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چكيده
معماری سازمانی ساختاری مفهومی برای سازماندهی و طبقهبندی اطلاعات مرتبط در یک حوزه است که چارچوب آن بهعنوان
یک مرجع مورد استتفاده برای آمادهستازی لایههای معماری ستازمانی مورد استفاده قرار میگیرد .وجود عملکردهای متناقض ،عدم
همخوانی مناست میان اجزا ،نبود یکپارچگی مناست و ررآیندهای زاید در سازمانها ،مهندسی زیرساختها و معماری ررآیندهای
ستازمانی امری ضتروری و حیاتی استت تا سازمانها با حداکثر کارایی به رعالیت بپردازند .از اینرو ،در این مقاله از چارچوب زکمن
برای تکمیل لایههای معماری ستازمانی جهاددانشتگاهی آذربایجان شرقی استفاده شده است .مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از
نظر شتیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشتی– تحلیلی استت .جامعه آماری کلیه پرستنل سازمان جهاددانشگاهی آذربایجانشرقی
استت .نمونه آماری نمایندگان معرری شتده در واحدهای جهاددانشتگاهی آذربایجانشرقی است .جهت پیادهسازی چارچوب زکمن،
واحد اداره امور اداری و عمومی به دلیل وجود ررآیندهای اصتلی ستازمان انتخاب شده است .این مقاله در  4راز انجام شده است که
در راز  1و  2لایههای اول و دوم معماری ستازمانی با شتناستایی ررآیندها ،مستندسازی و مدلسازی ررآیندها تکمیل گردیده است.
در راز  ،3طی تهیه پرستتشتتنامهای ،بلوغ معماری ستتازمانی ارزیابی شتتده و مدل تا یرپذیری لایه داده و اطلاعات ،رناوری اطلاعات و
کس وکار از طریق نرمارزار  Smart PLSتهیه گردید .در راز نهایی ،مدل زکمن برای اداره امور اداری و عمومی در حوزه برنامهریزی،
مدل ستازمانی و مدل ستیستتم ارائه شده است .نتایج مهندسی زیرساختهای رناوری سازمان ،ارائه راهبردهای مطلوب در راستای
بهبود وضعیت موجود است .همچنین با بررسی تا یر لایه داده و اطلاعات ،رناوری اطلاعات و لایه کس وکار بر وضعیت بلوغ معماری
سازمان مشاهده شد ،دسترسی به اطلاعات و دادهها با ضری مسیر  0/333بیشترین تا یر را بر بلوغ سازمانی دارد.
واژگان كليدی :مهندسی زیرساخت رناوری ،معماری سازمانی ،مدل زکمن ،بلوغ سازمانی ،جهاددانشگاهی آذربایجانشرقی.
 عهدهدار مکاتبات
 آدرس پست الکترونیکیSamadi@acecr.ac.ir :
 1آدرس پست الکترونیکیJ.ghahremani@acecr.ac.ir :
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مهندسي زیرساختهاي فناوري مبتني بر معماري سازماني...

 -2مقدمه
کلمته معمتاری یادآور یک طرح و دید همه جانبه و کلان بر
ساختار و ررتار موجودیتی است که دارای خواصی چون پیچیدگی
و پویایی استت .تهیه و نگهداشتت این طرح مستلزم داشتن توجه
ویژهای بته جتامعیتت ،یکپتارچگی ،انعطافپذیری و تعاملپذیری
است .در حوزه رناوری ابتدا مفهوم معماری در محدوده سختارزار
و ستتتپر نرم ارزار اهمیتت پیتدا کرد .امروزه معماری نه تنها در
ستتتخت ارزار و نرم ارزار اهمیت یارته بلکه در مدیریت جنبههای
مختلف ستازمان نیز نیاز به تدوین معماری ضتتروری شتده استتت.
معماری ستتازمانی شتتامل مدلهای کس ت وکار ،ررآیندها ،دادهها،
ستیستتمهای پشتتیبانیکننده ،شبکه و همچنین زیرساخت های
رنتاوری برای هر دوی معمتتاری وضتتتع موجود و وضتتتع مطلوب
سازمان در رسیدن به اهداف است .همچنین در معماری سازمانی
نیتاز بته استتتتتانتداردهتا ،ملتاحظات امنیتی و یک طرح انتقال و
زیرساخت است[ .]2زیرساخت به مجموعه الزامات سختارزاری و
نرمارزاری گفتته میشتتتود که بدون وجود آنها نمیتوان خدمات،
کالا و یا بهطور کلی محصتتول باکیفیتی را عرضتته و یا ارائه نمود.
وجود زیرساخت مناس در هر زمینهای باعث میگردد تا محصول
ارائهشتتده بر روی آن بستتتر ،از بهرهوری بهتر و بالاتری برخوردار
گردد[ .]3زیرستاخت را میتوان در هر عرصهای متصور بود ،برای
مثتال در رناوری اطلاعات ،در دستتتترس بودن ملزومات شتتتبکه
باکیفیت بالا ،استتفاده از نرمارزارهای اصیل ،وجود پروتکل اتصال
مراکز به یکدیگر و همچنین ارتباط میان س تیستتتمها و ستتامانهها
بهعنوان زیرستتاخت تعریف میگردد[ .]4اصتتولاز زیرستتاخت جایی
است که توسط نهادها و سازمانهای دولتی یا حاکمیتی تهیه و یا
وجود یا عملکرد صتتتحیح آنها تضتتتمین میگردد .شتتترکتهای
خصتتتوصتتتی کوچتک و بزر میتوانند با اتکاء به ستتتلامت آن،
ستتامانهها و س تیستتتمهای متفاوتی را طراحی و به مخاطبان ارائه
نمایند .محصولات متفاوت و خدمات گوناگون توان عرضه شدن به
خود میگیرند و در صتورت نبود آن هیچ محصول شاخصی تولید
نخواهد شتد[ .]5ستازمانها ،نواحی ،مناطق ،کشورها و  ...به انواع
زیرستتتاختت هتای رناوری مجهزند .ارزایش کارایی و ا ربخشتتتی
رعالیتهای ستتازمانی از مهمترین مستتائل تصتتمیمستتازی مدیران
استتتت .این امر یکی از عوامل توجه به رناوری و زیرستتتاخت های
مناس آن در هر حوزهای است[ .]6هر سازمانی از دیدگاه سخت،
رناوریها و شتتبکههای ریزیکی لازم را برای توستتعه و بهرهمندی
رنتتاوری خود داراستتتت کتته از آنجملتته می توان بتته تجهیزات،
4 Zachman
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شتبکههای اطلاعاتی ،ستاختمانها ،دستگاههای رایانهای و ...اشاره
کرد .برنامه ها ،طرح ها ،چشتتم انداز ،آموزش ،نرم ارزارهای کاربردی
و ...جنبه نرم زیرستتتاخت را شتتتامل می شتتتود .طراحی ،تحلیل و
برنامهریزی مو ر از زیرستتاختهای ستتازمانی از مهمترین اقدامات
لازم در هر ستتازمانی برای استتتفاده مو ر از زیرستتاخت هاستتت.
ازاینرو ،طرح و برنامه مناستت برای مهندستتی زیرستتاخت ها و
بهخصتتتوز از بعد رناوری می تواند به بهبود عملکرد ستتتازمان و
اهداف آن کمک کند[ .]7مهمترین نتایج معماری سازمانی را باید
بهبود روش ها و ررایندها در ماموریت های ستتازمانی ،ایجاد نظامی
یکدستتت و قابل مقایستته در توصتتیف ستتیستتتم ها و یکپارچگی
دانستت .معماری ستازمانی از آن جهت مهم و با اهمیت است که
توجه به آن ،باعث ایجاد تعامل و همخوانی بیشتر میان اجزا شده
و عملکرد کلی ستیستتم را بهبود میبخشد .در معماری سازمانی
موارد زیادی بررسی میشود تا نحوه کار سازمان از صفر تا صد به
بهترین شکل انجام شود[.]8
هدف از این مقاله بررستتی وضتتعیت موجود در زمینه تبیین
رعتالیت های کلیدی ،زیرستتتاخت های رناوری با رویکرد معماری
ستازمانی جهاد دانشتگاهی استتان آذربایجان شرقی است .طبیعی
استتتت بتدون داشتتتتن یتک طرح جامع در این زمینه ،کارایی و
ا ربخشتتتی رعتالیت های ستتتازمانی جهاد مغفول میماند .اجرای
مورقیتآمیز این طرح موج میشتود تا زیرساختهایی را که در
ستتازمان ،استتاستتی و ضتتروری استتت ،منابع رناوری ستتازمان و
شتتیوههایی که به ا ربخشتتی معماری ستتازمانی منجر میشتتود،
شتتتناستتتایی و ارزیابی گردند .بدین ترتی انرژی ستتتازمان روی
کارهای ارزش آررین متمرکز میشود که نتیجه آن ارتقای کیفیت
و بهرهوری زیرستتاختهای رناوری با بهرهگیری از الگوی مناس ت
معمای ستتازمانی استتت .بنابراین ،در این مقاله با بررستتی عواملی
نظیر -1 :اطلاعات؛  -2کستتت وکار و  -3رناوری اطلاعات بر بلوغ
معماری ستازمانی در سازمان جهاد دانشگاهی ،به تا یر گذاری هر
یک از عوامل پرداخته شتتتده و مدل چارچوب زکمن 4برای اداره
"امور اداری و عمومی" ستازمان جهاد دانشگاهی ارائه شده است.
بر این استتتاس میتوان بتا بهبود رراینتدها و ارزیابی مدل زکمن،
سازمان جهاد دانشگاهی را در پیشبرد اهداف خود یاری کرد.

 -1ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق
 -2-1معماری سازمانی
در مقایسته با سایر رشتههای مهندسی نظیر راه و ساختمان،

پریا صمدي پرویزنژاد ،جاوید قهرمانينهر ،نجف قراچورلو و ولياله روشن

پلستازی ،شهرسازی ،صنایع هوائی ،صنایع دریائی و ...که حاصل
کتار آنهتا ریزیکی و قتابل لمر بوده و اجزا و روابط حاکم بر آنها
کاملا از اصتتول علوم تجربی تبعیت میکنند« ،معماری ستتازمانی»
مواجه با ستیستتمی استتت که اجزا آن اغل غیرریزیکی ،غیرقابل
لمر و مفهومی بوده و روابط حتتاکم بر آنهتتا منبعتتث از روابط و
ررهنگهای کاری و (یا) انستتانی استتت .بنابراین توصتتیف اجزا و
روابط بین آنها نیازمند روشهای خاصتی استت که در اصطلاح به
آنها «مدل» گفته میشتتود[ .]3مدلها ،روشهایی استتت که برای
توصتیف جنبههای خاصتی از ستیستمها بکار گررته میشود .این
متتدلهتتا معمولتتا بتتهصتتتورت گراریکی بوده و از علتتائم معین(یتتا
استتتتتانتدارد) پیروی میکنتد .از معرورترین متدلها میتوان به
مدلهای(ررآیندهای کاری ،داده ،رعالیت ،قواعد ،حالت و اجرائی)
اشتتتاره کرد .هر کتدام از مدلها میتوانند با تکنیکهای مختلفی
توصتتتیف شتتتوند که در این مورد دو رویکرد غال وجود دارد که
عبتارتند از :تکنیکهای ستتتاختیارته و تکنیکهای شتتتی گرا.
تکنیتکهتای دیگری نیز وجود دارنتد کته ارتباط مستتتتقیمی به
رویکردهای روق نداشتتته ولی در توصتتیف بخشهایی از معماری
سازمانی بکار گررته میشوند[.]10
برای هر ستتتازمتتان حتتداقتتل دو چتتارچوب وجود دارد :الف)
چارچوبی از مدلهای پایه که توصتتتیفکننده "وضتتتعیت رعلی"
سازمان است و به آن چارچوب معماری موجود گویند .ب) دیگری
که "وضتعیت آینده"(پر از اعمال معماری سازمانی) را مشخص
میکنتد و آن را چارچوب معماری مطلوب مینامد .یکی از اولین
تعاریف قدیمی برای چارچوب معماری ستتتازمانی توستتتط درتر
متدیریتت و بودجه دولت ردرال آمریکا ارائه شتتتد« :چارچوب
معمتاری ستتتازمانی ستتتاختاری مفهومی برای ستتتازماندهی و
طبقهبندی اطلاعات مرتبط با توصتتیف معماری استتت .چارچوب
دربردارنده معماری نیست ،بلکه ساختار و روش آمادهسازی آن را
توضتیح میدهد .سازمانهایی که دارای معماری مختلفی هستند،
ممکن استتت از چارچوب یکستتانی پیروی کرده باشتتند»[ .]11در
واقع معماری ستازمانی مجموعهای از ررآوردههای توصیفی(مدل)
پایه است که حاوی زیربنا و شالوده کل سازمان است .این توصیف
برای اینکه ستاده ،قابل رهم و خلاصته باشد ،بهصورت تصویری به
نمایش درمیآید ،تصور کنید به جای هر مدل تصویری ،میبایست
به حجم زیادی از متن حاوی توضتتتیحات و مشتتتخصتتتات رجوع
میکردید ،مستتلما کاری ستتخت و خستتته کننده بود .مزایای این
مدلها ستب میشتود به این سمت برویم که تمام این مدلها را
بهصتتورت دقیق و صتتریح تولید کنیم .توجه به این نکته ضتتروری
است که این مدلها باید توصیفی از"عملکرد کل سازمان" باشند

و نه مربوط به یک "پیادهستازی خاز" .به همین دلیل است که
این مدلها را "شتالوده" سازمان گویند؛ چراکه از ترکی و الحاق
آنها میتوان برای هر کاربردی(پیادهسازی) استفاده کرد[.]12
 -1-1چارچوب زكمن
چارچوب زکمن پراستتتفادهترین چارچوب در عرصتته معماری
ستازمانی استت .این چارچوب که در سال  1387عرضه شد و در
سال  1332تکمیل شد .در حال حاضر بیشترین کاربرد را هم در
حوزه عملی و هم در حوزه نظری دارد[ .]13چتتارچوب معمتتاری
زکمن کته به نوعی جدول مندلیف مدلهای معماری بهحستتتاب
میآید ،چارچوب مرجعی است که شش جنبه اطلاعات ،ررآیندها،
مکتانها ،ارراد ،رویدادها و اهداف را تحت پوشتتتش قرار میدهد.
چارچوب زکمن نقشی کلیدی در ایجاد چارچوبهای دیگر ،مانند
"چارچوب معماری ردرال" داشتتته استتت .چارچوب زکمن ،یک
چتارچوب طبقتهبندی استتتت و زکمن ردهبندی خود را در قال
صتنعت ساختمان چنین بیان میکند .در این صنعت سازماندهی
از دو بعد مورد بررسی قرار میگیرد:




یتک بعتتد ،بتتازیکنتتان مختلفی در بتتازی وجود دارنتتد ،مثتتل
صتتاحبان صتتنعت یا کستتانی که برای پروژه هزینه میکنند؛
سازندگان ساختمان و کسانی که به گونهای کلان ،ساختمان
را از هر نظر مکتانیتابی میکننتد .یتک معمار ستتتاختمان
ابزارهتتای مختلفی را برای هر یتک از این نقشهتتا تتتدار
میبیند .هر یک از بازیکنان اطلاعات کاملی را تقاضا میکنند
که متفاوت از هم هستند .یک صاح خانه ،به شرح عملیاتی
مبستتوطی از ستتاختمان علاقهمند استتت .ستتازنده به شتترح
گستتردهای از مواد و پروسته ساخت علاقهمند است .صاح
ستاختمان به جایگاه ستتونها در خانه کاری ندارد و سازنده
بته اینکته آرتاب از کدام طرف پنجره اتاق خواب طلوع کند،
کاری ندارد.
اما بعد دوم ،توجیه ستتتاخت استتتت .چه چیز ،چگونه ،کجا،
توستتط چه کستتی ،در چه زمانی و چرایی پروژه؟ این بعد از
بعد نخستت کاملا مستقل است .مثلا چه چیز ،از نظر سازنده
و صتاح کار متفاوت استت .چارچوب زکمن شامل  6جنبه
عملیتاتی(داده ،تابع ،شتتتبکه ،مردم ،زمان و انگیزه) و  6لایه
اصتلی(برنامهریز ،صاح  ،طراح ،سازنده ،پیمانکار و سازمان)
استتت .هر خانه از این جدول ،نشتتانگر زبانی استتت که باید
استتتتفتاده شتتتود .برای مثال ،در خانه داده برای صتتتاح
کستتت وکتار ،نهادها و یا ارتباط بین نهادها در کستتت وکار
مطرحند که شتامل دادههایی مثل :مشتریها ،محصولات و...
استتت .اگر در ستتطح ارقی این جدول حرکت کنید ،تعاریف
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

شماره چهل و هفت ،بهار 1041

5

مهندسي زیرساختهاي فناوري مبتني بر معماري سازماني...

مختلفی از ستیستم را از جنبههای مختلف ملاحظه میکنید
و اگر در ستتطح عمودی جدول حرکت کنید(از بالا به پائین)
تمرکز روی یتک جنبه استتتت ولی بازیکنان و یا به عبارتی
واحدهای درگیر در ستیستم تغییر میکنند و نشان میدهد
هر یک از این واحدهای درگیر در آن جنبه ،چه نقشی دارند.
چارچوب زکمن ،چارچوبی استتت برای معماری ستتازمانی که
ستتاختاری منطقی ایجاد میکند .این چارچوب از دو بعد اصتتلی و
پایه تشتتکیل شتتده استتت .بعد اول(ستتتونها) بیانگر جنبهها(چه
چیز؟ چگونه؟ کجا؟ چه کستتی؟ کی؟ چرا؟) استتت(توصتتیفات
متفاوت از یک محصول از جنبههای مختلف) ،و بعد دوم(سطرها)
مبین دیدگاه ذینفعان در سازمان است(برنامهریز ،مالک یا دارنده،
طراح ،ستتتازنده ،پیمانکار و کاربر) .به عبارتی دیگر ،این چارچوب
یک ماتریر دوبعدی را ارائه میدهد .در این چارچوب ،ستتتطرها
نمایانگر دیدگاههای متفاوتی استتتت که ستتتهامداران مختلف در
ستازمان ،نستبت به محصولات معماری دارند و ستونها توصیفات
متفاوتی از یک محصتتول مشتتابه را از جنبههای مختلف ،موج
میشوند[.]14

در الگوهای معماری سازمانی پرداخت .نتایج نشان میدهد در این
سازمانها بعد دانشی بهعنوان جزئی از الگوهای معماری سازمانی
همتراز چارچوبهای رایج معماری ستتتازمانی بوده و از مولفههای
مبانی و مفاهیم ،کارکردها ،الزامات ،محصتتتولات و جهتستتتازها
تشتکیل میشتود .رهم مشتر در حوزه مبانی و مفاهیم اهمیت
بالاتری ازسایر مولفهها دارد .بعد علمی معماری لازمه ایفای بهینه
نقشهای شتتناختی ،نظارتی و اجرایی ستتازمانهای امنیتی بوده و
در خصوز تامین مطلوب امنیت مراجع امنیت نقش ایفا میکند.
صتتدر و همکاران[ ]18به بررستتی و ارائه مدل معماری ستتازمانی
ستتتیستتتتمهای مدیریت اطلاعات آزمایشتتتگاهی پرداختهاند .این
مطالعه به روش کیفی انجام گررته و با استخراج اسناد و اطلاعات
موجود درخصتوز ستیستمهای مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی از
بانکهای اطلاعاتی ،نمونه  16نفره از کارشتتتناستتتان و استتتتادان
استتفادهکننده از خدمات آزمایشتتگاهی دانشتتگاه صتتنعتی شریف
جهتت تعیین نیازها به صتتتورت گلوله برری و مبتنی بر هدف در
مصاحبه وارد شدند .با تعیین نیازها ،مدلهای معماری سازمانی از
بانکهای اطلاعاتی استتخراج شده است .مدل براساس پنج سطح
بلوغ معمتاری ستتتازمانی بررستتتی گردید که بهبود بلوغ معماری
ستتازمانی در ستتطوح بالاتر مشتتهود بود .نتایج این تحقیق نشتتان
میدهد که بهکارگیری معماری ستتتازمانی ویژه ستتتیستتتتمهای
مدیریت آزمایشتگاهی ستب استفاده بهینه از منابع و سهولت در
تعاملات میگردد .بحرینی و همکاران[ ]13به بررستتی ابعاد دانش
معماری و تا یر آن در الگوی راهبردی معماری نیروهای مستتتلح
جمهوری استتتلتامی ایران پرداختهاند .نتایج تحقیق آنها نشتتتان
میدهد که دانش معماری یکی از عوامل مو ر بر مدل استراتژیک
استت .که شتامل پنج بعد از اصول(مفاهیم ،کارکردهای معماری،
نیتازمنتدیهای معماری ،محصتتتولات معماری و ابزار جهتیابی)
است .امیرلی و همکاران[ ]20به ارائه مدل ررایندی دراع سایبری
بومی براساس چارچوب زکمن پرداختهاند .نتایج حاکی از پژوهش
آنها نشان میدهد که چارچوب زکمن میتواند ساختاری یکپارچه
و بومی برای دراع در رضتای ستایبر ایجاد نموده و برای دستیابی
به ررایندهای اصتلی دراع سایبری بهعنوان مدل معماری مطلوب
نستتبت به ستتایر چارچوبهای معماری ارجحیت داشتتته باشتتد.
لاپالمه و همکاران ]21[6به بررستتتی آینده معماری ستتتازمانی با
چشتتتمانداز زکمن پرداختهاند .طبق نتایج بدستتتت آمده از این
پژوهش و با استناد به اینکه سازمانها امروزه و در آینده با سطوح
رزایندهای از پیچیدگی و عدم قطعیت مواجه شده و با چالشهای

5 Togaf

6 Lapalme et al.

 -3-1پيشينه تحقيقات
وراعی و همکاران[ ]15به بررسی ابعاد گوناگون مقوله معماری
دانش پرداختتته انتتد تتتا چتتارچوبی را جهتتت معمتتاری دانش در
ستتتازمتانهای کلان مقیاس پیشتتتنهاد نمایند .نتایج تحقیق آنها
حکتایتت از ستتتودمنتدی این چارچوب جهت مدیریت دانش در
ستتتازمان های کلان مقیاس را داشتتتته و یارته های این پژوهش
می تواند به طراحان جهت معماری دانش ستازمان های متبوعشان
یاری رستاند .شاهمحمدی[ ]16باتوجه به گستردگی ماموریتهای
ناجا و لزوم انجام معماری ستتازمانی در ستتطح این ستتازمان ،طی
انجتام تحقیقی به ارزیابی و انتخاب چارچوب معماری ستتتازمانی
برای نتاجتا پرداخته استتتت .در این مقاله که براستتتاس مطالعات
کتابخانهای انجام شتتتده ،با ارائه معیارهایی که اهمیت آنها با نظر
کارشتناستان رناوری اطلاعات معاونت راوا ناجا تعیین شده است،
چارچوبهای مطرح در حوزه معماری ستتتازمانی ارزیابی شتتتده و
بتاتوجته به اهمیت معیارها و نتایج ارزیابی به روش ررایند تحلیل
ستتلستتلهمراتبی رتبهبندی شتتده و چارچوب معماری ستتازمانی
مناستت برای ناجا انتخاب شتتده استتت .باتوجه به نتایج ارزیابی،
چارچوب معماری ستازمانی توگف 5بهترین رتبه را کس نموده و
رتبههای بعدی به ترتی مربوط به چارچوبهای ردرال ،دوداف و
زکمن است .رینیزاده[ ]17به بررسی و واکاوی جایگاه بعد دانشی
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بزر روبرو میشتتتوند؛ لذا چارچوب معماری ستتتازمانی زکمن با
طراحی شرکتهای سازگار و انعطافپذیر و سیستمهای اطلاعاتی
آنهتا به ستتتازمانها در کستتت اهداف و تحقق بخشتتتیدن به
ماموریتشتتان در چنین شتترایط دشتتواری کمک میکند .تنادی و
همکاران ]22[7به بررسی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب
زکمن در شترکت تولید رنگ پرداختهاند .طبق نتایج بدست آمده
از این تحقیق میتوان نتیجه گررت که استفاده از چارچوب زکمن
میتواند به برنامهریزی توسعه معماری تجاری شرکت کمک کند.
در این مطتالعته براستتتاس برنامهریزی معماری ستتتازمانی که با
استتفاده از چارچوب زکمن انجام شده است ،هفت طرح کاربردی
جدید ایجاد شده است تا برنامهریزی سیستم اطلاعاتی که ساخته
میشتود به خوبی اجرا شتود .ایامو ]23[8در پیاده سازی معماری
ستتازمانی از طریق چارچوب زکمن به این نتیجه رستتید که برای
مقابله با چالشها و اجرای مورق عملیات در راستتتای دستیابی به
اهداف سازمانی ،اجرای معماری سازمانی ضرورتی انکارناپذیر بوده
و چارچوب معماری زکمن بهعنوان چارچوبی مناس معماری در
همین راستتا میتواند در تحقق اهداف و ماموریتهای کس وکار
مو ر باشتد .ناسوشن و همکاران ]24[3به تجزیه و تحلیل معماری
ستازمانی با استفاده از چارچوب زکمن پرداختهاند .نتایج حاکی از
این پژوهش نشتان میدهد که ستیستم اطلاعاتی که با استفاده از
چارچوب زکمن طراحی شتتدهاند ،میتوانند ررآیندهای پیچیدهای
را طبق دستتتتورالعملها و مراحل روشتتتن ارائه داده و همچنین
تجزیته و تحلیل زنجیره ارزش در یک شتتترکت میتواند ارزش را
برای مشتتتتریان ارزایش داده و هزینهها را کاهش دهد .شتتتارما و
ستتترکار ]25[10تحقیقی را با هدف ستتتازماندهی و نمایش انتقال
دانش ،ایجاد و نمایش ررایندها و در دستتترس قرار دادن آن برای
طراحانی انجام دادهاند که میتوانند از آن برای تصتتتمیمگیری در
طراحی استتفاده کنند .نتایج حاکی از این پژوهش نشان میدهد
که چارچوب زکمن نمایشتی توصیفی از معماری سازمانی را ارائه
میدهتد ،از شتتتش حتالتت اولیته استتتتفتاده میکند و میتواند
ستتیستتتمهای پیچیده را اداره کند .گیاچتی و همکاران ]26[11به
این نتیجه رستتتیدهاند که رویکرد معماری ستتتازمانی براستتتاس
چارچوب زکمن همراستتتتایی بین تصتتتمیمات رناوری اطلاعات و
نیتازهتای ستتتازمتانی را رراهم نموده و بتتهعنوان یتک چتتارچوب
روششتتناختی با نام معماری ستتاده ستتازمانی ،تحلیلگران را در

تعریف صتتحیح معماری ستتازمانی راهنمایی میکند .ستترجیو و
همکتاران ]27[12بتا استتتتفتاده از چارچوب زکمن برای معماری
ستتازمانی در توستتعه یک روش صتتنعتی برای برنامهریزی زنجیره
تامین یکپارچه ،به این نتیجه رستتتیدهاند که با درنظرگررتن روند
مستتتمر دیجیتالی شتتدن مشتتاغل ،از جمله در زمینه برنامهریزی
یکپارچه زنجیره تامین ،استتتتفاده از چارچوب زکمن به ما کمک
میکند تا مشتتکل علمی مهم ستتیستتتماتیکستتازی و ستتاختار
متدولوژیهای صنعت حل گردد .ستیاوان ]28[13سیستم آموزش
الکترونیکی مو ر در مدرستتته کانیستتتیوس را با چارچوب زکمن
طراحی کرده استتتت .نتایج حاصتتتل نشتتتان میدهد که رویکرد
معماری سازمانی با چارچوب زکمن که مرجعی در توسعه رناوری
اطلاعات در یک ستتازمان استتت و از رناوری اطلاعات و ارتباطات
برای پشتتتیبانی از رعالیتهای عملیاتی استتتفاده میکند ،توانایی
یکپارچهستتازی دادهها بین بخشهای ستتازمان را ارزایش میدهد.
نصتتتراله و پوترا[ ]23به بررستتتی ستتتیستتتتم اطلاعات مدیریت
دانشآموزان با استتتفاده از چارچوب زکمن پرداختهاند .هدف این
مطتالعته پیدا کردن ستتتریع و دقیق مدیریت دادههای دانشآموز
استتتت که میتواند ستتتیستتتتمهای اطلاعاتی را برای استتتتفاده از
مدارس ،دانشآموزان و ستتهامداران آن ایجاد کند .نتایج حاصتتل
نشتان داد که چارچوب زکمن قادر به غلبه بر مشتتکلات ستیستم
اطلتاعتات موجود بوده و یتک راهحل مهم برای مدیریت دادههای
دانشآموز با آمادهستتتازی یک ستتتیستتتتم یکپارچه در مدیریت
دادههای دانشآموز و توسعه دادهها در آینده رراهم کند.
نظریه قال در ادبیات معماری ستتازمانی بر این ررا استتتوار
استتتت کته بتا ارزایش مقیاس ،پیچیدگی ،تنوع نیازمندی و عدم
قطعیت شتتترایط محیطی ،درجه اهمیت و ضتتترورت معماری نیز
ارزایش مییابد .بستتتیاری از صتتتاح نظران با ارائه مثالهایی از
ستتتاختمانستتتازی استتتتدلال میکنند که برای یک خانه ستتتاده
روستتایی یا یک لانه کوچک حیوانات ،نیاز به معماری نیست ولی
برای ستتتاختت یتک آستتتمتان خراش باتوجه به ابعاد پیچیدگی
نیتازمندیهای خاز آن ،تفکر معماری ضتتترورتی غیر قابل انکار
استتت .در جمعبندی از ضتترورت معماری ستتازمانی میتوان گفت
تفکر معمارانه متضتتمن کارایی(انجام کارها به شتتیوه درستتت) و
ا ربخشی(انجام کارهای درست) هر رعالیتی از جنر برنامهریزی،
طراحی و مدیریت یک ستتیستتتم استتت؛ اما باید به تناس ت میان

7 Tannady et al.
8 Iyamu et al.
9 Nasution et al.
10 Sharma et al.

11 Giachetti et al.
12 Sergeev et al.
13 Setyawan et al.
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شترایط صورت مسلله با سطح دانش و ابزارهای مورد استفاده نیز
توجته کرد .همچنین بتاید میان برداشتتتت عام از دانش و مهارت
معماری که حتی ارراد غیرمتخصتتص هم از آن در کارهای روزمره
استتتفاده میکنند ،با نظام حررهای معماری ستتازمانی تفاوت قائل
شتد که مبتنی بر پیکره دانش عظیمی از مکات رکری ،سبکها،
روشها ،ابزارها و استانداردها است.

 -3روش تحقيق



هدف اصتتلی مقاله حاضتتر ،مهندستتی زیرستتاختهای رناوری
جهاددانشتتتگاهی استتتتان آذربایجان شتتترقی با رویکرد معماری
سازمانی است و نتایج حاصل از آن در پروژههای راهبردی سازمان
جهاد دانشگاهی قابل استفاده و تا یرگذار خواهد بود .از نظر هدف
کتاربردی و از نظر شتتتیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشتتتی-
تحلیلی است .جامعه آماری کلیه پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی
آ.شترقی استت .نمونه آماری طرح شتامل مدیران ،کارشتناسان و
خبرگتان ستتتازمتان و نمتاینتدگتان معرری شتتتده در واحدهای
جهاددانشتگاهی است .جهت گردآوری اطلاعات از روش مطالعات
کتابخانهای و نیز روشهای میدانی نظیر مصتتتاحبه ،مشتتتاهده و
پرسشنامه استفاده میشود .برای انجام این عمل رازهای زیر انجام
شده است:




در راز اول کلیه اطلاعات مربوط به زیرستتتاخت های رناوری
جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی شناسایی شده است .جهت
تحقق این راز ررایندهای جهادد انشتتگاهی شتتناسایی و مورد
بررستتتی قرار گررتهاستتتت .برای این امر ،از روش رجوع به
مستتندات و منابع سازمانی ،احصا لیست ررآیندهای موجود
و اولویتبندی آنها ،تشتتتکیل تیمهای کاری مرتبط و معرری
نمتایندگان از هر واحد جهت مشتتتارکت در مصتتتاحبههای
تخصتصتی ،تهیه پرستشنامه استفاده شده است .هدف اصلی
این رتاز ،تبیین وضتتتعیت موجود زیرستتتاخت های رناوری
سازمان است؛
در راز دوم لایه داده و اطلاعات معماری ستتازمانی که شتتامل
مستندسازی و مدلسازی ررآیندهای موجود سازمان تکمیل
شتده است .متدولوژی معماری سازمانی مورداستفاده در این
طرح ،مبتنی بر معماری سازمانی ررایند محور است .این نوع
معماری ستازمانی با هدف مدیریت و بهبود ررآیندها صورت
میپذیرد .در این راز پر از بررستی چارت ستازمانی و احصا
لیستتتت ررآینتدهتای موجود کته در رتاز اول انجتام گردید،
ررآیندهای معاونتها و واحدهای ستتتازمانی طبق جلستتتات
مصتتاحبه تخصتتصتتی با نمایندگان معرری شتتده از هر واحد،
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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ررآیندها مدلسازی و مستندسازی شده است؛
در راز ستتوم ستتطح بلوغ معماری ستتازمان ارزیابی گردیده
استت .برای این امر پرسشنامهای توزیع شده است[ ]1که در
آن تتا یر لتایته داده و اطلتاعتات ،رنتاوری اطلتاعتات و لایه
کس ت وکار بر وضتتعیت بلوغ معماری ستتازمان با استتتفاده از
نرمارزار  Smart PLSتحلیل شده و مدل تا یرپذیری آن ارائه
شده است؛
در راز چهارم جهت تدوین مدل معماری ستتتازمانی ،از میان
ررآیند واحدهایی که در راز دوم مستند شده اند ،اداره "امور
اداری و عمومی" سازمان با استفاده از چارچوب زکمن(حوزه
برنامهریزی ،مدل ستازمانی و مدل ستتیستمی) که به ترتی
دیدگاه مضمونی ،مفهومی و منطقی را شامل میشود ،تدوین
شده است .مقصود از دیدگاه مضمونی ،تعریف حدود سازمان
است و هر آنچه به سازمان مربوط یا باپرای آن ضروری است.
در این ستطر «حوزه» و «مضتمون» معماری تعریف میشود
تا در دیدگاههای پایینتر مورد استتتفاده قرار گیرد .توصتتیف
کلیه دادههایی که برای ستتازمان مهم هستتتند و روابط بین
آنها(مدل معنایی دادهها) ،ررآیندهای ستتتازمان در راستتتتای
انجتام وظتایف ستتتازمانی و چگونگی انجام آنها(مدل ررآیند
کس ت وکار) ،مکانهایی که ررآیندها در آنجا انجام میشتتوند
یتا دادهها در آنجا نگهداری میشتتتوند و چگونگی ارتباطات
بین آنها(مدل لجستتتیکی کستت وکار) ،کارمندان واحدهای
سازمانی و رابطه بین آنها(چارت سازمانی) ،رخدادهای زمانی
کستتت وکار و عوامل تولید در برنامه زمانبندی و در نهایت،
اهتداف ،محتدودیتها و قوانین کستتت وکار در این ستتتطر
رهرستتتت میشتتتوند .مقصتتتود از دیدگاه منطقی ،طراحی
توصتیفات سازمان بهصورت مدلهای منطقی ولی مستقل از
رنتتاوری استتتتت .در این ستتتطر ،متتدل منطقی از طراحی
ستتتیستتتتمهتای (اطلتاعاتی و غیر اطلاعاتی) موردنیاز ایجاد
میشتود .دادههای سازمان که باید ذخیره شوند و رابطه بین
آنها (مدل داده منطقی) ،طراحی منطقی ستتیستتتمها و زیر
ستیستتمهایی که مسلول خودکارسازی ررآیندهای سازمان
هستند معماری نرم ارزارها ،طراحی منطقی شبکه و خطوط
ارتباطی جهت پشتتتتیبانی از ستتتیستتتتمها و توزیع دادهها
(معماری ستیستتتمهای توزیع شتتده) ،کاربران ستیستتتمها و
همچنین واستتطهای کاربری ،زمانبندی و رخدادهای زمانی
مربوط به ستیستمها و دست آخر قوانین ،شرطها (قیدها) و
الزامات رنی مربوط به طراحی در این ستتطر انجام میشتتود.
مقصتتود از دیدگاه ریزیکی ،توصتیف پیادهستتازی ستتازمان بر

پریا صمدي پرویزنژاد ،جاوید قهرمانينهر ،نجف قراچورلو و ولياله روشن

استاس رناوری انتخاب شتده است .در این دیدگاه ،مدلهای
ریزیکی (قتابتل پیتادهستتتازی) برای تولید ستتتیستتتتمها و
راهکارهای معماری بر استتتاس رناوری انتخاب شتتتده ،تولید
میشوند.
چارچوب زکمن ،چارچوبی استتت برای معماری ستتازمانی که
ستتاختاری منطقی ایجاد میکند .این چارچوب از دو بعد اصتتلی و
پایه تشتتتکیل شتتتده استتتت .بعد اول(ستتتتونها) بیانگر جنبهها
(چهچیز؟ چگونه؟ کجا؟ چهکس تی؟ کی؟ چرا؟) استتت (توص تیفات
متفاوت از یک محصول از جنبههای مختلف) ،و بعد دوم(سطرها)
مبین دیدگاه ذینفعان در سازمان است(برنامهریز ،مالک یا دارنده،
طراح ،ستتتازنده ،پیمانکار و کاربر) .به عبارت دیگر ،این چارچوب
یتک ماتریر دوبعدی را ارائه میدهد .این چارچوب با پوشتتتش
دادن تمامی جنبهها و دیدگاههای ممکن در رابطه با ستتامانههای
اطلاعاتی ستازمان ،به ستاختاری کاملا معمول در این رابطه دست

پیدا میکند .مبانی و مفاهیم مطرح در این چارچوب که بستتیاری
از چتتارچوبهتتای معمتتاری را تحتتت تتتا یر قرار داده ،یکی از
مطرحترین چتارچوبهتای معماری حال حاظر بهشتتتمار میآید.
همچنین این چتارچوب معروفترین قتالت برای تدوین معماری
ستازمانی است و بهعنوان یکی از روششناسیهای قدرتمند برای
توسعه سامانههای اطلاعاتی مطرح است.

 -0یافتههای تحقيق
در این بخش به پیاده ستتتازی معماری ستتتازمانی با چارچوب
زکمن برای اداره "امور اداری و عمومی" سازمان جهاد دانشگاهی
پرداخته شتده است .با توجه به راز اول ،لیست ررآیندهای موجود
و اولویتبندی آنها برای واحد اداری به شتتترح جدول شتتتماره 1
است.

جدول  :2فرآیندهای موجود و اولویتبندی آنها برای اداره "امور اداری و عمومی" سازمان جهاد دانشگاهی

ردیف

عنوان فرآیندها

سطح ارتباط

1

جابهجایی و انتقال نیروی
انسانی

نیروی انسانی

مدیر مربوطه

2

جذب پارهوقت

متقاضی جذب

معاون پشتیبانی

3

جذب پیمانی

درتر مرکزی

معاون پشتیبانی

مرکز مربوطه

4

جذب تمام وقت

درتر مرکزی

معاون پشتیبانی

مرکز مربوطه

5

جذب رسمی

درتر مرکزی

6

جذب و استخدام

متقاضی جذب

مراکز
جهاددانشگاهی

7

جذب هیات علمی قراردادی

درتر مرکزی

معاون پشتیبانی

8

درخواست رراهی

همکار مربوطه

مدیر مربوطه

3

کارکرد پرسنل

مراکز جهاددانشگاهی

امور مالی

10

ماموریت

پرسنل جهاد
دانشگاهی

امور مالی

11

محاسبه اضاره کار

12

محاسبه حق یارانه غذا

مرکز مربوطه

مدیر مربوطه

13

نامه صادره دبیرخانه

مدیر و معاونین مراکز

دبیرخانه

14

نامه وارده دبیرخانه

دستگاههای اجرایی

مراکز مربوطه

براستتتاس رراینتدهای احصتتتاء شتتتده از اداره "امور اداری و
عمومی" سازمان جهاددانشگاهی ،معماری سازمانی براساس مدل
زکمن به شتترح جدول شتتماره  2بدستتت آمده استتت .همچنین

مدیر مقصد
موردانتقال

معاون پشتیبانی

درتر مرکزی
جهاد

رئیر محترم

درتر مرکزی
جهاد

جداول شتتماره  3و  4مدل ستتازمانی و ستتیستتتمی واحد اداری
سازمان جهاددانشگاهی را براساس مدل زکمن نشان میدهد.

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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مهندسي زیرساختهاي فناوري مبتني بر معماري سازماني...

جدول  :1حوزه برنامهریزی اداره "امور اداری و عمومی" سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی
داده/چه چيز (اشيا)

كاركرد  /چگونه (فرایند)

شبكه  /كجا (موقعيت)

اطلاعات پرسنل -موارقت مبدا و مرکز
اطلاعات متقاضی جذب
اطلاعات متقاضی جذب
اطلاعات متقاضی جذب
اطلاعات متقاضی جذب
اطلاعات متقاضی جذب
اطلاعات متقاضی جذب
مشخصات درخواست
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

ارراد  /چه کسی

زمان  /چه وقت

انگیزه  /چرا

نیروی انسانی
متقاضی جذب -معاونت پشتیبانی
متقاضی جذب -معاونت پشتیبانی
متقاضی جذب -معاونت پشتیبانی
متقاضی جذب -معاونت پشتیبانی
متقاضی جذب -معاونت پشتیبانی
متقاضی جذب -معاونت پشتیبانی
همکار مربوطه
پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی
پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی
پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی
پرسنل سازمان جهاد دانشگاهی
مدیر و معاونین مراکز
مدیران دستگاههای اجرایی

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
16ام هر ماه
زمان انجام ماموریت
 30-20هر ماه
16ام هر ماه
زمان درخواست بت و ارسال نامه
زمان مشاهده و دریارت نامه

انتقال نیرو
جذب نیرو
جذب نیرو -تبدیل وضعیت
تبدیل وضعیت
جذب نیرو
جذب نیرو -تبدیل وضعیت
جذب نیرو -تبدیل وضعیت
استفاده از امکانات رراهی
تهیه گزارش کارکرد
اعمال در گزارش کارکرد
اعمال در گزارش کارکرد
اعمال در گزارش کارکرد
ارسال نامه طبق درخواست
دریارت و ارجاع نامه به مراکز مربوطه

در چارچوب زکمن و در جدول شتماره  ،2ستتون اول ،لیست
اشتتتیتا و یتا چیزهتایی را ارائه میدهد که میباید برای اطلاعات
درنظرگررته شتتتوند و یا ایجاد گردند .این اشتتتیای مهم شتتتامل:
اطلاعات پرستتنل -موارقت مبدا و مرکز ،اطلاعات متقاض تی جذب،
مشتتخصتتتات درخواستتت ،ورود و خروج پرستتتنل ،زمان و مکان
ماموریت ،زمان و نوع کار ،مشتتتخصتتتات گیرنده و مشتتتخصتتتات
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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
مراکز جهاد دانشگاهی
مراکز جهاد دانشگاهی
مراکز جهاد دانشگاهی
واحدهای جهاد دانشگاهی استان
درتر مرکزی -سازمانها و دستگاههای اجرایی

ررستتنده و نوع درخواستت استت .در ستون دوم ررایندهای مهم
واحد مذکور به تعداد  14ررایند لیستت شتده است که در ستون
ستوم شبکهای که این ررایندها ی ارتباط دارند(مکان اصلی حرره
قرار دارد) ،ذکر شده است .در ستون چهارم این مدل ،ارراد دخیل
در ررایندها ،در ستون پنجم ،زمان رخداد ررایند و در ستون آخر
هدف و انگیزه ررانید لیست شده است.
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جدول  :3مدل سازمانی اداره "امور اداری و عمومی" جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی
نمودار موجودیت

نمودار گردش ررایند

شبکه آماد

بخشنامه شماره  23/53/26378د
بخشنامه شماره /88/23314ز
بخشنامه شماره 13/12/15288د
بخشنامه شماره  23/12/1845و شماره
/88/23314ز
بخشنامه شماره 23/53/26377د
دستورالعمل  1337/04/10در شورای اداری و
استخدامی
بخشنامه شماره /38/15375ز
بخشنامه طی شماره 20/10/3701
شماره /17673/34ز
شماره /35/2403ز
شماره 23/53/20847د
شماره /32/22550ز
براساس قوانین اداری سازمان جهاد دانشگاهی
براساس قوانین اداری سازمان جهاد دانشگاهی

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
نامه ارسال از مراکز و واحدها
نامه دریارتی از سازمانها و دستگاههای
اجرایی

مدیر مربوطه ،مدیر مقصد ،معاون پشتیبانی ،درتر مرکزی
جهاد
متقاضی جذب ،معاون پشتیبانی
درتر مرکزی ،معاون پشتیبانی ،مرکز مربوطه
درتر مرکزی ،معاون پشتیبانی ،مرکز مربوطه
درتر مرکزی
متقاضی جذب ،مراکز جهاد دانشگاهی
درتر مرکزی ،معاون پشتیبانی ،مرکز مربوطه
مراکز جهاد دانشگاهی ،امور مالی
امور مالی ،مدیر مربوطه
مدیر و معاونین مراکز
دستگاههای اجرایی ،مراکز ،رئیر سازمان ،درتر مرکزی
جهاد

ساختار سازمانی

زمان بندی

طرح کس و کار

صدور حکم -تغییر پست
عقد قرارداد
صدور حکم
صدور حکم
صدور حکم
صدور حکم -عقد قرارداد
صدور حکم
پرداخت هزینه
پرداخت حقوق
پرداخت حقوق
پرداخت حقوق
پرداخت حقوق
نامه ارسال شده
نامه ارجاع شده

در مدل ستتازمانی چارچوب زکمن مطابق با جدول شتتماره ،3
ستتتتون اول قواعتد کتاری حتاکم بر موجودیتت کاری به ترتی
ررایندهای لیست شده در جدول شماره  1مشخص شده است .در
ستتتتون دوم منتابع کتاری ررآیندها که همان ورودی یا دادههای
اطلاعاتی در مدل سازمانی از نمودار گردش ررآیندها بدست آمده
استتت .برای تکمیل شتتبکه آماد اتصتتال و ارتباطات کاری ،س تطح

یکپارچهسازی سامانه ارسال-یکسانسازی پست و ساختار
 تطبیق پست سازمانی با شغلبهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی،
روحیه متناس با شغل
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،
یکپارچه سازی سیستم بت ورود وخروج با سیستم
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

ارتباطات ررآیندها با واحدهای مختلف ،مشتتتخص شتتتده استتتت.
همچنین در بخش ستاختار ستازمانی ،محصول کاری ررایندها که
همان خروجی محستوب می شود ،استخراج شده است .در ستون
پنجم مدل ستازمانی ،زمان رخداد حررهای و در ستون آخر طرح
کس و کار ارائه شده است.

جدول  :0مدل سيستمی اداره "امور اداری و عمومی" جهاددانشگاهی استان آذربایجان شرقی
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مهندسي زیرساختهاي فناوري مبتني بر معماري سازماني...
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
معماری واسط انسانی
اصلی
اصلی
اصلی
اصلی
اصلی
اصلی
اصلی
پشتیبانی
اصلی
پشتیبانی
پشتیبانی
پشتیبانی
پشتیبانی
پشتیبانی

نمودار گردش داده

معماری توزیع سامانهها

نرم ارزار جامع منابع انسانی

نرم ارزار جامع منابع انسانی

ساختار پردازشی
تقاضای گیرنده خدمت
تقاضای گیرنده خدمت -تشخیص دستگاه
تشخیص دستگاه
تشخیص دستگاه
تشخیص دستگاه
تشخیص دستگاه
تشخیص دستگاه
تقاضای گیرنده خدمت
ررا رسیدن زمانی مشخص
تشخیص دستگاه
ررا رسیدن زمانی مشخص
ررا رسیدن زمانی مشخص
رخداد رویدادی مشخص
رخدا د رویدادی مشخص

معماری دانش
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
شتتتامل میشتتتود ،مدل ارتباط داده به این معنی که داده به چه
حالتی در ررایند جریان دارد(دستی یا الکترونیکی بودن) مشخص
گردیتده استتتت .از نمودار گردش داده ،برنامهها و نرمارزاریهای
ارتباطی موجود در ررایندها در ستتون دوم و ستوم مشخص شده
استت .در ستتون چهارم مدل سیستمی ،نقش محصول یعنی نوع
ررایند(اصتلی /مدیریتی  /پشتتیبانی) تعیین شده است .همچنین
برای تعیین ساختار پردازشی آن که همان زمان رخداد سامانهای
استتت ،به حالت تقاضتتای گیرنده خدمت ،تشتتخیص دستتتگاه و
ررارسیدن زمانی مشخص استفاده شده است .در ستون آخر شرط
تحقق ررایند که همان زیر ررایندهای آن است ،لیست شده است.
در ادامته جهتت ارزیتابی متدل و تتا یر لتایه داده و اطلاعات،
رناوری اطلاعات و لایه کس وکار بر وضعیت بلوغ معماری سازمان
با استفاده از نرمارزار  Smart PLSتحلیل شده و مدل تا یرپذیری
آن ارائه شتده است .لذا در این بخش ابتدا تحلیل ضرای مسیر و
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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بتارهتای عاملی ارائه میگردد .در بخش بعدی نیز با استتتتفاده از
مقادیر  T-Valueررضتتیههای تحقیق مورد بررستتی و تحلیل قرار
میگیرد .ررضیههای تحقیق شامل موارد زیر است:
 کس وکار بر بلوغ سازمانی تا یر مثبت و معناداری دارد؛
 رنتاوری اطلتاعات بر بلوغ ستتتازمانی تا یر مثبت و معناداری
دارد؛
 دادهها بر بلوغ معماری سازمانی تا یر مثبت و معناداری دارد.
نکته قابل ذکر این استت که در مدل معادلات ساختاری پر
از مشخص نمودن میزان برازش مدل باید میزان پایایی مربوط به
هر بعد ،ستتتازه و یا مدل را مورد ارزیابی قرار داد .بدین منظور از
شتاخص پایایی مرک ( )CRاستتفاده میشود .همچنین بهمنظور
ستتنجش انستتجام و همستتانی درونی متغیرهای مشتتاهدهپذیر از
شتاخص آلفای کرونبا استتفاده خواهد شد .نیکوئی برازش مدل
نیز توسط معیار ضری تعیین مورد بررسی قرار میگیرد.
 سازگاری درونی مدلهای اندازهگیری

پریا صمدي پرویزنژاد ،جاوید قهرمانينهر ،نجف قراچورلو و ولياله روشن

بتهمنظور بررستتتی ستتتازگتاری درونی مدلهای اندازهگیری
انعکاستی از شتاخص پایایی مرک ( )CRاستفاده میشود .مقادیر
بالای  0/7نشتاندهنده ستازگاری درونی است .همچنین بهمنظور
بررستتی پایایی یا ستتنجش انستتجام و همستتانی درونی متغیرهای
مشتاهدهپذیر از آلفای کرونبا استفاده میشود .مقدار قابل قبول
برای این شاخص  0/7به بالاست .همانطور که در جدول شماره 5
مشتتتاهتده میشتتتود مقادیر پایایی مرک و آلفای کرونبا برای
تمامی متغیرهای تحقیق بالای  0/7است.
جدول  :5شاخص پایایی مركب و آلفای كرونباخ برای متغيرهای
تحقيق
متغيرهای تحقيق
بلوغ سازمانی
کس وکار
رناوری اطلاعات
داده

شكل  :2ضرایب مسير و بارهای عاملی

شاخص پایایی

شاخص آلفاي
کرونباخ

مركب

0/758
0/718
0/738
0/707

0/831
0/868
0/862
0/875

 ضری تعیین ()𝑅 2
معیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون درونزای مدل مسیر،
ضتری تعیین ( )𝑅 2است .این شاخص نشان میدهد چند درصد
از تغییرات متغیر درونزا توستتط متغیرهای برونزا توضتتیح داده
میشتتتود .مقتتادیر  0/33 ،0/13و  0/67برای متغیرهتتای مکنون
درونزا(وابستتتته) در مدل مستتتیر ستتتاختاری(درونی) به ترتی
ضتعیف ،متوسط و قابل توجه توصیف شده است .همانطور که در
جدول شتماره  6نشتان داده شده است ،حصول مقدار  0/826در
مدل تحقیق نشان از برازش قابل توجه مدل است.
جدول  :1معيار ضریب تعيين
متغیرهای تحقیق

ضری تعیین ( ) R

بلوغ سازمانی

0/826

کس وکار

-

رناوری اطلاعات

-

داده

-

2

 تحلیل ضرای مسیر و بارهای عاملی
در این بخش به تحلیل ضرای مسیر و بارهای عاملی پرداخته
میشتود .تحلیل مسیر روش آماری کاربرد ضرای بتای استاندارد
رگرستیون چندمتغیر در مدلها ستاختاری استتت و هدف آن
بتدستتتت آوردن برآوردهتا کما روابط علیا بین مجموعها از
متغیرهاستت .در شتکل شتماره  1ضترای مسیر و بارهای عاملی
نشان داده شده است.

همانطور که مشاهده میشود رناوری اطلاعات با ضری مسیر
 0/227بر بلوغ ستتازمانی تا یر مثبت و معناداری دارد .با توجه به
تتا یری کته رنتاوری اطلاعات بر ستتتطح بلوغ ستتتازمانی برجای
میگذارد ،ستازمانها همه ساله هزینههای گزاری برای بهرهمندی
از ستتتازوکارهای رناوری اطلاعات صتتترف میکنند .از آنجایی که
بهکارگیری رناوری اطلاعات مستتتلزم هزینههای بستتیاری استتت؛
سازمانها باید با برنامهریزی درصدد بهرهگیری از رناوری اطلاعات
برآینتد .اینکته ستتتازمان در هر دوره از عمر خود همزمان در چه
مرحلهای از مراحل رشتتد رناوری اطلاعات به ستتر میبرد و به چه
نظامهای اطلاعاتی مبتنی بر رناوری اطلاعات نیاز دارد؛ پرستتشتتی
استت که به مدیران ستازمانها در تصمیمگیریهای راهبردی در
حوزه رنتاوری اطلاعات کمک میکند .در دنیای امروز پیشتتتررت
رنتاوری بتهصتتتورت لحظهای باعث ایجاد روشهای جدید اجرای
رعتالیتتهتاستتتت .رنتاوری اطلاعات بهعنوان یکی از مهمترین و
پرکتاربردترین رنتاوریهای ایجاد شتتتده ،تغییرات بستتتیاری در
رویههای اجرای رعالیتها و ررایندها بوجود آورده است .سازمانها
برای ایجاد ارزش بیشتر و رسیدن به بلوغ سازمانی از رناوریهای
نوین بخصتتتوز رنتاوری اطلاعات و ارتباطات بهره میگیرند .راوا
محور کردن ررآیندهای یک ستتتازمان میتواند نقش بستتتزایی در
بهبود ررآیندها و خلق ارزش بیشتتتر و رستتیدن به ستتطوح بالای
بلوغ ستازمانی داشتته باشد .البته لازم به ذکر است این راوا محور
شدن باید براساس یک رویه مشخص و چارچوب معین انجام شود
تا قابلیت بهرهگیری از تمام مزیتهای آن وجود داشته باشد.
از آنجایی که ستازمان جهاددانشگاهی با طیف وسیع و متنوع
از وظایف ،رعالیتها و ذینفعان مواجه استتت ،جهت ارائه خدمات
مو ر و دارای کیفیت حداکثر تلاش ممکن را بکار گررته است .این
بدین معنی است که سازمان برای ارائه پاسخ مناس به این حجم
از انتظارات و تغییرات لازم استتتت ،یک ستتتازمان پویا ،راوامحور،
سترویرمحور و هوشتمند را شکل دهد .برای تحقق این امر مهم
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استتتفاده از رناوری اطلاعات برای توستتعه ستتامانههای مبتنی بر
رناوری اطلاعات ضروری است.
دستترستی به دادهها با ضری مسیر  0/333بر بلوغ سازمانی
تتتا یر مثبتتت و معنتتاداری دارد .نقش دادههتتا و اطلتتاعتتات در
ستتتازمانهای امروزی به اندازهای پررنگ استتتت که بستتتیاری از
مدیران و تصتمیمگیران سازمانها را به اتخاذ استراتژی مرتبط با
داده و اطلاعات در جهتگیریهای آتی ستتازمان توصیه میکنند.
دادهها و اطلاعات درستتتت میتواند در استتتتفاده بهینه از منابع و
جلوگیری از صتترف وقت و هزینه اضتتاری بستتیار مفید باشتتد و
درنهتایتت بتا ارزایش بهرهوری و قتابلیتتهای ستتتازمانی بر بلوغ
ستازمانی تا یرگذار باشتد .در عصتر حاضر سازمانها با استفاده از
مهمترین منبع و اصتتلیترین ستترمایه ،یعنی اطلاعات دستتت به
رعالیت میزنند و در جهت اهداف استتراتژیکی و رستیدن به بلوغ
ستتازمانی گام برمیدارند .بهکارگیری ستتیستتتتمهای اطلاعاتی و
رنتاوریهتای نوین در ستتتازمتانها و جوامع مهمترین ابزار برای
رسیدن به بهبود بهرهوری بوده و باعث شتاب بخشیدن حرکت در
مستتیر رستتیدن به بلوغ ستتازمانی استتت .لذا کاربرد و استتتفاده
سیستمهای اطلاعاتی در یک سازمان و ایجاد بستر مناس جهت
پیادهستتازی آن ابزار خوبی برای ارزایش ستتطح بهرهوری و ستتطح
بلوغ آن ستازمان استت و کاربرد نادرست آن میتواند مشکلاتی را
بته ستتتازمتان تحمیتل کرده و نیز بتاعث کاهش بهرهوری و بلوغ
ستتازمانی گردد .لذا بقا و رشتتد این ستتازمانها به تواناییشتتان در

استتتتفاده مو ر از این حجم انبوه دادههای بدستتتت آمده از منابع
مختلف برای کمک به اهداف عملیاتی و راهبردی مرتبط استتت و
این توانایی پیوسته به عامل اصلی مورقیت تبدیل میشود.
نتایج نشان میدهد که متغیرهای معماری سازمانی که شامل
کست وکار ،رناوری اطلاعات و داده است و کم و بیش در وضعیت
مناستتبی در ستتازمان قرار دارد .همچنین تحلیلها نشتتان میدهد
که ستیاستتها ،استتانداردها و ستتطح بلوغ معماری سازمانی ،در
وضتتتعیتت نستتتبتتا خوبی قرار دارد .از آنجتایی که نقش رناوری
اطلاعات در معماری ستتازمانی مهم بوده ،لایه زیرستتاخت رناوری
نیاز به ارتقا و یکپارچهسازی با سایر سیستمها دارد .در نتیجه این
تحلیل ،متغیر کست وکار با ضری مسیر  0/367بر بلوغ سازمانی
تتا یر مثبتت و معناداری دارد .بستتتیاری از ستتتازمانها ،اهمیت
کست وکار را بر بلوغ سازمانی و توسعه ارزایش کیفیت محصولها
و ختدمتات خود را در کردهانتد ،اما با وجود این هنوز مدیریت
کردن بر کست وکار بسیار سخت است؛ زیرا موضوعهای مرتبط با
آن نظیر مهندستتتی مجدد ررایندها ،نوآوری ررایند ،مدلستتتازی
ررایندهای کستتت وکار و مدیریت گردش کار و اتوماستتتیون آن
دارای دامنته گستتتترده و متنوعی استتتت .همچنین یتک ررایند
کستتت وکتار به همکاری و تبادل اطلاعات بین حوزههای مختلف
کس وکار یک سازمان نیاز دارد تا منجر به بلوغ سازمانی شود.
در شتتتکل شتتتماره  2نمودار گردش کار ررایند تهیه کارکرد
پرسنل ارائه شده است.

شكل  :1نمودار گردش كار فرایند تهيه كاركرد پرسنل
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پریا صمدي پرویزنژاد ،جاوید قهرمانينهر ،نجف قراچورلو و ولياله روشن

 -5نتيجهگيری
در این مقتالته بته بررستتتی وضتتتعیتت موجود زمینه تبیین
رعالیتهای کلیدی ،زیرساختهای رناوری در اداره "امور اداری و
عمومی" ستتازمان جهاد دانشتتتگاهی استتتان آذربایجان شتتترقی
پرداخته شتد .با تکمیل لایههای معماری ستازمانی براستتاس مدل
زکمن ،وضعیت موجود ارتباطات بین واحدها ،نحوه گردش دادهها
در مستتتیر ررآیندها ،ارراد عامل و عمل ،زمان وقوع نقشها ،هدف
اصتتتلی وجود ررآینتدها مشتتتخص گردیده استتتت که با ارزیابی
نمودارهای گردش کار ررآیندهای(برای نمونه شتتکل شتتماره )2
مستتند و مدلسازی شده و همچنین مطالعه چارچوب زکمن در
جدولهای شتتماره  3، 2و  ،4گرههای کاری ،گلوگاههای ناشتتی از
سطح ارتباطات زیاد یا شرح وظایف نامرتبط ،زمانهای هدر شده،
چرخههای کاری ناشتی از واستطههای بروکراسی اداری شناسایی
شتتدهاند .در نهایت با مهندستتی زیرستتاختهای رناوری ستتازمان،
راهبردهای مطلوب ارائه گردید .همچنین براستتاس نتایج بدستتت
آمده میتوان بیان کرد که اجرای معماری ستتازمانی در ستتازمان
جهاددانشگاهی ،سطح شاخصهای مو ر در امر مدیریت و رناوری
را بهبود میبخشتتد .با بررستتی تا یر لایه داده و اطلاعات ،رناوری
اطلاعات و لایه کستتت وکار بر وضتتتعیت بلوغ معماری ستتتازمان
مشتاهده شتد ،رناوری اطلاعات با ضری مسیر  ،0/227دسترسی

بته اطلتاعتات و دادههتا با ضتتتری مستتتیر  0/333و ررایندهای
کست وکار با ضتری مسیر  0/367بر بلوغ سازمانی تا یر مثبت و
معناداری دارد.
معماری ستتازمانی بهصتتورت یکپارچه منجر به نگاه جامع به
مدیریت و تحول در ستتازمان جهاددانشتتگاهی آذربایجان شتترقی
شتتده و توازن و تناس ت بین همه عناصتتر ستتازمان را ایجاد کرده
استتتت .از همته مهمتر نوع رعتالیت ستتتازمان با رناوری اطلاعات
همراستتتا شتتده و از آنجایی که اطلاعات و دادههای ستتازمان یک
دارایی با ارزش و حستتتاس بهشتتتمار میرود ،باید اطلاعات تا حد
امکان و با رعایت مستائل امنیتی در ستتازمان به اشترا گذاشته
شود .براین اساس پیشنهادهای مقاله حاضر مبتنی بر راهبردهای
بیان شده ،به شرح زیر است:
 بهبود معیتارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انستتتانی،
روحیه متناس با شغل؛
 متنوعتر و گسترده کردن خدمات رراهی؛

 یکپارچهسازی سیستم اتوماسیون با سایر نرمارزارها؛
 کاهش هزینههای سازمان؛

 استفاده بهینه از زمان و منابع موجود؛
 ارزایش ا ربخشی و کارایی کارکنان؛
 پیشبینی و آمادگی برای شرایط آینده.
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