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 مقدمه
 Control Objectives for Information and (COBIT) 2019کوبیت

Related Technology  حاکمیت و سازمان مدیریت برای کار و کسب چارچوب تنها 

 سبراسا دهیسازمان وسیلهبه اطالعات ارزش افزایش به که است اطالعات فناوری

(. 1) پردازدمی مدیریتی هایتکنیک و اطالعات فناوری حاکمیت نظریات آخرین

 ,Align (APO) دهیسازمان و ریزیبرنامه، راستاییهم بخش فرآیندهای از یکی

Plan and Organize عنوان با سازمانی معماری مدیریت فرآیند، 2019کوبیت در 

APO03 که هاستمدل و اصول از ایمجموعه سازمانی معماری مدیریت(. 2) است 

 هایسامانه سازیپیاده، وکارکسب فرایندهای، سازمانی ساختار اجرای و طراحی در

 سازیفراهم، آن کارگیریبه دستاورد و شودمی استفاده هازیرساخت و اطالعاتی

 اطالعات فناوری انتقال و نظارت، ریزیبرنامه برای عملی راهنمای و دستورالعمل

 (.3) است

 نشد همگام و است سازمانی محیط در تغیر منشأ جدید هایآوریفن، طرفی از

 وانعن با موجود فنی و سازمانی هایزیرساخت که کندمی ایجاب تغییرات این با

، نابعم، وکارکسب فرایندهای، مثالعنوانبه. گیرند قرار ویژه موردتوجه، هاقابلیت

 هایینمونه ارتباطی هایسامانه و شبکه، کاربردی هایبرنامه، اطالعاتی هایسامانه

 معماری سازیمدل عناصر سایر با مقایسه در(. 4) هستند سازمان یک در هاقابلیت از

 جدیدی تاًنسب مفهوم قابلیت( خدمت، کارکرد، سازمانی واحد، فرایند مانند) کار و کسب

 مشخص هاآن حیات چرخه فرایندهای و عناصر، هاویژگی هنوز لذا، شودمی محسوب

 به یازن همچنان سازمانی معماری مدیریت بر مبتنی هاقابلیت سازی مفهوم و نیست

 (.0،6) دارد سازیشفاف
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 سازمانی معماری مدیریت در قابلیت اهمیت بر Anssen و Gong ، پژوهشی در

 و کروست دانشگاه توسط سازمانی معماری قابلیت هدایتگر پروژه(. 0) کردند تأکید

 معماری قابلیت بهبود و سنجش برای مناسب ابزار یک عنوانبه الفابت گروه

 پروژه(. 8) شد داده توسعه سازمان در EA(Enterprise Architecture)سازمانی

، قابلیت رب مبتنی رویکرد یک تدوین از پشتیبانی باهدف باز گروه قابلیت بهبود

 انجام یتقابل معیارهای بهبود و شناسایی و سازمانی معماری کارایی افزایش منظوربه

 طورهب پویا سازمانی معماری هایقابلیت دهدمی نشان مطالعات سایر بررسی(. 9) شد

 مهمی عامل و( 10) گذاشته تأثیر اطالعات فناوری با کار و کسب همسویی بر مؤثری

 صورت به به هاقابلیت از مندیبهره امکان و( 11) شده محسوب سازمان چابکی در

 اشیا اینترنت هایسامانه و( 12) داده کالن چون جدیدی هایحوزه در و استراتژیک

 (.13)دارد وجود

 نظری پایهیک توسعه باهدف سازمانی معماری درزمینه تحقیقات، همچنان

 شناسایی طریق از، سازمانی معماری مدیریت، رودمی انتظار(. 14) دارد ادامه صحیح

 دهد ارتقا را انسازم سیستماتیک توسعه و استراتژیک ریزیبرنامه، هاقابلیت توسعه و

 حلراه یک به منجر که کار و کسب مشکالت حل در مطرح هایروش ازجمله(. 16)

  DSR (Design Science Research)طراحی علم روش شودمی فناوری بر مبتنی

 هایفراورده، طراح آن در که است ساختاری مساله حل چارچوب یک که( 10) است

 این از و دهدمی پاسخ و سازدمی مرتبط انسان مشکالت و سواالت به را نوآورانه

 مدل ارائه پژوهش این از هدف درنتیجه(. 10) کندمی ایجاد جدید دانش طریق

 کهایگونهبه، بوده DSR روش به 2019کوبیت استاندارد اساس بر قابلیت ریزیبرنامه

  .یابند توسعه هدفمند و شدهریزیبرنامه صورتبه سازمان در هاقابلیت

 بررسی روش
( DSR) یطراح پژوهش علم یکردبوده و از رو یفیپژوهش حاضر از نوع ک

 سه گروه پژوهش مشتمل بر ینمطالعه در ا مورد یشده است. جامعه آمار استفاده

کار  و بکس هایقابلیتآشنا به حوزه  معماریو خبرگان ی دانشگاه ید و خبرگاناسات

 رد. معیار خبرگی در مورد دانشگاهیان، تجربه اطالعات بودند فناوری خبرگانو 

معماری سازمانی و تاسیس آزمایشگاه معماری در دانشگاه مربوطه بود. ی ینهزم

خبرگان حوزه معماری بصورت هدفمند از طریق شبکه فعاالن معماری کشور با بیش 

های معماری سازمانی انتخاب شدند و ینه قابلیتزم دردلیل کار  عضو، به 260از 

 ز میان کارشناسان فناورییری قضاوتی اگنمونهخبرگان فناوری اطالعات با روش 

های علوم پزشکی به دلیل تجربه و دانش نسبت به اطالعات سایر دانشگاه

 ساختار یمهها مصاحبه نداده یگردآور یوةش یاز فاوا انتخاب شدند.ن موردهای قابلیت

. یدال گردافراد ارس یبرا یمیلا یقو پرسشنامه در قالب گوگل فرم بود که از طر یافته

قت در منظور از ابتدا با د ین. بدیداز قضاوت خبرگان استفاده گرد ییروا یرسبر یبرا

مشابه  یهاپژوهش ینموجود و همچن یهاو استفاده از مدل یامطالعات کتابخانه

قبول، متعارف و مناسب استفاده شود. در ادامه از  مورد یهااز مؤلفه یدتالش گرد

نظور م . بهیندنظر نما نظر اظهار الت موردسؤا یخبرگان خواسته شد تا در مورد محتوا

 ینا یها طداده تحلیل و یهو تجز یگردآور یندفرا ها،یافتهو اعتبار  یاییپا یشافزا

پرسشنامه و مصاحبه در اکسل  یها. دادهیرفتصورت همزمان صورت پذپژوهش، به

 یسازو نرمال  Z-Scoreها با استفاده ازشد که پس از استاندارد نمودن داده یآورجمع

 .گردید تحلیل یفیآمار توص یقها، از طرآن

طرح، قابل هاییدهو شناخت، ا یشامل پنج مرحله آگاه DSRروش پژوهش  

 یهو شناخت، کل ی(. در مرحله آگاه18,19) است گیرینتیجهو  ارزیابیتوسعه مدل، 

با  اطالعات یواحد فناور هاییتو قابل یسازمان یمعمار یریتمد یرامونمستندات پ

 دهیرنبرگ در یسازمان یمعمار یشد. استانداردها یپژوهش گردآور یاتادب یبررس

شد. عالوه  یبررس یزن اییپلتر یآ و یتمانند توگف،کوب یسازمان هاییتمبحث قابل

 یهاآگاه به مدل یو خبرگان معمار دانشگاهی مشاوراندو گروه نفر از  22بر آن با 

 یفاوا در دانشگاه علوم پزشک ینفر از خبرگان واحدها 26و  یمعماراستاندارد 

 مورد هایتیدر مورد قابل یافتهساختار یمهمصاحبه ن یزن یرازاصفهان، تهران، مشهد، ش

 واحد یمکمل مانند ساختار سازمان یهاروش یرواحد فاوا صورت گرفت. از سا یازن

ولیه از الگوهای تدوین قابلیت در جهت ایجاد یک مخزن ا یزن یففاوا و شرح وظا

 . استفاده شدواحد فاوا 

 و شکاف ییدانش حوزه، به شناسا یل، بعد از تکمDSRدر مرحله دوم روش 

 ییشناسا یشده در مرحله اول، شکاف اصلپرداخته شد. با شناخت حاصل یدها یشنهادپ

 ینهزم در یزیرجهت برنامه یاطالعات، عدم وجود مدل یدر حوزه واحد فناور شده

انتخاب  2019، چارچوب کوبیتشده انجام هاییفاوا بود که پس از بررس هاییتقابل

 صورتبه، 2019ها در چارچوب کوبیتها، مبحث قابلیتسایر چارچوب خالف برشد. 

ار بین ک و عناصر کسب عنوانبهکار از دیدگاه سطح باال )نه  و عناصر کالن کسب

 ضمن شناسایی 2019 (. همچنین چارچوب کوبیت1) شوندای( تعبیر میوظیفه

ا که در سایر استانداردهکار سازمان  و موردنیاز بخشهای مختلف کسب هایقابلیت

ین ، به چگونگی برقراری ارتباط میان اگیردای نیز انجام مییپلتر یآ توگف ومانند 

 راه . بنابراین(2)دارد توجه و فناوری نیز یکاربردبرنامهها با یک معماری داده، قابلیت

 یهاول یدهعنوان ا به« 2019کوبیت سازمانی معماری مدیریت فرایند سازیبومی»حل 

 مطرح شد. هایتقابل یزیرجهت برنامه

 ینه معماریزم دریت که کوب یسازمان یمعمار یریتمد ینددر مرحله سوم، فرا

به « هاقابلیت»سازی در موضوع یبوم هدف باداده، برنامه کاربردی و فناوری است، 

 طی یمانساز ینظر خبرگان معمار ازیری گبا بهره سازییبومگرفته شد. فرایند  کار

و و سه در سطح د هاییتقابل ییندر سازمان، تع یتانداز قابلسند چشم یجادپنج فاز ا

فراهم  و تیقابل سازییادهطرح پ ینمبنا و هدف، تدو یتفاصله قابل یلحلتواحد فاوا، 

مراحل کاربر  1شد. در شکل انجامعنوان مدل پژوهش به یتکردن خدمات افزوده قابل

شده  داده یشعنوان مدل، نمابه یسازمان یمعمار یریتو مد DSRاساس روش 

  است.

 ازف در که شد انجام صورت این به کوبیت سازمانی معماری مدل سازیبومی

 و ازمانس استراتژی کلیدی، ذینفعان با مصاحبه طریق از قابلیت، اندازچشم ایجاد

 وضعیت هایقابلیت از کالن توصیفی همچنین. شد مشخص هاآن هایدغدغه

 مخزن از استفاده با سه، و دو سطح هایقابلیت تعیین فاز در. شد ارائه هدف و موجود
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 دبررسیمور سازمان مناسب الگوهای بود، شدهتدوین شناخت فاز در که قابلیت اولیه

 ابلیتق الگوهای خبرگان، نظر اساس بر هاآن از برخی ترکیب طریق از و گرفت قرار

 سطح هایقابلیت عنوانبه کلیدی ذینفعان بازنگری از پس و شد استخراج مناسب

 احدو هر وظایف شرح اساس بر و دو سطح هایقابلیت به باتوجه. گردید نهایی دو،

 شدهجامان تحلیل اساس بر و گردید استخراج سه سطح هایقابلیت فاوا مدیریت در

. ردیدگ نهایی و بازنگری سه و دو سطح هایقابلیت اطالعات، فناوری خبرگان توسط

 ابعاد ان،خبرگ نظر طبق ابتدا که بود صورت این به کار مراحل فاصله، تحلیل فاز در

 طیف مطابق بعد هر امتیاز.  گردید استخراج مختلف ابعاد از قابلیت بلوغ سنجش

 عاداب ازنظر سه، سطح در قابلیت هر بلوغ سطح سپس. است بوده 3 تا 0 از لیکرت

 از هدف و بنام بلوغ فاصله. شد سنجیده هدف و مبنا قابلیت بخش دو در قابلیت بلوغ

 تعیین از سپ. شد بندیاولویت سپس و شد استخراج هدف و مبنا بلوغ نتیجه تفاضل

 و برگانخ نظر طبق نیز قابلیت هر استراتژیک اهمیت آن، سازینرمال و بلوغ فاصله

 سازیالنرم و گردید مشخص استراتژیک اهمیت/قابلیت ماتریس طریق از ذینفعان

 داده تمدیری بخش به مربوط سه سطح هایقابلیت استراتژیک اهمیت سپس. شد

 وانعن تحت سازینرمال از پس آن نتیجه که است شده ضرب هاآن بلوغ اختالف در

 دهندهاننش باشد، تربزرگ عدد این چه هر. گردید مطرح «ارتقا سطح برآورد میانگین»

 مورد در ارتقا سطح برآورد. بود خواهد قابلیت آن در توجه و ارتقا به نیاز میزان

 آوردبر میانگین نهایت در تا شد گرفته میانگین بخش هر در 3 سطح هایقابلیت

 .گردید استخراج 2 سطح هایقابلیت مورد در ارتقا سطح

 جهت کاری هایپروژه و کاری هایبسته قابلیت، سازیپیاده طرح تدوین فاز در 

 و شخصم کاری هایبسته ابتدا منظور بدین. شد استخراج هاقابلیت توسعه و ایجاد

 استخراج نهایی هایپروژه مشابه، کاری بسته چند تجمیع از سپس و شد بندیاولویت

 وسعهت راهنمای قابلیت، ایجاد سند تهیه به افزوده خدمات کردن فراهم فاز در.گردید

 پنل توسط که بود مدل ارزیابی  DSRروش از بعدی مرحله. شد پرداخته قابلیت

 ای و بوده موردنظر که هاییآن از اعم نتایج همه مرحله، آخرین در. شد انجام خبرگان

 مطالعه، مراحل تمام در است ذکر به الزم.گردید گزارش نبوده مدنظر که هاییآن

 محرمانگی و پژوهش محیط به مربوط قوانین رعایت ازجمله مرتبط اخالقی اصول

 .گردید رعایت اطالعات

 
 مراحل روش پژوهش) روش علم طراحی ( -1شکل 

 
 

 هاافتهی
 درصد 60 از بیش که داد نشان شوندگانمصاحبه دموگرافیک نتایج

. دارند اطالعات فناوری زمینه در سال 10 از بیش کار سابقه شوندگانمصاحبه
 مرحله خروجی. است شده داده نشان 1 جدول در شوندگان مصاحبه مشخصات

 هک بود فاوا واحد در قابلیت تدوین الگوهای از اولیه مخزن یک ،DSR روش یک
  .است شدهداده نمایش 2 جدول در

سازی یادهپ 2019یزی قابلیت بر اساس کوبیت ربرنامهدر مرحله دوم مدل 
 گردید.
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 آماری نمونه هایمشخصه :1جدول 

 یفراوان سمت دانشگاهییا  سمت سازمانی اعضای جامعه آماری

 اساتید و خبرگان دانشگاهی

 آبادنجفدانشگاه آزاد –دکتری مدیریت فناوری اطالعات 
 آبادنجفدانشگاه آزاد -دکتری مدیریت بازرگانی

 اطالعات دانشگاه صنعتی شیرازدکتری فناوری 

 هوش تجاری–دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات 
 معماری سازمانی-دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطالعات

0 

 خبرگان حوزه معماری سازمانی

 یرعامل شرکت مشاوره و پیاده ساز معماری دانا پردازمد
 سرپرست مدیریت فاوای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 گر سیستم مرکز آمار ایرانیلتحل
 آهنراهمشاور معماری سازمانی و استراتژی فناوری اطالعات 

 ی گلستانافزارنرممدیرعامل شرکت مهندسی 
 عضو هیات مدیره آزمایشگاه امنیت و کیفیت ایریانا

 مسئول گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران
 شرکت بیمه اصفهان عضو شورای فناوری و امنیت اطالعات

 عضو کارگروه تخصصی معماری سازمانی و مدیریت فرآیندها
 مشاور فناوری اطالعات بانک رفاه

 آبادنجفمدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه آزاد و احد 

 صنعتی شیراز مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه
 مشهدمدیر فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی 

 ی استان اصفهانامنطقهمدیر فناوری اطالعات برق 
 سداد یورزدادهی بانکداری دیجیتال، مدیر گروه توسعه محصوالت جدید شرکت احرفهدکترای 

 یزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهانربرنامهمدیر فاوای معاونت 

10 

 خبرگان فناوری اطالعات
 یرمجموعهزی واحدهاکارشناسان فناوری اطالعات در ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 

 26 کارشناسان واحد فاوا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شیراز، تهران

 

 

 شناخت و آگاهی بخش در مختلف منابع از شدهاستخراج اطالعات فناوری واحد قابلیت الگوهای: 2جدول 
ساختار سازمانی فعلی 

 فاوا

مدل مرجع خدمات در چارچوب معماری 

 ایران

 مدل استاندارد انجمن داده  مدل قابلیت دانشگاه نیوکاسل

 افزارنرم مدیریت
 ه و شبک یرساختز مدیریت
 آمار مدیریت

 

 اطالعاتیمنابع  مدیریت
 آمار مدیریت
 یرساختز مدیریت
 امنیت مدیریت

 راهبردی یزیربرنامه
 توسعه خدمات مدیریت

 هانیازمندی تعریف مدیریت
 حلو توسعه راه شناسایی

 ITخدمات  مدیریت

 IT یاتعمل مدیریت

 اطالعات مشیءخط  مدیریت
 اطالعات جستجوی کشف و
 تغییر مدیریت
 اطالعات امنیت مدیریت
 اتاطالع دسترسیو  شناسایی مدیریت
 محتوا مدیریتداده و  مدیریت

 داده کیفیت

 متا داده
 داده سازیذخیره

 داده یکپارچگی
 داده امنیت

 محتوا و مستندات مدیریت

 انبار داده
 داده معماری

 داده سازیمدل

 داده مرجع مدیریت
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 دیریتم مبنای بر قابلیت مدل سازیپیاده از حاصل، پژوهش دستاورد عنوان به آنچه
 بدست اصفهان پزشکی علوم دانشگاه فاوای مدیریت در 2019 کوبیت سازمانی معماری

 تحلیل، هس سطح و دو سطح هایقابلیت شناسایی، قابلیت اندازچشم تعیین شامل، آمد
 ابلیتق افزوده خدمات و قابلیت توسعه و ایجاد طرح تدوین، هدف و مبنا قابلیت فاصله

 ارتقای و ساماندهی و مدیریت» فاوا حوزه در قابلیتاندازچشم، شدهانجام پروژه طی. باشدمی
 اطالعات فناوری و آمار حوزه در داده و زیرساخت و افزاریسخت و افزارینرم فرایندهای

 املش)حوزه هر کلیدی ذینفعان هایدغدغه رفع و دانشگاه استراتژی اجرای جهت دانشگاه
 به ستهواب درمانی-بهداشتی مراکز کلیه و دانشگاه مختلف هایمعاونت، دانشگاه ریاست

 مدیریت» عناوین با دو سطح هایقابلیت. گردید مشخص(« اصفهان پزشکی علوم
 شناسایی «داده مدیریت» و «آمار مدیریت»، «شبکه و زیرساخت مدیریت»، «افزارنرم

 نشان 3جدول در که گردید شناسایی نیز بخش هر ازای به سه سطح هایقابلیت. گردید
 . است شده داده

 فاوا واحد در سوم سطح هایقابلیت: 3 جدول
 ها در مدیریت زیرساخت و شبکهیتقابل افزاریهای نرمها در مدیریت سامانهیتقابل

 مدیریت استقرار و راهبری سیستم
 ارزیابی اولیه و تحلیل سیستم

 یافزارنرمهای ارزیابی و نظارت بر کیفیت سامانه
 یافزارنرمهای ارزیابی و نظارت بر امنیت سامانه

 افزارهای پشتیبانی نرمعملکردشرکتنظارت و پایش

 (R&Dمدیریت ارتقاء سیستم)
 افزاریهای نرممدیریت یکپارچگی سامانه

 های مالی/اداریمدیریت سامانه

 روزرسانی ارتباطات مراکزنگهداری و بهمدیریت نصب، استقرار، 
 های پشتیبان ارزیابی کیفیت و مدیریت عملکرد شرکت

 نظارت بر خدمات اکتیو و پسیو شبکه، زیرساخت و تنظیمات شبکه 
 مدیریت زیرساخت مجازی و سرورها

 مدیریت خرید تجهیزات
 مدیریت امنیت و تست نفوذ

 افزارسختمدیریت 
 بکههای نوسازی شارائه طرح

 ها در مدیریت آماریتقابل ها در مدیریت دادهیتقابل

 مدیریت امنیت داده
 مدیریت داشبورد اطالعاتی

 معماری داده
 مدیریت محتوا و مستندات

 مدیریت احصاء فرایندهای آماری
 مدیریت داشبورد آماری
 هامدیریت ارتباط سامانه

 مدیریت گزارشات تحلیلی
 های آماریمدیریت تدوین شاخص

 

 نظر طبق سنجش ابعاد فاوا هایقابلیت بلوغ میزان بررسی جهت ادامه در

 ابلیتق سوم سطح در فاصله تحلیل نتیجه .گردید استخراج 4 جدول مطابق خبرگان

( 0 جدول)استراتژیک اهمیت میزان و( 6جدول)قابلیت بلوغ فاصله بعد دو اساس بر

 تمدیری، امنیت مدیریت» هایقابلیت در ارتقا سطح برآورد میانگین، داد نشان

 و داده مدیریت بخش در «داده معماری و اطالعاتی داشبورد مدیریت، مستندات

 هایسامانه امنیت و کیفیت ارزیابی، سیستم راهبری و استقرار مدیریت» هایقابلیت

 هایامانهس مدیریت بخش در «سیستم یکپارچگی مدیریت و ارتقا مدیریت،افزارینرم

 نوسازی هایطرح ارائه و نفوذ تست و امنیت مدیریت» هایقابلیت و افزارینرم

 خشب در «آماری داشبورد مدیریت» قابلیت و زیرساخت مدیریت بخش در «شبکه

 در ارتقاطحسبرآوردمیانگین. دارد ارتقا و توجه به نیاز و بوده میانگین حد از باالتر آمار

 در ارتقاسطحبرآوردمیانگین. است بوده میانگین به نزدیک بخش هر هایقابلیت سایر

 مدیریت بخش در و درصد 6/80  داده مدیریت بخش در، قابلیت دوم سطح

 در و درصد 06/48 شبکه و زیرساخت بخش در و درصد 06 افزارینرم هایسامانه

 (.0جدول)آمد دست به درصد 40آمار مدیریت بخش

 

 خبرگان نظر طبق قابلیت بلوغ سنجش ابعاد: 4 جدول

 هوشمندی ابزار نیروی انسانی فرایند

 گیریعدم دسترسی به داده در تصمیم بدون ابزار بدون متولی عدم اجرا

دانلود  باز یاابزار بدون پشتیبانی ) متن دارای متولی در چارت سازمانی اجرای موردی
 شده(

 دسترسی به داده بدون تحلیل

دارای متولی در چارت سازمانی و نیروی  ی هدفواحدهااجرای استاندارد در همه 
 کارشناس

 KPIتحلیل  پشتیبانی توسط شرکت بیرونی

ی هدف واحدهااجرای استاندارد در همه 
 گیریصورت یکپارچه قابل گزارشبه

نیروی دارای متولی در چارت سازمانی و 
 خبره)بهینه(

 What ifتحلیل   self service خودگردانابزار 
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 داده مدیریت قابلیت در هاآن اختالف و هدف قابلیت بلوغ سطح و مبنا قابلیت بلوغ سطح: 5جدول

قابلیت 
 2سطح

یند قابلیت 
فرا

نی 
سا

ی ان
رو

نی
 

ی
مند

وش
ه

 

زار
اب

 

بنا
غ م

بلو
جه 

نتی
ت( 

یازا
امت

ن 
گی

میان
(

 

یند
فرا

 

ی 
رو

نی
نی

سا
ان

 

ی
مند

وش
ه

 

زار
اب

 

ف
هد

غ 
بلو

جه 
نتی

ت( 
یازا

امت
ن 

گی
میان

(
 

صله
فا

 
وغ

بل
 

بنا
م

 و 
ف

هد
(3-0) 

(
ضل

تفا
ینت 

 جه
وغ

بل
 

 و امبن

ف
هد

) 

اده
ت د

یری
مد

 

 8/2 3 3 3 3 3 8/0 6/0 0 1 1 مدیریت امنیت داده

 6/2 3 3 3 3 3 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 مدیریت مستندات

 0/1 8/2 2 3 3 3 2/1 2/1 8 1 8/1 معماری داده

مدیریت 
ی داشبوردها
 اطالعات

1 1/1 1 3/1 1/1 2 3 6/2 3 0/2 6/1 

 

 

 داده مدیریت بخش هایقابلیت اهمیت میزان: 6جدول

 3های سطحقابلیت
 در مدیریت داده

ن 
کا

ام
جز

ت
هی

حل
وت

 لی
ان

دیر
ی م

 برا
ت

العا
اط

 

ق 
طبا

ان
یفرا

دها
ن

نی
انو

ت ق
زاما

ا ال
ی ب

مان
ساز

ی 
 

ت 
جما

تها
به 

ش 
اکن

و
نی

رو
بی

ن  
صی

ص
تخ

ی م
 برا

اده
ن د

کال
ت 

یری
مد

IT 

اده
د د

ولی
ز ت

راک
ر م

ه د
داد

ت 
یفی

ش ک
زای

اف
 

ت 
ضای

ر
ب

اربا
وع

رج
اده 

ی د
انگ

رم
مح

ظ 
حف

 

ت 
طا

رتبا
ل ا

سهی
ت

ون
در

مان
ساز

 ی

ت
العا

 اط
ی

ساز
ی 

صر
ب

ت 
العا

 اط
ش

 پای
ت و

ظار
م ن

داو
ت

 

میانگین نمره اهمیت 
 استراتژیک

(8-0) 

 13/0 6/0 6 8/0 8 0 0 6/0 8 8 6/0 مدیریت امنیت داده

 09/0 4/0 6/0 6/0 6/0 0 6/0 6/0 8 6/0 6/0 مدیریت مستندات

 90/0 0 6/0 6/0 8/0 0 0 6/0 0 8/0 6/0 معماری داده

 09/0 8/0 8 6/0 0 1/0 6/0 8 3 0 0 ی اطالعاتداشبوردهامدیریت 

 یجادا طرح ینبه تدو یازدر سطح دو نشان داد که ن قابلیتطرح  سازییادهپ نتایج

افزار، رمن یریتمد»سطح دو شامل  هاییتقابل یربوده و در سا« داده یریتمد» یتقابل

بوده  تیطرح توسعه قابل ینبه تدو یازن« آمار یریتو شبکه و مد یرساختز یریتمد

 برآورد سطح گینیانکه م هایییتقابل 0مطابق جدول  هایتاست. در سطح سوم قابل

ساس ا ینداشته که بر ا یژهبه ارتقا و توجه و یازدرصد بوده ن 60ها باالتر از ارتقا در آن

سته باز  یا. نمونهیدگرد یفتعر یکار یهاپروژه یتنها مربوطه و در یکار یهابسته

نشان  9داده در جدول  یریتدر بخش مد یپروژه کاری از انمونهو  8کاری در جدول 

در  تیقابل یجادا یشامل سند راهنما یتافزوده قابلفاز ارزش یشده است. خروجداده

 یاهدر بخش هایتقابل بندییتتوسعه و اولو یداده ، سند راهنما یریتبخش مد

 یآمار بود. در مرحله بعد یریتو شبکه و مد یرساختز یریتافزار، مدنرم یریتمد

 یتابلق یزیرمدل برنامه یبه عبارت یدگرد یابیرزطبق نظر خبرگان ا یجادشدهمدل ا

 یخبرگان معمار یاردر اخت 2019معماری سازمانی کوبیت یندمحور بر اساس فرا

 ارائه شد. یجو نتا یدگرد دریافتدانشگاه قرارگرفته و نظرات آنان  یدو اسات یسازمان
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 سوم و دوم سطح در داده مدیریت بخش در ارتقا سطح برآورد میانگین: 7جدول

 (3و 2های واحد فاوا)سطح قابلیت
سطح  برآوردمیانگین 

 )درصد(ارتقا
 (3و 2های واحد فاوا)سطح قابلیت

ح سط برآوردمیانگین 

 )درصد(ارتقا

 56/84 مدیریت زیرساخت و شبکه 56 افزاریهای نرممدیریت سامانه

 سیستممدیریت استقرار و راهبری 
 ارزیابی اولیه و تحلیل سیستم

 یافزارنرمهای ارزیابی و نظارت بر کیفیت سامانه
 یافزارنرمهای ارزیابی و نظارت بر امنیت سامانه

 افزارهای پشتیبانی نرمعملکردشرکتنظارت و پایش

 (R&Dمدیریت ارتقاء سیستم)
 افزاریهای نرممدیریت یکپارچگی سامانه

 مالی/اداریهای مدیریت سامانه

90 
60 
00 
80 
30 
00 
80 
00 

روزرسانی ارتباطات مدیریت نصب، استقرار، نگهداری و به
 مراکز

 انهای پشتیبارزیابی کیفیت و مدیریت عملکرد شرکت
نظارت بر خدمات اکتیو و پسیو شبکه، زیرساخت و تنظیمات 

 شبکه
 مدیریت زیرساخت مجازی و سرورها

 مدیریت خرید تجهیزات
 امنیت و تست نفوذمدیریت 

 افزارسختمدیریت 
 های نوسازی شبکهارائه طرح

30 
30 
60 
30 
40 
80 
40 
90 

 40 مدیریت آمار 6/80 مدیریت داده

 مدیریت امنیت داده

 مدیریت داشبورد اطالعاتی

 معماری داده

 مدیریت محتوا و مستندات

96 

86 

80 

90 

 مدیریت احصاء فرایندهای آماری

 مدیریت داشبورد آماری

 هامدیریت ارتباط سامانه

 مدیریت گزارشات تحلیلی

 های آماریمدیریت تدوین شاخص

30 

80 

60 

60 

20 

 امنیت مدیریت قابلیت ازای به شدهتعریف کاری بسته: 8جدول
 بسته  کاری ابعاد قابلیت

 مدیریت امنیت

 

 یافتهساختیافته و غیر ساختی هادادهاصالح فرایند فعلی طبق رگوالتوری وزارتخانه برای تمامی  فرایند

 نیروی متخصص 2یری کارگبه نیروی انسانی

 یری سند استرالیا، کارگبه، SQLاستفاده از مکانیزم امنیت بانک اطالعات  ابزار

 KPIی هاشاخصایجاد  هوشمندی

 های کاری در بخش مدیریت دادهشده بر اساس بستهکاری تعریف پروژه : 9جدول

 توضیحات ابعاد هاپروژه

 ایجاد واحد مدیریت داده  فرایند ایجاد واحد جدید 

 یروی کاردوناستخدام  نیروی انسانی استخدام نیروی ماهر

 بخشی از کار امنیت به شرکت ثالث واگذار گردید نیروی انسانی سپاری دو پروژه برون

 باشد.داشبورد آماری برای ریاست دانشگاه نیاز به همکاری واحد داده با آمار میجهت تقویت امنیت  فرایند  انجام پروژه مشترک آمار و داده

 یافزارسختهای جدید جهت ایجاد قابلیت ابزار تخصیص منابع زیرساخت

ایجاد شناسنامه شاخص توسط گروه  فناوری اطالعات سالمت در واحد آمار به کمک صاحبان فرایند در هر حوزه  هوشمندی «یآمار یهاشاخص»ایجاد وظیفه جدید 

 یی استاتید این رشته در دانشکده مدیریت اطالعات سالمتباراهنما
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 بحث
به ارائه  2019 یتکوب یسازمان یمعمار یریتمد ینددر پژوهش حاضر، با استفاده از فرا

و  Beeseپرداخته شد.  یدانشگاه علوم پزشک یمحور در واحد فاوا یتقابل یزیرمدل برنامه
ا عمل ب یسازمان یمعمار ینشان دادند که استفاده از استانداردها ی( در پژوهش20همکاران )

 اوری،فنو  سازمان اطالعاتی هایسیستم معماری بیندر رابطه  کنندهیلعنوان تعد کردن به
 .کندمیکمک  کم شدن پیچیدگیبه 

، «ارافزنرم مدیریت»واحد فاوا در سطح دو شامل  هایقابلیتپژوهش  هاییافتهطبق 
 یجنتا ین. ایداستخراج گرد« داده یریتمد»و « آمار مدیریت»، «و شبکه زیرساخت مدیریت»

 یسهمقا( به دست آمد، قابل2و شناخت )جدول یکه در مرحله آگاه یتقابل یالگوها یربا سا
دانشگاه  یراخ هاییاستبا توجه به س یدانشگاه مطابقت دارد ول یفعل یاست. با ساختار سازمان

 ییشناسا زین« داده یریتمد» یدجد یتموجود، قابل هاییتداده، عالوه بر قابل یتحاکم ینهدرزم
 هاییت( در قابل21) یرانا یب معماربا مدل مرجع خدمات در چارچو یسه. در مقایدگرد

 ینتام یریتمد هاییتمطابقت کامل دارد و در قابل« آمار یریتمد»و « یرساختز یریتمد»
و  یبردراه یزیربرنامه هاییتداده و در قابل یریتمد یتقابل با یمنابع اطالعات یریتو مد

 سهیدارد. در مقا ییهمسو یافزارنرم یهاسامانه یریتمد یتتوسعه خدمات باقابل یریتمد
 با «هایازمندین یفتعر یریتمد» یت( در بخش قابل22) یوکاسلفاوا در دانشگاه ن هاییتباقابل

متمرکز  یریتمد یلدر حال حاضر به دل یوجود داشت ول یشپ یهادر سال ینکها وجود
 یزن« حل اهرو توسعه  شناسایی» قابلیتاست.  گردیدهحذف  ابالغیاستناد  یقوزارتخانه از طر
تحت  یهاهمه واحد یبرا یتابیسهمچون بستر د یمتمرکز وزارت یهاحل در حد وجود راه

از  یخدمت وجود دارد که قسمت یزم یزن« ITخدمات  یریتمد»شد. در مورد  ییپوشش شناسا
 یریتمد»در فاوا وجود ندارد. یزن« IT یاتعمل یریتمد»آن در فاوا قرار دارد.

هم مربوط به در فاوا وجود دارد که آن یفقط در قالب سند اعتباربخش «اطالعاتیءمشخط
در مدیریت فاوا « اطالعات جستجوی کشف و»در مورد نبودن قابلیت  حوزه درمان است.

اینکه متقاضی استفاده از داده ها همواره وجود دارد ولی به دلیل  باوجودمشاهدات نشان میدهد 
 همچنین و های ثبت شده در سامانه ها داده یفیت پایینکتیجه و در ن نپرداختن به  این قابلیت

استفاده  امکان ،داده یسطح دسترس و یت، امنیتمالک ینهدرزمفقدان سیاست های الزم  یلبه دل
راهم ف از طریق سامانه های زیر نظر مدیریت های ثبت شده برای پژوهشگران اثربخش از داده

 یکی از مهمترین گروه های عنوانبهحوزه بالینی  پژوهشگرانمثال  عنوانو به نشده است
 ادیجا یقاز طربا صرف هزینه های کالن کسب داده  یبرا متقاضی داده، ترجیح میدهند

هنوز در فاوا  یزن« ییرتغ یریتمد. »نماینداقدام  یمعاونت پژوهشدر سامانه های ثبت بیماری ها
 یریتمد»و « داده یسازمدل» یت( قابل23) با استاندارد انجمن داده یسهنشده است. در مقا یجادا

 داده مطابقت دارد. مدیریت هاییتباقابل ها،یتقابل یروجود ندارد و در سا« داده مرجع
 یتاهم»و  «بلوغ یزانم»با توجه به دو شاخص  یت،در سطح دوم قابل هایافتهبه استناد 

 یتقابل یببرآورد سطح ارتقا و به ترت یانگینم یباالتر یاراداده د یریتمد یت، قابل«یکاستراتژ
قرار  یعدب هایولویتآمار در ا یریتو شبکه و سپس مد یرساختز یریتافزار، مدنرم یریتمد

داده  یریتمد یتقابل یتاز اهم ی( حاک24) Karkoškováحاصل از پژوهش  یجگرفت. نتا
تاندارد بر اس یمبتن یموسسه مال یکداده مورداستفاده در  یتمقاله مدل حاکم یناست. در ا

ا را با هکرد و آن یتاستاندارد را تقو ینا هاییهمدل رو ینشد. است. ا یشنهادانجمن داده را پ
 داده(. یریتمد یت)قابل داد یقتطب یمؤسسه مال یازهاین

، «مستندات ریتیمد» یتلبرآورد سطح ارتقا در قاب یانگیندر سطح سوم، م هایافتهبه استناد 
 نیانگیباالتر از حد م« داده یمعمار»و « یاطالعات یداشبوردها یریتمد»، «یتامن یریتمد»

 یج. نتادهدیبخش را نشان م ینا هاییتتوجه و ارتقا در تمام قابل یشبه افزا یازن یناست و ا
 یبرا یبهداشت یهامراقبتکار  و کسب یبرا دهدی( نشان م26) یگرانو د Vaishnavپژوهش 

مهم  یارها بسداده یت، امنHIPAA ینمانند قوان ینیاز قوان یرویو پ یمارب یحفظ اطالعات شخص
 یک فنی،ها و نقص کمک به کاهش خطرات حمالت خصمانه داده برای یجه،نت است. در
 الیهیک( و EDW) سازمانیانبار داده  مشتمل بر دو بخش خصوصی حریمو  امنیتی معماری

قت ( مطابیتداده، امن یپژوهش حاضر )معمار یج( ارائه دادند که با نتاSIAافزار )نرم یلهوش و تحل
 سازییمنانبوه و ا یهاداده یریتمد ینکه( با اشاره به ا20) و همکاران Devaki یندارد. همچن

ا توجه به است و ب هشدیلتبد یزبرانگکار چالش یکها به از نشت آن یریباارزش و جلوگ یهاداده
ردازش و پ یرهباال ذخو بدون ساختار با حجم و سرعت یافتهساختار یمهصورت نها بهداده ینکها
ن مواجه ها با آداده یلرا که در طول تبد یتیامن یهاو چالش یفیتداده باک هاییژگیو شوند،یم

و Prasetyo « مستندات یریتمد» یتقابل یت(. درمورد اهمیتو امن یفیت)کدهدیاست را نشان م
ستم یها وجود دارند که ساز سازمان یاریاذعان داشتند هنوز بس ی( در پژوهش20) همکاران
 یندهایزمان اسناد را هم به نفع فرآها را ندارند که بتواند همت دادهیبر حاکم یمبتن یاطالعات

ن، یت کند. بنابرایرید پروژه، مدت اسنایری، ازجمله مدیبانیپشت یندهایفرآ یو هم برا یدیکل یتجار
از  یکیاست.  یازت اسناد پروژه موردنیریمد یت اسناد خوب برایریستم مدیک مدل سی

. در باشدیم DAMA المللیینب یت اسناد بر اساس استانداردهایریاستفاده مدقابل یاستانداردها
کسب  یرا برا هایییکردند که فناور یرا طراح ی( چارچوب28) یگرانو د Ceci یگری،پژوهش د

ها که در آن یتا اطالعات کندیم یببر دانش ترک یمبتن هاییکبا تکن یاسناد چاپ سازییرهو ذخ
ه ک ییابزارها یکار، کاربرد آن را برا یننوآورانه ا یهاوجود دارد را نشان دهد و درک کند. جنبه

 .کندمی تقویت د،انیجادشدها یجیتالید یهاساخت کتابخانه یبرا
 یهاتیقابل یقاز ارتباط عم یو عدم آگاه یسازمان یبودن مبحث معمار یدجد دلیلبه
 عدم امکان مصاحبه یلدل هب ینهمچن ی،سازمان یمعمار یریتوکار با موضوع مد کسب

در  هایییتکرونا( محدود یاندمپ ینمتخصصان و همچن یپراکندگ یلدل)به حضوری
  شوندگان به وجود آورد.فضا شدن با مصاحبههم

 گیرینتیجه
 عماریم فرایند اساس بر محور قابلیت مدل ارائه پژوهش، از حاصل نتایج کلیطوربه
 سازیپیاده نتایج و بوده است، اطالعات فناوری حاکمیت استاندارد یک که کوبیت سازمانی

 ازمانیس معماری از استفاده که داد نشان اصفهان پزشکی علوم دانشگاه فاوای واحد در مدل
 جدید لیتقاب طرح تدوین و شناسایی به منجر اطالعات فناوری هایقابلیت ریزیبرنامه در
 هایمانهسا مدیریت» شامل هابخش سایر در قابلیت ارتقای طرح تدوین و «داده مدیریت»

 . گردید فاوا واحد در «آمار مدیریت» ،«شبکه و زیرساخت مدیریت» ،«افزارینرم

 پیشنهادها
 ایرس در پژوهش این در شدهارائه مدل شودمی پیشنهاد پژوهش نتایج راستای در
 دلم اجرای از قبل با اثربخشی ازنظر آن نتایج و شود سازیپیاده هاسازمان و هادانشگاه
 .گردد مقایسه

 تشکر و قدردانی.
. باشدیم 16021224901001 با کد مصوب دکترانامه  انیمقاله حاصل پا نیا

 اصفهان کیپزش علوم دانشگاه اطالعات فناوری کارشناسان کلیه از مقاله، این سندگانینو
 نوانعبه گلستان افزارینرم مهندسی شرکت مدیرعامل از همچنین ها،دانشگاه سایر و

 مودند،ن یاری پژوهش این انجام در را ما که معماری خبرگان کلیه و معماری زمینه در مشاور
 .نمایندمی قدردانی و تشکر

 تضاد منافع
  .اندنداشته منافعی تضاد هیچگونه نویسندگان حاضر، پژوهش انجام در
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Presenting Capability Planning Model based on Cobit Organizational Architecture Management 

Process (Case study: Fava Management of Isfahan University of Medical Sciences) 
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Abstract 
Introduction: Enterprise architecture plays an important role in aligning the required changes in the organization's business 

capabilities with the complex IT landscape. In this study, the capability planning model is presented based on the Cobit 2019 

organizational architecture process, which is a reference model for the governance of information technology organizational 

processes. 

Methods: This qualitative study was run through Design Science Research (DSR) method, which is a structural problem solving 

framework. The sample was 47 university experts and architectural experts, knowledgeable in the field of business capabilities. The 

data collection method was semi-structured interview and Google form questionnaire. Data analysis was done through descriptive 

statistical methods and was evaluated according to the experts’ opinion. 

Results: The implementation of the capability planning model based on the Cobit organizational architecture management process 

in the ICT of Isfahan University of Medical Sciences, the capability perspective, level two and level three capabilities, the plan to 

create and develop the identified capabilities, work projects to identify and develop the capability and additional services were 

extracted. 

Conclusion: The findings showed that the use of organizational architecture in the planning of information technology capabilities 

led to the identification and development of a new capability plan for "data management" and the development of a capability 

improvement plan in other departments, including "software systems management", "infrastructure and network management". 

"Management of statistics" became the second level of ICT. 
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