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 چکیده

معماری سااازمانی یکی از رویکردهای مجا ب با چیدیدگی اسااعم معمارها باید در معماری هر ساایسااتمی از  مزب ی  سااازما    

سازما  با و جد ذینفعا  گجناگج  کب دارای دیدگاه      مدل ستا  صیف کندم در این را ستخراج و تج  ها و عالئقها، اهداف، نگرانیهایی را ا

ضاد  گجناگج  و ستند  گاه مت شجار و چرچالش کرده   ، تعریف این مدله سازمانی د  خجاهیم بادر این مطالعب میاندم ها را برای معمارا  

سی   معرفی یکی از روش شی   ،تحقیق در عمزیات نرمهای شنا سایی ذینفعا  گجناگج     را رو شنا سیم دو  برای  دل از مو همدنین تر

شش مدی سازما     گانۀ معماریهای  سئزب با    روش ، تحقیق در عمزیات نرمم طبق مبانی نظریبکارگیریمسازی  ساختاردهی بب م های 

سئزب بب کم  ذینفعا ،   ضایع     هعهدف یادگیری و تعریف م ستیابی بب  جابی ر های سی شنا یکی از روشم شجد تعریف میبخش د

اسع کب قابزیع طراحی هر نجع سیستم از  مزب ی  سازما  را براساس       (SSMشناسی سیستمی نرم )    روشتحقیق در عمزیات نرم، 

ز اینرو ابتدا با ابخشی بب محیط چیدیده و آشفتب، شناسایی ذینفعا  گجناگج  و در نهایع ترسیم سیستم/ سازما  مطزجب را داردم         نظم

ستاندارد برنامب    ستفاده از سجاالت ا ستفاده از تکنی    ریزی تعامزی سیستم مجرد تحزیل قرار گرفع  ا ای یف ریشب های تعارو سپس با ا

ستم با تج ب بب و جد ذینفعا  گجناگج  تدوین     های مفهجمی دو مدل از مدل، و مدلCATWOEمبتنی بر  سی سازمانی/  های معماری 

 شدم
 

 مات کزیدیکز

های ، مدلCATWOEشناسی سیستمی نرم، تکنی  روش ،شناسایی ذینفعا ، های معماریها/ مدلدیدگاه ،سازما سازی معماری

ممفهجمی، سیستم مجالت عزمی

 

 

 مقدمب-1
وجود آمدکه با استفاده از قوانین و  ای بههای پیچیدهپاسخ به مسئله  معماری در 

واژۀ معماری برای سازمان . [27] های از پیش تعیین شده قابل حل نبودندرویه
صول    ست. ا سازمان با    نیز پرکاربرد ا سازمانی رویکردی برای موفقیت  معماری 

شااود. محسااوم میتوجه به پویایی محیطی برای واحد اجرایی هر سااازمان 
سازماندهی فرآ  معماری  های یندهای کسب و کار و زیرساخت  سازمانی، منطق 

سازی و استاندارسازی الزامات فناوری اطالعات است که بازتام دهندۀ یکپارچه
شرکت   سازمانی ارائه دهندۀ دی   مدل عملیات  ست. معماری  گاه بلند مدتی از دا

ستم   سی شرکت ا ها و فناوریفرآیندها،  های فردی که پروژهست به طوری های 
ها شااوند و نه برطرک کنندۀ نیازهای آنی بتوانند منجر به ساااخت شااایسااتگی

[29]. 

صول و کار یک معمار   ستم      اما مح سی سخ این    سازمان/  ست؟ که پا چی
صول عینی قابل تحویل از طرک معمار    « مدل»سؤال ارائۀ   ست. در واقع مح ا

ست      مدل ستم ا سی سازمان/  ها در ا این وجود برای ارائۀ این مدل. ب[27] های 
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ست.       شکل دیگری وجود دارد و آن هم ذینفعان گوناگون ا سازمانی م معماری 
شود؟     درواقع این مدل ساخته  ساس نظر کدام یک از ذینفعان باید  ین از اها برا

ده ش موفقیت معماری ارائه رو است که برخی از پژوهشگران معماری سازمانی    
 .[1] دانندمینیازمند درک متقابل معمار و ذینفعان سازمان/ سیستم را 

همواره به  با رویکردهای ساااوت و نرم    نیز  تحقیق در عملیات از طرک دیگر، 
یری گعنوان رویکردی برای حل مساائله و یادگیری و کمک به بهبود تصاامیم

  .[ 26]بکار رفته است 

سی   بکارگیری روشهدک از این مطالعه  ستمی نرم  شنا کی به عنوان ی سی
معماری سازمانی و  ، برای ساخت  های تحقیق در عملیات نرمششناسی   از روش

سازمانی با توجه به     شکل و کارکردی/رفتاری معماری  به طور خاص دو مدل 
ضاد ذینفعان       سایی ذینفعان گوناگون و اهداک و عالئق گوناگون و گاه مت شنا

های شااکل و کارکردی/رفتاری از مدلاز اینرو با تطبیق هدک اصاالی اساات. 
سازمانی با ویژگی  ستمی نرم )       های خاص روشمعماری  سی سی  ( SSMشنا

شد و پس از تعیین ذینفعان،         سازمان مورد مطالعه  شی از  سی بو اقدام به برر
هداک، نگرانی  مدل  ها و ... آن ا قالب         ها  تاری در  کارکردی/رف های شاااکل و 

 .ندهای مفهومی طراحی شدمدل

 شینۀ چژوهشچی-2

 سازما  سازیمعماری2-1

های کسااب و کار تجاری و یا های مدرن امروزی خواه سااازمانسااازمان
ستند. این چالش دولتی با طیفی از چالش سازمان ها روبرو ه ز ها اها بر طراحی 

های پیشاانهادی به مشااتریان، از طریق طریق تعریف محصااولت و ساارویس
سرویس  فرآیندهای کسب و کاری که این   دهند، و ها را ارائه میمحصولت و 

ذار هستند.  کنند، تأثیرگهای اطالعاتی که این فرآیندها را پشتیبانی می سیستم  
چالش      بارت دیگر  چالش   به ع های موجود در محیط  های طراحی منتج از 

ه ای بسااتگی ببه صااورت فزاینده سااازمان هسااتند. بنابراین عملکرد سااازمان
های رچه از سااازمانی دارد که شااامل افراد، شااایسااتگی طراحی متعادل و یکپا

سب و کار، فناوری اطالعات، تأمین     آن سازمانی، فرآیندهای ک ساختارهای  ها، 
شااود. دراین وضااعیت ها، و محیط سااازمان میمالی، محصااولت و ساارویس

سازمانی به عنوان ابزاری برای معماری کردن جهت  سازمان  معماری  های آتی 
سازمانی تعیین می ه و هدایت کنندۀ مکانیزمو هماهنگ کنند واقع درشود.  های 

مه      معماری ساااازمانی تکمیل     ها و پلی بین  کنندۀ اساااتراتژی و مدیریت برنا
 .[12]استراتژی و طراحی سازمان است 

نی کنند یعاز این رو است که معماران برای مشتری و با سازندگان کار می   
نه    های ضاااروری، عملکرد به تعیین ارجحیت   ها و زمانبندی    قابل قبول، هزی

یل بودن و عملکرد        می ماری تضااامینی برای تکم ها نیز مع ند. در انت پرداز
تر درواقع معماری با خاصیتی نرم .[27] کندبوش سیستم را بررسی میرضایت

ند. کچیزی متفاوت از مهندسی به سیستم و سازمان و اصول  به مسئله نگاه می
سی   ست و برخی دیگر خالک این مورد  برخی معتقدند مهند جزئی از معماری ا

 [.9,10,14,15,27را معتقدند ]

ابزاری برای  هامدلها هستند.  همانطور که اشاره شد محصول معمار مدل   
بق ط ارتباط میان مشااتری، سااازنده و کاربرب و به عبارتی زبان معمار هسااتند. 

د ها هستنی از مدلمبانی نظری شش دیدگاه که هر کدام دربرگیرندۀ مجموعه 
 (:1جدول وجود دارد )

 های سیستم یا معماریدیدگاه : 1 دول 

اهداک و   ید اول، معمار با   دارد.دو هدک   یبا مشاااتر  ارتباط از طرک دیگر 
شتر  یهایتمحدود ست س  د،شو  مطمئن ید. دوم، معمار بارا تعیین کند یم  می

ۀ کنند، منعکسممکن است یراهداک در آن غ ۀتحقق کامل هم که دهساخته ش
ها باید برای مشتری واضح   ی است. در هر دو حالت مدل ارزش مشتر  قضاوت 

و قابل فهم باشند و بر اساس مجموعه اصطالحات و واژگان توصصی مشتری 
 .[15] بیان شوند

همانطور که مشااوا اساات معمار با افراد گوناگون و با اهداک، عالئق و 
ها را باید با توجه به       های گوناگون و گاه متضااااد روبرو اسااات و مدل     نگرانی

ساده ذینفعان هر گروه و یا فردی که   شرایط ذکر شده طراحی کند.    به صورت 
خود تأثیر  به اهداک بتواند بر سازمان تأثیر بگذارد و یا از طریق دستیابی شرکت

پذیرد، تعریف می  به انواع ذینفعان و     .شاااودب در مبانی نظری و متون موتلف 
 :[31 ,21 ,11 ,3] ، از جملهها اشاره شده استبندی آننحوۀ طبقه

 داخلی و خارجیب 
 اولیه  و ثانویهب 
  بنوع ذینفع( 7)قدرت، ضرورت، و مشروعیت 
 بو سیاسی غیراجتماعی 

 ( 4عالقه و قدرت )نوع ذینفع. 
شی برای کمک به معمار جهت معماری  سازمان مبتنی    اما هیچ رو سازی 

ستفاده از آن بندیبر این طبقه سایی ذینفعان     ها و ا شنا سئلۀ  ها وجود ندارد و م
 گوناگون برای معماران سازمانی همچنان مطرح است.

های معماری با سااازی سااازمان و تدوین مدل هدک، طراحی این معماری
ستفاده از روش      توجه شنهاد ما ا ست. بنابراین پی سی  ش به ذینفعان گوناگون ا نا

م، برای نر تحقیق در عملیاتهای شناسی  سیستمی نرم به عنوان یکی از روش  
 های بعدی به آن پرداخته شده است.های معماری است که در بوشارائۀ مدل

 نرم تحقیق در عمزیات2-2

سفی پ مبتنی بر پارادایم و تحقیق در عملیات، طبق مبانی نظری نوع  نجهای فل
. مدرنانتقادی و پست بوش، رهاییتحقیق در عملیات وجود دارد: سوت، نرم،  

سااازی، های ریاضاای، بهینهمبنای اصاالی تحقیق در عملیات سااوت، مدل 
گیری، و انتوام اساات. اما در تحقیق در عملیات نرم اصااول  نوع و   تصاامیم 

 تجصیف هادیدگاه
 خواهدچیزی که مشتری میآن هدک

 چیزی که سیستم استآن (formشکل)

 دهدکاری که سیستم انجام می رفتاری یا کارکردی

 چگونگی کارا بودن کار صورت گرفته توسط سیستم اهداک و الزامات عملکرد

 هااطالعات موجود در سیستم و روابط متقابل آن داده

 ود.شفرآیندی که توسط آن سیستم ساخته و مدیریت می مدیریتی
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ها، نقش ذینفعان، مدل، حلبکارگیری آن، فضااای راهماهیت مساائله، هدک از 
سنجی، نوع مهارت  سیاری از عوامل دیگر متفاوت  نوع اعتبار های مورد نیاز و ب

با بررساای مبانی نظری تنها  [ .28 ,20از تحقیق در عملیات سااوت اساات ]
شم           ستم به چ سی سازمانی/  سوت در معماری  بکارگیری تحقیق در عملیات 

صلی تحقیق در عملیات نرم عبارتند از: وجود طیف    مف. [2]خورد می ضات ا رو
گیرندگان و ذینفعانب وجود اهداک گوناگون و متضااادب ای از تصاامیمگسااترده

سئله  شفافیت و    هاب عدم کمیحلآمیز راهماهیت م سازی عوامل مهمب اهمیت 
سی مدل    ستر ستندب عدم کاهش عدم    ها که دارای قواعد مدلد ضی نی های ریا

 تحقیق در عملیاتکنندگی پژوهشااگر ها به سااهولتب نقش مشااارکتناطمینا
له]     روش [.22] تاردهی مسااائ یات نرم های سااااخ حل  تحقیق در عمل [ در مرا

ستفاده قرار می   ساختارد گیرند. روشگوناگون فرآیند حل مسئله مورد ا هی های 
سئله وجود ندارد و       سبی از م سئله در مراحل نوست که تعریف منا ق در تحقیم

اند بکارگرفته در مراحل بعدی که مسااائل خوم تعریف شااده  لیات سااوتعم
صورت خالصه می   [ . 23شوند ] می از تحقیق در عملیات  هدکتوان گفت: به 
سی موقعیت  افراد یادگیری، کمک به نرم س  از طریق برر شارکت ک  لهئم لیۀ و م

 -وشبرسیدن به جوام رضایت  -نامشوا   یبرای دستیابی به اهداف ذینفعان 
این نوع از تحقیق در عملیات دارای  [.25]اسااتهای کیفی با اسااتفاده از داده

مه       شاااناسااای روش نا ناگونی اسااات، از جمله: بر عاملی ) های گو (، IPریزی ت
(، تحلیل و SC(، انتوام اسااتراتژیک )SSMشااناساای ساایسااتمی نرم )روش

(، آزمون و پدیدارسااازی مفروضااات SODAهای اسااتراتژیک )توسااعۀ گزینه
 [.20, 25, 28] (GMAشناسی )تحلیل جامع ریوتو (، SASTاستراتژیک )

 شناسی چژوهشروش-3

 شناسی سیستمی نرمروش3-1
های سیستمی در دنیای واقع به سه صورت مورد استفاده چکلند معتقد بود، ایده

ند قرار می وت  »کار بر روی   -گیر ، ابزاری برای «تفکر سااایساااتمی سااا
در دو شااکل اول یک «. تفکر ساایسااتمی نرم»  گیری، و کار بر رویتصاامیم

ستیم.  1S( وجود داردکه خواهان تبدیل آن به حالت مطلوم)0Sحالت فعلی) ( ه
سعی می  صله میان ین دو  شود با ابزارها و تکنیک در این میان  هایی بهینه فا

 ها اهداک کامال حالت کم شااود تا به نقطۀ بهینه دساات یابیم. اما در این حالت
د و تمرکز بر روی چگونگی انجام کار است. حال اگر مسئله بر   مشوا هستن  

 [15]روی تعریف اهداک باشد، چه باید کرد؟

ضروری برای ایجاد      شکاک فکری به عنوان عواملی  سه  و  SSMوی از 
رد: مفهوم بدرواقع گذار از تفکر سیستمی سوت به تفکر سیستمی نرم، نام می     

دنیای واقع، و اسااتفاده از مدل برای  ، مدلی دربارۀ«ساایسااتم فعالیت انسااانی»
 .[15] بحث بر روی تغییرات ممکن

SSM            له در مداخ تدولوژی اسااات برای  گاه تفسااایری خود، م ید با د
ساختاریافته، جایی   موقعیت سئلۀ بد ستیابی ب های م ه که حفظ روابط به اندازۀ د

چگونگی »به اندازۀ « چه چیزی مورد نیاز اساات»اهداک، و پاسااخ به سااؤال  
-Rodriguez-Ulloa and Paucar ,15شود)با اهمیت تلقی می« نجام آنا

                                                           
1 Relevant systems 

Caceres 2005 این متدولوژی برگرفته از اتصال میان علم سیستم و کنش .)
پژوهی اساات. و به صااورت معمول یک متدولوژی توسااعۀ ساایسااتم اساات تا 

سفۀ دیگر  . [4] ای برای انجام پژوهشمتدولوژی توان را می SSMبنابراین فل
توان در و این مفهوم و هدک را می   -یادگیری از تجربه   -دگیری دانساااتیا 

پژوهی آن نه تنها منجر . درواقع مبنای کنش[5] مشااااهده کرد SSMچرخۀ 
های بازخورد امکان شااود بلکه با ایجاد حلقهبه مداخله در موقعیت مساائله می

 .[30] کندیادگیری را فراهم می

SSM  نگر اسااات که هدک آن تحلیل    یک رویکرد سااایساااتمی و کلی
حلی برای کل موقعیت و نه ها و ارائۀ راههای انساانی به عنوان سایساتم   کنش
عمدتا  برای حل مسئله در یک رویکرد    SSMای خاص است. بنابراین  مسئله 
با مشارکت و دخالت دادن   SSMرود. در این راستا  ای سیستمی بکار می  زمینه

حل یک رویکرد مشاااارکتی محساااوم ن راهمالکان مسااائله در تحلیل و یافت
تا است. در این راس  « کنش پژوهی»شود که منشاء این خاصیت برگرفته از    می

SSM ر گدهد که تحلیلگر پیشاانهاد میها و ابزارهایی به تحلیلدسااتورالعمل
د کن تواند و باید متدولوژی را با زمینه و بساااتر خاصااای که در آن کار می          می

به تحلیلگر امکان    SSMها را تا حد نیاز تکرار کند.      همراساااتا ساااازد و گام   
ه دهد کو بیان تضااادهای ساایاساای و فرهنگی را می « دانش نرم»بکارگیری 

 .[13]حل خواهد بودنتیجۀ آن درک بهتر موقعیت مسئله و ساخت راه

شناسی سیستمی نرم سه سال پس از تشکیل اولین         اولین مفهوم از روش
ارائه شد. و اولین حالت و نسوۀ    1972یعنی در سال   گروه در دانشگاه لنکستر  

SSM   سال   1975سال شد. حالت    1981و در قالب کتام  شر    SSM 1منت
شده برای بیان این هفت گام در     ستفاده  دارای هفت گام بود. هرچند عبارات ا

ست، با این حال می  صورت زیر بیان  برخی از متون متفاوت ا توان مراحل را به 
 :[19 ,5] کرد

گام اول: ورود به موقعیت مسئلهب درواقع پژوهشگر در این مرحله سعی در    
 ست گوید موقعیت چیای ساختارنیافته دارد و در نهایت می درک موقعیت مسئله 

[15, 16, 18, 24.] 

ستماتیک از موقعیت.       سی صیفی  سئله/ تو گام دوم: تحلیلب بیان موقعیت م
ست در این مرحله می  سخ دادب )   توان بچکلند معتقد ا سؤال کلی پا ( چه 1ه دو 

مه              نا ندهای بر کدام رو یاتی، تحت  ند عمل کدام فرآی نابعی در  کدام   م با  ریزی، 
های بزرگتری، توسط چه کسی مورد استفاده    ساختارها، در چه محیط و سیستم   

 ,16 ,15] شاااوند؟ ( این منابع چگونه نظارت و کنترل می   2گیرند؟ ) قرار می

18, 24.] 

س     شنا سوم:  ستم  گام  سی شه 1RSهای مرتبط)ایی  (/ RDای)( و بیان تعاریف ری
و  های مرتبط شااناساااییهای بهبودیافته. در این گام ساایسااتمتعریف موقعیت
شاااود. این تعاریف بر اسااااس دساااتورالعمل ها بیان میای آنتعاریف ریشاااه
CATWOE  جاد می ید مشاااتری)       ای با عاریف  ند. یعنی در این ت (،  Cشاااو

های  (، و محدودیت  O(، مالک)  Wبینی)(، جهان Tتبدیل)  (، فرآیند  Aگر)کنش
 ( لحاظ شود. Eمحیطی)
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شتری)  ست که تحت تأثیر   Cدر حالت کلی م سی ا سب منفعت، زیان -(، ک  -ک
 های اصلی سیستم قرار دارد.کنش

ا دهد و ی(: کسااای که کنش اصااالی و یا فرآیند تبدیل را انجام میAگر)کنش
 ها است.علت انجام آن

شه   T)فرآیند تبدیل ستۀ تعریف ری ستم      (: ه سی ست. این فرآیند از طریق  ای ا
 شود.انجام می

 کند.دار میای را معنی(: ارائۀ چارچوبی که تعاریف ریشهWبینی)جهان

(: مالک سیستم، کنترلر و اسپانسر سیستم، سیستمی بزرگتر که دربارۀ         Oمالک)
 [.24 ,18 ,6] کندسیستم اعمال قدرت می

سااازی های بهبودیافته/ مدلمدل مفهومی/ طراحی مدلگام چهارم: ساااخت 
ستم    شه   سی ساس تعاریف ری  های مفهومیای مدلهای تبدیل. در این گام برا

ساختار و ترتیبی    شوند. این مدل ساخته می  ستورالعمل با  ها ترکیبی از چند د
ستند  شده گونهو به منطقی ه ستم را به عنوان   ای به یکدیگر مرتبط  سی  اند که 

ها کمتر)در حدود هفت دهند. هر چه این دساااتورالعملهویت نشاااان مییک  
ستی مدل        ست. برای اطمینان از در شد بهتر ا ستورالعمل( با های مفهومی از د

(، همراه با تعریف معیارهایی برای سنجش 1یک سیستم نظارت و کنترل)شکل
ین معروک اساات. بر ا 5Eو در برخی موارد  3Eتوان اسااتفاده کرد که به می

 اساس معیارهای ارزیابی عبارتند از:

 کند؟ابزار کار می -1معیار اول: سودمندی

 اند؟حداقل منابع، مورد استفاده قرار گرفته -2معیاردوم: کارایی

 چیز درستی انجام شده است؟ -3معیار سوم: اثربوشی

 آیا فرآیند تبدیل از لحاظ اخالقی درست بوده است؟ -4معیار چهارم: اخالقیت

ست؟      -5ار پنجم: زیباییمعی ضایت بوش ا شاختی ر  ,6,7 ,15] از لحاظ زیبا

16, 18, 24 ] 

 
                                                           

1 Efficacy  
2 Efficiency 
3 Effectiveness  

 : سیستم نظارت و کنترل بر مدل مفهجمی1شکل 

های سااااخته شاااده با دنیای واقع. در این گام       گام پنجم:مقایساااۀ مدل   
شده و دربارۀ        مدل سه  شده با دنیای واقعی مقای ساخته   تغییرات احتمالیهای 

تواند اتفاق آن چیزی که می»شااود. دراینجا تمرکز بر روی مقایسااۀ  بحث می
 [.24 ,15] است« چیزی که در حال اتفاق افتادن» با « بیافتد

شنهاداتی برای تغییرات از لحاظ امکانپذیری و      شم: بحث و ارائۀ پی ش گام 
پذیری و مطلوبیت تغییرات پی         5امشااانهادی در گ  مطلوبیت. در این گام امکان

سی می  ست بعد از این گام می   برر سنج شود. چکلند معتقد ا ی تواند گام اعتبار
 شاااوداز این گام نام برده نمی   SSM 1قرار گیرد، با این وجود در ارائۀ حالت    

[8, 15 .] 

 7گام هفتم:کنش در راسااتای بهبود موقعیت مساائله. و ساارانجام در گام 
 2کل شوند. ش  سازی می موقعیت مسئله پیاده تغییرات ممکن در راستای بهبود  

 .[15] است SSM 1نمایی از حالت

 

 SSM 1: حالع2شکل 

هایی هسااتند که تعامل با افراد دنیای واقع های بالی خط، فعالیتفعالیت
شاااامل   -های پایین خط  داند. اما فعالیت    ها را ضاااروری می های آن و ادراک

شه  ستم  تعاریف ری سی سان  ای و ایجاد مدل از  شی ان ضاوت   -های کن برعهدۀ ق
تحلیلگر و در راسااتای بهبود موقعیت مساائله اساات. همچنین ذکر این نکته   

و « ساایسااتم چه چیزی اساات»ای دربارۀ ضااروری اساات، که تعاریف ریشااه
 .[6] هستند« دهدسیستم چه کاری انجام می» های مفهومی دربارۀ مدل

 های چژوهشیافتب-4
تاری       در این مرحله پس از   کارکردی/ رف مدل های شاااکل و  تطبیق مفهوم 

شااناساای های مورد اسااتفاده در روشمعماری سااازمان/ ساایسااتم با تکنیک 
سااایساااتمی نرم اقدام به معماری سااایساااتم مدیریت مجالت علمی یکی از 

های دانشگاه شهر تهران شد. براین اساس ابتدا سیستم مورد مطالعه        دانشکده 

4 Ethicality  
5 Elegance  
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ریزی شااناساای برنامهسااؤال اسااتاندارد برگرفته از روش 14سااازمان طبق در 
عاملی )  مدل          IPت کل و  مدل شااا فت. پس از آن  یل قرار گر ( مورد تحل

مدیریت مجالت علمی ترسااایم شاااد. طبق        تاری سااایساااتم  کارکردی/رف
ای با اساااتفاده از تکنیک شاااناسااای سااایساااتمی نرم، تعاریف ریشاااهروش

CATWOE وناگون تعریف شد:و مبتنی بر ذینفعان گ 

 (: پژوهشگران، دانشکده، دانشگاه، جامعۀ علمیCمشتری)ها()

شکده، بوش    Aگر)ها()کنش شارات مجالت علمی دان (:کارکنان بوش انت
سسۀ چاپ و         سردبیر، دبیرتوصصی، هیئت تحریریه، داوران(، مؤ علمی فرآیند)

 های نظارتینشر دانشگاه، بوش انفورماتیک دانشگاه، بوش

پژوهشااای -(: دریافت، ارزیابی و انتشاااار مقالت علمی     Tبدیل)  فرآیند ت 
 های مدیریت و حسابداری پژوهشگران در حوزه

(:ایجاد یک ساایسااتم انتشااار مجالت علمی، جهت ارتقاء   Wبینی)جهان
شگران و    سطح علمی در حوزه  سهیل این امر برای پژوه های مورد ارتباط و ت

 لمللی.اقالت علمی در سطح ملی و بینارتقاء برند دانشکده در حوزۀ انتشارات م

(: کااارکنااان بوش مجلااه، ساااردبیر/دبیر توصاااصااای،            Oمااالااک)
شگاه)معاونت           شی دان شکده، معاونت پژوه شی دان سئول/معاونت پژوه مدیرم

ریزی و ارتقاء مجالت علمی دانشااگاه تهران(، ساانجی، کمیساایون برنامه علم
 موسسۀ چاپ و نشر، وزارت علوم

های ناشاای از افراد درگیر در (: کلیۀ محدودیتEهای محیطی)محدودیت
 های موجود.نامهاین فرآیند و آیین

 ای برای ذینفعان زیر قابل تعریف بود:بر این اساس تعاریف ریشه

 ای اصلی)کل سیستم(تعریف ریشه 

 ای مربوط به پژوهشگران)نویسندگان(تعریف ریشه 
 ریریههیئت تحای مربوط به سردبیر/دبیر توصصی/ تعریف ریشه 
 ای مربوط به داورانتعریف ریشه 
 ای مربوط به کارکنان بوش مؤسااسااۀ انتشااارات   تعریف ریشااه

 مجالت علمی دانشکده)مدیر داخلی/کارشناسان(
 ای مربوط به مدیر مسئول/ معاونت پژوهشی دانشکدهتعریف ریشه 
 ای مربوط به مؤسسۀ چاپ و نشر دانشگاه تهرانتعریف ریشه 
 ای مربوط سیستم پژوهش و فناوری دانشگاهتعریف ریشه 

  شه شگاه )وزارت     تعریف ری ستم ارزیابی کنندۀ دان سی ای مربوط به 
 علوم(

 ای مربوط به جامعه علمیتعریف ریشه 

 ای زیر را در نظر بگیرید.برای مثال تعاریف ریشه
 ای مربوط به پژوهشگران)نویسندگان(:تعریف ریشه

سامان     » ست که از طریق  ستمی ا ۀ جامع مجالت علمی،کارکنان بوش سی
انتشارات مجالت علمی دانشکده، بوش علمی یعنی سردبیر و داوران، و بوش 
نشر و چاپ دانشگاه، اقدام به دریافت، داوری، اصالح و در نهایت رد و یا انتشار 

شگران می  شگر انتظار دارد مقاله در کمترین زمان ممکن  مقاله پژوه کند. پژوه

و براساس معیارهای علمی صحیح تحت داوری قرار گیرد.    به صورت منصفانه  
نتایج داوری بدون ابهام به پژوهشگران اعالم شود، فرآیند ارسال تا چاپ مقاله    
نیز از طریق سامانه قابل مشاهده باشد. در این سیستم هر پژوهشگر به عنوان       

ریه ر نشتواند یک مقاله در سال برای بررسی و چاپ در ه نویسندۀ اول تنها می 
تواند یک مقاله را به بیش از یک نشااریه ارسااال ارسااال کند. پژوهشااگر نمی

 «کند.

 ای مربوط به مؤسسۀ چاپ و نشر دانشگاه:تعریف ریشه
شگاه و به منظور ارائۀ خدمات       » شی دان ستم زیر نظر معاونت پژه سی این 

ا هها و فرصت بیشتر به دانشکده   های دانشکده توصصی نشر و کاهش هزینه   
برای بالبردن کیفیت علمی خود، به مقالت تأیید شده و ارسالی از سوی دفاتر 

ها خدمات ویرایش زبانی، ویرایش فنی، و صاافحه آرایی را مجالت دانشااکده
بندی مشاااوا ارائه و مجالت را برای انتشاااار الکترونیکی آماده     طی زمان 

سال آن   می شار چاپی مقالت و ار ها به وزارت علوم کنند. همچنین اقدام به انت
کنند. فعالیت این ساایسااتم به علت کمبود ها میو دفاتر مجالت در دانشااکده

نیروی کار، کندی روال کار و بوروکراتیک موجود در فرآیندها، عدم پرداخت به        
ها از سوی دانشگاه، عدم ارسال به موقع مقالت توسط دفاتر مجله  موقع هزینه

ی ویرایشی توسط ویراستارها، عدم اصالح به     و یا سردبیرها، عدم ارسال کارها  
سامانه، تحت تأثیر      سندگان(، ایرادات موجود در  شگران)نوی موقع برخی از پژوه

ست مادۀ       و دچار اختالل می سه در اجرای وظایف خود موظف ا س شود. این مؤ
شریه نام، آیین4،6 شگاه   -های علمیۀ ن شی دان نامۀ تعیین آیین 7،10، مادۀپژوه

دسااتورالعمل اجرایی نحوۀ ارتقای  5و  4یات علمی کشااور، مادۀ اعتبار نشاار
 «کیفیت نشریات علمی دانشگاه را مدنظر قرار دهد.

 ای ساخته شد.های مفهومی براساس تعاریف ریشهدر مرحلۀ بعد مدل

 های مفهومی زیر را در نظر بگیرید:برای مثال مدل

 (:3کل شیریه )مدل مفهومی مربوط به سردبیر/دبیر توصصی/ هیئت تحر
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 ئعیه/ یتخصص ریدب/ریسردب بب مربجط یمفهجم مدل: 3شکل 

 بیریتحر

 (:4شکل ) مؤسسۀ چاپ و نشر دانشگاهمدل مفهومی مربوط به 
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 دانشگاه نشر و چاپ ۀمؤسس بب مربجط یمفهجم مدل: 4شکل 

هستند  «آن چیزی که سیستم است»ای که بیانگر در نهایت تعاریف ریشه
ساایسااتم چه » های مفهومی که بیانگرها مدلآن تعریف و بعد از آن براساااس

 هستند ترسیم شدند.« دهدکاری انجام می

  گیرینتیجب-5
شاره شد مدل   سازمان  همانطور که ا ها ها خروجی کار یک معمار هستند. اما در 

با اهداک و عالئق            یل وجود ذینفعان گوناگون  به دل و در معماری ساااازمانی 
سااازی سااازمانی با  ها و در کل معماریاین مدلگوناگون و گاه متضاااد ارائۀ 

شکل مواجه می  شد    شود.  م سعی  ستفاده از روش با در این مطالعه  سی    ا شنا
های رویکرد تحقیق در عملیات نرم است شناسیسیستمی نرم که یکی از روش

سازمان معماری       شی از  شکل و مدل کارکردی/ رفتاری را برای یک بو مدل 
 کنیم.

 ف تحقیق در عملیات نرم، یعنی:با توجه به تعری

با هدک یادگیری، و با در نظرگرفتن و مشاااارکت کلیۀ ذینفعان و بر اسااااس »
ست       مدل شکل که غالبا  مورد توافق نی ساختاردهی م سبت به  های مفهومی، ن

اقدام، و متوصااا تحقیق در عملیات با همکاری اعضاااء مشااکل را بررساای 
 .[2]« یابدعیت مسئله بهبود میکند و در فرآیندی تکرار شونده موقمی

توان متوجه قابلیت این رویکرد برای شناسایی محیط مسئله و ذینفعان    می
برای تحلیل موقعیت معماری    گوناگون جهت بهبود موقعیت مسااائله شاااد.      

مانی از ساااؤال   مه       سااااز نا ندارد بر تا که خود یکی از   های اسااا عاملی  ریزی ت
 ، استفاده شد.های تحقیق در عملیات نرم استشناسیروش

ستفاده از   سیستمی نرم      روشو پس از آن با ا سی  وجود مدو تکنیک  وشنا
عاریف ریشاااه در آ های مفهومی  ، و مدل CATWOEای مبتنی بر ن یعنی ت
 (:2جدول های معماری تعریف شدند )مدل

های های معماری سازمانی براساس تکنی : تعریف مدل2 دول 
SSM 

 مدل
در  تعریف

 معماری
تکنی  متناظر در 

SSM 

تعریف در 
SSM 

 شکل
چااایااازی کااه  آن

  / سااازمانساایسااتم
 است

 برای مبتنی تعاریف ریشه
CATWOE 

 / سازمانسیستم 
 چیزی استچه 

کارکردی/ 
 رفتاری

 /کاری که ساایسااتم
انجااام    سااااازمااان

 دهدمی
 های مفهومیمدل

/ سازمان سیستم
انجام  چه کاری

 دهدمی

 

های معماری با تعریف دیگر مدلتوان به بررساای های آتی میدر پژوهش
های     فاده از رویکرد یات اسااات یک طرک و   تحقیق در عمل باط آن از  با   ارت ها 
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