
 1398زمستان ـ 30ـ شماره  هفتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی
  189 -222 صفحات

 

 فناوری اطالعات مبتنی بر یمعمارمدل پارادایمی 

 2019چارچوب کوبیت   



 

 
 کیدهچ

توزیفیکل،اسالعاریفناوریمعمار کارکر هایفناوریاسالعار رسازمانبا نگروجامعاز
به راساایپاسخگویی افزای باز هی ر فناوریو این از اسافا ه کاه پیییاگی سعی ر

ونیلبهاهاافسازمانی ار نیازمنای ها یفناوریبرایاهاافکنارلچارچوبگر،ی یازسو.
فناور مرتب هاییاسالعارو چارچوبکواخاداربهیا برایترینمالعنوانکارآمابهبیتنیز

پیفناوریاسالعاربراحاکمیتسازیوممیزیپیا ه یریتوبهبو مای پاسازی،یا هتوسعه،
یفناور مالاسالعار لزوم است. مارح کنارراسالعایفناورمعماریسازی  ر مالوب واع

کوبیتچارچوباجرایازناشی2019مزایایسازمانبرایاهاافبهی سایابی افزایوسیلهبه
ماوازن حین  ر ارزش سازی فناورمخاسرار عایای مقابل فری ر و ،یناهای ااسالعار

سازگاپژوهشگران رویکر یجامعو با استتا آن اشاه بر سازمانررا پارا ایمیلمااتکا،با
اسالعارمعماریفناوریبرمبانیکوبیت2019چارچوبباراازروشاسافا هنظریها ه پر ازی

بازویهامشاهاهومداحبهی،سناکاویهاوهیبااسافا هازشها،آوری ا هجمع.کنناارائها یبن
 راسالعاریفناورمیتوحاکتیرینظرانحوزهمانفرازخبرگانوزاحب15،یازسر،یعم

ماالعه مورتجزسازمان.استشاههیانجاملیوتحلا ه سهمراحلر هاکاگذاریگانهروشبه
مقوله48مفهومو650منجربهظهورMAXQDAافزاربااسافا هازنرمن،یاساراوسوکورب

پاشاهیفرع  ر اناخابانیو سایازلپایاهبا ارتباطمنظمآنبا محورها،هامقولهریو ی ر
پژوه ارائهپارا ایمیمالاماها،یگر،راهبر هاوپمااخله یشرا،یانهیزم یشرا،یعل یشرا
.شا
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MAXQDA.
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 مقدمه

کلیدی از عوامل  یکی ،اتیعات یفناور از اتیعات از تریق مؤثربرداری  مدیریت و بهره

هریسون و است )وکار و مفهومی حروری برای دستیابی به مزیت رقابتی موفقیت کسب

ساختار اجزا، روابس متقابل اجزا، اصول و عنوان  بهی معمار(. 16، 2018، 1جاسِی

و در تول زمان مطرح است )پولکینن  ها آنهای حاکم بر تراحی و تکامل  دستورالعمل

ای از ساختارهاست  (. چارچور معماری، ساختاری بنیادی یا مجموعه1607، 2007، 2همکاران

های ملتل  مورد استفاده قرار گیرد  ای از معماری تواند برای توسعه تی  گسترده که می

فراهم آوردن مفهومی راهاردی  واسطه به(. معماری سازمانی، 18، 2018)هریسون و جاسِی، 

یستم فناوری اتیعات در پاسخ به نیازهای در حال تغییر مداوم محیس در جهت تکامل س

 یکردیرو ی،سازمان یمعمار(. 15، 2013، 3کند )هریسون ، به این نیاز اشاره میوکار کسب

 ی( را با نگاه مهندسستمیسازمان )س کیها و عناصر ملتل   و جامع است که جناه کپارچهی

 ییها، استانداردها و اقدامات اجرا مستندات، مدل مجموعه ؛و شامل کرده لیو تحل کیتفک

در  هاتیعات است ک یفناور تیمطلور با محور تیموجود به وحع تیتحول از وحع یبرا

 شود یم یروزرسان توسعه و به ،صورت مداوم اجرا شده و به ریچرخه تکرارپر کیقالب 

سازی  پیاده مانی،ی سازچارچور معمار(. استفاده از یک 10، 1395همکاران، و  شم )

 نیتضمرا شده  یتراح های حل راهحداکثری پوشش  در سازمان را تسریع و تسهیل و یمعمار

ی در آینده را وکار کسب یازهاینکلیه  ،منتلب یکه معمار کند یحاصل م نانیاتمکرده و 

 یمعمار(؛ بنابراین، مزایا و دستاوردهای 18، 2018پاسلگو خواهد بود )هریسون و جاسِی، 

و  "و اجرا  یساز ادهیبر پ یو تراح یزیر تقدم برنامه"ی محوربر اسان دو اصل  یسازمان

و  شم خورد ) رقم می "صورت یکپارچه  همه جوانب و عناصر سازمان به یمهندس"

به  ازیهای بزرگ، ن توان در ظهور سازمان یرا م یلزوم معماری سازمان (.12، 1395همکاران، 

با منظورهای خاص  یاتیعات های ستمیظهور س ده،یچیپ یاتیعات یها ستمیس ۀو توسع یتراح
 

1. Harrison & Josey 

2. Pulkkinen et al. 

3. Harrison 
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 رییوکار، تغ کسب رییتغ رینظ یرونیها در برابر فشارهای ب سازمان رییپر انعطاف تیو اهم

 ،یشاکری و عقوب)ی کرد یابیفناوری ارز عیسر راتییو تغ یساختارهای سازمان و ها تیمأمور

حاصل  فرد منحصربههای  از تریق بسیاری از پروژه(. معماری مطلور سازمانی، 19، 1395

به سمت معماری سازمانی هدف پیش  تدریجی و افزایشی سازمان را صورت بهشود که  می

 ورماهیشهرچارچور معماری سازمانی ایران در  1,0(. نسله 147، 2012، 1برند )گیاچتی می

شامل؛ دو بلش  رانیا یسازمان یمعمارشناسی  و روشچارچور در قالب سند  1395سال 

اتیعات، )اتیعات  یفناوری معمار و (خدمات ند،یساختار، فرآ) وکار کسب یمعمار

، بیترت نیا به(. 11، 1395همکاران،  شم  وانتشار یافته است ) (تیافزارها، شاکه، امن نرم

معماری منتلب این پژوهش بر اسان معماری سازمانی ایران و با رویکرد معماری فناوری 

 یعات در نظر گرفته شده است.ات

فناوری اتیعات  مؤثرهای  از سویی دیگر، حاکمیت فناوری اتیعات به کلیه تیش

ی سازمانی از تریق ساختار و فرآیندهای سازمانی ها تیمأموربرای پشتیاانی از اهداف کین و 

 ل؛عات شاماتی یفناور تیتمرکز حاکم یها حوزه(. 22، 2014اشاره دارد )گانتز و مسکه، 

 یاتیعات با اهداف و راهاردها یفناور یراهارد ییهمسو یراهارد برا میو تنظ نییتع

و سنجش  یابیمنابع، ارز تیریملاترات، مد تیریو ارائه و انتقال ارزش، مد جادیسازمان، ا

از جمله الگوهای موجود در حوزه حاکمیت فناوری  (.9، 1389)تیای،  عملکرد است

COBITاتیعات، 
ITILو  2

اهداف (. چارچور 10، 1397)خردمند و همکاران،  است 3

تمام  رندهیدر برگ کوبیت، اختصار بهیا  مرتاس های یاتیعات و فناور یفناور یبرا یکنترل

بوده و سازمان  کیاتیعات در  یو کنترل استفاده از فناور تیهدا یمؤثر برا یها تیش

 یها از هدف تیمنظور حما اتیعات به یفناور یراهارد یزیر شامل برنامه ییها تیش نیچن

به  یابیدست یبرا ازیمورد ن یتیریمد یو ساختارها ها هیرو ها، استیس یده وکار، شکلسبک

ای  مجموعهشامل؛  این چارچور. (12، 2018، 4هارت و همکاران الین) اهداف است گونه نیا
 

1. Giachetti 

2. Control Objectives for Information and Related Technologies 

3. Information Technology Infrastructure Library 

4. Lainhart et al. 
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موسسه  توسس 1996که در سال ت اسها در حوزه ارزیابی و کنترل فناوری اتیعات  از روش

ITGI
ISACAو  1

تا مدیران چارچوبی برای تراحی برنامه راهاردی فناوری  شده استارائه  2

افزارهای مورد نیاز فناوری اتیعات، حصول  افزارها و سلت اتیعات، معماری اتیعاتی، نرم

سازمان  عاتیهای فناوری ات اتیعات و کنترل عملکرد سیستم از تداوم خدمات فناوری

های مرتاس با  گراری گیری و سرمایه در اختیار داشته و با کمک این ابزارها به تصمیمرا خود 

توسعه،  یبرا کوبیت (. چارچور5، 1390)مدیری و عاادی،  فناوری اتیعات، بپردازند

 آن فراهم یو هدف اساس ارائه شده استاتیعات  یفناور تیریو بهاود مد شیپا ،یساز ادهیپ

، 3برنارد) هاست آن جیاهداف و نتا یدر راستا ییاجرا رانیمد یمشترک برا یآوردن زبان

و کنترل سازمان،  تیدر جهت هدا ندهایاز ارتااتات و فرآ یعنوان ساختار به( و 32، 2016

ملاتره در  یساز متوازن نیارزش در ح شیافزا لهیبه اهداف سازمان، به وس یابیمنظور دست به

، رو نیازا(. 64، 1394 قرا، گلااباییخواهد بود ) شیندهاایاتیعات و فر یفناور یدیمقابل عا

را فناوری اتیعات  تیحاکمسازی  برای پیاده  چارچور نیتر که جامع کند یادعا م کوبیت

 2019حال حاحر، چارچور کوبیت  در (.391، 2013، 4)ژنگ و لِ فِوِر کنند یم تیرعا

این چارچور مطرح است و در این پژوهش مورد استفاده قرار  نسله نهایی و کامل عنوان به

 خواهد گرفت.

های  تولید و عرحه محصوالت فروشگاهی از تریق فروشگاه تیمأموراتکا با  سازمان

ی مسلش روهایندفا  و پشتیاانی  وزارتهای  مجموعه یکی از زیرای در سراسر کشور،  زنجیره

 یدگیچیچون؛ ابعاد بزرگ، پ ییها یژگیاز و و (14 ،1394)سند راهاردی سازمان اتکا، است 

-های ستادی و تولیدی در بلش راتییدر برابر تغ یریپر خاص، انعطاف یازمندین اد،یز

دهنده ساختار  که نشان یفن  یحرورت وجود توص ،عوامل نیا .برخوردار استعملیاتی 

 شدها در گرر زمان با ل آنو تکام یها و اصول و قواعد حاکم بر تراح آن نیاجزاء، ارتااط ب

جهت  یسازمان ی دغدغه گرید ی. از سو(23)همان مناع، صفحه  دینما یم جاریرا ا
 

1. IT Governance Institute 

2. Information Systems Audit and Control Association 

3. Bernard 

4. Zhang & Le Fever 
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شده تا  موجبوکار  اتیعات جهت تحقق اهداف سازمان و کسب یبهتر از فناور یبردار بهره

 به شمار آید )همان سازماناین اتیعات در  یفناور تیریمد نفکیکنترل و نظارت، جزء ال

 (.87مناع، صفحه 

های استاندارد  استفاده از مزایا و نقاط قوت الگوهای معماری سازمان در کنار چارچور

سازی ارزیابی حاکمیت  حاکمیت فناوری اتیعات و ارائه مدلی ترکیای موجب تقویت و غنی

مه و مقد نیا براین باان؛ ب(10، 1397شود )خردمند و همکاران،  فناوری اتیعات در سازمان می

است  ینیع ای یماهم ذهن تیوحع کیدرباره  یبه آگاه ازین انگریپرسش، ب نکهیاز ا یبا آگاه

با . (144، 1396)خاکی،  باشد دیآنچه هست و آنچه با انیاست م یا فاصله انگریو مسئله ب

فناوری  یمعمارپارادایمی مدل این است که  پژوهش یسؤال اساس، گفته شیپتوجه به موارد 

 چگونه خواهد بود؟اتکا در سازمان  2019 ماتنی بر چارچور کوبیت اتیعات

نامناسب  تیوحعبیانگر  در سازمان مورد مطالعه، صورت گرفته ای  کتابلانه یها یبررس

 "اتیعات فناوری  یمعمار نیتدو ندیفرآ" و لزوم "اتیعات موجود فناوری وحع  یمعمار"

 "اتیعات فناوری وحع مطلور  یمعمار"یابی به دست منظور به "ترح گرار "ارائه از تریق 

 یالگوها ودعدم وج نیهمچن(. 1396است )سند ارزیابی وحع موجود معماری سازمانی، 

حاصل  یایبه مزا یابیاتیعات موجب عدم دست یفناور تیدر حوزه حاکم ازیمورد ن یندیفرآ

وحع  فناوری اتیعات یفقدان معمار نیدر سازمان مورد مطالعه شده است. بنابراآن از 

 عدم وجود مدل نیو همچن 2019کوبیت   چارچوراهداف مورد نظر  استقرارعدم  و مطلور

چارچور ماتنی بر )معماری فناوری اتیعات  یمسئله سازمانحل  یبراترکیای مناسب 

است تا با استفاده از  تهرا بر آن داش انپژوهشگر ،یا کتابلانه یها کاوش رغمیکوبیت( عل

را « 2019 معماری فناوری اتیعات ماتنی بر چارچور کوبیت» ادیداده بنپردازی  ظریهن روش

 .دیننمای ساز مدل

مناسب  یخاص یها به مسئله و پرسش ییپاسلگو یبرا ،قیروش تحق هر که ییازآنجا

 یا وهیبه ش هیمدل و ارائه نظر یتراح یداده بنیاد معموالً برا یپرداز هیاست. روش نظر

 وجود دارند( دانی)عرصه/م تیکاربرد دارد که در متن واقع ییها ا استفاده از دادهب یاستقرائ
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 تیاست که ماه ییها کاوش در موحو  ق،یروش تحق نیا یهدف کل (.150، 1396)خاکی، 

صورت  به قیتحق هیاول یها اسان، سؤال نی)در حال رشد( دارند. بر هم الیو س یندیفرآ

آن است  ازمندیداده بنیاد ن یپرداز هیروش نظر تیرح شدند. ماهت ریپر باز و انعطاف ،یندیفرآ

اتیعات  لیو تحل دیمرتاس با آن را در هنگام تول یها و سؤال قیکه پژوهشگر موحو  تحق

اکثر  ای یکمّ یشناس روش مانند روش نیآن است که ا یبه معنا نی. ادینما بیو تهر شیپاال

 ر،یپر انعطاف اریبس ندیفرآ کیبلکه  ست،یو الگودار ن یخط ،یفیک قیتحق یها روش

و  یندیفرآ تیتوجه به ماه بابنابراین ؛ (150، 1396)خاکی،  کند یرا دناال م اورو شن یرخطیغ

داده بنیاد  یپرداز هینظر  ، روشچارچور کوبیتو  فناوری اتیعات یمعمارهای  پدیده الیس

 ته است.مورد استفاده قرار گرف یمسئله سازماناین  پژوهش یبرا

 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری

(. 16، 1395ای در حدود دو دهه دارد )خیامی و همکاران،  رهیافت معماری اتیعات پیشینه

پروژه  100به  کینزد یاجرا ران،یدر ا یسازمان یمعمار یها به دو دهه تجربه کیدستاورد نزد

شم  و ) بوده است تیعات و ارتااتاتاری اونو ترح جامع ف یسازمان یمعمار بزرگ

 یچارچور و برنامه مل نیترح تدو بیو با تصو 1394در سال (. 16، 1395همکاران، 

 و منتشر شد هیته 1395در سال  یسازمان ینسله اول چارچور معمار ران،یا یسازمان یمعمار

عیوه بر شناخت سازمان در  ،یسازمان یچارچور معمار میتنظ (.17)همان مناع، صفحه 

وحع مطلور سازمان خواهد  یبه در نظر گرفتن معمار ازین ،یسازمان یمعمار هیمراحل اول

 جادیوحع موجود و وحع مطلور ا یکه در معمار ییها آوردهداشت، چراکه محصوالت و فر

، 1385، شم  )زرگرنتاج و و مشلص گردند یبند دسته ییدر چارچور نها دیبا شوند یم

توان به مدیریت پیچیدگی، کمک به  عماری سازمانی میدالیل استفاده از م نیتر مهمز ا(. 12

با تغییرات آینده، مدیریت وکار کسبمسیری برای تنظیم  ، ارائهتر عیگیری بهتر و سر تصمیم

اتیعات اشاره  و فناوری وکارکسببندی بودجه  اولویت وفناوری اتیعات ساد محصوالت 
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 یها یفناورگی پشتیاانی چگونشناخت  اغلب برایها  سازمان(. 7، 2005، 1اسچکرمن) نمود

 کنند. یاستفاده م معماری سازمانی یده سازمانوکار از منطق  کسب یندهایاز فرآ یاتیعات

 دهد ینشان م یمعماری سازمان جیو نتا لیدال نیتوجه به ا (.136، 2016و همکاران،  )پیلرسون

در فناوری اتیعات قدم برداشته ها  های سازمان خواسته نیتأم کردیبا رو یکه معماری سازمان

 ها در فناوری اتیعات به وجود آمده است و مشکیت سازمان ازهایو با شناخت از ن

 .(9، 1388)مهجوریان، 

 یها ابتدا برا از آن یبعض ؛اند ارائه شده یسازمان یمعمار یبرا یگوناگون یها چارچور

از موارد  یدرآمدند. در برخمنظوره  صورت همه مقاصد خاص ارائه شدند و به مرور به

عنوان چارچور  را به یچارچور معمار کی ،یسازمان یازمندیو ن سیها با توجه به شرا سازمان

، 1395)خیامی و همکاران،  ندینما یم یساز یدر صورت لزوم، سفارش وانتلار نموده  هیپا

 یوره(، ملمنظ )همه یعمومی، در چهار گروه اصلایران  یسازمان یمعمار  چارچور. (52

 یچارچور به معنااین اند.   شده یبند ملابرات( دسته مه،ی)بانک، ب یتلصص ،ی(، نظامی)دولت

در  یسازمان یانجام معمار یساختار، دستورالعمل، الگوها و استانداردها کننده  یتوص ،عام

است و دربردارنده  حمطر رانیاجمهوری اسیمی کشور  ییاجرا یها سطش دولت و دستگاه

که در شکل  گونه همان .شده است هیدو گروه از ملاتاان ته یاست و برا یر بلش اصلچها

 ،ی: برنامه راهاردهایردامنهیآن شامل شش ز یدامنه معمار( نمایش داده شده است 1)

 یمعمار ،یکاربرد یافزارها نرم یاتیعات و داده، معمار یوکار، معمار کسب یمعمار

 (.22، 1395همکاران، )شم  و  است تیامن یو معمار یفناور رساختیز
 

1. Schekkerman 
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 (23، 1395شمس و همکاران، ) رانیا یسازمان یمعمار یچارچوب مل: 1شکل 

 

 یمعمار نیتدو ی،ساز آمادهاصلی  مرحله سه از ی در این چارچور،روش توسعه معمار

 تراحی های تکرار تکاملی یا چرخه توسعه چرخه صورت به است و شده ی تشکیلسازادهیپو 

 تواند یم، چارچور معماری سازمانی ایران بیترت نیا به(. 107ه است)همان مناع، صفحه شد

. معماری شود دیتول ی،صورت توسعه تکامل ملتل  به اتیچند تکرار و با سطش جزئ یدر ت

، "داده  اتیعات و یمعمار"فناوری اتیعات در چارچور معماری سازمانی ایران شامل؛ 

همکاران، )شم  و  است " یفناور رساختیز یمعمار"و  " یکاربرد یافزارها نرم یمعمار"

ها  استیها و س از روال یا اتیعات مجموعه یفناورمعماری  یها چارچور(. 108، 1395

 شیاز پ یها محک ای ارهایمع یبرا را تشانیدهد تا موقع یها اجازه م است که به سازمان

در چارچور  .(3، 1395و کشاورز زاده، عادی ) کنند یابیو ارز شیشده سنجش، پا  یتعر

 یفناور یمعمار کنندهنییو تع شرانیعنوان پ به وکار کسب یمعمارمنتلب این پژوهش، 

فاز بعد از  نیاول ،یانداز معمار چشم. (52، 1395همکاران، شم  و ) استمطرح  اتیعات
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 شود یم ن اجرافاز در سازما نیا یوقت نیاست؛ بنابرا یچرخه معمار یو شرو  رسم  یتعر

و لرا نحوه  افتهی انیپا ی(ساز و آماده یسنج امکان)از شرو   شیکه اقدامات مربوط به مرحله پ

 که در فاز ییویاست هر سنار یهیبد .(49)همان مناع، صفحه  باشد انجام ترح مشلص شده

 یمعمار یها همه دامنه یسازمان انتلار شود، برا سیشراانداز معماری متناسب با  چشم

 .(56)همان مناع، صفحه  شود یاعمال م کسانیصورت  به

با توجه به اینکه پژوهش حاحر با هدف ارائه مدل پارادایمی معماری فناوری اتیعات 

در سازمان اتکا است، در ادامه این بلش، ماانی نظری مرتاس  2019ماتنی بر چارچور کوبیت 

 یفناور نهیدر تیش هستند تا هز ها شود. بدیهی است، سازمانبا چارچور کوبیت تشریش می

کنند حف   یرا در سطش قابل قاول فناوری اتیعاتمربوط به  سکیر و نهیاتیعات را به

 یفناور یها هیو رو ها استیساختار، س یدر حال استانداردساز ،رو نیازا(. 2، 2012)برنارد، 

ها و  سازمان یوابستگ. هستند سازمان  یوکار ها با اهداف کسب آن یاتیعات و همسوساز

اتیعات،  یبه ابزار فناور یسازمان یها روندها و روال نیکنندگان و همچن کارکنان و مراجعه

ها را  اتیعات در سازمان یفناور تیحاکمبه نام  یگرفته شدن موحوع یحرورت جد

جامع ی چارچوب عنوان به(. در این راستا، کوبیت 8، 1394قرا،  )گلاابایی دوچندان کرده است

 ها به سازماناتیعات  یفناور تیریمد در حوزه حاکمیت و سازمانیاهداف به  یابیدستجهت 

در جامعه انتشار  پ  از (. کوبیت3، 2014، 1رج و همکاران گل )من کند یمفراوانی کمک 

 تیریو مد تیچارچور گسترده و جامع در حوزه حاکم کیاتیعات، به  یفناور یحسابرس

چارچوبی جامع برای  عنوان بهدر حال حاحر نیز شده است و  لیاداتیعات ت یفناور

 (.9، 2018هارت و همکاران،  مورد پریرش قرار گرفته است )الیناتیعات  یفناور تیحاکم

 یفناور تینظارت و بهاود حاکم ،یساز ادهیمنظور توسعه، پ بهکوبیت نسله چارچور  نیآخر

پنج اصل  هیبر پاانتشار یافته است و  2019در سال فناوری اتیعات  یتیریمد وهیاتیعات و ش

، "وکار سازمان  کسب یپوشش سراسر"، "ذینفعان  یازهایبرآورده کردن ن": یمحور

 و "توانمند ساز  یگرا کل کردیرو کی یانداز راه"، "چارچور یکپارچه  کیاستفاده از "
 

1. Mangalaraj 
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با  2019ر کوبیت ت. همچنین چارچوبنا شده اس "از حاکمیت  تیرینظام مد یجداساز"

حوزه اشاره شده زیر را تحت پوشش قرار داده است:  پنجهدف فرآیندی،  40استفاده از 

 :(12، 2018هارت و همکاران،  الین)

بر اسان آن  شیو پا یچارچور راهار جادیا نی: تضم1شیو پا تیهدا ،یابیارزحوزه 

(EDM01تضم ،)ارزش جادیا نی ( افزودهEDM02تضم ،)ملاتره  یساز نهیبه نی

(EDM03تضم ،)یساز نهیبه نی ( منابعEDM04تضم ،)نفعانیوجود روابس شفاف با ذ نی 

(EDM05.) 

 یفناور تیریچارچور مد تیری: مد2یده و سازمان یزیر برنامه ،یهمسوساز حوزه

(، APO03) یسازمان یمعمار تیری(، مدAPO02راهارد ) تیری(، مدAPO01اتیعات )

 نهیبودجه و هز تیری(، مدAPo05ها )ساد برنامه تیریمد(، APO04) ینوآور تیریمد

(APO06مد ،)یمنابع انسان تیری (APO07مد ،)تیری ( روابسAPO08مد ،)توافقات  تیری

(، APO11) تیفیک تیری(، مدAPO10) کنندگان نیتأم تیری(، مدAPO09خدمت )

 .(APO14و مدیریت داده ) (APO13) تیامن تیری(، مدAPO12ملاتره ) تیریمد

 تیری(، مدBAI01ها ) ها و پروژه برنامه تیری: مد3یساز ادهیساخت، اکتسار و پ حوزه

در  تیری(، مدBAI03حل و ساخت ) راه  یتعر تیری(، مدBAI02) هایازمندین  یتعر

(، BAI05) یسازمان راتییتغ یساز فعال تیری(، مدBAI04) تیدسترن بودن و ظرف

دانش  تیری(، مدBAI07و انتقال ) رییتغ رشیپر تیری(، مدBAI06) راتییتغ تیریمد

(BAI08مد ،)ها ییدارا تیری (BAI09مد ،)یکربندیپ تیری (BAI10)  و مدیریت پروژه

(BAI11). 

رخدادها و  تیری(، مدDSS01) اتیعمل تیری: مد4یاانیخدمات و پشت ل،یتحو حوزه

ار استمر تیری(، مدDSS03مشکیت ) تیری(، مدDSS02خدمات ) یها درخواست

(DSS04مد ،)یتیخدمات امن تیری (DSS05مد ،)وکار  کسب یندهایفرآ یها کنترل تیری
 

1. Evaluate, Direct and Monitor (EDM) 

2. Align, Plan and Organise (APO) 

3. Build, Acquire and Implement (BAI) 

4. Deliver, Service and Support (DSS) 
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(DSS06.) 

 قیو تطا ییکارا یابیسنجش و ارز ش،ی: پا1یو بررس یابینظارت، ارز حوزه

(MEA01پا ،)ستمیس یداخل یها کنترل یابیسنجش و ارز ش،ی (MEA02پا ،)سنجش  ش،ی

 یابیسنجش و ارز ش،یپاو  (MEA03) یخارج یها اجابت درخواست زانیم یابیو ارز

 .(MEA04پریری ) مدیریت اتمینان

 یفناور هایتیوکار و فعال ، کل کسب2019کوبیت چارچور  یندهایفرآ ب،یترت نیا به

 کنترل"، " ییگرا ندیفرآ"، "وکار محوری  کسب"اتیعات را با استفاده از چهار مشلصه 

در  ها تیمشارکت مسئول زانیداده و مقرار ش پوشتحت  "محوری  جش سن"و  "محوری  

 .(27, 1389)تیای و همکاران  سازند میرا شفاف  نفعانیبه انتظارات ذ ییپاسلگو

انتشار  2012)نسله قالی( که در سال  5 تیکوبدر مقایسه با  2019 تیکوبچارچور 

 یچور براچار یساز سادهشامل؛  ها آن نیتر مهمهایی است که  یافته است، دارای تفاوت

 ییاتیعات و ارائه راهنما یفناور تیارکان نظام حاکم نییتا م،یتر مفاه قیدق نییدرک بهتر، تا

چارچور  یساختار کلهرچند، . استاتیعات  یفناور تیو استقرار نظام حاکم یتراح یبرا

 گرید یدو ورود ،آن نییو تا یدر تراح اماشکل گرفته است  5 تیکوب هیبر پا 2019 تیکوب

در نظر گرفته شده  زیو نظرات جامعه ملاتب ن یتیحاکم یها ز جمله استانداردها و چارچورا

 یتیریو مد یتی، مدل مرجع اهداف حاکم2019 تیکوب یدیرکن کل ،اسان نیا . برستا

 سیاتیعات منطاق بر شرا یفناور تینظام حاکم ،اهداف نیبتوان بر اسان ا نکهیا یبرا .است

 یها و حوزه یعوامل تراح یدیدو مفهوم و مؤلفه کل شود، یان تراحسازم یها یازمندیو ن

 یدیتوانمند ساز کل 7مدل توانمند سازها که مشتمل بر همچنین، شده است. نیز احافه  تمرکز

 ستمیس یها مؤلفه»به گردید و ها از چارچور حرف  آن اتییجز  یتوصبه همراه  ه استبود

ISOبر اسان که  ندهایفرآ یابیمدل ارزافت. ینام  رییتغ« اتیعات یفناور تیحاکم
2
15504 

CMMIبر  یماتن یبا مدلشکل گرفته، 
 .(10- 5، 2018هارت،  الین) شده است نیگزیجا 3

 

1. Monitr, Evaluate and Assess (MEA) 

2. International Organization for Standardization 

3. Capability Maturity Model Integration 
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گفته، در مورد جدید بودن و نوآوری پژوهش باید افزود که با  عیوه بر مطالب پیش

ه، پژوهش مشابهی در ای صورت گرفت های میدانی و کتابلانه ها و بررسی توجه به کاوش

و  یمقاله عاددر  هرچندداخل و خارج از کشور در این خصوص صورت نگرفته است. 

ی معماری حاکمیت خور فناوری اتیعات بر اسان چارچور الگو (،1395کشاورز زاده )

در مقام مقایسه، تفاوت  حال نیباامعماری سازمانی زکمن مورد پژوهش واقع شده است، 

 بندی کرد: زیر دسته صورت بهتوان  حاحر دارد که می بنیادی با پژوهش

های اصلی پژوهش )معماری سازمانی و حاکمیت  منظرهای متقابل پژوهشگران به پدیده

های معماری سازمانی  ی معکون پدیدهریرپریتأثی و رگراریتأثفناوری اتیعات( و در نتیجه 

تایج متفاوت و معکون در و حاکمیت فناوری اتیعات نسات به هم که موجب دریافت ن

 مدل ترکیای نهایی شده است.

که چارچور  2012در مقایسه با چارچور کوبیت  2019روز بودن چارچور کوبیت  به

 منتلب برای پدیده حاکمیت فناوری اتیعات انتلار شده است.

شناسی معماری  روز بودن معماری فناوری اتیعات برگرفته از سند چارچور و روش به

( 1980( در مقایسه با چارچور معماری زکمن )1395 ورماهیشهر 1,0نسله ی ایران )سازمان

 چارچور عمومی در دنیا مطرح است. عنوان بهکه 

از خارگان موحو  که  شده یآور جمعهای  شرایس انحصاری سازمان مورد مطالعه و داده

 های متفاوت در پژوهش حاحر شده است. موجب پدید آمدن مفاهیم و مقوله

مسئله این  یآن است که برا نیماشده،  مطرح یو عمل یعلم یکاو نهیشیو پ یابی نهیشیپبنابراین 

به مدل  یابیپژوهش تا دست ندیفرآ رو نیازا رد.وجود ندا یحل و مدل مناسا راه ،سازمانی

با استفاده از روش  2019معماری فناوری اتیعات ماتنی بر چارچور کوبیت پارادایمی 

 .یابد میادامه تا نیل به مدل پارادایمی نهایی  ادیداده بنی پرداز نظریه

 

 پژوهش شناسی روش

و معتار است،  قاول قابلی روش علمی در پژوهش، تنها راه دستیابی به دستاوردهای ریکارگ به
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 شناسیروش(. 179، 1396شناسی نیاز است )خاکی،  لرا برای انجام پژوهش معتار به روش

 یبرا افتهی معتار و نظام یها از قواعد، ابزار و راه یا پژوهش، مجموعه نیمورد استفاده در ا

 یمانا از: اند عاارتاست که حل مسئله  به راه یابیو دست ها کش  مجهول ها، تیواقع یبررس

است.  یتشافآن، اک کردیو رو یی. راهارد پژوهش، استقرااست یریپژوهش، تفس یفلسف

. استداده بنیاد  یپرداز هیمورد استفاده، نظر قیروش تحقو  یفینو  داده، ک هیپژوهش بر پا

 یها از پژوهش یا لتهیپژوهش آم سیمح .است یکاربردبنیادی و  ق،ینو  کار تحق

 یسند کاو ی:ها وهیبا استفاده از ش ازیمورد ن یها داده یاست. گردآور یدانیو م یا کتابلانه

 یها پژوهشگر و مصاحاه یدانیمشاهده م، مدارک، متون، کتب و مجیت معتار(، مرجع )اسناد

محدوده در حاحر  پژوهش .انجام شده است( افتهیساختار مهی)ن قیباز )بدون ساختار( و عم

تا پایان مردادماه سال  1397)از ابتدای شهریورماه سال  ساله کو در بازه زمانی ی سازمان اتکا

 ( به ثمر نشسته است.1398

 مسئله)مشلص کردن  آمادگیه گام اصلی، محتوای پژوهش در س تحلیل مراحل

ی ده سازمان(، و مشلص کردن متغیرها تعری ، تدوین سؤاالت و اهدافپژوهش، 

 بندی( و گزارش )تحلیل،گیری و انتلار واحدهای تحلیل و زمینه، کدگراری و مقوله )نمونه

یش و تایین های ملتل  این مقاله تشر استنااط نتایج و گزارش( انجام شده است که در بلش

هدفمند، ) گیری نمونههای  روشانوا  (. از 199، 1392ی راد و همکاران، مؤمنگردد ) می

 نتلارا یگیری هدفمند برا روش نمونهدر این پژوهش از  (،برفی گلولهو  دسترن در ،نظری

ف که از نظر مسئله و اهدا شدندانتلار  یی ها نمونه ،. به این معنا کهاستفاده شده است خارگان

 گونه نیا ( اشاا  نظری را1967تراون )سگلیزر و ا اند. بودهپژوهش غنی و متلصص این 

شود  کند که هیچ داده بیشتری یافت نمی به وحعیتی اشاره میاشاا  نظری : »دهند توحیش می

موازاتی که پژوهشگر  های مقوله را گسترش دهد. به که پژوهشگر به وسیله آن بتواند ویژگی

کند که  اتمینان حاصل می کند، از لحاظ تجربی ابه را بارها و بارها مشاهده میی مش ها داده

الزم خود را کسب کرد،  ای کفایت یک مقوله به کفایت رسیده است. زمانی که مقوله

جدیدی از داده در مورد  های ماند، جز اینکه پژوهشگر به سراغ گروه باقی نمی زیچ چیه



  1398زمستان ـ 30ـ شماره  هشتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                       202

 

بنابراین در  .«به دست آورند ها نیز کفایت الزم را آن مقوله های دیگر برود و تیش کند مقوله

 و رود می پیش به پژوهش ترح نه وگیری توسس ظهور مفهومی  تحلیل محتوای کیفی، نمونه

 .(88، 2004، 1شود )فرناندز می محدود پژوهش ترح نه وس کفایت نظری توس

 کند، ها را مشلص می مونههای کیفی، اشاا  نظری میزان ن با توجه به اینکه در پژوهش

های مدیریتی و حاکمیتی سازمان مورد مطالعه،   خارگان حوزهنفر از  15در پایان پژوهش، 

گفتنی  .و مورد مصاحاه قرار گرفتند انتلارگیری هدفمند  و بر اسان روش نمونه ییشناسا

 30درصد خارگان در سطوح ملتل  مدیریت و حاکمیت فناوری اتیعات و  70است 

 اند. های ملتل  حاکمیت سازمانی در سازمان اتکا، شاغل بوده صد نیز در حوزهدر

هیظرن یبراد ملتل  کریسه روبا توجه به مطالعات صورت گرفته، در حال حاحر 

 ،2نیو کورب استراون دکریبه رو مربوطمند  ترح نظام ؛استشده  یمعرف ادیداده بن پردازی

 4که توسس چارماز گرا ساخت دکریروو  3گییزر مربوط به دیدگاه ابندهیظهور د کریرو

-رویکرد نظامپژوهش حاحر با استفاده از (. 1398پور و همکاران،  )کریمی است شده مطرح

کدگراری باز، کدگراری محوری و  در سه گام اصلی ،ای استراون و کوربینمند نظریه

( انجام شده 2شکل ) یمیپاراداو در قالب مدل ماتنی بر مقایسه مداوم  گزینشیکدگراری 

ی سند کاوهای  هایی که با شیوه است. همچنین الزم به ذکر است با توجه به حجم باالی داده

های  (، مشاهده2019)اسناد مرتاس با چارچور معماری سازمانی ایران و چارچور کوبیت 

ش به های پژوه داده لیوتحل هیتجزآوری شده بود،  های باز و عمیق جمع سازمانی و مصاحاه

 انجام شده است. 2018نسله  MAXQDA افزار رمکمک ن

 

 

 

 
 

1. Fernandez 

2. Strauss & Corbin 

3. Glaser 

4. Charmaz 
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 (401 ,2005 یاد )کرسول،داده بن پردازی یهنظر یمیمدل پارادا: 2شکل 

 

 ها داده لیوتحل هیتجز

 باز( ی)کدگذار گام نخست

و  «یرگرا نام» قیدق یمورد مطالعه با بررس دهیمربوط به پد یها مرحله، داده نیا در

، 1396)خاکی،  ابدی یم انیمرحله پا نیو مقوالت، ا میمفاه نییو با تع شوند یم «یبند مقوله»

را  MAXQDAافزار  نرم یاستلراج شده از تاقات موحوع میمفاه یفراوان (1) جدول .(229

 .دهد یم شینما
 

 مقوله

شرایط 

 گرمداخله

 مقوله

 مقوله

 مقوله

وله مق راهبردها پیامدها

 یاصل

شرایط 

 ایزمینه

شرایط 

 یعل

 مقوله

 مقوله
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 یاستخراج شده از طبقات موضوع میمفاه یفراوان: 1 جدول
 

 فراوانی مفاهیم دیبن عنوان دسته موضوع

چارچور 

 معماری سازمانی

 23 چارچور و جایگاه آن در معماری

322 

650 

 17 پیدایش معماری

 41 معماری سازمانی

 20 های معماری سازمانی الیه

 21 محصوالت معماری سازمانی

 25 فرآیند معماری سازمانی

 19 جایگاه معماری سازمانی

 22 ر معماریتنظیم چارچو

 82 چارچور معماری سازمانی ایران

 52 مدل مرجع فنی فناوری اتیعات و ارتااتات

چارچور 

 2019کوبیت 

 48 حوزه تمرکز حاکمیت فناوری اتیعات

165 

 35 چارچور کوبیت

 21 یوکار محور کسب

 28 ییگرا یندفرا

 14 یمحور کنترل

 19 یمحور سنجش

ها و  شاهدهم

 ها مصاحاه

 54 مشاهدات میدانی پژوهشگر
163 

 109 های باز و عمیق مصاحاه

 

 گام دوم )کدگذاری محوری(

های واقعی پاالیش شده و ارتااط  از گام قالی، در پرتو داده حاصل یها مقولهمرحله،  در این

ی، علر؛ شرایطی )محو 6بلش یا  4ی مدل پارادایمی شامل ریکارگ بهبا یکدیگر با  ها آن

اسان فرآیند ارتااط  شود. گر(، پدیده اصلی، راهاردها و پیامدها انجام میای، مداخلهزمینه

این جن  ذیل  هممفاهیم ، تمرکز و تعیین یک مقوله محوری و قرار دادن در این گام یده

ه نمونه نمایش داد عنوان به( بلشی از خروجی کدگراری محوری 2مقوله است. در جدول )

 شده است.
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 یمحور یمرحله کدگذار جیاز نتا : بخشی2 جدول
 

 مفاهیم فرعی مقوله  محوری

شرایس 

 یعل

فرآیندهای 

حاکمیت 

 سازمانی

پوشش کامل فرآیندهای فناوری اتیعات سازمان، الگوی فرآیندی همراه با 

های اساسی، حاکمیت سازمانی، فرآیندهای حاکمیتی، تایین چگونگی  رویه

 رل در وزارت، شناخت امور حاکمیت سازمانیرهاری و کنت

 یت راهاردیاولو

های مدیریتی و  یمش خسیت/ اهداف سازمانی، مأمورانداز/  پشتیاانی از چشم

یت سازمان اتکا، مأمورسازمان، رهنمودهای مدیریتی، بیانیه  وکار کسب

ریزی راهاردی  ریزی راهاردی، برنامه ، برنامهوکار کسبریزی  برنامه

گیری  کار، دستیابی و تحقق اهداف راهاردی وزارت، جهتو کسب

 راهاردی، تحقق اهداف راهاردی، راهاردهای سازمانی

 وجود پیچیدگی

پیچیدگی ذاتی سازمان، ابعاد سازمانی، ساختارهای پیچیده و توزیع شده، 

پویایی سازمان، نیازمندی خاص، تول عمر زیاد، پیچیدگی موجود در 

های اتیعاتی، متغیر و غیردقیق بودن تقاحای کاربران، عدم  افزار و سیستم نرم

افزار، پیچیدگی فرآیند تولید  درک متقابل بین کاربران و مهندسین نرم

 افزار و استاندارد ناودن آن پریری نرم افزار، انعطاف نرم

میحظات کین 

 دولتی

قوانین و مقرراتی جهت تعری  ساختاری واحد و منسجم، مجموعه 

/ استانداردها و اقدامات اجرایی، الگوها و استانداردهای ها مدلدات/ مستن

های اجرایی، حوابس  آماده معماری در مقیان ملی، نقشه راه کین دستگاه

 ی.وکار کسبفنی و اجرایی استقرار معماری سازمانی، قوانین 

یت اولو

چارچور 

 یکپارچه و جامع

ر یکپارچه، پوشش چارچور واحد و جامع، استفاده از یک چارچو

و سازمان معیارهای اتیعات، منابع فناوری اتیعات و  وکار کسبسراسری 

سازی استانداردهای  وتحلیل و متوازن یهتجزفرآیندهای فناوری اتیعات، 

 .اتیعاتفناوری 

 راهاردها

مدیریت 

ملاترات 

 فناوری اتیعات

فرآیندهایش، ی ملاترات در مقابل عایدی فناوری اتیعات و ساز متوازن

شناسایی و مدیریت ملاترات فناوری اتیعات، پایش اتیعات و ملاترات 

مرتاس، افزایش سطش مدیریت ملاترات، ملاترات امنیتی، خرابکاری در 

ها، شناسایی نتایج ملاترات، قطع خدمات، برآورد شکست  اتیعات و داده

 های فناوری اتیعات، مدیریت امنیت اتیعات. پروژه

ریت عملیات مدی

 فناوری اتیعات

های اجرایی فناوری اتیعات و ارتااتات،  مدیریت امور روزمره و فعالیت

انتظارات کاربران، توافقنامه سطش خدمات، استانداردسازی کاربردها و 
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مدیریت پروژه، مدیریت پیکربندی،   خدمات، نظام مدیریت تغییر، نظام

عملکرد فناوری اتیعات و ریزی مدیریت  ها، برنامه مدیریت دارایی

ی کارکنان، ساختار سازمانی ها مهارتارتااتات، نمایش نیازهای عملیاتی، 

های مستمر فناوری  یتفعالی و مدیریت ده سازمان فناوری اتیعات،

 اتیعات.

ریزی  برنامه

 معماری سازمانی

تحول از وحعیت موجود به وحعیت مطلور با محوریت فناوری اتیعات و 

ریزی معماری سازمانی،  ریزی معماری سازمانی، برنامه تات، فرآیند برنامهارتاا

 برنامه اجرای معماری اتیعاتی سازمان

مدیریت منابع 

 فناوری اتیعات

گراری در حوزه  و فناوری اتیعات، سرمایه وکار کسببندی بودجه  اولویت

تلصیص  فناوری اتیعات، سرپرستی و نظارت بر منابع فناوری اتیعات،

های فناوری اتیعات، منابع انسانی فناوری اتیعات،  منابع و اجرای پروژه

منابع پردازشی فناوری اتیعات، منابع زیرساختی فناوری اتیعات، منابع 

 اتیعاتی فناوری اتیعات.

مدیریت خدمات 

فناوری اتیعات 

 و ارتااتات

ر اجزاء، دیدگاه و ماتنی ب خدمت گراپلتفرم زیرساخت خدمات، معماری 

، چارچور جامع ITIL، استاندارد خدمت گرا، رویکرد خدمت گرامعماری 

 از ساختارها، فرآیندها و سازوکارهای ارتااتی

شرایس 

 ای زمینه

میحظات رشد 

سریع فناوری 

 اتیعات

های  افزار، تحول سریع محیس ، بحران نرمافزار نرمفقدان استانداردهای حوزه 

ی ا دورههای  های جدید، بازنگری افزاری، تنو  فناوری افزاری و نرم سلت

 های فناوری. یشرفتپنیازها و 

های  دیدگاه

 یملتل  سازمان

، دیدگاه دهنده پاسخهای چندگانه معماری سازمانی، دیدگاه  یدگاهد

پیمانکاران، دیدگاه تولیدکنندگان، دیدگاه تراحان، دیدگاه مالکین، دیدگاه 

 ریزان. برنامه

رهای خاص منظ

 معماری

های کاربردی، معماری شاکه، معماری فناوری، معماری  معماری برنامه

های توزیع شده، معماری امنیت، معماری امنیت و خدمات ایمنی،  سیستم

 معماری مدیریت و حاکمیت.

های  جناه

 سازمانی

ی ها جناهجناه انگیزه، جناه زمان، جناه کنشگران، جناه شاکه، جناه عملکرد، 

 عماری سازمانی، جناه داده.م

های  زیرساخت

 فناوری اتاعات

ای  های فنی، شاکه های فناورانه، زیرساخت یرساختزهای شاکه،  ی سرو

 های فناورانه. های اتیعاتی، زیرساخت متشکل از سیستم

میحظات 

های  سیستم

ری  و های اتیعاتی، تع یستمسهای اتیعاتی، تراحی  یستمسنظمی در  یب

های  یستمسدرک سیستم، توازن تراحی، مستندسازی دالیل منطقی تراحی، 
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 ریزی منابع سازمانی. رفتار گسسته، سیستم برنامه اتیعاتی

 پیامدها

خلق 

در  افزوده ارزش

 سطش کین

 شده یافتدرانطااق با زنجیره ارزش، ارزش افزایی فناوری اتیعات، ارزش 

ری اتیعات، ارائه و انتقال ارزش، از فناوری اتیعات، تولید ارزش از فناو

وکار و افزایش منافع  های صرف شده، توانمندی کسب بازگشت سرمایه

اتیعات و فناوری، نیل سازمان به مزیت و  افزوده ارزشسازمان اتکا، 

 موقعیت رقابتی.

 وکار کسببهاود 

 محوری

وکاری،  ها و الزامات کسب یازمندین، وکار کسبدستیابی به اهداف 

ی، ارتااط بین وکار کسبهای  یازمندینیی کوبیت با الزامات و راستا مه

 ی فناوری اتیعات و فرآیندهای فناوری اتیعات.وکار کسباهداف 

بهاود کنترل 

 محوری

ی اتیعات با ساز همگام، موقع بهملاترات و کنترل و اقدام  موقع بهتشلیص 

، تضمینی مستدل و منطقی معیارهای کنترلی، ابزار کنترلی فناوری اتیعات

، افزایش ارزش و کاهش ملاترات، وکار کسببرای دستیابی به اهداف 

 ای از اهداف کنترلی. ها، مجموعه پیشگیری از آسیب

بهاود سنجش 

 محوری

های عملکردی، سنجش  ارزیابی و سنجش عملکرد، مدیریت عملکرد، سنجه

های انجام شده با منافع  نهیهزیری عملکرد فرآیند درونی، هملوانی گ اندازهو 

 ، کارت امتیازدهی متوازن.شده کسب

بهاود ارزیابی، 

 پایش و  هدایت 

فرآیندهای کنترلی فناوری اتیعات، تضمین وجود روابس شفاف با ذینفعان، 

سازی ملاتره، تضمین ایجاد چارچور  سازی منابع، تضمین بهینه تضمین بهینه

 راهاری و پایش بر اسان آن.

ود نظارت، بها

 یو بررس  ارزیابی

نظارت بر فرآیندها و حصول اتمینان از اجرای فرآیندها، پایش و ارزیابی 

های داخلی  پایش و ارزیابی کنترل های خارجی، میزان اجابت درخواست

 سیستم، پایش و ارزیابی کارایی و تطایق.

بهاود تحویل، 

خدمات و 

 پشتیاانی

، مدیریت خدمات امنیتی، وکار کسبی فرآیندهای ها کنترلمدیریت 

های  مدیریت استمرار، مدیریت مشکیت، مدیریت رخدادها و درخواست

های فناوری اتیعات،  خدمات، مدیریت عملیات، بهینه شدن هزینه

 وکاری. های کسب یی خدمات فناوری اتیعات با اولویتراستا هم

بهاود ساخت، 

اکتسار و 

 سازی پیاده

ها، مدیریت دانش، مدیریت پریرش تغییر  یریت داراییمدیریت پیکربندی، مد

سازی تغییرات سازمانی، مدیریت در  و انتقال، مدیریت تغییرات، مدیریت فعال

حل و ساخت، مدیریت تعری   دسترن بودن و ظرفیت، مدیریت تعری  راه

 ها. ها و پروژه ها، مدیریت برنامه نیازمندی
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 گام سوم )کدگذاری گزینشی(

ها انسجام یافتند و چارچور  ای یا محوری انتلار گردید، مقوله رحله، مقوله هستهدر این م

اند در قالب یک  های حاصله که از دیدگاه نظری اشاا  شده نظری اولیه شکل گرفت. مقوله

ای به یکدیگر ارتااط داده شدند. فرآیند  پیرامون مقوله هسته ادیداده بنمدل پارادایمی 

با توجه رسید.  های انتزاعی به پایان  در این گام با تعداد اندکی از مقوله ادینداده بپردازی  نظریه

بر  یماتن یسازمان یمعمار"مقوله  به سطوح تحلیل کیفی و مفاهیم و مقوالت استلراج شده،

ی آن رهنمون شده سو بهها  ها و واکنش ای است که کنش همان پدیده " تیکوبچارچور 

یز انتزاعی شده است که سایر مقوالت به آن ارتااط داده شوند و کافی ن قدر بهاست. الاته 

(، نتایج کدگراری مراحل ملتل  به همراه 3ای انتلار گردد. در جدول ) مقوله هسته عنوان به

 .گردد ، مشاهده میها آنفراوانی مفاهیم مرتاس با 

 
 میمفاه یبه همراه فراوان ینشیو گز یمحور یکدگذار ی: خروج3 جدول

 

 فراوانی ها )کدگراری محوری( مقوله راری گزینشیکدگ

 یعلشرایس 

 15 های معماری سازمانی پیشران

87 

 12 فرآیندهای حاکمیت سازمانی
 14 یت راهاردیاولو

 16 وجود پیچیدگی
 13 میحظات کین دولتی

 17 یت چارچور جامع و یکپارچهاولو
معماری فناوری اتیعات 

 ر کوبیتماتنی بر چارچو
 21 معماری فناوری اتیعات سازمانی

48 
 27 چارچور کوبیت

 راهاردها

 16 مدیریت ملاترات فناوری اتیعات

95 

 17 مدیریت عملیات فناوری اتیعات
 11 ریزی معماری سازمانی برنامه

 13 ترح جامع فناوری اتیعات
 15 مدیریت منابع فناوری اتیعات

 10 فناوری اتیعاتمدیریت خدمات 
 13 بازنگری و بهاود مستمر معماری سازمانی

 84 6 میحظات رشد سریع فناوری اتیعات ای شرایس زمینه
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 12 ترح گرار از وحع موجود به مطلور
 7 وکار کسبمعیارهای اتیعاتی 

 7 های ملتل  سازمانی یدگاهد
 7 منظرهای خاص معماری

 7 های مکمل چارچور
 6 ی دادهها مدلتراحی 
 7 ی ملتل  سازمانیها جناه

 4 های فناوری اتاعات زیرساخت
 12 های اتیعاتی یستمسمیحظات 

 9 ای های معماری در سازمان زنجیره یدگاهد

 شرایس
 گر مداخله

 23 های چارچور معماری سازمانی ایران یژگیو

104 

 17 تنو  مدل مرجع فنی
 13 های مدل یژگیو

 9 انتظارات ذینفعان
 16 های معماری یهالهای  یژگیو

 12 های سازمانی یتمسئولها و  نقش
 14 های فرآیندی معماری سازمانی یژگیو

 پیامدها

همسویی راهاردهای فناوری اتیعات با 
 وکار کسبراهاردهای 

18 

232 

 23 یده سازمانریزی و  بهاود همسوسازی، برنامه
 18 بهاود مدیریت و راهاری فناوری اتیعات

 16 در سطش کین افزوده ارزشخلق 
 18 های اتیعاتی یستمسیکپارچگی 
 16 محوری وکار کسببهاود 

 13 بهاود کنترل محوری
 24 بهاود فرآیند گرایی
 11 بهاود سنجش محوری

 9 بهاود ارزیابی، هدایت و پایش
 14 ت، ارزیابی و بررسیبهاود نظار

 11 بهاود تحویل، خدمات و پشتیاانی
 17 سازی بهاود ساخت، اکتسار و پیاده

 16 توانمند ساز عنوان بهفناوری اتیعات 
 8 استانداردسازی ساختار فناوری اتیعات
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 های پژوهش یافته

اند، مدل پارادایمی  یز رسیدهکه به کفایت نظری ن شده یینهاهای  بندی مقوله با توجه به دسته

افزار  نرم MAX Mapsیا تصویر تجسمی پژوهش با استفاده از خروجی بلش  ادیداده بن

MAXQDA  ماتنی بر چارچور اتیعات  یفناورگردید. مدل پارادایمی معماری  ارائه

 نمایش داده شده است. (3)خروجی نهایی پژوهش در شکل  عنوان بهکوبیت در سازمان اتکا 
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 چارچوب کوبیتبر  یمبتن فناوری اطالعات یمعماری میمدل پارادا: 3 شکل

 

سازمانی و چارچور کوبیت اتیعات  یفناورفرعی معماری های مقوله بیترت نیا به

ی ده سازمانماتنی بر چارچور کوبیت اتیعات  یفناوراصلی معماری  پدیدهحول ، 2019
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ظری که تایین یا درکی از یک فرآیند درباره یک گردند. این مدل پارادایمی یا چارچور ن می

آوری شده است.  هایی است که از این پژوهش جمع موحو  بنیادی برخاسته از درون داده

آوری شده در سازمان مورد مطالعه متصل  های جمع مدل پارادایمی پژوهش به داده ازآنجاکه

 شمول جهانهای کین،  ظریهاست دامنه کاربرد آن، سازمان اتکا و فراگیری آن همانند ن

)گیسر و استراون،  ی جزئی، آزمایشی نیز نیست نلواهد بود و از سویی دیگر یک فرحیه

نمایش داده شده  یپژوهش تا مقوالت اصل یتطور ظهور کدها ریس (4)شکل در (. 33، 1967

 است.

 

 
 یپژوهش تا مقوالت اصل یتطور ظهور کدها ریس :4شکل 

 

آن  ،ادیداده بن پردازی یهنظرهای ماتنی بر  پژوهش اعتاار و روایی یابیارز یها میک

یی چون؛ ها مؤلفه شده است یانب های گیسر، استراون و کوربین یدگاهد یبچنانکه از ترک

یری است که سرلوحه کار پژوهشگران در کلیه پر اصیحیم، تعم یتقابلی، مناسات عملیق، تطا

 یراب 2000که در سال  1کرسول و میلرهشت راهارد ن مراحل پژوهش بوده است. همچنی

یفی مطرح شده است نیز در مراحل ملتل  پژوهش بکار گرفته ک یها پژوهش یابیاعتاار 

 :گردند ملتصر تشریش می صورت بهشده است که در ادامه 

 .مشهود بوده است مطالعه یداندر مپژوهشگران مشارکت و مشاهده مصرانه  -1

روشن  یمتفاوت برا یاز مأخرها کننده یتشواهد تقو یی،گرا جاناه ههمدر راستای  -2

 است.کسب شده  ،نگاه یامضمون  یکساختن 

حضور مشاور محترم پژوهش در سازمان مورد  یان،بازخورد همتا یامرور در زمینه  -3

 یرو تفاس یها، معان در مورد روش زیبرانگ چالشصادقانه و  یها پرسش مطالعه و ترح

در این  یدگاه ایشان رافرصت ارائه د انگوش دادن همدالنه به پژوهشگر هبه همرا

 .پژوهش به وجود آورده است
 

1. Creswell & Miller 

نکته   780

 کلیدی

مقوله   48 مفهوم  650

فرعی 

 کلیدی

مقوله  5

 اصلی
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 یشرفتپ ینرا در ح ها یهفرحی، موارد منف یلتحل منظور بهاند  پژوهشگران سعی نموده -4

 نماید. یلنامساعد اصیح و تعد یا یشواهد منف یپژوهش و در پرتو

در سعی شده است  ،از آغاز مطالعهان پژوهشگر یریسوء گ یشتصردر خصوص  -5

ها که احتماالً بر  یریگ و جهت ها داوری یشپ ،ها یریمورد تجارر گرشته، سوء گ

 .نمایندارائه  یشتوح ،داشته است یرمطالعه تأث یکردارائه شده و رو یرتفس

 یاکنندگان بر مشارکت یدگاهاز د سعی شده است و خارگان، کنترل اعضا منظور به -6

 .حداکثری صورت پریرداستفاده  یر،و تفاس ها یافته پریری ینانبرقرار ساختن اتم

 ها یافته یریپر قضاوت در مورد انتقالی برای و غن یهپرما ی توصسعی شده است  -7

 .صورت گیرد

مدیر ) یمشاور خارجیرونی پژوهش، از یک ب یزانممگیری از  در خصوص بهره -8 

 یکو عه وزارت دفا  و فردی خاره در حوزه استاندارد( های تاب عالی یکی از رده

های تابعه وزارت دفا  و فردی خاره در حوزه  یز )مدیر عالی در یکی از ردهمم

 .نمایند یابیرا ارز مدل نهاییو هم  یندهم فرآتا  شد فناوری اتیعات( کمک گرفته 

ها یا  دادهاز  ستهبر خوایه نظر یابیارزاصلی  یها میکراهاردها که  ینکنار ا در

را در  ادیداده بن یهنظر اعتاار و روایی پژوهش یابیارزگیسر،  .است ادیداده بنپردازی  نظریه

را  یهنظر یکخودشان  ،رشته یک ینکه متلصص یزمان»است:  نموده بیان یخوب به یک جمله

 (.92 ،1978)گیسر،  «کرده است. یداما راه خودش را پ یهکنند نظر تفادهبفهمند و اس

 

 گیرینتیجه

چارچور بر  یماتن فناوری اتیعات یمعمارپارادایمی مدل  یتراحپژوهش حاحر با هدف 

ها به  آوری داده و از تریق جمع ادیداده بنپردازی  روش نظریهاز  با استفاده 2019 کوبیت

 باز )بدون ساختار( و یها مصاحاهفرآیند پژوهشگر و  یدانی، مشاهده میسندکاوهای  شیوه

های حاکمیت  حوزه نظران از خارگان و صاحبنفر  15 کمک ( باافتهیساختار مهی)ن قیعم

ر ثاک که ییازآنجادر سازمان اتکا صورت پریرفته است. اتیعات  یفناور سازمانی و مدیریت
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چارچور معماری سازمانی و اجرای اهداف فرآیندی  ناودشوندگان بر  مصاحاهقریب به اتفاق 

ند و ا هاشتدن ذعااهای دولتی  سازمان مورد مطالعه و حتی در سایر سازمان چارچور کوبیت در

 رو نیازا ،ددنمون می اشارهاساسی خأل و شکاف  کیها و  ر مصاحاهد یاساس شعنوان چال به

معماری فناوری اتیعات ماتنی بر به مدل  یابیستد یبرا این پژوهشجام ناهمگی بر لزوم 

ها  هداد لیوتحل هیو تجز یوردآگر ندآیفربا توجه به اینکه . ندا داشته دیتأکچارچور کوبیت 

 تا ندآیفر نیا، دنشو یبا هم اجرا م یزمان و مواز صورت هم به ادیداده بنپردازی  نظریهر روش د

 امهداهای ملتل  به شیوه باز و عمیق  با انجام مصاحاهو مقوالت  میمفاه یظرن تیکفا مرز

 .افتی می

کاوش  اد،یداده بن یپرداز هیپژوهش و استفاده از روش نظر یفیک کردیبا توجه به رو

در سه گام  ن،یاستراون و کورب یمیبر اسان مدل پارادانهایی پژوهش  مدل یتراح یبرا

به  ماتنی بر مقایسه مداوم گزینشیکدگراری باز، کدگراری محوری و کدگراری  اصلی

 ن این فرآیند، مدل پارادایمیو در پایاانجام  2018نسله  MAXQDAافزار  کمک نرم

 سیشرا ،یعل سی؛ شراشامل در شش محورمقوله فرعی  48ی ارتااط دهبندی و  پژوهش با دسته

 بیترت نیا بهانجام پریرفت.  امدهایراهاردها و پ ،یاصل پدیده ر،گ مداخله سیشرا ،اینهیزم

هدف در این حین،  وو فرعی پژوهش ارائه گردید  یاساس یها سؤالهای مناسب برای  حل راه

 .شد دهیجامه عمل پوشنیز پژوهش  یو کاربرد یآرمان

 عنوان بهی، عل سیشراهای فرعی احصاء شده برای  در مدل پارادایمی پژوهش، مقوله

بر  یماتنفناوری اتیعات  یمعمار یریکارگ به یبرا یآور الزام ایو  کننده بیعوامل ترغ

 یکنون سیممکن است در شراند بود که در سازمان اتکا خواه 2019چارچور کوبیت 

تا  نمایندمجاور  ای بیرا ترغ اتکا در زمان خود قادرند سازمان یباشند ولغیرفعال  ایکمرنگ 

 6به  مفهوم 87 یارتااط ده قیاز ترمقوله اصلی  نیآورند. ا یرواصلی  دهیپداین  یاجرابه 

، " یسازمان تیحاکم یندهایفرآ"، " یسازمان یمعمار یها شرانیپ" فرعی با عناوین؛  مقوله

چارچور  تیاولو"و  " یمیحظات کین دولت"، " یدگیچیوجود پ"، " یراهارد تیاولو"

 .حاصل شده است " کپارچهیجامع و 
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 چارچور کوبیتبر  یماتن فناوری اتیعات یو ابعاد معمار  یتعر ،یاصل دهیبُعد پد در

از دو پدیده  نی. ااست  ست، قرار گرفتهپژوهش ااساسی این و سؤال  یکه موحو  اصل 2019

مشتمل  " تیکوبچارچور  "مفهوم و  27از برگرفته  "اتیعات فناوری  یمعمار" ؛یبُعد اصل

 است. هشداحصاء مفهوم  21بر 

 دهیهستند که از پد یا ژهیو یها تعامل ایاقدامات  ها، سمیمکان ایراهاردها با توجه به اینکه 

 ی تحت مجموعه ،یاصل دهیپاسخ به پد ایاداره، انتقال  ت،یریمد یو برا شوند یحاصل م یاصل

فرعی شامل؛  مقوله 7 رو نیازا شوند یبه کار گرفته مو مشاهده شده  سیاز شرا یخاص

 یزیر برنامه"، "اتیعات  یفناور اتیعمل تیریمد"، "اتیعات  یملاترات فناور تیریمد"

، "اتیعات  یمنابع فناور تیریمد"، "ات اتیع یترح جامع فناور"، " یسازمان یمعمار

از تریق  " یسازمان یو بهاود مستمر معمار یبازنگر"و  "اتیعات  یخدمات فناور تیریمد"

 اند. شده یا کد باز استلراجمفهوم  95 یارتااط ده

 یسازمان و برون یسازمان درون یها یژگی، وپارادایمی مدل نیدر ا یا نهیزم سیشرا

 2019چارچور کوبیت بر  یماتنفناوری اتیعات  یمدل معمار یتراح یبرا اتکاسازمان 

 تیموفق یو برا گرارند یم ریتأثنیز  ها سمیمکان وهستند که از قال حاکم بوده و بر راهاردها 

؛ ندا فتهرقرار گپژوهشگران مدل، مورد توجه  یاز تراح عدو ب نیبهتر در مراحل قال، ح

ترح گرار از وحع "، "اتیعات  یفناور عیظات رشد سرمیح" شامل: مقوله 11 بنابراین

 یملتل  سازمان یها دگاهید"، "وکار  کسب یاتیعات یارهایمع"، "موجود به وحع مطلور 

، "داده  یها مدل یتراح"، "مکمل  یها چارچور"، " یخاص معمار یمنظرها"، "

 یها ستمییحظات سم"، "اتیعات  یفناور یها رساختیز"، " یملتل  سازمان یها جناه"

 نیمفهوم بر ا 84 یحاصل ارتااط ده " یدر سازمان نظام یمعمار یها دگاهید"و  " یاتیعات

 .ندا شتهدا دیمحور تأک

بر  رگراریتأث یعموم یطیمدل، شرا نای در گر مداخله سیشرا ،یا نهیزم سیبرخیف شرا

 چارچور کوبیتبر  یماتنفناوری اتیعات  یملتل  معمار یها سمیانتلار راهاردها و مکان

. هستند ها سمیراهاردها و مکان یاجرا دربلش  عیو تسر لگریتسه عنوان که به هستند 2019
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 یتنو  مدل مرجع فن"، " یسازمان یچارچور معمار یها یژگیو" با عناوین؛ مقوله 7 رو نیازا

ها و  نقش"، " یمعمار یها هیال یها یژگیو"، " نفعانیانتظارات ذ"، "مدل  یها یژگیو"، "

 104بندی  از تریق دسته " یسازمان یمعمار یندیفرآ یها یژگیو"و  " یسازمان یها تیمسئول

 شدند.و احصاء  ییگر شناسا مداخله ای یا واسطه سیعنوان شرا بهیا کد باز مفهوم 

فناوری اتیعات  یمورد انتظار از معمار یو بروندادها جینتا امدها،یدر بُعد پ تینها در

حاصل فرعی مقوله  15 و در مجمو  گرفتندمورد توجه قرار  2019چارچور کوبیت بر  یماتن

پارادایمی معماری فناوری مدل  یتراح نی؛ بنابرااستلراج شدندمفهوم  232 یارتااط ده

 یفناور یراهاردها ییهمسو"یی چون: ها امدیپدارای  چارچور کوبیتبر  یماتناتیعات 

، " یده و سازمان یزیر برنامه ،یبهاود همسوساز"، "ار وک کسب یاتیعات با راهاردها

، "افزوده در سطش کین  خلق ارزش"، "اتیعات  یفناور یو راهار تیریبهاود مد"

، " یمحور بهاود کنترل"، " یمحور وکار بهاود کسب"، " یاتیعات یها ستمیس یکپارچگی"

بهاود "، " شیو پا تیهدا ،یابیزبهاود ار"، " یمحور بهاود سنجش"، " ییگرا ندایفر ودبها"

بهاود ساخت، اکتسار و "، " یاانیخدمات و پشت ل،یبهاود تحو"، " یو بررس یابینظارت، ارز

 یساختار فناور یاستانداردساز"و  "عنوان توانمند ساز  اتیعات به یفناور"، " یساز ادهیپ

گفته به  فرعی پیش  همقول 48ی ارتااط دهاز تریق  بیترت نیا به .خواهد بود "اتیعات 

 صورت به، مدل پارادایمی پژوهش نیاستراون و کورب یمیمدل پاراداگانه  محورهای شش

 ( ارائه شد.3شکل )

با توجه به اینکه مدل پارادایمی پژوهش از تریق چارچور معماری فناوری اتیعات با 

ر چارچور و بر اسان اصول حاکم ب 1,0رویکرد چارچور معماری سازمانی ایران نسله 

ارائه شده است،  ادیداده بنپردازی  و همچنین با استفاده از روش نظریه 2019کوبیت 

های حاصل از آن، مستلزم درک مفاهیم  برداری از مزایای این مدل و پیامد ی و بهرهریکارگ به

و معماری فناوری اتیعات در  2019و اصول حاکم بر اهداف فرآیندی چارچور کوبیت 

 بردار خواهد داشت. های بهره مطالعه و سازمان سازمان مورد
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 های پژوهش مقایسه یافته

مضمون عنوان و  نیبا اکشور داخل و خارج از  مشابهی در تاکنون پژوهش که ییازآنجا

و است  موحو  پژوهشبه واسطه  ی پژوهش،از نوآور یبلش رو نیاست ازاصورت نگرفته 

 نییاکتشاف و تا یبرا ادیداده بن یپرداز هیظراستفاده از روش ن واسطهبه  نیز گرید یبلش

 .خواهد بود 2019 چارچور کوبیت فناوری اتیعات و یمرتاس با معمار یها و مقوله میمفاه

در این راستا، معماری وحع جاری فناوری اتیعات در سازمان مورد مطالعه بر اسان 

ه است و در این راستا از چارچور معماری سازمانی ایران مورد پاالیش و آمایش قرار گرفت

ماانی مکمل معماری فناوری اتیعات  عنوان بهنیز  2019اهداف فرآیندی چارچور کوبیت 

در سازمان اتکا استفاده شده است. شایان ذکر است با توجه به جدید بودن موحو  پژوهش و 

های  تههای مشابه، یاف های استلراج شده در این پژوهش و همچنین عدم وجود پژوهش پدیده

 نلواهند بود. ریپر سهیمقااین پژوهش 

که در بلش ماانی نظری و پیشینه پژوهش نیز اشاره شده است پژوهشی با  گونه همانالاته 

 یاتیعات بر اسان چارچور معمار یخور فناور تیحاکم یمعمار یارائه الگو"موحو  

هش حاحر، جانمایی و انجام شده است که در مقایسه با پژو 1395در سال  "زکمن ی سازمان

ی و رگراریتأثهای معماری سازمانی و حاکمیت فناوری اتیعات به لحاظ  مواجهه پدیده

های نامتناظر و نامتجان   آن موجب ظهور و بروز یافته تاع بهی در مقابل هستند که ریرپریتأث

 شده است.

 

 های آتی پیشنهادهای پژوهش

بعد از  یفیو ک یکمّ یها پژوهش یبرا یراه چراغ ،یفیک یها پژوهش یخروج نکهیبه ا نظر

 نیا پارادایمیاز مدل  تر قیدر پرداختن عم توانند یپژوهشگران م رو نیازا باشند یخود م

، پژوهش نیشده در ا داریپد هیتوسعه نظر یبرا نی؛ بنابراندیاستفاده نما ندهیپژوهش در آ

 یها را در پژوهش 2019 کوبیتچارچور بر  یماتنفناوری اتیعات  یمعمار فهومم توان یم

هر  نی. همچندیو توسعه بلش شیآن را پاال یا نهیگر و زم مداخله ،یعل سیبسس داد و شرا یآت
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 توانند یدارند که م تر قیدق شیو پاال یبه واکاو ازیاستلراج شده، ن یها و مقوله میاز مفاه کی

حوزه تیش  نیمندان به ا عیقه دگرد یم  شنهادیپ نی. همچنرندیقرار گ ندهیآ یها پژوهش یمانا

اسان چارچور بر فناوری اتیعات را  یپژوهش، معمار نیاپارادایمی کنند بر اسان مدل 

و با توجه به  ندینما عملیاتیو  سازیادهینمونه و مورد نظر، پ یها در سازمان 2019 کوبیت

از آن را  یریگ سازمان در بهره تیموفق زانیحاصل از آن، م یامدهایو پ ها سمیمکان

 .قرار دهند یفیو ک یکمّ یابیموردسنجش و ارز

ها و مشکیت، دچار کندی یا  ی هر هدفی، توسس محدودیتسو بهحرکت  که یآنجائاز 

های گوناگونی بر سر راه پژوهشگران وجود  شوند در این پژوهش نیز محدودیت توق  می

های آتی  آن در پژوهش وفصل حلآن شاید چراغ راهی برای  شدن مطرحداشته است که 

های مواجه شده در این پژوهش مطرح می های زیر بر اسان محدودیت پیشنهاد رو نیازاباشد. 

 :گردند

فارغ از هرگونه ماجراجویی، قابل : وکار با پژوهشگران ارشد کسب همکاری مدیران عدم

ادی و تغییر اساسی در فرآیندهای ست  هایی که به دناال تحول درک است که پژوهش

ی و اصلی تیمأمورهای  تری نسات به پروژه های دولتی باشند از اهمیت پایین سازمان

وکار سازمان برخوردار باشند و بالطاع مدیران ارشد نیز زمان اندکی برای مواجهه با  کسب

گردد قال از آغاز پژوهش، نسات  بنابراین پیشنهاد می؛ چنین موحوعاتی اختصاص خواهند داد

فناوری اتیعات و محاساه سطش بلوغ  حعیت موجود فرآیندهای حوزه مدیریتارزیابی وبه 

های معماری فناوری اتیعات و حاکمیت فناوری اتیعات اقدام گردد. در  سازمانی در حوزه

شناسی بهاود فرآیند که هدف آن  یک روش عنوان بهتواند  می CMMIاین راستا چارچور 

 ، کمک شایانی کند.استیی کاراها برای افزایش  کمک به سازمان

وکار در سازمان مورد مطالعه: با وجود اینکه  اجرای فرآیندهای مرتاس با کسب عدم

برخی از فرآیندهای مدیریت فناوری اتیعات در سازمان مورد مطالعه نهادینه شده بود و 

قرار اسناد معماری وحع موجود فناوری اتیعات نیز در اختیار مدیر ارشد فناوری اتیعات 

به گردد با شناسایی  های مشابه، پیشنهاد می تر پژوهش برای اجرای موفق حال نیبااداشت، 
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مرکز »که مدل مرجع  محور-های فناوری اتیعات سازمان ژهیو به در کشوری موجود ها روش

را در سازمان  2«بندی فرآیندها چارچور رده»تحت عنوان  1«وری و کیفیت آمریکا بهره

بندی فرآیندهای  های اکتشافی صورت پریرد. چارچور تاقه اند، پژوهش عملیاتی نموده

APQC-PCF  در صنایع ملتل   وکار کسبکه یک مدل مرجع عمومی برای فرآیندهای

مراتای چهار سطحی از فرآیندهای نمونه است که یکی از  است دارای ساختار سلسله 

 پردازد. در سازمان می های فرآیندی آن به مقوله مدیریت فناوری اتیعات حوزه

برداری از چارچور معماری سازمانی  بهره زمینه عملی و برجسته در وجود تجربه عدم

های اخیر مستندات کافی در حوزه معماری  در سال : هرچند2019ایران و چارچور کوبیت 

توسعه  یسیونکمو اتیعات کشور  یفناور ی(عالیی )اجرا یشورافناوری اتیعات از سوی 

یران انتشار ا یسازمان یچارچور معمار ینترح تدو یاجرایکی در راستای الکترون لتدو –

و فاخری در   عملی برجسته  های صورت گرفته، تجربه توجه به کاوش یافته است ولیکن با

روز بودن  سازی از آن صورت نگرفته است. همچنین با توجه به به برداری و پیاده زمینه بهره

 آمده است، به وجودو تغییراتی که در آن  در مقایسه با نسله قالی آن 2019چارچور کوبیت 

 رو نیازااند  نظری، کار پژوهشی را پیش برده فضای اغلب در پژوهشگران و خارگان موحو ،

( 1397شهریورماه سال پژوهش )گردد با توجه به اینکه از زمان آغاز این  پیشنهاد می

های  توجه به رشد سریع فناوری اتیعات(، کاوش گررد )با نساتاً توالنی می زمان مدت

های انتفاعی و غیرانتفاعی  های صورت گرفته در سطش سازمان روش جدیدی را برای یافتن به 

 .به عمل آورند

 

 
 

1. American Productivity and Quality Center 

2. Process Classification Framework: PCF 
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