ارتهی تیارزار اهمارزار و نرمستتتخت

شتده استتت.  یرضتترو یمعمار نیبه تدو ازین زیمختلف ستازمان ن

، هاداده، ندهایررآ، وکارکستت  یهاشتتامل مدل یستتازمان یمعمار

 یهارساختیز نیشبکه و همچن، کنندهیبانیپشتت یهاستتمیست

وضتتتع موجود و وضتتتع مطلوب  یمعمتتار یهر دو یبرا یرنتاور

 یسازمان یدر معمار نیهمچن .به اهداف است دنیسازمان در رس

طرح انتقال و  کیو  یتیملتاحظات امن، بته استتتتتانتداردهتا ازیتن

و  یارزاربه مجموعه الزامات سخت رساختی. ز[2است]ساخت ریز

، خدمات توانیکه بدون وجود آنها نم شتتتودیگفتته م یارزارنرم

ود. ارائه نم ایرا عرضتته و  یتیفیمحصتتول باک یطور کلبه ایکالا و 

 لتا محصو گرددیباعث م یانهیمناس  در هر زم رساختیوجود ز

برخوردار  یبهتر و بالاتر یوراز بهره، آن بستتتر یشتتده بر روارائه

 یبرا، متصور بود یادر هر عرصه توانیرا م رستاختی. ز[3]گردد

در دستتتترس بودن ملزومات شتتتبکه ، اطلاعات یمثتال در رناور

ال وجود پروتکل اتص، لیاص یارزارهااستتفاده از نرم، بالا تیفیباک

 هاستتامانهو  هاستتتمیستت انیارتباط م نیچنو هم گریکدیمراکز به 

 ییجا رستتاختیاصتتولاز ز. [4]گرددیم فیتعر رستتاختیعنوان زبه

 ای و هیته یتیحاکم ای یدولت یهااست که توسط نهادها و سازمان

 یهاشتتترکت .گرددیم نیآنها تضتتتم حیعملکرد صتتتح ایوجود 

، با اتکاء به ستتتلامت آن توانندیکوچتک و بزر  م یخصتتتوصتتت

و به مخاطبان ارائه  یرا طراح یمتفاوت یهاستتتمیو ستت هاانهستتام

محصولات متفاوت و خدمات گوناگون توان عرضه شدن به  .ندینما

 دیتول یمحصول شاخص چیو در صتورت نبود آن ه رندیگیخود م

.. به انواع . کشورها و، مناطق، ینواح، ها. ستازمان[5]نخواهد شتد

 یو ا ربخشتتت ییکارا شیامجهزند. ارز یرناور یهتارستتتاختتیز

 رانیمد یستتازمیمستتائل تصتتم نیتراز مهم یستتازمان یهاتیرعال

 یهارستتتاختیو ز یاز عوامل توجه به رناور یکیامر  نی. ااستتتت

، سخت دگاهیاز د ی. هر سازمان[6است] یامناس  آن در هر حوزه

 یمندتوستتعه و بهره یلازم را برا یکیزیر یهاو شتتبکه هارناوری

، زاتیبتته تجه توانیجملتته مخود داراستتتت کتته از آن یرنتتاور
 

4 Zachman 

.. اشاره .و یاانهیرا یهادستگاه، هاستاختمان، یاطلاعات یهاشتبکه

 یکاربرد یارزارهانرم، آموزش، اندازچشتتم، هاطرح، هاکرد. برنامه

و  لیتحل، ی. طراحدشتتتویرا شتتتامل م رستتتاختی.. جنبه نرم ز.و

اقدامات  نیتراز مهم یستتازمان یهارستتاختیزمو ر از  یزیربرنامه

. ستتتهارستتاختیاستتتفاده مو ر از ز یبرا یلازم در هر ستتازمان

و  هارستتاختیز یمهندستت یطرح و برنامه مناستت  برا ،رونیازا

ملکرد ستتتازمان و به بهبود ع تواندیم یخصتتتوز از بعد رناوربه

نتایج معماری سازمانی را باید  نیتر. مهم[7]اهداف آن کمک کند

ایجاد نظامی ، های ستتازمانیها و ررایندها در ماموریتبهبود روش

ها و یکپارچگی یکدستتت و قابل مقایستته در توصتتیف ستتیستتتم

است که  تیاز آن جهت مهم و با اهم یستازمان یدانستت. معمار

اجزا شده  انیم شتریب یتعامل و همخوان جادیباعث ا، توجه به آن

 یسازمان ی. در معماربخشدیرا بهبود م ستتمیست یلکرد کلو عم

تا نحوه کار سازمان از صفر تا صد به  شودیم یبررس یادیموارد ز

 .[8]شکل انجام شود نیبهتر

 نییتب نهیزم در مقاله بررستتی وضتتعیت موجود نیهدف از ا

 یمعمار کردیبا رو یرناور یهارستتتاختیز، یدیکل یهاتیرعتال

. طبیعی است یشرقجانیاستتان آذربا یجهاد دانشتگاه یستازمان

و  ییکارا، نهیزم نیطرح جامع در ا کیتاستتتت بتدون داشتتتتن 

 یاجرا. ماندیجهاد مغفول م یستتتازمان یهاتیرعتال یا ربخشتتت

را که در  ییهارساختیتا ز شتودیآمیز این طرح موج  ممورقیت

ستتازمان و  یمنابع رناور، استتت یو ضتترور یاستتاستت، ستتازمان

، دشتتویمنجر م یستتازمان یمعمار یکه به ا ربخشتت ییهاوهیشتت

 یستتتازمان رو یانرژ  یترت نیگردند. بد یابیو ارز ییشتتتناستتتا

 تیفیک یآن ارتقا جهیتکه ن شودیمتمرکز م نیآررارزش یکارها

مناستت   یاز الگو یریگبا بهره یرناور یهارستتاختیز وریبهرهو 

 یعوامل یمقاله با بررستت نیدر ا بنابراین،استتت.  یستتازمان یمعما

اطلاعات بر بلوغ  یرناور -3وکار و کستتت  -2اطلاعات؛  -1 :رینظ

هر  یگذار ریبه تا ، یدر سازمان جهاد دانشگاه یستازمان یمعمار

اداره  یبرا 4عوامل پرداخته شتتتده و مدل چارچوب زکمن از کی

ارائه شده است.  یستازمان جهاد دانشگاه "یو عموم یامور ادار"

، مدل زکمن یابیو ارز هانتدیبتا بهبود ررا توانیاستتتاس م نیبر ا

 کرد. یاریاهداف خود  شبردیرا در پ یسازمان جهاد دانشگاه
 

 ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق -1

 معماری سازمانی -1-2

 ،های مهندسی نظیر راه و ساختماندر مقایسته با سایر رشته
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که حاصل  ...صنایع دریائی و، صنایع هوائی، شهرسازی، ستازیپل

 و روابط حاکم بر آنها اجزا کتار آنهتا ریزیکی و قتابل لمر بوده و

 «معماری ستتازمانی»، کنندکاملا از اصتتول علوم تجربی تبعیت می

ل غیرقاب، ریزیکیمواجه با ستیستتمی استتت که اجزا آن اغل  غیر

 و مفهومی بوده و روابط حتتاکم بر آنهتتا منبعتتث از روابط و لمر

 و اجزا توصتتیف اینبنابر. استتت انستتانی( یا) و کاری هایررهنگ

 به اصطلاح در که استت خاصتی هایروش نیازمند آنها بین روابط

که برای  استتت هاییروش، هامدل. [3]شتتودمی گفته «مدل» آنها

ن د. ایشوها بکار گررته میهای خاصتی از ستیستمصتیف جنبهتو

بوده و از علتتائم معین)یتتا رت گراریکی صتتتوهتتا معمولتتا بتتهمتتدل

توان به ها میکنتد. از معرورترین متدلاستتتتتانتدارد( پیروی می

( یحالت و اجرائ، قواعد، تیرعال، داده، یکار یندهای)ررآهایمدل

های مختلفی با تکنیک توانندها میاز مدل ماشتتتاره کرد. هر کتدا

که در این مورد دو رویکرد غال  وجود دارد که  توصتتتیف شتتتوند

گرا. های شتتتی یارته و تکنیکهای ستتتاخترتند از: تکنیکعبتا

هتای دیگری نیز وجود دارنتد کته ارتباط مستتتتقیمی به تکنیتک

هایی از معماری رویکردهای روق نداشتتته ولی در توصتتیف بخش

 .[10]شوندبکار گررته می سازمانی

برای هر ستتتازمتتان حتتداقتتل دو چتتارچوب وجود دارد: الف( 

 "وضتتتعیت رعلی"کننده پایه که توصتتتیفهای چارچوبی از مدل

ب( دیگری  سازمان است و به آن چارچوب معماری موجود گویند.

)پر از اعمال معماری سازمانی( را مشخص "وضتعیت آینده"که 

 اولین از نامد. یکیو آن را چارچوب معماری مطلوب می کنتدمی

 درتر توستتتط ستتتازمانی معماری چارچوب برای قدیمی تعاریف

 چارچوب: »شتتتد ارائه آمریکا ردرال دولت بودجه و متدیریتت

 و ستتتازماندهی برای ستتتاختاری مفهومی ستتتازمانی معمتاری

 چارچوب. استتت معماری توصتتیف با مرتبط اطلاعات بندیطبقه

 را آن سازیآماده روش و ساختار بلکه، نیست معماری دربردارنده

، هستند مختلفی معماری دارای که ییهاسازمان. دهدمی توضتیح

در  .[11]«باشتتند کرده پیروی یکستتانی چارچوب از استتت ممکن

)مدل( ی توصیفیهاوردهای از ررآواقع معماری ستازمانی مجموعه

بنا و شالوده کل سازمان است. این توصیف پایه است که حاوی زیر

به  صورت تصویریبه ،رهم و خلاصته باشدقابل ، برای اینکه ستاده

ت بایسمی، جای هر مدل تصویریتصور کنید به ، آیدنمایش درمی

به حجم زیادی از متن حاوی توضتتتیحات و مشتتتخصتتتات رجوع 

مستتلما کاری ستتخت و خستتته کننده بود. مزایای این ، کردیدمی

را  هاشتود به این سمت برویم که تمام این مدلمیستب   هامدل

توجه به این نکته ضتتروری  .صتتورت دقیق و صتتریح تولید کنیمبه

ند باش "عملکرد کل سازمان"باید توصیفی از هااست که این مدل

. به همین دلیل است که "ستازی خازپیاده"و نه مربوط به یک 

که از ترکی  و الحاق سازمان گویند؛ چرا "شتالوده"را  هااین مدل

 .[12]سازی( استفاده کردتوان برای هر کاربردی)پیادهمی هاآن

 چارچوب زكمن -1-1

 یچارچوب در عرصتته معمار نیتراستتتفادهچارچوب زکمن پر

عرضه شد و در  1387چارچوب که در سال  نیاستت. ا یستازمان

کاربرد را هم در  نیشتریر بضدر حال حا .شد لیتکم 1332سال 

 ی. چتتارچوب معمتتار[13]دارد ینظر و هم در حوزه یعمل حوزه

حستتتاب به یمعمار یهامدل فیجدول مندل یزکمن کته به نوع

، هاندیررآ، است که شش جنبه اطلاعات یچارچوب مرجع، دیآیم

. دهدمیو اهداف را تحت پوشتتتش قرار  هادادیرو، ارراد، هامکتان

مانند ، گرید یهاچارچوب جادیدر ا یدیکل یچارچوب زکمن نقش

 کی ،داشتتته استتت. چارچوب زکمن "ردرال یچارچوب معمار"

خود را در قال   یبنداستتتت و زکمن رده یبندچتارچوب طبقته

 یصنعت سازمانده نی. در اکندیم انیب نیصتنعت ساختمان چن

 :ردیگیقرار م یاز دو بعد مورد بررس

 مثتتل  ،وجود دارنتتد یدر بتتاز یمختلف کنتتانیبتتاز، بعتتد کیتت

 کنند؛یم نهیپروژه هز یکه برا یکستتان ایصتتاحبان صتتنعت 

ان ساختم، کلان یاکه به گونه یسازندگان ساختمان و کسان

معمار ستتتاختمان  کیت. کننتدیم یابیترا از هر نظر مکتان

هتتا تتتدار  نقش نیاز ا کیتتهر  یرا برا یمختلف یهتتاابزار

 کنندیرا تقاضا م یاطلاعات کامل کنانیاز باز کی. هر ندیبیم

 یاتیبه شرح عمل، صاح  خانه کیکه متفاوت از هم هستند. 

ح ستتازنده به شتتر .مند استتتاز ستتاختمان علاقه یمبستتوط

مند است. صاح  از مواد و پروسته ساخت علاقه یاگستترده

 ازندهندارد و س یها در خانه کارستتون گاهیستاختمان به جا

 ،آرتاب از کدام طرف پنجره اتاق خواب طلوع کند نکتهیبته ا

 ندارد. یکار

 کجا، چگونه، زیستتتاخت استتتت. چه چ هیتوج، اما بعد دوم ،

بعد از  نیپروژه؟ ا ییو چرا یدر چه زمان، یتوستتط چه کستت

از نظر سازنده ، زیمثلا چه چ .بعد نخستت کاملا مستقل است

جنبه  6. چارچوب زکمن شامل و صتاح  کار متفاوت استت

 هیلا 6( و زهیزمان و انگ، مردم، شتتتبکه، تابع، داده)یاتیتعمل

 (و سازمان مانکاریپ، سازنده، طراح، صاح ، زیر)برنامهیاصتل

 دیاستتت که با ینشتتانگر زبان، جدول نیاستتت. هر خانه از ا

صتتتاح   یدر خانه داده برا ،مثال یاستتتتفتاده شتتتود. برا

کار وها در کستتت نهاد نیارتباط ب ایها و نهاد ،وکتارکستتت 

محصولات و... ، هایمشتر :مثل ییهاند که شتامل دادهمطرح

 فیتعار، دیجدول حرکت کن نیا ی. اگر در ستتطح ارقاستتت
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 دیکنیمختلف ملاحظه م یهارا از جنبه ستمیاز ست یمختلف

 (نی)از بالا به پائدیجدول حرکت کن یو اگر در ستتطح عمود

 یبه عبارت ایو  کنانیباز یجنبه استتتت ول کیت یتمرکز رو

 دهدمیو نشان  کنندیم رییتغ ستمیست در ریدرگ یهاواحد

 دارند. یچه نقش، در آن جنبه ریدرگ یهاواحد نیاز ا کیهر 

که  یستتازمان یمعمار یاستتت برا یچارچوب، زکمنچارچوب 

و  یچارچوب از دو بعد اصتتل نی. اکندیم جادیا یمنطق یستتاختار

ها)چه جنبه انگریها( بشتتده استتت. بعد اول)ستتتون لیتشتتک هیپا

 فاتی( استتت)توصتتچرا؟ ؟یک ؟یکستت چه کجا؟ چگونه؟ ز؟یچ

( هاو بعد دوم)سطر، مختلف( یهامحصول از جنبه کیمتفاوت از 

، دهدارن ایمالک ، زیردر سازمان است)برنامه نفعانیذ دگاهید نیمب

 چارچوب نیا، گرید یو کاربر(. به عبارت مانکاریپ، ستتتازنده، طراح

ها ستتتطر، چارچوب نی. در ادهدمیرا ارائه  یبعددو ریماتر کی

استتتت که ستتتهامداران مختلف در  یمتفاوت یهادگاهید انگرینما

 فاتیها توصدارند و ستون یمعمار حصولاتنستبت به م، ستازمان

موج  ، مختلف یهامحصتتول مشتتابه را از جنبه کیاز  یمتفاوت

 .[14]شوندیم

 پيشينه تحقيقات -1-3

 یابعاد گوناگون مقوله معمار یبه بررس[ 15]و همکاران یوراع

دانش در  یرا جهتتت معمتتار یدانش پرداختتته انتتد تتتا چتتارچوب

آنها  قیتحق جینتا .ندینما شتتتنهادیپ اسیکلان مق یهاستتتازمتان

دانش در  تیریچارچوب جهت مد نیا یاز ستتتودمنتد تیتحکتا

 پژوهش نیا یهاارتهیرا داشتتتته و  اسیکلان مق یهاستتتازمان

متبوعشان  یهادانش ستازمان یبه طراحان جهت معمار تواندیم

 یهاتیمورام یبه گستردگتوجه با [16]یمحمداهرستاند. ش یاری

 یط، ستتازمان نیدر ستتطح ا یستتازمان یناجا و لزوم انجام معمار

 یستتتازمان یمعمار چارچوبو انتخاب  یابیبه ارز یقیانجتام تحق

مقاله که براستتتاس مطالعات  نینتاجتا پرداخته استتتت. در ا یبرا

آنها با نظر  تیکه اهم ییارهایمع هبا ارائ، انجام شتتتده یاکتابخانه

 ،شده است نییاطلاعات معاونت راوا ناجا تع یکارشتناستان رناور

شتتتده و  یابیارز یستتتازمان یمعماره مطرح در حوز یهاچارچوب

 لیند تحلیبه روش ررا یابیارز جیو نتا ارهایمع تیبه اهمتوجته بتا

 یستتازمان یمعمار چارچوبشتتده و  یبندرتبه یمراتبستتلستتله

، یابیارز جیبه نتاتوجه ناجا انتخاب شتتده استتت. با یمناستت  برا

رتبه را کس  نموده و  نیبهتر 5توگف یستازمان یمعمار چارچوب

دوداف و ، ردرال یهاچارچوبمربوط به   یبه ترت یبعد یهارتبه

 یعد دانشب گاهیجا یو واکاو یبه بررس [17]زادهینیزکمن است. ر
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 نیدر ا دهدمینشان  جیپرداخت. نتا یسازمان یمعمار یدر الگوها

 یسازمان یمعمار یاز الگوها یعنوان جزئبه یها بعد دانشسازمان

 یهالفهوبوده و از م یستتتازمان یمعمار جیرا یهاهمتراز چارچوب

ستتتازها محصتتتولات و جهت، الزامات، کارکردها، میو مفاه یمبان

 تیاهم میو مفاه ی. رهم مشتر  در حوزه مبانشتودیم لیتشتک

 نهیبه یفایلازمه ا یمعمار یها دارد. بعد علملفهوم ریازسا یبالاتر

بوده و  یتیامن یهاستتازمان ییو اجرا ینظارت، یشتتناخت یهانقش

. دکنیم فاینقش ا تیمراجع امن تیمطلوب امن نیمادر خصوز ت

 یستتازمان یمدل معمار هئو ارا یبه بررستت [18]صتتدر و همکاران

 نیاند. اپرداخته یشتتتگاهیاطلاعات آزما تیریمد یهاستتتتمیستتت

انجام گررته و با استخراج اسناد و اطلاعات  یفیمطالعه به روش ک

از  یشگاهیاطلاعات آزما تیریمد یهاستمیموجود درخصتوز ست

 ستتتتاداننفره از کارشتتتناستتتان و ا 16 نمونه، یاطلاعات یهابانک

 فیشر یدانشتتگاه صتتنعت یشتتگاهیکننده از خدمات آزمااستتفاده

بر هدف در  یو مبتن یبه صتتتورت گلوله برر ازهاین نییجهتت تع

 از یسازمان یمعمار یهامدل، ازهاین نییمصاحبه وارد شدند. با تع

اساس پنج سطح استتخراج شده است. مدل بر یاطلاعات یهابانک

 یکه بهبود بلوغ معمار دیدگر یبررستتت یستتتازمان یبلوغ معمتار

 نشتتان قیتحق نیا جیدر ستتطوح بالاتر مشتتهود بود. نتا یستتازمان

 یهاستتتتمیستتت ژهیو یستتتازمان یمعمار کارگیریبهکه  دهدمی

از منابع و سهولت در  نهیبه ستب  استفاده یشتگاهیآزما تیریمد

ابعاد دانش  یه بررستتب [13]و همکاران ینی. بحرگرددیتعاملات م

مستتتلح  یروهاین یمعمار یراهبرد یآن در الگو ری او ت یمعمار

آنها نشتتتان  قیتحق جنتای. اندپرداخته رانیا یاستتتلتام یجمهور

 کیاز عوامل مو ر بر مدل استراتژ یکی یکه دانش معمار دهدمی

، یمعمار یکارکردها، میاستت. که شتامل پنج بعد از اصول)مفاه

( یابیجهت بزارو ا یمحصتتتولات معمار، یمعمار یهایازمنتدیتن

 یبریدراع سا یندیبه ارائه مدل ررا[ 20]و همکاران یرلیاست. ام

از پژوهش  یحاک جنتای. اندبراساس چارچوب زکمن پرداخته یبوم

 کپارچهی یساختار تواندیکه چارچوب زکمن م دهدمیآنها نشان 

 یبایدست ینموده و برا جادیا بریستا یدراع در رضتا یبرا یو بوم

مطلوب  یعنوان مدل معماربه یبریدراع سا یاصتل یندهایبه ررا

داشتتته باشتتد.  تیارجح یمعمار هایچارچوب رینستتبت به ستتا

با  یستتتازمان یمعمار ندهیآ یبه بررستتت [21]6لاپالمه و همکاران

 نیبدستتتت آمده از ا جنتای طبق. اندانداز زکمن پرداختهچشتتتم

 سطوح با ندهیآ رد و امروزه هاسازمان نکهیپژوهش و با استناد به ا

 هایمواجه شده و با چالش تیو عدم قطع یدگیچیاز پ ایندهرزای

6 Lapalme et al. 
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زکمن با  یستتتازمان یلذا چارچوب معمار ؛شتتتوندمیبزر  روبرو 

 یاطلاعات هایستمیو س رپذیسازگار و انعطاف هایشرکت یطراح

به  دنبخشتتتی تحقق و اهداف کستتت  در هاآنهتا به ستتتازمان

و  ی. تنادکندیکمک م یدشتتوار طیشتترا نیچندر  تشتتانیمورام

با استفاده از چارچوب  یسازمان یمعمار یبه بررس [22]7همکاران

بدست آمده  جنتای طبق. اندرنگ پرداخته دیزکمن در شترکت تول

گررت که استفاده از چارچوب زکمن  جهیتوان نتمی قیتحق نیاز ا

. کمک کند شرکت یتجار یتوسعه معمار یزیرتواند به برنامهمی

که با  یستتتازمان یمعمار یزریمطتالعته براستتتاس برنامه نیدر ا

 یهفت طرح کاربرد، استتفاده از چارچوب زکمن انجام شده است

که ساخته  یاطلاعات ستمیس یزریشده است تا برنامه جادیا دیجد

 یمعمار یساز ادهیدر پ [23]8امویااجرا شتود.  یبه خوب شتودیم

 یکه برا دیرستت جهینت نیزکمن به ا رچوبچا قیاز طر یستتازمان

ه ب یابیدست یدر راستتتا اتیمورق عمل یها و اجرامقابله با چالش

 بوده ریانکارناپذ یضرورت یسازمان یمعمار یاجرا، یاهداف سازمان

در  یمناس  معمار یعنوان چارچوبزکمن به یچارچوب معمارو 

کار وکس  یهاتیمورادر تحقق اهداف و م تواندیراستتا م نیهم

 یمعمار لیو تحل هیتجز به [24]3 ر باشتد. ناسوشن و همکارانوم

از  یحاک جیاند. نتابا استفاده از چارچوب زکمن پرداخته یستازمان

که با استفاده از  یاطلاعات ستمیکه ست دهدمیپژوهش نشتان  نیا

 یادهیچیپ یندهایررآ توانندیم ،اندشتتده یچارچوب زکمن طراح

 نیو مراحل روشتتتن ارائه داده و همچن هارالعملرا طبق دستتتتو

تواند ارزش را میشتتترکت  کیارزش در  رهیزنج لیو تحل هیتتجز

را کاهش دهد. شتتتارما و  هانهیداده و هز شیارزا انیمشتتتتر یبرا

انتقال  شیو نما یبا هدف ستتتازماندهی را قیتحق[ 25]10ستتترکار

 یبراو در دستتترس قرار دادن آن  ندهایررا شیو نما جادیا، دانش

در  یرگیمیتصتتتم یتوانند از آن برایکه م اندانجام داده یطراحان

 دهدمیپژوهش نشان  نیاز ا یحاک جینتا .استتفاده کنند یطراح

را ارائه  یسازمان یاز معمار یفیتوص یشتیکه چارچوب زکمن نما

 تواندیو م کندیاستتتتفتاده م هیتاز شتتتش حتالتت اول، دهتدمی

به  [26]11و همکاران یاچتی. گندرا اداره ک دهیچیپ هایستتتمیستت

براستتتاس  یستتتازمان یمعمار کردیکه رو انددهیرستتت جهینت نیا

اطلاعات و  یرناور ماتیتصتتتم نیب ییچارچوب زکمن همراستتتتا

چتتارچوب  کیتتعنوان را رراهم نموده و بتته یستتتازمتان یازهتایتن

را در  لگرانیتحل، یستتاده ستتازمان یبا نام معمار یشتتناختروش
 

7 Tannady et al. 

8 Iyamu et al. 

9 Nasution et al. 

10 Sharma et al. 

و  وی. ستترجکندیم ییراهنما یستتازمان یمعمار حیصتتح فیتعر

 یمعمار یبتا استتتتفتاده از چارچوب زکمن برا [27]12همکتاران

 هریزنج یزیربرنامه یبرا یروش صتتنعت کیدر توستتعه  یستتازمان

که با درنظرگررتن روند  انددهیرستتت جهینت نیبه ا، کپارچهی نیتام

 یزریبرنامه نهیاز جمله در زم، شتتدن مشتتاغل یتالیجیمستتتمر د

ما کمک استتتتفاده از چارچوب زکمن به ، نیتام رهیزنج کپارچهی

و ستتاختار  ستتازیکیستتتماتیمهم ستت یتا مشتتکل علم کندیم

آموزش  ستمیس [28]13اوانیحل گردد. ستصنعت  هاییمتدولوژ

با چارچوب زکمن  را وسیستتتی ر در مدرستتته کانوم یکیالکترون

 کردیکه رو دهدمیحاصتتتل نشتتتان  جیکرده استتتت. نتا یطراح

رناوری  در توسعه یبا چارچوب زکمن که مرجع یسازمان یمعمار

اطلاعات و ارتباطات  یوراستتازمان استتت و از رن کیدر  اطلاعات

 ییوانات، کندیاستتتفاده م یاتیعمل یهاتیاز رعال یبانیپشتتت یبرا

. دهدمی شیستتازمان را ارزا یهابخش نیها بداده یستتازکپارچهی

 تیریاطلاعات مد ستتتتمیستتت یبه بررستتت [23]نصتتتراله و پوترا

 نای هدف. اندچارچوب زکمن پرداخته آموزان با استتتفاده ازدانش

آموز دانش یهاداده تیریمد قیو دق عیکردن ستتتر دایمطتالعته پ

استتتتفاده از  یرا برا یاطلاعات یهاستتتتمیستتت تواندیاستتتت که م

حاصتتل  جی. نتاکند جادایآن  ستتهامداران و آموزاندانش، مدارس

 ستمینشتان داد که چارچوب زکمن قادر به غلبه بر مشتتکلات ستت

 یهاداده تیریمد یحل مهم براراه کیتاطلتاعتات موجود بوده و 

 تیریدر مد کپارچهی ستتتتمیستتت کی یستتتازآموز با آمادهدانش

 رراهم کند. ندهآی در هاآموز و توسعه دادهدانش یهاداده

نظریه قال  در ادبیات معماری ستتازمانی بر این ررا استتتوار 

نیازمندی و عدم تنوع ، پیچیدگی، استتتت کته بتا ارزایش مقیاس

درجه اهمیت و ضتتترورت معماری نیز ، قطعیت شتتترایط محیطی

هایی از ظران با ارائه مثالنیابد. بستتتیاری از صتتتاح ارزایش می

کنند که برای یک خانه ستتتاده ستتتازی استتتتدلال میستتتاختمان

نیاز به معماری نیست ولی ، روستتایی یا یک لانه کوچک حیوانات

توجه به ابعاد پیچیدگی برای ستتتاختت یتک آستتتمتان خراش با

ورتی غیر قابل انکار تفکر معماری ضتتتر، های خاز آننیتازمندی

توان گفت بندی از ضتترورت معماری ستتازمانی میاستتت. در جمع

 تفکر معمارانه متضتتمن کارایی)انجام کارها به شتتیوه درستتت( و

، ریزیرعالیتی از جنر برنامه ا ربخشی)انجام کارهای درست( هر

اما باید به تناستت  میان  ؛مدیریت یک ستتیستتتم استتت طراحی و

11 Giachetti et al. 

12 Sergeev et al. 

13 Setyawan et al. 
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ابزارهای مورد استفاده نیز  شترایط صورت مسلله با سطح دانش و

توجته کرد. همچنین بتاید میان برداشتتتت عام از دانش و مهارت 

معماری که حتی ارراد غیرمتخصتتص هم از آن در کارهای روزمره 

تفاوت قائل نی ای معماری ستتازمابا نظام حرره، کننداستتتفاده می

، هاکسب، ی بر پیکره دانش عظیمی از مکات  رکرینکه مبتشتد 

 .استانداردها است ابزارها و، هاروش
 

 روش تحقيق -3
ی رناوری هامهندستتی زیرستتاخت ،حاضتتر هدف اصتتلی مقاله

جهاددانشتتتگاهی استتتتان آذربایجان شتتترقی با رویکرد معماری 

راهبردی سازمان  هایدر پروژهحاصل از آن  جیو نتا استسازمانی 

 از نظر هدف .جهاد دانشگاهی قابل استفاده و تا یرگذار خواهد بود

-یشتتتیمایاطلاعات از نوع پ یگردآور وهیو از نظر شتتت یکتاربرد

 یپرسنل سازمان جهاد دانشگاه یهکل یاست. جامعه آمار یلیلتح

کارشتناسان و ، یرانطرح شتامل مد ی. نمونه آماراستت یآ.شترق

 یشتتتده در واحدها یمعرر ینتدگتانمتاخبرگتان ستتتازمتان و ن

اطلاعات از روش مطالعات  یاست. جهت گردآور یجهاددانشتگاه

مشتتتاهده و ، مصتتتاحبه رینظ یدانیم هایروش زیو ن ایکتابخانه

برای انجام این عمل رازهای زیر انجام . شودیپرسشنامه استفاده م

 شده است:

 رناوری های در راز اول کلیه اطلاعات مربوط به زیرستتتاخت

 جهتشناسایی شده است.  جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی

انشتتگاهی شتتناسایی و مورد تحقق این راز ررایندهای جهادد

از روش رجوع به ، . برای این امرستتتتابررستتتی قرار گررته

احصا لیست ررآیندهای موجود ، مستتندات و منابع سازمانی

ی معرر های کاری مرتبط وتشتتتکیل تیم، بندی آنهاو اولویت

های نمتایندگان از هر واحد جهت مشتتتارکت در مصتتتاحبه

استفاده شده است. هدف اصلی  پرستشنامهتهیه ، تخصتصتی

های رناوری د زیرستتتاختتبیین وضتتتعیت موجو، این رتاز

 سازمان است؛

  در راز دوم لایه داده و اطلاعات معماری ستتازمانی که شتتامل

تکمیل  سازی ررآیندهای موجود سازمانمستندسازی و مدل

استفاده در این ت. متدولوژی معماری سازمانی موردشتده اس

 این نوع. استمبتنی بر معماری سازمانی ررایند محور ، طرح

هدف مدیریت و بهبود ررآیندها صورت  معماری ستازمانی با

. در این راز پر از بررستی چارت ستازمانی و احصا ردیپذیم

، م گردیدلیستتتت ررآینتدهتای موجود کته در رتاز اول انجتا

ها و واحدهای ستتتازمانی طبق جلستتتات ررآیندهای معاونت

، مصتتاحبه تخصتتصتتی با نمایندگان معرری شتتده از هر واحد

 سازی شده است؛مستندمدلسازی و ررآیندها 

  در راز ستتوم ستتطح بلوغ معماری ستتازمان ارزیابی گردیده

که در  [1]شده است توزیعای استت. برای این امر پرسشنامه

رنتاوری اطلتاعتات و لایه ، آن تتا یر لتایته داده و اطلتاعتات

معماری ستتازمان با استتتفاده از وکار بر وضتتعیت بلوغ کستت 

تحلیل شده و مدل تا یرپذیری آن ارائه  Smart PLS ارزارنرم

  ؛شده است

  جهت تدوین مدل معماری ستتتازمانی، از میان در راز چهارم

امور " اداره مستند شده اند، ررآیند واحدهایی که در راز دوم

)حوزه با استفاده از چارچوب زکمن سازمان "اداری و عمومی

مدل ستازمانی و مدل ستتیستمی( که به ترتی  ، یریزبرنامه

تدوین ، شودمیمفهومی و منطقی را شامل ، دیدگاه مضمونی

حدود سازمان  فیتعر ،یمضمون دگاهیمقصود از د شده است.

است.  یآن ضرور یباپرا ایاست و هر آنچه به سازمان مربوط 

 شودیم فیتعر یمعمار« مضتمون»و « حوزه»ستطر  نیدر ا

 فی. توصتتردیمورد استتتفاده قرار گ ترنییپا یهادگاهیتا در د

 نیستتازمان مهم هستتتند و روابط ب یکه برا ییهاداده هیکل

 یستتتازمان در راستتتتا یندهایها(، ررآداده ییآنها)مدل معنا

 ندیانجام آنها)مدل ررآ یو چگونگ یستتتازمان فیوظتاانجتام 

 شتتوندیدر آنجا انجام م ندهایکه ررآ ییهاوکار(، مکانکستت 

ارتباطات  یو چگونگ شتتتوندیم یها در آنجا نگهدارداده ایت

 یوکار(، کارمندان واحدهاکستت  یکیآنها)مدل لجستتت نیب

 یزمان ی(، رخدادهایچارت سازمانآنها) نیو رابطه ب یسازمان

 ت،یو در نها یبنددر برنامه زمان دیوکار و عوامل تولکستتت 

ستتتطر  نیوکار در اکستتت  نیو قوان هاتیاهتداف، محتدود

 یطراح ،یمنطق دگاهیاز د مقصتتتود. شتتتوندیرهرستتتت م

مستقل از  یول یمنطق یهاصورت مدلسازمان به فاتیتوصت

 یاز طراح یستتتطر، متتدل منطق نیاستتتتت. در ا یرنتتاور

 جادیا ازی( موردنیاطلاعات ریو غ ی)اطلتاعات یهتاستتتتمیستتت

 نیشوند و رابطه ب رهیذخ دیسازمان که با یها. دادهشتودیم

 ریو ز هاستتتمیستت یمنطق ی(، طراحیآنها )مدل داده منطق

سازمان  یندهایررآ یکه مسلول خودکارساز ییهاستتمیست

شبکه و خطوط  یمنطق ینرم ارزارها، طراح یهستند معمار

ها داده عیو توز هاستتتتمیاز ستتت یبانیجهت پشتتتت یارتباط

و  هاستتتمیشتتده(، کاربران ستت عیتوز یهاستتتمیستت ی)معمار

 یزمان یدادهاو رخ یبندزمان ،یکاربر یهاواستتط نیهمچن

( و دهایها )قشرط ن،یو دست آخر قوان هاستمیمربوط به ست

. شتتودیستتطر انجام م نیدر ا یمربوط به طراح یالزامات رن

 ستتازمان بر یستتازادهیپ فیتوصتت ،یکیزیر دگاهیمقصتتود از د
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 یهامدل دگاه،ید نیدر ا .انتخاب شتده است یاستاس رناور

و  هاستتتتمیستتت دیتول ی( برایستتتازادهیت)قتابتل پ یکیزیر

 دیانتخاب شتتتده، تول یبر استتتاس رناور یمعمار یراهکارها

 .شوندیم

که  یستتازمان یمعمار یاستتت برا یزکمن، چارچوبچارچوب 

و  یچارچوب از دو بعد اصتتل نی. اکندیم جادیا یمنطق یستتاختار

 هاجنبه انگریها( بشتتتده استتتت. بعد اول)ستتتتون لیتشتتتک هیپا

 فاتی)توصتت چرا؟( استتت ؟یک ؟یکستتچگونه؟ کجا؟ چه ز؟یچ)چه

ها( مختلف(، و بعد دوم)سطر یهامحصول از جنبه کیمتفاوت از 

ده، دارن ایمالک  ز،یردر سازمان است)برنامه نفعانیذ دگاهید نیمب

چارچوب  نیا گر،یو کاربر(. به عبارت د مانکاریطراح، ستتتازنده، پ

چارچوب با پوشتتتش  نیا. دهدیرا ارائه م یبعددو ریماتر کیت

 یهاهممکن در رابطه با ستتامان یهادگاهیها و دجنبه یدادن تمام

رابطه دست  نیکاملا معمول در ا یستازمان، به ستاختار یاطلاعات

 یاریچارچوب که بستت نیمطرح در ا میو مفاه ی. مبانکندیم دایپ

از  یکیقرار داده،  ریرا تحتتت تتتا  یمعمتتار یهتتااز چتتارچوب

. دیآیشتتتمار محال حاظر به یمعمار یهتاارچوبچت نیترمطرح

 یمعمار نیتدو یقتالت  برا نیترچتارچوب معروف نیا نیهمچن

 یقدرتمند برا یهایشناساز روش یکیعنوان است و به یستازمان

 مطرح است. یاطلاعات یهاتوسعه سامانه
 

 ی تحقيقهایافته -0
پیاده ستتتازی معماری ستتتازمانی با چارچوب در این بخش به 

 ان جهاد دانشگاهیسازم "یو عموم یامور ادار"اداره  زکمن برای

 موجود یندهایررآ یستل، . با توجه به راز اولپرداخته شتده است

 1 شتتتماره برای واحد اداری به شتتترح جدول آنها یبندیتو اولو

است.

 

 سازمان جهاد دانشگاهی "ی و عمومیادار امور"اداره  یآنها برا یبندیتموجود و اولو یندهایفرآ :2جدول 

ف
دی

ر
 

 سطح ارتباط عنوان فرآیندها

1 
جایی و انتقال نیروی جابه

 انسانی
 مدیر مربوطه نیروی انسانی

مدیر مقصد 

 موردانتقال
 معاون پشتیبانی

درتر مرکزی 

 جهاد

       معاون پشتیبانی متقاضی جذب وقتجذب پاره 2

     مرکز مربوطه معاون پشتیبانی درتر مرکزی  پیمانی جذب 3

     مرکز مربوطه معاون پشتیبانی درتر مرکزی جذب تمام وقت 4

         درتر مرکزی جذب رسمی 5

 متقاضی جذب جذب و استخدام 6
مراکز 

 جهاددانشگاهی
      

     مربوطهمرکز  معاون پشتیبانی درتر مرکزی  جذب هیات علمی قراردادی 7

       مدیر مربوطه همکار مربوطه  درخواست رراهی 8

       امور مالی مراکز جهاددانشگاهی کارکرد پرسنل 3

 ماموریت 10
پرسنل جهاد 

 دانشگاهی
     مدیر مربوطه امور مالی

           محاسبه اضاره کار 11

           محاسبه حق یارانه غذا 12

       دبیرخانه مدیر و معاونین مراکز دبیرخانهنامه صادره  13

 رئیر محترم مراکز مربوطه  ی اجراییهادستگاه نامه وارده دبیرخانه  14
درتر مرکزی 

 جهاد
  

و  یامور ادار"احصتتتاء شتتتده از اداره  یهانتدیبراستتتاس ررا

براساس مدل  یسازمان یمعمار، یجهاددانشگاهسازمان  "یعموم

 نیبدستتت آمده استتت. همچن 2 شتتماره زکمن به شتترح جدول

 یواحد ادار یستتتمیو ستت یمدل ستتازمان 4و  3 شتتماره جداول

.دهدمیزکمن نشان  دلرا براساس م یسازمان جهاددانشگاه
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 سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی "یو عموم یامور ادار"اداره ریزی حوزه برنامه :1 جدول

 شبكه / كجا )موقعيت( كاركرد / چگونه )فرایند( داده/چه چيز )اشيا(

 موارقت مبدا و مرکز -اطلاعات پرسنل

 اطلاعات متقاضی جذب

 اطلاعات متقاضی جذب

 اطلاعات متقاضی جذب

 اطلاعات متقاضی جذب

 اطلاعات متقاضی جذب

 اطلاعات متقاضی جذب

 درخواستمشخصات 

 ورود و خروج پرسنل

 زمان و مکان ماموریت

 زمان و نوع کار

- 

 مشخصات گیرنده

 مشخصات ررستنده و نوع درخواست

 جابه جایی و انتقال نیروی انسانی

 جذب پاره وقت

 جذب پیمانی

 جذب تمام وقت

 جذب رسمی

 جذب و استخدام

 جذب هیات علمی قراردادی

 درخواست رراهی

 کارکرد پرسنل

 ماموریت

 محاسبه اضاره کار

 محاسبه حق یارانه غذا

 نامه صادره دبیرخانه

 نامه وارده دبیرخانه

 مراکز و واحدهای جهاد دانشگاهی

 اداره امور اداری و عمومی

 درتر مرکزی 

 درتر مرکزی

 درتر مرکزی

 اداره امور اداری و عمومی

 درتر مرکزی 

 واحدهای جهاد دانشگاهی استان 

 مراکز جهاد دانشگاهی

 کز جهاد دانشگاهیمرا

 مراکز جهاد دانشگاهی

 مراکز جهاد دانشگاهی

 واحدهای جهاد دانشگاهی استان 

 ی اجرایی هاو دستگاه هاسازمان -درتر مرکزی

 انگیزه / چرا  زمان / چه وقت ارراد / چه کسی

 نیروی انسانی

 معاونت پشتیبانی -متقاضی جذب

 معاونت پشتیبانی -متقاضی جذب

 معاونت پشتیبانی -متقاضی جذب

 معاونت پشتیبانی -متقاضی جذب

 معاونت پشتیبانی -متقاضی جذب

 معاونت پشتیبانی -متقاضی جذب

 همکار مربوطه 

 پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی

 پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی

 پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی

 پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی

 مدیر و معاونین مراکز

 ی اجراییهامدیران دستگاه

 زمان درخواست

 زمان اعلام جذب نیرو

 زمان اعلام جذب نیرو

 زمان اعلام جذب نیرو

 زمان اعلام جذب نیرو

 زمان اعلام جذب نیرو

 زمان اعلام جذب نیرو

 زمان درخواست پرسنل

 ام هر ماه16

 زمان انجام ماموریت

 هر ماه 20-30

 ام هر ماه16

 زمان درخواست  بت و ارسال نامه

 شاهده و دریارت نامهزمان م

 انتقال نیرو

 جذب نیرو

 تبدیل وضعیت -جذب نیرو

 تبدیل وضعیت

 جذب نیرو

 تبدیل وضعیت -جذب نیرو

 تبدیل وضعیت -جذب نیرو

 استفاده از امکانات رراهی

 تهیه گزارش کارکرد

 اعمال در گزارش کارکرد

 اعمال در گزارش کارکرد

 اعمال در گزارش کارکرد

 استارسال نامه طبق درخو

 دریارت و ارجاع نامه به مراکز مربوطه

 

لیست ، اول ستتون، 2 شتماره جدول و دردر چارچوب زکمن 

باید برای اطلاعات می کهدهد را ارائه میاشتتتیتا و یتا چیزهتایی 

این اشتتتیای مهم شتتتامل:  .ظرگررته شتتتوند و یا ایجاد گردنددرن

، جذب یاطلاعات متقاضتت، موارقت مبدا و مرکز -اطلاعات پرستتنل

و مکان  زمان، و خروج پرستتتنل ورود، درخواستتت مشتتخصتتتات

 یرنده و مشتتتخصتتتاتگ مشتتتخصتتتات، و نوع کار زمان، یتمامور

ی مهم هااستت. در ستون دوم ررایند ررستتنده و نوع درخواستت

در ستون  یستت شتده است کهل ررایند 14واحد مذکور به تعداد 

ی ارتباط دارند)مکان اصلی حرره هادنیکه این ررا ایستوم شبکه

ارراد دخیل ، ذکر شده است. در ستون چهارم این مدل، قرار دارد(

زمان رخداد ررایند و در ستون آخر ، در ستون پنجم، هادر ررایند

 هدف و انگیزه ررانید لیست شده است.
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 جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی "یو عموم یامور ادار"اداره مدل سازمانی : 3جدول 

 شبکه آماد نمودار گردش ررایند نمودار موجودیت

 د 26378/53/23بخشنامه شماره 

 /ز23314/88بخشنامه شماره 

 د15288/12/13بخشنامه شماره 

و شماره  1845/12/23بخشنامه شماره 

 /ز23314/88

 د26377/53/23 بخشنامه شماره

در شورای اداری و  10/04/1337 دستورالعمل

 استخدامی

 /ز 15375/38بخشنامه شماره 

  3701/10/20بخشنامه طی شماره 

 /ز34/17673شماره 

 /ز 2403/35شماره 

 د 20847/53/23شماره 

 /ز 22550/32شماره 

 براساس قوانین اداری سازمان جهاد دانشگاهی

 جهاد دانشگاهی براساس قوانین اداری سازمان

 نامه درخواست انتقالی

 ررم مشخصات متقاضی

 شرایط احراز تبدیل وضعیت

 ررم مشخصات متقاضی

 لیست ارراد واجد شرایط

 اعلام نیاز مرکز و واحد

 شرایط احراز و ررم مشخصات متقاضی

 درخواست ررد

 اطلاعات ورود و خروج پرسنل

 ررم ماموریت

 ررم اضاره کاری

 کارکرد

 از مراکز و واحدهانامه ارسال 

ی هاو دستگاه هانامه دریارتی از سازمان

 اجرایی

ی درتر مرکز، معاون پشتیبانی، مدیر مقصد، مدیر مربوطه

 جهاد

 معاون پشتیبانی، متقاضی جذب

 مرکز مربوطه، معاون پشتیبانی، درتر مرکزی

 مرکز مربوطه، معاون پشتیبانی، درتر مرکزی

 درتر مرکزی

 جهاد دانشگاهیمراکز ، متقاضی جذب

 مرکز مربوطه، معاون پشتیبانی، درتر مرکزی

 امور مالی، مراکز جهاد دانشگاهی

 مدیر مربوطه، امور مالی

- 

- 

 مدیر و معاونین مراکز

درتر مرکزی ، رئیر سازمان، مراکز، ی اجراییهادستگاه

 جهاد

 طرح کس  و کار زمان بندی ساختار سازمانی

 تغییر پست -صدور حکم

 قراردادعقد 

 صدور حکم

 صدور حکم

 صدور حکم

 عقد قرارداد -صدور حکم

 صدور حکم

 پرداخت هزینه

 پرداخت حقوق

 پرداخت حقوق

 پرداخت حقوق

 پرداخت حقوق

 نامه ارسال شده

 نامه ارجاع شده

 

 سازی پست و ساختاریکسان-سازی سامانه ارسالیکپارچه

- 

 با شغل یپست سازمان تطبیق -

، انسانی منابع گزینش هایروش روزآمدی و معیارها بهبود

 شغل با متناس  روحیه

 متنوع تر و گسترده کردن خدمات رراهی

دریارت پیشنهاد کارکنان برای خدمات رراهی جهت ایجاد 

 انرژی و تعص  کاری بیشتر 

 ، نرم ارزاری ورود و خروج با قابلیت نص  بروی گوشی

م یکپارچه سازی سیستم  بت ورود وخروج با سیست

 کارکرد

طراحی ررم ماموریت روزانه و گواهی تحصیلی و کسر از 

 حقوق در سامانه

ایجاد ارتباط با درتر مرکزی از طریق بستر اتوماسیون به 

 جای ایمیل

ارزودن قابلیت مشاهده گردش مدر  نامه ارسالی به درتر 

 مرکزی از طریق مبدا

، 3 شتتماره در مدل ستتازمانی چارچوب زکمن مطابق با جدول

ستتتتون اول قواعتد کتاری حتاکم بر موجودیتت کاری به ترتی  

است. در  مشخص شده 1 شماره ی لیست شده در جدولهاررایند

ی هاکه همان ورودی یا داده هایندستتتتون دوم منتابع کتاری ررآ

بدست آمده  هایندسازمانی از نمودار گردش ررآر مدل اطلاعاتی د

طح ستت، استتت. برای تکمیل شتتبکه آماد اتصتتال و ارتباطات کاری

مشتتتخص شتتتده استتتت. ، ی مختلفهابا واحد هایندارتباطات ررآ

محصول کاری ررایندها که ، همچنین در بخش ستاختار ستازمانی

ستون  استخراج شده است. در، همان خروجی محستوب می شود

و در ستون آخر طرح  ایزمان رخداد حرره، مدل ستازمانیپنجم 

ارائه شده است.کس  و کار 

 

 جهاددانشگاهی استان آذربایجان شرقی "یو عموم یامور ادار"اداره مدل سيستمی  :0جدول 
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 هامعماری توزیع سامانه نمودار گردش داده مدل داده
 انتقال ریزیکی
 انتقال الکترونیکی
 انتقال الکترونیکی
 انتقال الکترونیکی
 انتقال الکترونیکی
 انتقال الکترونیکی
 انتقال الکترونیکی
 انتقال ریزیکی
  بت الکترونیکی
  بت الکترونیکی
 محاسبه دسته
 محاسبه دستی
 ارسال الکترونیکی
 ارسال الکترونیکی

 نرم ارزار جامع منابع انسانی نرم ارزار جامع منابع انسانی

 معماری دانش پردازشی ساختار معماری واسط انسانی

 اصلی
 اصلی
 اصلی
 اصلی
 اصلی
 اصلی
 اصلی
 پشتیبانی
 اصلی 
 پشتیبانی
 پشتیبانی
 پشتیبانی
 پشتیبانی
 پشتیبانی

 تقاضای گیرنده خدمت
 تشخیص دستگاه -تقاضای گیرنده خدمت

 تشخیص دستگاه
 تشخیص دستگاه
 تشخیص دستگاه
 تشخیص دستگاه
 تشخیص دستگاه

 تقاضای گیرنده خدمت
 رسیدن زمانی مشخص ررا

 تشخیص دستگاه
 ررا رسیدن زمانی مشخص
 ررا رسیدن زمانی مشخص
 رخداد رویدادی مشخص
 رخدا د رویدادی مشخص

 ندارد
 ندارد

 عقد قرارداد
 ندارد

 نیروی پیمانی
 ندارد

 عقد قرارداد
 ندارد

  بت ورود خروج
 ندارد
 ندارد
 ندارد
 ندارد
 ندارد

در مدل ستتیستتتمی این چارچوب که همان دیدگاه منطقی را 
مدل ارتباط داده به این معنی که داده به چه ، شتتتودمیشتتتامل 

حالتی در ررایند جریان دارد)دستی یا الکترونیکی بودن( مشخص 
ی هاارزاریو نرم هابرنامه، گردیتده استتتت. از نمودار گردش داده
وم و ستوم مشخص شده ارتباطی موجود در ررایندها در ستتون د
نقش محصول یعنی نوع ، استت. در ستتون چهارم مدل سیستمی

ررایند)اصتلی/ مدیریتی / پشتتیبانی( تعیین شده است. همچنین 
 ایبرای تعیین ساختار پردازشی آن که همان زمان رخداد سامانه

و  دستتتگاه تشتتخیص، خدمت یرندهگ یتقاضتتابه حالت ، استتت
استفاده شده است. در ستون آخر شرط  مشخص یزمان یدنرسررا

 لیست شده است.، استی آن هاتحقق ررایند که همان زیر ررایند
، داده و اطلاعات یهلتادر ادامته جهتت ارزیتابی متدل و تتا یر 

مان ساز یبلوغ معمار یتوکار بر وضعکس  یهاطلاعات و لا یرناور
 یرپذیریشده و مدل تا  یلتحل Smart PLS ارزاربا استفاده از نرم

لذا در این بخش ابتدا تحلیل ضرای  مسیر و  آن ارائه شتده است.

گردد. در بخش بعدی نیز با استتتتفاده از بتارهتای عاملی ارائه می
تحقیق مورد بررستتی و تحلیل قرار های ررضتتیه T-Valueمقادیر 
 های تحقیق شامل موارد زیر است: ررضیه گیرد.می
  مانی تا یر مثبت و معناداری دارد؛ساز کار بر بلوغوکس 

 مانی تا یر مثبت و معناداری رنتاوری اطلتاعات بر بلوغ ستتتاز
 دارد؛

 ها بر بلوغ معماری سازمانی تا یر مثبت و معناداری دارد.داده 
 پردر مدل معادلات ساختاری نکته قابل ذکر این استت که  

مربوط به  اید میزان پایاییباز مشخص نمودن میزان برازش مدل 
بدین منظور از  .ستتتازه و یا مدل را مورد ارزیابی قرار داد، هر بعد

منظور شود. همچنین به( استتفاده میCRشتاخص پایایی مرک )
پذیر از ستتنجش انستتجام و همستتانی درونی متغیرهای مشتتاهده

شتاخص آلفای کرونبا  استتفاده خواهد شد. نیکوئی برازش مدل 
 گیرد.ورد بررسی قرار میمضری  تعیین  توسط معیار نیز
 گیریهای اندازهسازگاری درونی مدل 
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گیری های اندازهمنظور بررستتتی ستتتازگتاری درونی مدلبته
شود. مقادیر ( استفاده میCRانعکاستی از شتاخص پایایی مرک )

منظور . همچنین بهاستدهنده ستازگاری درونی نشتان 7/0بالای 
رونی متغیرهای بررستتی پایایی یا ستتنجش انستتجام و همستتانی د

ول قب شود. مقدار قابلپذیر از آلفای کرونبا  استفاده میمشتاهده
 5 شماره . همانطور که در جدولبه بالاست 7/0برای این شاخص 
شتتتود مقادیر پایایی مرک  و آلفای کرونبا  برای مشتتتاهتده می

 است. 7/0تمامی متغیرهای تحقیق بالای 
شاخص پایایی مركب و آلفای كرونباخ برای متغيرهای  :5جدول 

 تحقيق

 متغيرهای تحقيق
شاخص پایایی 

 مركب
شاخص آلفاي 

 کرونباخ

 758/0 831/0 بلوغ سازمانی

 718/0 868/0 وکارکس 

 738/0 862/0 رناوری اطلاعات

 707/0 875/0 داده

 ( ضری  تعیین𝑅2 ) 
 ،زای مدل مسیردرونمعیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون 

چند درصد  دهدمی. این شاخص نشان است( 𝑅2ضتری  تعیین )
زا توضتتیح داده زا توستتط متغیرهای بروناز تغییرات متغیر درون

برای متغیرهتتای مکنون  67/0و  33/0، 13/0شتتتود. مقتتادیر می
زا)وابستتتته( در مدل مستتتیر ستتتاختاری)درونی( به ترتی  درون

توجه توصیف شده است. همانطور که در متوسط و قابل ، ضتعیف
در  826/0حصول مقدار ، شده است هنشتان داد 6 شتماره جدول

  .استمدل تحقیق نشان از برازش قابل توجه مدل 
 معيار ضریب تعيين :1جدول 
 متغیرهای تحقیق

ضری  تعیین )
2R) 

 826/0 بلوغ سازمانی

 - وکارکس 

 - اطلاعاترناوری 

 - داده

 ضرای  مسیر و بارهای عاملی تحلیل 
در این بخش به تحلیل ضرای  مسیر و بارهای عاملی پرداخته 

تحلیل مسیر روش آماری کاربرد ضرای  بتای استاندارد شتود. می
 آنهدف  و ها  ستاختاری استتترگرستیون چندمتغیر  در مدل

ا  از مجموعهدستتتت آوردن برآوردهتا  کما روابط علیا بین بت
ضترای  مسیر و بارهای عاملی  1 شتماره . در شتکلمتغیرهاستت

 نشان داده شده است.

 
 ضرایب مسير و بارهای عاملی :2شكل 

شود رناوری اطلاعات با ضری  مسیر میهمانطور که مشاهده 

ه توجه ب بر بلوغ ستتازمانی تا یر مثبت و معناداری دارد. با 227/0

اطلاعات بر ستتتطح بلوغ ستتتازمانی برجای تتا یری کته رنتاوری 

مندی های گزاری برای بهرهها همه ساله هزینهستازمان، گذاردمی

کنند. از آنجایی که از ستتتازوکارهای رناوری اطلاعات صتتترف می

های بستتیاری استتت؛ کارگیری رناوری اطلاعات مستتتلزم هزینههب

 وری اطلاعاتگیری از رناریزی درصدد بهرهها باید با برنامهسازمان

برآینتد. اینکته ستتتازمان در هر دوره از عمر خود همزمان در چه 

برد و به چه میای از مراحل رشتتد رناوری اطلاعات به ستتر مرحله

های اطلاعاتی مبتنی بر رناوری اطلاعات نیاز دارد؛ پرستتشتتی نظام

های راهبردی در گیریها در تصمیماستت که به مدیران ستازمان

کند. در دنیای امروز پیشتتتررت اعات کمک میحوزه رنتاوری اطل

های جدید اجرای باعث ایجاد روش ایصتتتورت لحظهرنتاوری بته

ترین و عنوان یکی از مهمهتاستتتت. رنتاوری اطلاعات بهرعتالیتت

تغییرات بستتتیاری در ، های ایجاد شتتتدهپرکتاربردترین رنتاوری

ها سازمانها و ررایندها بوجود آورده است. های اجرای رعالیترویه

ای هبرای ایجاد ارزش بیشتر و رسیدن به بلوغ سازمانی از رناوری

ا . راوگیرندمینوین بخصتتتوز رنتاوری اطلاعات و ارتباطات بهره 

تواند نقش بستتتزایی در یندهای یک ستتتازمان میمحور کردن ررآ

یندها و خلق ارزش بیشتتتر و رستتیدن به ستتطوح بالای بهبود ررآ

د. البته لازم به ذکر است این راوا محور بلوغ ستازمانی داشتته باش

انجام شود  شدن باید براساس یک رویه مشخص و چارچوب معین

   ی آن وجود داشته باشد.هاگیری از تمام مزیتتا قابلیت بهره

و متنوع  عیوس فیبا ط یانشگاهدستازمان جهاداز آنجایی که 

جهت ارائه خدمات  ،استتتاجه مو نفعانیو ذ هاتیرعال ف،یاز وظا

 نیکار گررته است. احداکثر تلاش ممکن را ب تیفیک یمو ر و دارا

جم ح نیارائه پاسخ مناس  به ا یبرا است که سازمان یمعن نیبد

محور، اوار ا،یستتتازمان پو کی ،لازم استتتت راتییاز انتظارات و تغ

امر مهم  نیتحقق ا یهوشتمند را شکل دهد. برا و محورریسترو
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بر  یمبتن یهاتوستتعه ستتامانه یاطلاعات برا یرناور استتتفاده از

 . است یاطلاعات ضرور یرناور

بر بلوغ سازمانی  333/0ها با ضری  مسیر دادهدستترستی به 

هتتا و اطلتتاعتتات در تتتا یر مثبتتت و معنتتاداری دارد. نقش داده

ای پررنگ استتتت که بستتتیاری از های امروزی به اندازهستتتازمان

ا مرتبط ب ها را به اتخاذ استراتژیسازمانگیران مدیران و تصتمیم

کنند. میی آتی ستتازمان توصیه هاگیریو اطلاعات در جهت داده

تواند در استتتتفاده بهینه از منابع و اطلاعات درستتتت می ها وداده

جلوگیری از صتترف وقت و هزینه اضتتاری بستتیار مفید باشتتد و 

ستتتازمانی بر بلوغ ی هاوری و قتابلیتتدرنهتایتت بتا ارزایش بهره

استفاده از  با هاسازمان حاضر عصتر درذار باشتد. ستازمانی تا یرگ

یعنی اطلاعات دستتت به ، ترین ستترمایهاصتتلی ترین منبع ومهم

و رستیدن به بلوغ  جهت اهداف استتراتژیکی در و زنندمیرعالیت 

های اطلاعاتی و کارگیری ستتیستتتتمهب .دارندمیگام بر ستتازمانی

ترین ابزار برای ها و جوامع مهمدر ستتتازمتان ینهتای نورنتاوری

وری بوده و باعث شتاب بخشیدن حرکت در رسیدن به بهبود بهره

. لذا کاربرد و استتتفاده استتت رستتیدن به بلوغ ستتازمانی مستتیر

در یک سازمان و ایجاد بستر مناس  جهت  های اطلاعاتیسیستم

و ستتطح  وریستتازی آن ابزار خوبی برای ارزایش ستتطح بهرهپیاده

تواند مشکلاتی را می کاربرد نادرست آن و استتآن ستازمان بلوغ 

و بلوغ  وریبته ستتتازمتان تحمیتل کرده و نیز بتاعث کاهش بهره

شتتان در ها به تواناییاین ستتازمان بقا و رشتتد. لذا گردد ستتازمانی

های بدستتتت آمده از منابع استتتتفاده مو ر از این حجم انبوه داده

اهداف عملیاتی و راهبردی مرتبط استتت و  برای کمک به مختلف

 .دشومی این توانایی پیوسته به عامل اصلی مورقیت تبدیل

که شامل  یسازمان یمعمار یرهایمتغدهد که نتایج نشان می

 تیدر وضع شیکم و ب کار، رناوری اطلاعات و داده است ووکست 

 دهدینشتتان م هالیتحلهمچنین . ددر ستتازمان قرار دار یمناستتب

در ستتطح بلوغ معماری سازمانی، استتانداردها و  ها،استتیکه ست

 یکه نقش رناور یید. از آنجتاقرار دار ینستتتبتتا خوب تیتوضتتتع

 یرناور رستتاختیز هیمهم بوده، لا یستتازمان یاطلاعات در معمار

ه این در نتیج دارد. هاستمیس ریبا سا یسازکپارچهیو  قابه ارت ازین

بر بلوغ سازمانی  367/0کار با ضری  مسیر وکست متغیر تحلیل، 

 اهمیت، هابستتتیاری از ستتتازمانتتا یر مثبتت و معناداری دارد. 

ها یش کیفیت محصولاتوسعه ارز و را بر بلوغ سازمانیوکار کست 

با وجود این هنوز مدیریت اما ، نتداخود را در  کرده و ختدمتات

ا مرتبط بهای زیرا موضوع ؛وکار بسیار سخت استکست کردن بر 

ستتتازی مدل، نوآوری ررایند، آن نظیر مهندستتتی مجدد ررایندها

وکار و مدیریت گردش کار و اتوماستتتیون آن ررایندهای کستتت 

دارای دامنته گستتتترده و متنوعی استتتت. همچنین یتک ررایند 

های مختلف کتار به همکاری و تبادل اطلاعات بین حوزهوکستتت 

 به بلوغ سازمانی شود.وکار یک سازمان نیاز دارد تا منجر کس 

نمودار گردش کار ررایند تهیه کارکرد  2 شتتتماره در شتتتکل

 پرسنل ارائه شده است.

 
 كاركرد پرسنل هيته: نمودار گردش كار فرایند 1شكل 
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 گيرینتيجه -5
 نییتب نهیبررستتتی وضتتتعیتت موجود زم در این مقتالته بته

 امور اداری و"اداره  ی رناوری درهارساختیز، یدیکل یهاتیرعال

ستتازمان جهاد دانشتتتگاهی استتتان آذربایجان شتتترقی  "عمومی

های معماری ستازمانی براستتاس مدل با تکمیل لایه. پرداخته شتد

ها نحوه گردش داده، هاوضعیت موجود ارتباطات بین واحد، زکمن

هدف ، هازمان وقوع نقش، ملارراد عامل و ع، یندهادر مستتتیر ررآ

که با ارزیابی  استتتت ینتدها مشتتتخص گردیدهاصتتتلی وجود ررآ

( 2 شتتماره ی)برای نمونه شتتکلنمودارهای گردش کار ررآیندها

زکمن در  مطالعه چارچوب سازی شده و همچنینمستتند و مدل

های ناشتتی از گلوگاه، های کاریگره، 4و  3، 2 شتتماره هایجدول

 ،های هدر شدهزمان، یا شرح وظایف نامرتبط سطح ارتباطات زیاد

ی بروکراسی اداری شناسایی های کاری ناشتی از واستطههاچرخه

، ی رناوری ستتازمانهااند. در نهایت با مهندستتی زیرستتاختشتتده

راهبردهای مطلوب ارائه گردید. همچنین براستتاس نتایج بدستتت 

ستتازمان توان بیان کرد که اجرای معماری ستتازمانی در آمده می

های مو ر در امر مدیریت و رناوری سطح شاخص، جهاددانشگاهی

 یرناور، داده و اطلاعات یهلابخشتتد. با بررستتی تا یر را بهبود می

 ستتتازمان یبلوغ معمار یتوکار بر وضتتتعکستتت  یهاطلاعات و لا

دسترسی ، 227/0رناوری اطلاعات با ضری  مسیر  ،مشتاهده شتد

ررایندهای  و 333/0مستتتیر  هتا با ضتتتری بته اطلتاعتات و داده

بر بلوغ سازمانی تا یر مثبت و  367/0وکار با ضتری  مسیر کست 

 معناداری دارد. 

منجر به نگاه جامع به  کپارچهیصتتورت به یستتازمان یمعمار

 یشتترق جانیآذربا یو تحول در ستتازمان جهاددانشتتگاه تیریمد

کرده  جادیهمه عناصتتر ستتازمان را ا نیشتتده و توازن و تناستت  ب

اطلاعات  یستتتازمان با رناور تیتر نوع رعتالاستتتت. از همته مهم

 کیستتازمان  یهادهکه اطلاعات و دا ییراستتتا شتتده و از آنجاهم

اطلاعات تا حد  دیرود، بایشتتتمار مبا ارزش و حستتتاس به ییدارا

در ستتازمان به اشترا  گذاشته  یتیمستائل امن تیامکان و با رعا

 یبر راهبردها یمقاله حاضر مبتن ایپیشنهادهاساس  نیشود. برا

 :است ریشده، به شرح ز انیب

 یمنابع انستتتان نشیگز یهاروش یو روزآمد ارهایتبهبود مع، 

 ؛متناس  با شغل هیروح

 ؛یتر و گسترده کردن خدمات رراهمتنوع 

 ؛ارزارهااتوماسیون با سایر نرم ستمیس یسازکپارچهی 

 ؛سازمان هاینهیکاهش هز 

 ؛از زمان و منابع موجود نهیاستفاده به 

 ؛ارزایش ا ربخشی و کارایی کارکنان 

 ندهیآ طیشرا یبرا یو آمادگ ینبیشیپ. 
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