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 چکیده

 انجام مطلوب وضع در الگو ۀارائ و مازندران استان جوانان و ورزش کل ةادار موجود تیوضع یسازمان يمعمار یپژوهش حاضر با هدف بررس

 يمارآ ۀجامع بود. یو روش دلف يبا استفاده از روش اسناد یکم و یفیک لیبر تحل یو مبتن یشیمایپ ،یفیپژوهش از نوع توص نی. اگرفت

 نظر در نفر 140 با برابر مورگان جدول ازو نمونۀ آماري با استفاده  کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان مازندرانیۀ پژوهش شامل کل

 88/0 با ابربر کرونباخ يآلفا روش به ییایپا بیضر و شد ساخته استفادهمحقق ۀاطالعات از پرسشنام يآورجمع منظوربه شد. گرفته

 انجام spssافزار نرم زا استفاده با یاسیق و یقیتطب کردیرو با ،یدلف روش و اسناد لیتحل هايیوهش ،هاداده لیتحل منظوربه. آمد دستبه

و  يدارنگه تیقابل ،یکپارچگی ،ییهمگرا ،یی(همراستای فیک هايیژگیو ربیشت در يجار تیکه وضع دهدیم نشان جی. نتااست هگرفت

 میجهت ترس گرایییسسرو بر یمبتن يدیمدل جد روین. ازادکن دایبهبود پ دیو با است یمتوسط مقدارداراي ) تیو امن ییتوسعه، کارا

شده تا حدود ل ارائهکه مد گفت توانیم قیتحق جیبا توجه به نتا یطور کلشد. به یابیارز یو با استفاده از روش دلف یطراح یآت تیوضع

 است. یرانیمناسب بوده و مورد قبول معماران و متخصصان ا يادیز

 

  هاي کلیديواژه

  همراستایی و همگرایی. ،یسازمان يمعمارادارة کل ورزش و جوانان، امنیت، 
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 مقدمه

 و پیچیده يهاستمیس حاضر قرن يهاسازمان

 سازمانی، یندها، واحدهايافر از که هستند ياکپارچهی

 نیهمچن و پشتیبان يهايفناور و اطالعات افراد،

 اند.شده تشکیل مختلف عناصر بین و ارتباطات هایوابستگ

 یمهندس شناخت، ها،سازمان کارایی حفظ و دستیابی براي

 تیحیا بسیار زیربنایی و فنی اجتماعی، ابعاد این مدیریت و

 ي منجر سازمان معماري پیدایش به ضرورت است؛ همین

 اطالعاتی استراتژیک دارایی کی سازمانی، معماري). 6( شد

 براي الزم تکنولوژي و اطالعات سازمان، هدف که است،

 معماري لزوم توانی. مکندیم تشریح را هدف این تحقق

 يهاستمیس با ریپذانعطاف يهارا، ظهور سازمان سازمانی

 در نظم ). ایجاد14( کرد عنوان هپیچید اطالعاتی

 در سازمان تغییرات واضح نمایش و اطالعاتی يهاستمیس

 معماري ةعمد از مزایاي مدیران، براي آن عمر طول

 . )6 ،8است ( سازمانی

 که است جدیدي تقریباً رویکرد» سازمانی معماري«   

 راهبردي اهداف تطبیق در مؤثر روشی عنوانبه امروزه

 شناخته آنها ارتباطی و اطالعاتی هايبا فناوري هاسازمان

 و دهۀ هشتاد اواخر از تقریباً که مذکور است. مبحث شده

 هايفناوري حوزة در چشمگیر هايپیشرفت به موازات

 کاربردهاي روزروزبه است شده آغاز ارتباطی اطالعاتی و

 حال در آن به مربوط و ابزارهاي هاروش و یافته بیشتري

 زیادي سابقۀ» سازمانی معماري«هرچند  .هستند تکامل

 رهبران از بسیاري واقع و در دارد بشري تمدن جاي جاي در

 را بزرگ هايسازمان و هانظام تأثیرگذار در ایجاد افراد و

 کرد، ولی قلمداد »سازمانی معماران«ردیف  در توانمی

 در را که» آمریکا فدرال تدوین ساختار دولت«بتوان  شاید

 و تریناز  قدیمی یکی عنوانبهپذیرفت،  انجام 1787 سال

 بشر تاریخ در گرفتهسازمانی انجام هايمعماري ترینبزرگ

 بیان سازمانی معماري براي زیادي تعاریف .)7(کرد  ذکر

 اطالعاتی يهاستمیس تحقیقاتی مرکز: است شده

 سازمان یک معماري از رسمی تعریفی ، MITدانشگاه

 شامل سازمانی معماري :است کرده ارائه زیر صورتبه

 زیرساخت و وکارکسب یندهايافر سازماندهی منطق

 و يسازکپارچهی يهايازمندین که است اطالعات فناوري

 .کندیم عکسنم را سازمان کاري مدل استانداردسازي

 این به را معماري سازمانی، معماري تحقیقات انجمن 

 فعالیت شامل سازمانی، معماري: است کرده تعریف صورت

 فنی، -اجتماعی سازمان ضروري عناصر توصیف مداوم

 پیچیدگی درك براي محیط با و یکدیگر با عناصر ارتباطات

 از سازمانی معماري امروزه ).2( است تغییرات مدیریت و

 براي سازمانی يراهکارها پرکاربردترین و نیترمهم

 وکارکسب با اطالعات يآورفن استراتژیک ییهمراستا

 يهاستمیبه س ساماندهی براي قدرتمندي ابزار و سازمان

 معماري مزایاي از است. برخورداري پیچیده اطالعاتی

 ).13( است میسر آن مدیریت اثربخش صورت در سازمانی

 جینتای و مزایا سازمانی معماري اجراي و يریکارگبه

 مدنظر سازمانی از معماري که اصلی ۀنتیج دارد. همراهبه

 سازمانی يهامیتصم برخی اجبار و راهنمایی آگاهی، است

 در يگذارهیسرما ةدربار که استیی هامیتصم ژهیوبه

 ).14( شودیم اخذ اطالعات فناوري

 نیخود به ا ۀ) در مطالع1393و همکاران ( انیاحمد   

 دانشگاه یسازمان يمعمار تیوضع که افتندی دست جهینت

 و بوده ضعف يداراکیفی  يهامؤلفه همۀ در یاسالم آزاد

) 1387و شمس ( ییرضا نی). همچن1( کند دایپ بهبود دیبا

ی یند معماري سازماناخود اظهار داشتند که فر ۀدر مطالع

 راهبردي فناوري یزيرترتیب، به سه فاز کلی برنامهبه

ي معماري سازمانی و اجراي معمار ۀاطالعات، تدوین برنام

 براي فاز نیازيشیکه هر فاز پ شودیسازمانی تقسیم م

 ). 5(رود یشمار مبعدي به
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 کی«با عنوان  یقی) در تحق2017و همکاران ( 1یکپین

 »یسازمان يمعمار سازيیادهپ یابیارز يبرا یبیروش ترک

 ،یسازمان يمعمار سازيیادهپ یابینشان دادند که ارز

 ياجرا ایاش یابیارز هايیوهها و شاز روش يامجموعه

 يمعمار سازيیادهپ ةپروژ کی در را یسازمان يمعمار

 هايیوهش ییشناسا قدم، نیکه اول کندیفراهم م یسازمان

قدم، روش  نیاست و دوم یسازمان يمعمار ياجرا یابیارز

و اطالعات  هیبراساس اطالعات پا یشنهادشدهپ یبیترک

). 20( است یافتهساختارمهین ۀشده از مصاحباستخراج

خود گزارش کردند  ۀدر مطالع زین) 2016و همکاران ( 2لدیوا

 توانیرا م گرایسسرو يمعمار تکامل يکردهایکه رو

خدمات،  يبندآنها، طبقه يموجود اتیبراساس سطح جزئ

). 23( کرد يبندسطح تعامل خدمات و سطح مدل طبقه

 يبر معمار يامقدمه« عنوان با یقی) در تحق2017( 3گالدن

 انیب »یريپذپس از انعطاف يتکنولوژ نهیدر زم یسازمان

 یهماهنگ جادیدنبال ابه یسازمان يمعمار ۀکه رشت داردیم

 منابع سازمان، یکیاطالعات الکترون هايیستمس نیب

 و یتمأمور ،يوکار، فرهنگ کارکسب يفرایندها ،یانسان

 سازمان ییتوانا شیافزا يبرا یخارج ستمیاکوس و ياستراتژ

 يسازگار و ،یداخل اختالفات حل ،یدگیچیپ تیریمد يبرا

و همکاران  4). نورمن17( است یطیمح راتییتغ با فعاالنه

چارچوب  کیداشتند که  انیخود ب ۀ) در مطالع2008(

 ینکهدر خصوص ا یحاتیبه توض ازمندین یسازمان يمعمار

 گیردیآن صورت م هايوتحلیلیهاز تجز یبانیچه نوع پشت

 متامدل کی و الگو کی فیتعر به خود قیتحقدر است و 

 ياطالعات الزم برا يحاو ییهامدل جادیا از که پرداختند

با توجه به  یژهوبه ستم،یس تیفیک وتحلیلیهانجام تجز

 لیتشک ،یکپارچگیدقت، محرمانه بودن و  ،یدسترس

 يمباحث معمار يمحور نقش به توجه اب). 19(شود یم

                                                            
1 . Nikpay 
2 . Wilde 
 

 و اطالعات يکالن فناور يهايزیردر برنامه یسازمان

 خصوص در گرفتهتصور يهاینیبشیپ زین و ارتباطات

 رانیمد ییآشنا ا،یدن مدرن يهاسازمان در آن یآت گاهیجا

 زین و ایمزا ه،یپا میمفاه با یخصوص و یدولت يهابخش

 کمک تواندیم ،یسازمان يمعمار ياجرا فرایند اتیکل

 زین و يراهبرد يزیربرنامه يهاتیفعال ییهمگرا به یانیشا

 يمعمار یابی. جهت ارزدینما یسازمان راتییتغ تیهدا

). 3، 18،16ارائه شده است ( یمختلف ییهامدل یسازمان

 از را یسازمان يمعمار طرح کیها، مدل نیا از یکم تعداد

 یامیاند. اما در مدل خکرده یابیارز و لیتحل یفن نظر

 هايیژگیو نییتع) 1393( همکاران و انیاحمد و) 2009(

شده در استفاده هايیدهبا توجه به ا یسازمان يمعمار

 یاساس مفهوم دو براساس و موجود یابیارز يهاروش

 شدهانیب فیتعار و اهداف براساس اول. است گرفته صورت

 هايیژگیو دنکر مشخص در یسع یسازمان يمعمار يبرا

 در تیفیک يتئور به توجه با سپس. است نموده یتیفیک

 ریسا ،یسازمان يافزار و مشابهت آن با معمارنرم يمعمار

مذکور  هايیژگیو يالزم مشخص و برا هايیژگیو

 نیا یاصل ازیامت. است شده شنهادیپ یريگاندازه يارهایمع

 يفناور صنعت در يکاربرد و يتئور جنبه دو داشتن مرجع

 چارچوب و موجود وضع یابیاست که جهت ارز اطالعات

مرجع استفاده شده  نیمدل ا از قیتحق نیا در يشنهادیپ

 هايیژگی)، و2009( یامیبا توجه به مرجع خ است.

که  است شده فیتعر ریز در یابیجهت ارز یسازمان يمعمار

 و ينگهدار تیقابل ،یکپارچگی ،ییگراهم ،ییراستاشامل هم

 ای استفاده تیقابل و نانیاطم تیقابل ت،یامن ،ییکارا توسعه،

وجود مخاطراتی در فرایند معماري  است. بودن ییاجرا

سازمانی و عدم آمادگی سازمان در رویارویی با این 

ی در فرایند نامطلوبهاي یخروجمخاطرات موجب ایجاد 

3 . Gladden 
4 . Narman 
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 اندعبارتهاي نامطلوب یخروجشود. برخی از یمسازمانی 

سازي، یادهپها، افزایش زمان توسعه و ینههزاز: افزایش 

 نقش به توجه با ).3ي توسعۀ داده (هاطرحد ناتوانی در ایجا

کالن  هايیزيرسازمانی در برنامه مباحث معماري محوري

 هايبینییشپ نیز و ارتباطات و فناوري اطالعات

 يهاسازمان در آن آتی جایگاه خصوص در گرفتهصورت

 با خصوصی و دولتی يهابخش مدیران دنیا، آشنایی مدرن

 معماري اجراي فرایند کلیات نیز و مزایا پایه، مفاهیم

 هايیتفعال ییهمگرا به شایانی کمک تواندیسازمانی، م

با . دکن سازمانی تغییرات هدایت نیز و راهبردي یزيربرنامه

 کیادارات ورزش و جوانان، لزوم داشتن  یتوجه به گستردگ

ترل کن و یکل اهداف با یهماهنگ منظوربه یکل طرح و نقشه

تاکنون در ادارات  که آنجا از. است يضرور راتییتغ حیصح

 يمعمار یکل طرح کی یۀته در زمینۀورزش و جوانان 

پژوهش مدل  نی، در ااست نشده برداشته یگام مطلوب

و  یابیموجود ادارات ورزش استان مازندران، ارز يمعمار

 .شودیمطلوب ارائه م تیدر وضع يمدل معمار

 
 قیحقتروش 

لحاظ روش  و به يکاربردلحاظ هدف  از پژوهش نای

 پیمایشی -توصیفی اطالعات گردآوري ةنحو انجام کار و

گرفته در مراحل مختلف پژوهش، صورت هايیلاست. تحل

 قیتحق يآمار ۀجامعبوده است.  یکم و یفیصورت کبه

 و ورزش کل ةادار کارکنان و معاونان ران،یمد تمامی شامل

تعداد و  استنفر  230 تعداد به مازندران استان جوانان

با توجه به  نفر در نظر گرفته شد. 140برابر با ي آمار ۀنمون

بررسی سؤاالت و اهداف تحقیق، پرسشنامه در دو بخش 

سؤال مربوط به اطالعات رایج  8بخش اول:  :دشتنظیم 

سؤال مربوط به  51شناختی. بخش دوم: شامل جمعیت

تحقیق . قابل ذکر است که در معماري سازمانی بود

گویه بود،  58 سؤاالت) تعداد 1393احمدیان و همکاران (

گویه پس  51پرسشنامه  سؤاالتولی در این تحقیق تعداد 

  انجام يبراآوردن روایی تبدیل شد.  دستبهاز مصاحبه و 

 يآلفا روش به پرسشنامه ییایپا بیضر حاضر قیحقت

 پرسشنامه صوري ییروا. آمد دستبه 88/0 با برابر کرونباخ

 نیهمچن یید شد.تأ نظرصاحبتادان اس از تن چند توسط

یۀ کل براي سازه ییروا از پرسشنامه نیا ییروا نییتع براي

 نیا اعتبار نییتع براي. شد استفاده آماري ۀجامع اعضاي

 نییتع در. شد استفاده یعامل ةساز اعتبار روش از پرسشنامه

و  یاکتشاف یعامل لیتحل روش دو از یعامل ةساز اعتبار

 kmo= 88/0آزمون برابر با  بیاستفاده شد که ضر ییديتأ

پرسشنامه را نشان  يهامناسب بودن داده محاسبه شد که

 يبارتلت از نظر آمار تیآزمون کرو دارياداد. سطح معن

انجام  يها براداده نی). بنابراsig=0002/0( بود دارامعن

 . اندمناسب یعامل لیتحل

 موجود تیوضع یسازمان يمعمار یابیارز منظوربه  

 در الگو ۀارائ و مازندران استان جوانان و ورزش کل ادارة

 يمعمار هايیژگیو از مقدماتی فهرستی ،مطلوب وضع

 هايیوهشها، داده لیتحل يد. براش شناسایی یسازمان

 و یقیتطب کردی)، با رو22(ی دلف روش و اسناد لیتحل

مدل  ۀارائ يبرا قیتحق نیدر ا .است رفتهیپذ انجام یاسیق

، ابتدا از ادارة کل ورزش و جوانانمطلوب  یسازمان يمعمار

 نسبتاً شناخت ن،یشیپ يهاپژوهش سوابق مطالعه قیطر

 چارچوب اساس نیهم بر و حاصل موجود وضع از یجامع

و  پرسشنامه قیطالعات الزم از طرا. شد فراهم یمقدمات

 آنها کارمندان و رانیمد ن،امعاون با يحضور ۀمصاحب

 تیجهت اطالع از وضع ییهافرم ین. همچندش يآورجمع

 و ورزش ادارة یانسان يروین تیوضع و اطالعات يفناور

 يآمار سؤاالت يتعداد شامل که مازندران استان جوانان

. پس از تحلیل دش لیکمت و هیته به وضع موجودراجع

هاي ) میانگین نظرspssافزار (پرسشنامه به کمک نرم

د. چون پرسشنامه در مقیاس شپاسخگویان به درصد تبدیل 
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میانگین با  يهاداده )،15( امتیازي (ارزشی) بود 5لیکرت 

دند، تا بدانیم از نظر شتبدیل به درصد  20در عدد ضرب

کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان مازندران این معیار 

  موجود) چگونه است.سنجش در حال حاضر (وضعیت 

خبرگان و  شنهادیمطلوب به پ تیوضع زیانتها ندر    

ادارة کل ورزش  و معاونان رانیو مد ینظران دانشگاهصاحب

 تیو ستون وضع دش انتخاب یو جوانان استان به روش دلف

دارة پرسشنامه از کارکنان ا یلۀوسبه یموجود با نظرخواه

 یشناسروش .دشکل ورزش و جوانان مازندران حاصل 

شناخت  ،یگام اصل 3شامل  یسازمان يمعمار يزیربرنامه

گذر از وضع  يوضع مطلوب و برنامه شنهادیوضع موجود، پ

ل مد یطراح ازینشیپ نیموجود به وضع مطلوب است. بنابرا

 ییمطلوب ادارة کل ورزش و جوانان استان شناسا يمعمار

 ر ادارة کلمستقر د يوضع موجود واحدها يو معمار ازهاین

 ۀعدر سه معاونت (امور ورزش، فرهنگی و امور جوانان، توس

هاست که مربوط به آن يها) و دفاتر و گروهیبانیمنابع و پشت

 . فتبا پرسشنامه انجام گر

 
  قیتحق هايیافته و جینتا

 یفیک یابیارز قسمت سه در قیتحق هايیافتهدر ادامه 

 يشنهادیپ يالگو ،وضع موجود یسازمان يمعمار

ران ورزش و جوانان استان مازند ةادار يمعمار يهاسیسرو

 .دشویمارائه  يشنهادیپ مدل یابیو ارز

 موجود وضع یسازمان يمعمار یفیک یابیالف) ارز

 یسازمان ي) معماريموجود (جار تیبخش وضع نیدر ا

و با   یادارة کل ورزش و جوانان استان مازندران بررس

 ضعف نقاطجمله  از .است شده فیمربوطه توص يهامدل

 از استفاده مناسب گسترش عدم ۀنیزم در حاضر تیوضع

 تیفعال مختلف يهاعرصه در ارتباطات و اطالعات يورافن

 یو انسان یمال منابع يهاتیمحدود علتبه سازمان

                                                            
1 . Process Decomposition Diagram 

 طرح ياجرا با امر نیا کهمتخصص و فقدان تفکر الزم است 

 شد خواهد برطرف يادیز حد تا مطلوب یسازمان يمعمار

 يزیربرنامه شامل بخش، سه در حاضر تیوضع .)1(

 8 و ارتباطات و اطالعات يورافن)، ي(راهبرد کیاستراتژ

 اطالعات، ،ي(کار يهاهیال از یسازمان يمعمار یفیک یژگیو

 . است دهش يمدلساز) يورافن ها،داده کاربردها،

 نمودار فرایندها، فهرست شامل يکار یۀال يمدلساز  

همراه به 2فرایند ۀنقش يو نمودارها 1يفرایند شکست

بخش  نیحاضر است. در ا تیدر وضع هامشخصات فرایند

و گردش کار فرایند در  ییهر حوزه شناسا يکار يهافرایند

طور که در رسم شد. همان يفرایند ۀقالب نمودار نقش

 یمعاونت اصل 3در  ندایفر 51 دیکنیمشاهده م ریجدول ز

ادارة کل ورزش و جوانان (معاونت امور ورزش، معاونت 

) یبانیمنابع و پشت ۀو معاونت توسع فرهنگی و امور جوانان

 .شد داده صیتشخ

 و اطالعات يفناور ياستراتژ نیتدو ۀدر مرحل   

 مصاحبه جلسات يبرگزار ضمن کل، ادارة ارتباطات

 فهرست کل، ادارة یتیریمد و یمعاونت مختلف يهابارده

 در که شد مشخص یارتباط و یاطالعات يازهاین از یکامل

 يمدلساز. است شده ارائه اطالعات هیال يسازمدل قسمت

 ۀشناسنام و یاطالعات يازهاین فهرست شامل اطالعات یۀال

 هادهدا هیال در هاتیموجود فهرست. است یاطالعات يازهاین

 .)1( دش ارائه

 وضع يمعمار يبعد قسمت يکاربرد يهابرنامه یۀال   

قسمت  نیا در. است داده اختصاص خود به را موجود

 هاستمیس روابط نمودار و يکاربرد يهاستمسی مشخصات

 شناسنامه، شامل ستمیس هر مشخصات. اندشده فیتوص

 ها،داده یۀال در. است آن يمعمار نمودار و یطیمح نمودار

 ها،تیموجود ارتباط نمودار سازمان، يهاتیموجود فهرست

 فیبه توص رساختیز یۀدر گزارش ال .است شده ارائه

2 .  Process Chart 
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پرداخته  یعموم يهاسیو سرو یرساختیز يهاسیسرو

مشخصات  ،یرساختیز يهاسیشده است. در قسمت سرو

 کیموجود به تفک يچاپگرها و اسکنرها ها،انهیرا

عامل،  يهاستمیاند. سگانه مشخص شدهسه يهامعاونت

موجود و  تیمربوط که در وضع زاتیانواع شبکه و تجه

 اند.شده فیبخش توص نیاند، در احاضر مورد استفاده

داده  يهاسیو سرو یتیامن يهاستمیس تیوضع نیهمچن

 گاهیپا تیریمد سی) و سرویجهان ،ی(مل نترنتیا سیو سرو

از  یابیارز نیاند. اقسمت مورد توجه قرار گرفته نیداده در ا

و  فتانجام گر يمعمار یابیوضع موجود با کمک مدل ارز

 .)1(جدول نشان داده شده است ریدر جداول ز یابیارز جینتا

 
 جوانان مازندرانهاي ارزیابی (معیار سنجش) معماري سازمانی ادارة کل ورزش و ها در مورد گویه. دیدگاه آزمودنی1جدول 

هاي ویژگی
ف کیفی

دی
ر

 

 ارزیابی معماري سازمانی ۀهاي) پرسشنامسؤاالت (گویه
وضعیت موجود 

 (درصد)
وضعیت مطلوب 

 (درصد)

هم
یی

ستا
را

 

 100 8/66 هاي کامپیوتريمیزان پوشش اهداف سازمان توسط سیستم 1
 100 8/67 هاي کامپیوتري توسط اهداف سازمانمیزان پوشش سیستم 2
 100 00/69 هاي کامپیوتريمیزان پوشش وظایف توسط سیستم 3

هم
گرا

 یی

 100 8/68 میزان پوشش وظایف توسط فرایندها 4
 100 6/69 هاي کامپیوتري توسط وظایفمیزان پوشش سیستم 5
 100 8/70 توسط فرایندها هایتمیزان پوشش موجود 6
 100 8/68 کامپیوتري هايها توسط سیستممیزان پوشش موجودیت 7

گی
رچ

کپا
ی

 

 کمتر 3 درصد تعداد سکوهاي متفاوت در معماري 8
 کمتر (نصف) 00/50 هاي عامل گوناگون در معماريتعداد سیستم 9
 بیشتر 14/40 هایستمهاي کامپیوتري مستقل از یک سیستم عامل خاص به کل سدرصد سیستم 10
 1 3 متفاوت نگهداري داده در معماري هايیطدرصد تعداد مح 11
داده با قابلیت تبادل (استاندارد) به کل  ةهاي ذخیرنسبت تعداد محیط 12

 هامحیط
- 1 

 % 75بیش از  2/62 هاي کامپیوتريسیستم هايیتنرمال موجود ۀدرصد میانگین درج 13
 100 00/38 خودکار) به تعداد کلپذیري (دستی یا هاي کامپیوتري با قابلیت تعاملنسبت سیستم 14

 100  20 هایستمگرا به تعداد کل سهاي کامپیوتري با معماري سرویسنسبت سیستم 15

گه
ن

 يدار
عه

وس
و ت

 

 وجود مکانیزم - سازي میزان وجود سرویس یکپارچه 16

هر هاي کامپیوتري در قانون تعداد تقسیم سیستمة کنندهاي رعایتدرصد تعداد سیستم 17
 9سطح کمتر از 

 وجود مکانیزم 00/56

 100 28/60 هاي کامپیوتريدرصد میانگین میزان همبستگی داخلی سیستم 18
 کمتر 14/57 هاي کامپیوتريدرصد میانگین میزان اتصال بیرونی بین سیستم 19
 بیشتر 6/46  ییرپذیرکننده از معمارهاي تغهاي استفادهدرصد سیستم 20
 کمتر 42/60 ها هاي در نمودار روابط موجودیتدرصد میانگین نسبت تعداد روابط به موجودیت 21
 بیشتر 8/69 آوري تحت وب ها با قابلیت استفاده از فندرصد سیستم 22
 کمتر 2/70 هاي کامپیوتري مرتبط با یک فراینددرصد میانگین تعداد سیستم 23
 بیشتر 2/65 کند.فرایند آنها را ایجاد، تغییر و یا حذف می هایی که فقط یکدرصد موجودیت 24

یی
ارا

ک
 

 کمتر 4/66 هاي مرتبط با یک موجودیت درصد متوسط تعداد سیستم 25
 بیشتر 00/51 کند.ی که فقط یک سیستم آنها را ایجاد، تغییر و یا حذف مییهادرصد موجودیت 26
 کمتر 00/58 مرتبط با یک سیستم کامپیوتري هاي کامپیوتريدرصد متوسط تعداد سیستم 27
 کمتر 00/59 درصد متوسط تعداد فرایندها در یک سیستم کامپیوتري 28
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هاي ارزیابی (معیار سنجش) معماري سازمانی ادارة کل ورزش و جوانان ها در مورد گویه. دیدگاه آزمودنی1جدول ادامۀ 
 مازندران

هاي ویژگی
ف کیفی

دی
ر

 

 ارزیابی معماري سازمانی ۀهاي) پرسشنام(گویهسؤاالت 
وضعیت موجود 

 (درصد)
وضعیت مطلوب 

 (درصد)

 کارایی

 کمتر 14/45 درصد فرایندها با اتالف وقت در عملیات  29
 کمتر 00/45 درصد فرایندهاي داراي کارهاي تکراري  30
 کمتر 98/60 که اختصاص منابع در مواقع غیرضروري دارند. هاییدرصد فرایند 31

ت
منی

ا
 

 بیشتر 8/77 هاي عامل با مکانیزم تصدیق هویت درصد سیستم 32
 وجود 00/77 میزان وجود مکانیزم تصدیق هویت در شبکه 33
 وجود - اعتبار در شبکه  ییدمیزان وجود مکانیزم تأ 34
 بیشتر 8/73 هاي پایگاه داده با وجود مکانیزم تصدیق هویت درصد سیستم 35
 بیشتر - اعتبار  ییدهاي پایگاه داده با وجود مکانیزم تأدرصد سیستم 36
 وجود 28/80 یابی میزان وجود ابزارهاي ویروس 37
 وجود 42/81 میزان وجود ابزارهاي دیواره آتش در کامپیوترها 38
 وجود 00/61 میزان وجود ابزارهاي ثبت وقایع شبکه  39
 وجود - میزان وجود ابزارهاي کشف نفوذ و مهاجم یاب  40
 وجود 84/63 میزان وجود مکانیزم هاي جلوگیري از استراق سمع  41
 بیشتر 4/79 هاي کامپیوتري داراي مکانیزم تصدیق هویت درصد سیستم 42
 بیشتر 14/82 اعتبار  ییدهاي کامپیوتري داراي مکانیزم تأدرصد سیستم 43
 بیشتر 56/71 ها ورودي ةهاي کامپیوتري داراي کنترل محدوددرصد سیستم 44
 وجود - دیجیتال) يوجود مکانیزم امنیتی در تبادالت اطالعات (رمزگذاري، کدگذاري، امضا 45

ت 
بلی

قا
ان

مین
اط

 
 

 بیشتر 00/49 هاي کامپیوتري داراي مکانیزم تحمل خطا درصد سیستم 46
 بیشتر 8/56 هاي کامپیوتري داراي مکانیزم بازگشت از خطا درصد سیستم 47

ت
بلی

قا
 

ده
تفا

اس
 

 کمتر 00/58 میزان زمان اجرا  48
 کمتر 2/70 میزان هزینه اجرا  49
 بیشتر 6/67 کارفرمائی  هايیتمطابقت با قابل 50
 بیشتر 4/59 مطابقت با تکنولوژي موجود در بازار  51

 
 نتایج ارزیابی (معیار سنجش) کیفی معماري سازمانی ادارة کل ورزش و جوانان مازندران. 2دول ج

هاي ویژگی
ف کیفی

دی
ر

 

ارزیابی معماري  ۀهاي) پرسشنامسؤاالت (گویه
 سازمانی

 روش 
 گیري اندازه

وضعیت 
 موجود

وضعیت 
 مطلوب 

 هم
یی

ستا
را

 

هاي میزان پوشش اهداف سازمان توسط سیستم 1
 کامپیوتري

طبق ماتریس تقابلی اهداف و 
 100 8/66 هاي کامپیوتري اطالعاتیسیستم

هاي کامپیوتري (اطالعاتی) توسط میزان پوشش سیستم 2
 اهداف سازمان

طبق ماتریس تقابلی اهداف و 
 100 8/67 هاي کامپیوتري (اطالعاتی)سیستم

هاي کامپیوتري میزان پوشش وظایف توسط سیستم 3
 (اطالعاتی)

ماتریس تقابلی اهداف و طبق 
 100 00/69 هاي کامپیوتري (اطالعاتی)سیستم

 هم
ی

رای
گ

 

 100 8/68 یندهااطبق ماتریس تقابلی وظایف و فر میزان پوشش وظایف توسط فرایندها 4

هاي کامپیوتري (اطالعاتی) میزان پوشش سیستم 5
 توسط وظایف

هاي طبق ماتریس تقابلی وظایف و سیستم
 100 6/69 (اطالعاتی)کامپیوتري 

 100 8/70 یندهااها و فرطبق ماتریس تقابلی موجودیت ها توسط فرایندهامیزان پوشش موجودیت 6

هاي ها توسط سیستممیزان پوشش موجودیت 7
 کامپیوتري

ها و طبق ماتریس تقابلی موجودیت
 100 8/68 هاي کامپیوتري (اطالعاتی)سیستم
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 ارزیابی (معیار سنجش) کیفی معماري سازمانی ادارة کل ورزش و جوانان مازندران. نتایج 2دول جادامۀ 

هاي ویژگی
ف کیفی

دی
ر

 

 روش  ارزیابی معماري سازمانی ۀهاي) پرسشنامسؤاالت (گویه
 گیري اندازه

وضعی
ت 

 موجود

وضعیت 
 مطلوب 

گی
رچ

کپا
 ی

تعداد ۀمحاسب تعداد سکوهاي متفاوت در معماري 8  کمتر 3 
 00/50 تعداد ۀمحاسب هاي عامل گوناگون در معماريسیستمدرصد  9

 کمتر (نصف)

هاي کامپیوتري (اطالعاتی) مستقل از یک درصد سیستم 10
 بیشتر 14/40 تعداد ۀمحاسب هایستمسیستم عامل خاص به کل س

 1 3 تعداد ۀمحاسب متفاوت نگهداري داده در معماري هايیطدرصد تعداد مح 11
هاي ذخیره داده با قابلیت تبادل (استاندارد) به کل تعداد محیطنسبت  12

 هامحیط
 1 - تعداد ۀمحاسب

هاي هاي سیستمنرمال موجودیت ۀدرصد میانگین درج 13
 کامپیوتري (اطالعاتی)

 یانگیندرصد م ۀمحاسب
 سطح نرمال بودن 

 75بیش از  2/62
% 

پذیري (دستی یا تعاملهاي کامپیوتري با قابلیت نسبت سیستم 14
 خودکار) به تعداد کل

 100 00/38 تعداد یا در صد ۀمحاسب

گرا به  هاي کامپیوتري با معماري سرویسدرصد نسبت سیستم 15
 هایستمتعداد کل س

 100  20 تعداد ۀمحاسب

گه
ن

 يدار
عه

وس
و ت

 

 مکانیزموجود  - دهندة وجود مکانیزمنشان سازي میزان وجود سرویس یکپارچه 16
هاي کننده قانون تعداد تقسیم سیستم یتهاي رعادرصد تعداد سیستم 17

 9کامپیوتري (اطالعاتی) در هر سطح کمتر از 
 وجود مکانیزم 00/56 تعداد ۀمحاسب

درصد میانگین همبستگی  هاي کامپیوتري (اطالعاتی) درصد میانگین میزان همبستگی داخلی سیستم 18
 هاداخلی سیستم

28/60 100 

هاي کامپیوتري درصد میانگین میزان اتصال بیرونی بین سیستم 19
 (اطالعاتی) 

درصد میانگین اتصال بیرونی 
 هاسیستم

 کمتر 14/57

 بیشتر 6/46 محاسبه درصد تعداد کننده از معمارهاي تغییرپذیر هاي استفادهدرصد سیستم 20
هاي در نمودار روابط درصد میانگین نسبت تعداد روابط به موجودیت 21

 ها موجودیت
طبق نمودار روابط 

 هاموجودیت
 کمتر 42/60

 بیشتر 8/69 محاسبه درصد تعداد وري تحت وب اها با قابلیت استفاده از فندرصد سیستم 22
 کمتر 2/70 هاي تقابلیطبق ماتریس با یک فرایند هاي کامپیوتري (اطالعاتی) مرتبطدرصد میانگین تعداد سیستم 23
 بیشتر 2/65 هاي تقابلیطبق ماتریس کند.هایی که فقط یک فرایند آنها را ایجاد، تغییر و یا حذف میدرصد موجودیت 24

 
 کمتر 4/66 هاي تقابلیطبق ماتریس هاي مرتبط با یک موجودیت درصد متوسط تعداد سیستم 25
 بیشتر 00/51 هاي تقابلیطبق ماتریس کند.که فقط یک سیستم آنها را ایجاد، تغییر و یا حذف می هایییتموجودرصد د 26
هاي کامپیوتري مرتبط با یک سیستم درصد متوسط تعداد سیستم 27

 کامپیوتري (اطالعاتی)
 کمتر 00/58 هاي تقابلیطبق ماتریس

 کمتر 00/59 هاي تقابلیطبق ماتریس سیستم کامپیوتريدرصد متوسط تعداد فرایندها در یک  28

یی
ارا

ک
 

 کمتر 14/45 طبق شرح فرایندها درصد فرایندها با اتالف وقت در عملیات  29
 کمتر 00/45 طبق شرح فرایندها درصد فرایندهاي داراي کارهاي تکراري  30
 کمتر 98/60 طبق شرح فرایندها که اختصاص منابع در مواقع غیرضروري دارند. هاییرصد فرایندد 31

ت
منی

ا
 

 بیشتر 8/77 هاي عاملبررسی سیستم هاي عامل با مکانیزم تصدیق هویت درصد سیستم 32
 وجود 00/77 دهندة وجود مکانیزمنشان میزان وجود مکانیزم تصدیق هویت در شبکه 33
 وجود - مکانیزمدهندة وجود نشان اعتبار در شبکه  ییدمیزان وجود مکانیزم تأ 34
 بیشتر 8/73 هاي پایگاه دادهبررسی سیستم هاي پایگاه داده با وجود مکانیزم تصدیق هویت درصد سیستم 35
 بیشتر - هاي پایگاه دادهبررسی سیستم اعتبار  ییدهاي پایگاه داده با وجود مکانیزم تأدرصد سیستم 36
 وجود 28/80 دهندة وجود مکانیزمنشان یابی میزان وجود ابزارهاي ویروس 37
 وجود 42/81 دهندة وجود مکانیزمنشان آتش در کامپیوترها ةمیزان وجود ابزارهاي دیوار 38
 وجود 00/61 دهندة وجود مکانیزمنشان میزان وجود ابزارهاي ثبت وقایع شبکه  39
 وجود - وجود مکانیزمدهندة نشان میزان وجود ابزارهاي کشف نفوذ و مهاجم یاب  40
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 . نتایج ارزیابی (معیار سنجش) کیفی معماري سازمانی ادارة کل ورزش و جوانان مازندران2دول جادامۀ 

هاي ویژگی
ف کیفی

دی
ر

 

 روش  ارزیابی معماري سازمانی ۀهاي) پرسشنامسؤاالت (گویه
 گیري اندازه

وضعی
ت 

 موجود

وضعیت 
 مطلوب 

ت
منی

ا
 

 وجود 84/63 دهندة وجود مکانیزمنشان هاي جلوگیري از استراق سمع میزان وجود مکانیزم 41
هاي کامپیوتري (اطالعاتی) داراي مکانیزم تصدیق درصد سیستم 42

 هویت 
هاي داراي شمارش سیستم

 مکانیزم
 بیشتر 4/79

 ییدهاي کامپیوتري (اطالعاتی) داراي مکانیزم تأدرصد سیستم 43
 اعتبار 

داراي هاي شمارش سیستم
 مکانیزم

 بیشتر 14/82

 ةکامپیوتري (اطالعاتی) داراي کنترل محدودهايدرصد سیستم 44
 ها ورودي

هاي داراي شمارش سیستم
 مکانیزم

 بیشتر 56/71

وجود مکانیزم امنیتی در تبادالت اطالعات (رمزگذاري،  45
 دیجیتال) يکدگذاري، امضا

 وجود - وجود مکانیزم ةدهندنشان

ت 
بلی

قا
ان

مین
اط

 

 هاي کامپیوتري داراي مکانیزم تحمل خطا درصد سیستم 46
 

هاي داراي شمارش سیستم
 مکانیزم

 بیشتر 00/49

 بیشتر 8/56 وجود مکانیزم ةدهندنشان هاي کامپیوتري داراي مکانیزم بازگشت از خطا درصد سیستم 47

ت 
بلی

قا
ده

تفا
اس

 

 کمتر 00/58 برآورد کل زمان ۀمحاسب میزان زمان اجرا  48
 کمتر 2/70 برآورد کل زمان ۀمحاسب اجرا  ۀمیزان هزین 49
انجام  ةدهندنشان ی یکارفرما هايیتمطابقت با قابل 50

 هاي الزمکنترل
 بیشتر 6/67

 

نسبت به  2ول دج يارهایتک معتک ۀپس از محاسب

 جهت طبق ارها،یمع يبراشده محاسبه ریدن مقادکرهمسو 

 در همسوشده ریمقاد جینتا. )1( دش اقدام اریمع یارزش

 ریبا توجه به مقاد نشان داده شده است. 1 نمودار

 مشخص(موجود)  حاضر وضع یارهايمع يبراشده محاسبه

 مقدار يدارا هایژگیو شتریب در تیوضع نیا که شودیم

 يدیجد مدل لیدل نیهم به. ابدی بهبود یدبا و بود یمتوسط

 ورزش کل ادارة اطالعات يورافن يهاستمیس تیریمد يبرا

 ).1(شکل  دشویم ارائه ادامه در و یطراح مازندران جوانان و

 

 
 هاي کیفی معماري موجود ادارة کل ورزش و جوانان مازندران. نتایج ارزیابی ویژگی1 شکل

63 62
52 56

50 52 48 50

درصد میانگین   
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 ادارة يمعمار يهاسیسرو يشنهادیپ يب) الگو

 مازندران جوانان و ورزش کل

 یسازمان يمعمار يهاها و روشاز آنجا که مدل   

 ،هستند يشنهادیو پ یفیتوص شترینبوده بلکه ب يزیتجو

حاکم بر هر سازمان و  یبوم طیبراساس ساختار و شرا

 اریروش بس نیا یريکارگبه ةدر نحو زیها نپروژه يهامیت

الزم و  يهاسیسرو نییتع يمؤثرند. در پژوهش حاضر برا

از مدل  يمدل معمار رساختیز یۀال ياجزا نییتع يبرا زین

هر سازمان،  يبرا یمدل مرجع فن .دشاستفاده  یمرجع فن

اطالعات مورد  يورافن يهاسیسرو ياست که اجزا یمدل

اجزا را با هم مشخص  نیارتباط ا زیآن سازمان و ن ازین

ادارة کل  ازیمورد ن يهاسیها سرومدل. با توجه به کندیم

 يهاسیبخش سرو 7ورزش و جوانان استان مازندران به 

 ه،یپا يهاسیمشترك، سرو يهاسیسرو ،یرساختیز

 يهاسیسرو ،يکاربر يهاواسط ،يکاربرد يهاسامانه

 ینواح نیاز ا کی هر. دش میو استانداردها تقس یتیامن

سازمان هستند.  ازیمورد ن يهاسیاز سرو یبخش ةدربردارند

 داده شینما 2در شکل  ازیمورد ن يهاسیسرو یکل يالگو

 :ازاند عبارت مدل نیا عناصر. است شده

کاربران درون سازمان و کاربران : يکاربر يهااسط.و1

با سازمان  يکاربر يهاخارج از سازمان با استفاده از واسط

 توانندیم يکاربر يهاواسط نیارتباط هستند. تمام ا در

 يپورتال مرکز ریدرگاه سازمان (نظ قیطور متمرکز از طربه

از  کیدر دسترس باشند. هر  وزارتخانه ورزش و جوانان)

 نیارتباط ب يآن برقرار فهیاست که وظ یسیعناصر سرو نیا

 تیچند موجود ای کیسازمان با  IT يمعمار ياز اجزا یکی

ممکن است به شکل  هاسیسرو نیاز ا کیاست. هر  یخارج

از هر  یبیترک ای يافزارواسط نرم ای يافزارسخت واسط کی

 ياند از: درگاه مرکزها عبارتواسط نیشود. ا يسازادهیدو پ

ادارة کل ورزش و جوانان مازندران، شبکه پژوهش، شبکه 

 ۀشبک ،یعموم روابط ۀشبک ،يزیرآمار و اطالعات و برنامه

ادارات ورزش و  ي)هایتسا(وب گاهوب پژوهش، و آموزش

 ،یسنج افکار و هایشنهادها، نظام پجوانان شهرستان

 ياحرفه یورزش يهاانجمن و هاتیأه ،يمجاز يهاتشکل

 .یکیالکترون اتینشر و ايیرحرفهغ و

سطح  يکاربرد يهاسامانه :يکاربرد يهاسامانه .2  

 است یاطالعات ةکنندیبانیهستند که پشت یدسترس يبعد

 سازمان خارج و داخل کاربران اریاخت در درگاه قیطر از که

 جامع ۀسامان: ازاند عبارت هاسامانه نیا. شودیمداده  قرار

 ۀسامان ،ییدانشجو امور جامع ۀسامان پژوهش، و آموزش

 و خدمات جامع ۀسامان جوانان، و یفرهنگ امور جامع

 ،ينوساز و یعمران يهاپروژه جامع ۀسامان ،یسازمان اتیعمل

 ارتباطات جامع ۀسامان و نظارت و يزیربرنامه جامع ۀسامان

 .)1ی (عموم روابط و

از دو قسمت از  هیپا يهاسیسرو: هیپا يهاسیسرو .3

و امور ورزش و جوانان  ییاجرا يهاسیدو قسمت سرو

 يهاسیشامل سرو ییاجرا يهاسیشده است. سرو لیتشک

ادارة کل ورزش و جوانان مازندران،  یمنابع سازمان تیریمد

است.  یاماکن ورزش يو نوساز یبانیتوسعه و پشت تیریمد

امور  تیریشامل مد زیامور ورزش و جوانان ن يهاسیسرو

 ايیرحرفهو غ ياورزش حرفه ۀشبک تیریجهت مد یورزش

و  یامور فرهنگ تیریو مد یورزش يهاتیأورزشکاران و ه

 ).21( اوقات فراغت جوانان است تیریجوانان جهت مد

 توسط يکاربرد يهاستمیس :مشترك يهاسیسرو .4

 شامل که شوندیم یبانیپشت مشترك يهاسیسرو

 اتیعمل و اطالعات تیریمد يبرا ترنییپا سطح يافزارهانرم

  ریز از یبخش واقع در زین هاسیسرو نیا. است یسازمان

 لیدلبه اما روند،یم شماربه سازمان اطالعات يورافن ساخت

 آنها انتخاب نکهیا لیدلبه زین و آنها يافزارنرمعمدتاً  تیماه

 دارد، یبستگ سازمان در اطالعات يورافن يمعمار نوع به

 هاسیسرو نیا. اندشده يبنددسته ياجداگانه ةحوز در

) ، DBMS( داده گاهیپا تیریمد افزارنرم: ازاند عبارت
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-E( یکیالکترون يها) ، فرمCMS( محتوا تیریافزار مدنرم

Forms( یکیالکترون يهاامی)، پEmail & messages ،(

 يمجاز يهاو شبکه )E-Commerce( یکیتجارت الکترون

 . )Social Media Network( )1( یاجتماع رسانامیپ

 يهاسیسرو هیناح :یرساختیز يهاسیسرو .5

 ياست که وجود آنها برا ییهاسیمرکب از سرو یرساختیز

 ریسا یۀاست و پا يدر سازمان ضرور هاسیسرو ریسا ۀارائ

ها و از داده یبانیپشت ي. براندیآیشمار مبه هاسیسرو

مانند شبکه،  یرساختیز يهاسیاطالعات، سرو

داده، در  يسازرهیذخ يعامل و ابزارها ستمیس يهاسیسرو

 1ITILبا توجه به آنکه  شود،میسطح استفاده  ترینیینپا

اطالعات است،  يورافن تیریمد يچارچوب راهنما برا کی

 يورافن يهارساختیز توانندیآن م یريکارگبا به رانیمد

 .ندکن يسازنهیو به تیریاطالعات را در سازمان خود مد

ITIL خدمات سطح از تا دهدیم را امکان نیا رانیبه مد 

 بتوانند و نموده حاصل نانیاطم سازمان در شدهارائه

 شیپ از ۀبرنام کی طبق بر را ازین مورد يهارساختیز

 .)2(شکل  ندکن هیته شدهیینتع

 

 
هاي معماري ادارة کل ورزش و جوانان استان مازندران. الگوي کلی سرویس2شکل   

                                                            
1 . Information Technology Infrastructure Library 
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جهت  تیامن يهاسیسرو :تیامن يهاسیسرو .6

کاربران و  ییکل اطالعات سازمان، شناسا تیامن تیریمد

از  یحضور داشته باشند. برخ دیدر تمام سطوح با یدسترس

اند ارائه کنند، عبارت دیبا یتیامن يهاسیکه سرو یخدمات

 يهاستمیس يبرا تیهو قیتصد يهازمیاز: وجود مکان

 يهاستمیو س یارتباط ۀداده، شبک يهاگاهیعامل، پا

اعتبار در شبکه و  دییتأ زمیوجود مکان ،یاطالعات

آتش،  ةواریو د یابیروسیو يداده، ابزارها گاهیپا يهاستمیس

کشف نفوذ و  يشبکه، ابزارها عیثبت وقا يابزارها

از استراق سمع،  يریجلوگ يهازمیوجود مکان اب،یمهاجم

 ،يدر تبادالت اطالعات (رمزنگار یتیامن زمیوجود مکان

 .)1) (تالیجید يامضا ،يکدگذار

 یکپارچگی ،ياز سازگار نانیاطم يبرا استانداردها: .7

 سیسرو يهاحوزه ریکه در سا ها،سیسرو يداریو پا

 ياستاندارها از تیتبع گردد،ین ارائه مسازما يمعمار

 نیا ضرورت و تیاهم به توجه با. است يضرور مشخص

 در موجود ياستانداردها يسازیبوم و استفاده استانداردها،

 ITIL ۀکتابخان در موجود ياستانداردها و یفن مرجع

 ).12( دشویم هیتوص

 يشنهادیپ مدل یابیارز :شنهادشدهیپ مدل یابیج)ارز

 یدانشگاه تاداناس نخبگان يهمکار و یدلف روش کمک با

 استان جوانان و ورزش کل ادارة معاونان و رانیمد و

 از پرسشنامهو  فرمتوسط  در ادامه .فتگر انجام مازندران

 مدل، یفیک يهایژگیو مورد در را شانیا هاينظر ،نخبگان

 ۀ... طبق پرسشنام و ییهمگرا ،ییهمراستا يهاهیگو رینظ

 تا شدسته واخ آنها از کل، ادارة کارکنان نیدر ب شدهعیتوز

 5 کرتیل اسیمق قالب در مدل، يهایژگیو از هیگو هر به

 به توجه با سپس. دکنن مشخص را 5 تا 1 از يعدد یارزش

 پرسشنامه يهاهیگو مورد در کارکنان هاينظر اظهار جینتا

 نیانگیمو  شد انجام الزم اصالحات نخبگان، هاينظر و

 شانیا یآگاه به جداگانهصورت به نخبگان و کارکنان پاسخ

 يهادگاهید یدلف روش به پژوهش يبعد دور در و دیرس

 و نیتأم جهت پژوهش نیدر ا .شد حاصل خبرگان کینزد

 یهمبستگ بیضر از خبرگان انیم نظراتفاق زانیم نیتع

 برابر اول دور در کارکنان پاسخ استفاده شد. 1کندال

 راتییتغ زانیم. دش حاصل) 751/0( دوم دور در و) 783/0(

 شایان کاهش ای رشد دوم و اول يدورها در) 032/0(

 کینزد دگاهید دوم دور در یعنی ؛دهدینم نشان را یتوجه

 نیانگیم که. شد حاصل کارکنان با خبرگان توافق مورد و

 دهشگزارش  3ها در دور اول و دوم در جدول خپاس نیا

که  شودیآمده مشخص مدستبه هاي. با توجه به نظراست

 قبول مورد و بوده مناسب يادیشده تا حدود زمدل ارائه

. ستا یسازمان يمعمار یرانیا خبرگان و متخصصان

 ،یکپارچگی کنترل توان يشنهادیپ مدل معتقدند خبرگان

 کاهش یلدلبه و دارد را تیو امن ییهمگرا ،ییهمراستا

 داشته استفاده تیقابل تواندیم رانینظر مدجلب و نهیهز

 ينگهدار تیقابل ،ییکارا در خصوص شانیا هاينظر. باشد

 عدم اما مثبت دید نشانگر نان،یاطم تیقابل و توسعه و

 در که بود آن از یحاک هانظر شتریاست. ب یقطع قضاوت

 ح،یصح راتییتغ تیریمد و مدل حیصح سازيیادهپ صورت

 ).3(جدول  کرد یابیارز توانیم بهتر را یژگیو سه نیا

 

  

                                                            
1. Kendall’s Coefficient of Concordance(w) 
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 یهاي کارکنان (دور اول) و خبرگان (دور دوم) نظرسنجپاسخ ۀمقایس. 3جدول 

 هامؤلفه
 میانگین پاسخ خبرگان میانگین پاسخ کارکنان

 (دور دوم)  (دور اول)  

 372/3 197/3 ییاستاهم
 956/2 078/3 ییهمگرا

 925/2 658/2 یکپارچگی
 822/2 822/2 قابلیت نگهداري و توسعه

 516/2 516/2 ییکارا
 529/2 637/2 امنیت

 41/2 406/2 قابلیت اطمینان
 78/2 55/2 قابلیت استفاده

 
 گیريیجهبحث و نت

 کامل توصیف براي است سازمانی روشی معماري

 با است قادر که سازمان یک مختلف هايیهال و هاجنبه

 شدهشناخته و استاندارد هایییکتکن و هامدل از استفاده

 دکن مطلوب سازمان موجود یا وضع توصیف وضع به اقدام

 سازمانی است که ساختار ۀ. معماري سازمانی یک نقش)4(

 الزم هاييمأموریت و اطالعات موردنیاز سازمان و فناور

 تشریح کرده، فرایند گذار براي براي پشتیبانی از آنها را

 جه به. با تو)9( کندرا تعریف می هاياین فناور سازيیادهپ

 ورزش و جوانان داراي ابعاد و ةواحدهاي ادار ینکها

 ساختارهاي پیچیده و از نظر فیزیکی توزیع شده هستند،

 از طرفی لزوم به داشتن یک معماري مناسب ضروري است.

 یک مدل مناسب، شناخت وضعیت ۀارائ ۀاولی نیازیشپ

 هرچه بهتر مدیریت گیريیمدر تصم و موجود سازمان است

 فناوري اطالعات ادارات ورزش و جوانان استان هايیستمس

 دن نقاطکرمازندران، تأثیر خواهد داشت و در مشخص 

 ضعف و قوت شرایط فعلی ادارات ورزش و جوانان استان

 يادوره یريکارگ. با بهکندیمازندران کمک بسیاري م

 نقاط ضعف و تواندیارزیابی معماري سازمانی، مدیران م

 معماري سازمانی خود را تقویت نموده و جهت ۀقوت برنام

 بعد از بررسی وضع موجود ادارةنماید.  یزيربهبود آن، برنامه

 ۀوسعورزش و جوانان استان مازندران نتایج نشان داد که ت

 مربوط به آن با توجه به هايیستمن و ساساختار سازم

 در طی زمان گسترش یافته و تغییر کرده آمدهیشنیازهاي پ

 طور مقطعی روي داده و به پیدایشست که بیشتر بها

 هماهنگی درنامنجر شده است. این  ايیرهجز هايیستمس

 معماري سازمانی وضع حاضر پیداست که هايیهبیشتر ال

 هگرفتانجام يهانگر در توسعهدیدگاهی کل نبودناشی از 

 عدم ۀاست. از دیگر نقاط ضعف وضعیت حاضر در زمین

 و ارتباطات در اطالعاتوري ااستفاده از فنگسترش مناسب 

 هايیتعلت محدودمختلف فعالیت سازمان به يهاعرصه

 . است الزممنابع مالی و انسانی متخصص و فقدان تفکر 

 شدهارزیابی وضع موجود، با توجه به مدل ارائههمچنین 

 ) صورت گرفته و1393در تحقیق احمدیان و همکاران (

 ،ییکیفی همراستا هايیژگیوضعیت جاري از لحاظ و

 و یی، یکپارچگی، قابلیت نگهداري و توسعه، کاراییهمگرا

 دهندة ضعف معماري. نتایج ارزیابی نشانشدامنیت بررسی 

 مذکور بود.  هايیژگیموجود در تمام و

 خود را پژوهش) 1391طور قدردان و همکاران (ینهم

 کتشر در سازمانی معماري موجود وضعیت بررسی هدف با

 الیۀ چهار پژوهش این دردادند.  انجام ایران نفت ملی

 براي فنّاوري و کاربردي يهابرنامه اطالعات، وکار،کسب
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 بررسی ایران، نفت ملی شرکت ازمانیس معماري شناخت

 نظر از داد، نشان پژوهش این آماري نتایج .شدند

 سایر با مقایسه در زیرساخت، یا فناوري الیۀ کارشناسان

 ). از طرفی رضائی و10( دارد بهتري وضعیت هایهال

 روشی ارائۀ«) در پژوهش خود با عنوان 1387همکاران (

 تدوین سازمانی، فرایند معماري برنامۀ تدوین براي

 مبناي را بر سازمانی برنامۀ معماري اساسی يهامؤلفه

 کند.یم و توصیف تعریف فدرال سازمانی معماري چارچوب

 سازمانی فدرال معماري چارچوب براي هاینک به توجه با

 شدهروش ارائه از بنابراین است نشده ارائه کاملی متدولوژي

 معماري چارچوب براي متدولوژي یک عنوانبهتوان یم

 .)5استفاده کرد ( سازمانی فدرال

 موجود، نقایص مدل معماري یلدلبهدر پژوهش حاضر 

 انادارات ورزش و جوانان است گرايیسمدل معماري سرو

 ذکر است کهشایان مازندران در وضع مطلوب طراحی شد. 

 نادارات ورزش و جوانان استا هايیسصرفاً الگوي سرو

 والتسایر محص ۀمازندران در این تحقیق ارائه شده و از ارائ

 ، الیهکاريیهال يسازمعماري سازمانی، از قبیل مدل

 بطوالنی شدن مطل یلدله بهاطالعات، الیه داده و غیر

 ییندر پژوهش حاضر براي تع نظر شده است.صرف

 تزیرساخ الیهو نیز براي تعیین اجزاي  الزم يهاسیسرو

 در مدلشد. مدل معماري از مدل مرجع فنی استفاده 

 دن تمام نقاطکرمعماري پیشنهادشده، سعی بر برطرف 

 یلدلبه گرایییسضعف وضعیت جاري و استفاده از سرو

شده ق مدل ارائهمطابفرد آن شده است. مزایاي منحصربه

ا در امنیتی و استاندارده يهاسیسروکه  دشویممالحظه 

زیرساختی، مشترك، پایه و  يهاسیسروتمامی سطوح 

 کاربري بایستی فعال باشند.

 روز همچون وب معنایی، هاييلزوم استفاده از فناور

 فناوري هوش مصنوعی جهتآگاه به زمینه و  هايیستمس

 افزایش هوش سازمانی و تبدیل سازمان به یک سازمان

  امري ضروري است هایسیادگیرنده در طراحی این سرو

 آینده و يهاموضوعی براي پژوهش تواندیکه م)، 11(

تأکید مدل  بررسی جزئیات مدل کلی ارائه شده باشد.

ستفاده اطالعاتی با ا هايیستمپیشنهادي بر یکپارچگی س

به مدیریت  توانیم ست و از دیگر مزایاي آنهایساز سرو

استان مازندران،  بهتر تغییرات در ادارات ورزش و جوانان

، تسهیل یرسانخدمات سازمانی، بهبود يورافزایش بهره

افزایش میزان  منابع، ییجوروابط سازمانی، صرفه

میزان افزایش  اطالعاتی، هايیستمدر بین س یريپذتعامل

اطالعات و غیره  یکپارچگی اطالعات، افزایش سطح امنیت

ارزیابی مدل پیشنهادي براي وضعیت مطلوب با  اشاره کرد.

از روش دلفی صورت گرفت و از خبرگان دعوت شد  استفاده

گروه مشارکت کنند. خبرگان معتقدند مدل  که در

و  یی، همگراییتوان کنترل یکپارچگی، همراستا پیشنهادي

که مدل گفت توانیم قیتحق جیدارد. با توجه به نتا ت راامنی

دلیل کاهش و به مناسب بوده يادیتا حدود ز شدهارائه

تواند قابل استفاده باشد. یمو جلب نظر مدیران  هزینه، زمان

 پژوهش هايگیري از یافتهیجهنتاکنون پس از بررسی و 

 سهاي خود پمشاهدات و یافته براساسحاضر، پژوهشگر 

 از اتمام فرایند بررسی وضع موجود و ارائۀ الگوي مطلوب

 دهد: یممواردي چند را به شرح ذیل ارائه 

 هاي اطالعاتییستمسبازنگري و تدوین استراتژي . 1

 یزيربرنامه امکانو جوانان استان مازندران و  ادارة ورزش

 بیشتر؛ ارتقاي و رشد براي

 مدیریت با اگریسوسر ريمعما سازيیکپارچه. 2

 ؛وکارکسب يفرایندها

 تالش براي بررسی کمی مدل پیشنهادي و ارزیابی. 3

 ي کمی؛هاشاخصه براساسمجدد مدل پیشنهادي 

 گرا با سایرمدي معماري سرویسامیزان کار ۀمقایس. 4

سازي پیاده ها (چندالیه، مبتنی بر وب و ...) از طریقمعماري

 .کدام ی از هریهانمونه
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Abstract 
  The aim of this study was to investigate the enterprise architecture (EA) of the status quo at 
the Sports and Youth General Directorate (SYGD) of Mazandaran Province in order 
to design a model of the desirable situation. The research method was applied in terms of 
objectives and descriptive-survey based on quantitative and qualitative analysis using 
documentary and Delphi methods. The statistical population of this study consisted of all 
managers and the sample size was 140 persons using Morgan table.  Data were collected 
with a researcher-made questionnaire and Cronbach's alpha coefficient of reliability was 
0.88. To analyze the data, Delphi document analysis methods done with a comparative and 
deductive approach using SPSS software. The results show that the status quo is moderate 
in most of the qualitative features (alignment, convergence, integrity, Maintenance and 
Development, Efficiency, and Security) requires improvements. Therefore, a new service-
based model was designed to draw the future status, which was evaluated using the Delphi 
method. Taking the overall results of this research together, it can be concluded that the 
proposed model is appropriate to a great extent and acceptable to Iranian architects and 
specialists. 
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Alignment, convergence, enterprise architecture, security, sports and Youth General 
Directorate.  
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