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 مقدمه
که داراي طیف  آیندیمامروزي به شمار  يهاسازماناز جمله بزرگترین  هادانشگاه

نیاز  ايیانهرا. همچنین از دیرباز محاسبات باشندیموسیعی از کاربران و خدمات 
خدمات دانشگاهی به  يارائه، فناوري اطالعات يیهسادانشگاه بوده است تا در 

سازمانی به  يمعمار ).1392، همکاراناقبالی و باشد (شکل امکان پذیر  ینترمناسب
 و دانشگاه اهداف فناوري اطالعات با استراتژي تا کندیم کمک آموزش عالی

فناوري  هايینههز آموزشی ارزش و، فرآیندهاي نظام آموزش عالی همسوسازي شود
 یکپارچه رویکرد امروزه یک ).2011، 1(بورتن و اوبل رساندیم حداکثر را به اطالعات

 معماري سازمانی مطرح کردند. در را سازمانی در آموزش عالی تغییر مدیریت براي
، مقاومت: است شده مطرح اصلی مشکل سه عنوان به تغییر، آموزشی يهاسازمان زمینه
). معماري سازمانی بهترین شرایط براي تغییرات 2014، 2کرلی دونالقدرت ( و کنترل

ی نیاز دارد تا به صورت عملی در فرآیند تغییر آگاهانه است. تغییرات آگاهانه به رهبران
تا حدامکان در مسیر این تغییر و نتیجه بخشی آن مهارت خود را نشان ، شرکت کنند

و مشتاقانه به دنبال تکامل خود و سازمانشان باشند. این نوع از تغییرات متفاوت ، دهند
به  خواهندینمآن  اجباري است و مدیران، از تغییرات واکنشی است که در آن تغییر

 يگفته، بدون آنکه رهبران آن، تغییرات واکنشی، ضرورت آن اذعان کنند. بنابراین
 ).2015، 3اتفاق می افتد (سیلورمن، داشته باشند ياسازنده

 اندگرفتهنتیجه ، اندنمودهافرادي که در خصوص تغییرات در مقیاس بزرگ تحقیق 
کلید به ثمر نشستن تالش است. ، ارشد که مشارکت فردي و فعال و تعهد مدیریت

 بایستیم، مدیران عالوه بر اینکه باید رفتار خود را نقادانه مورد بررسی قرار دهند
جهتی راهبردي براي تغییر تعیین ، چشم اندازي روشن از هدف مطلوب داشته باشند

ین کنند که تدو يابرنامه، افرادي را که در تغییر ذینفع هستند را توانمند کنند، کنند
و به یادگیري و  کندیمکارکردي سازمانی ادغام  يهاجنبهتغییرات مورد نیاز را با دیگر 

). یک سیستم سازمانی تا زمانی 2012، 4بوکلببخشد (به طور همزمان ارزش ، عملکرد
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به درستی کار کند. اگر کارکنان باور  تواندینم، که کارکنانش آن را قبول نداشته باشند
به استفاده از ، با آن مخالف شوند، سود برساند هاآنبه  تواندیمباشند که سازمان نداشته 

به درستی کار کند.  تواندینم، آن مجبور شوند یا فکر کنند که آن سیستم خوبی نیست
) کارکنانی که از سیستم 1دو اتفاق ممکن است رخ دهند: ، اگر سیستمی پذیرفته نشود

به شکلی ناکارآمد به کار  یستم) س2آن را تغییر خواهند داد.  به تدریجکنند، یماستفاده 
خواهد رفت و در پایان شکست خواهد خورد. تغییرات برنامه ریزي نشده در یک 

 مربوط به استفاده از سیستم را بی اثر کنند. بنابر این هايیتمز توانندیمسیستم پیچیده 
مقبولیت ، هادانشگاهکارآمد در اصلی معماري سازمانی  يهامشخصهیکی از مهمترین 

 ).2016، 1اي (ام. بی. است
وکار و طراحی ها در کسبدر واقع معماري سازمانی یک نوع رویکرد سیستم

نگر را براي تحلیل وضع یک روش کل، . چهارچوب معماري سازمانیاستسازمانی 
ماري کند. معها ارائه میهاي وضع مطلوب آنها و طراحی سیستمموجود سازمان

هاي یک سیستم سازمانی چیزي بیش از یک طراحی سازمانی است و در آن تمام جنبه
عنصر  10شود. براي توصیف و طراحی یک سیستم سازمانی سازمانی در نظر گرفته می

، سازمان، راهبرد، ذینفعان، گیرد: محیط اداري یا اکوسیستممعین مورد استفاده قرار می
و زیرساخت. این پروژه از چهارچوب ، محصوالت، خدمات، فرآیندها، دانش، اطالعات

ي یک مدل وضع موجود از سازمان معماري سازمانی به عنوان یک روش براي توسعه
و گسترش یک معماري سازمانی نوآورانه جهت دستیابی به یک هدف ، مد نظر

 ).2016، 2دونلیکند (راهبردي سازمان استفاده می
مترقی (پیش رونده) براي پیشبرد یک  هايیدهاداراي  اغلب معماري سازمانی

ممکن است که سازمان به ، . با این حالاست تریشرفتهپسازمان با مفاهیم و یا معماري 
 هایدهانرم افزاري هنوز براي آن  هايیتقابلو ها، یرساختز، دلیل عواملی مانند آموزش

تا رویکردهاي  کندیمکمک  آماده نباشد. درك میزان بلوغ سازمان به معماري سازمانی
 پیشنهاد نمایند. در معماري سازمانی هاحلتکراري را منظور پیشبرد مفاهیم و یا راه 

هستند که توانایی سازمانی اندکی دارند. زمانیکه با  ياکنندهاغلب افرادي مشارکت 

1. MBE 
2. Donnelly 
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 پیشنهاد، بر اساس اهداف سازمانی خود آنها است هاآنکه انگیزه  کنندیمتیمی کار 
، 1سائر و ویلکوسبود (که در حد واحد سازمانی باشند مشکل خواهند  هایییدها

نیروهاي سازمانی هستند که یک معماري ، پیچیده هايیريگعالوه بر تصمیم  .)2013
 قابل توجهی بر روي تیم یرتأث. این نیروها اغلب داراي کشندیمرا به چالش  سازمانی

 منجر به ادراك ضعیف شده و یا منجر شود که تیم تواندیمدارند که  معماري سازمانی
 معماري سازمانی هايیمت، در سازمان پراکنده شود در اکثر موارد معماري سازمانی

 موفق داشته بنابراین براي آنکه یک معمار سازمانیباشند، ینمداراي بودجه رسمی 
مقرر موفق باشید. این در موعد  هاگروهباشید باید در زمینه توجیه سهمی از منابع مالی 

، 2گاسمن و چریستاپباشد (یک توجیه شغلی و یا از نقطه نظر عملیاتی  تواندیمامر 
2012.( 

 بنابراین معماران سازمانی، استپروژه عالوه بر منابع مالی نیازمند منابع انسانی نیز 
طالعات را شغلی و فناوري ا يهاگروهاغلب باید توجیه دیگري را انجام دهند تا بتوانند 

گذاري بر روي پایان یک  یرتأثمتقاعد نمایند. بنابراین  هاپروژهبراي تأمین کارمندان 
 تواندیمکه در حال اجراست  ياپروژهپروژه یک مسئله است اما تاثیرگذاري بر روي 

به این دلیل که ممکن است اثرات ، بسیار دشوار باشد. در یک پروژه در حال اجرا
ناشی از تغییرات در معماري سازمانی رخ  هايینههزمان بندي و احتمالی بر روي ز

 يهاتالشنداشته و  اغلب رقبتی به دریافت اطالعات معماري سازمانی هایمتدهند 
در زمینه 3) نشان دهنده تحقیق فورستر1شکل (. گذارندیمرا کنار  معماري سازمانی

ت عنوان شده فوق را نشان معضل معماري سازمانی است. این تصویر برخی از موضاعا
 ).2017، 4(والکر آوردیم. و درك مناسبی را از موانع سازمانی فراهم دهدیم

1. Sauer, Willcocks 
2. Gassmann, Christoph 
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 2017، اقتباس از والکر، 2007، معضل معماري سازمانی از دیدگاه فوررستر .1شکل 

 هاي اثر گذار برپژوهشگر قصد دارد با شناسایی مؤلفه، باتوجه به آنچه مطرح شد
ها و دغدغه، هاانی در داشگاه آزاد اسالمی استان تهران پاسخگوي چالشمعماري سازم

 ذکر شده باشد. مسائل
دیدگاه کلی از  نظریه حمایت سازمانی بیانگر آن است که اعضاي هیأت علمی 

این حمایت به اهداف  و در ازاي دهندیممیزان حمایت سازمان نسبت به خود شکل 
وقتی دانشگاه به رفاه اعضاي هیأت  به عبارتیند، کنیمدانشگاه و تحقق آنها توجه 

اعضاي هیأت علمی این توجه را با تعهد بیشتر و عملکرد ، علمی توجه مبذول نماید
که  دانندیم هایییاستس. حمایت سازمانی ادراك شده را متأثر از نمایندیمبهتر جبران 

به اهداف سازمان  حس مشارکت مثبت و دستیابی، احساس موفقیت، سالمتی و شادابی
، )2002و همکارانش ( 1). آیزنبرگ1394، (افجه اي و همکاران دهدیمرا ترویج 

اعضاي هیأت علمی که (با اعضاي تیم  معتقدند هر چه تعامل میان دانشگاه و مسئولین
احتمال حمایت تیم از مأموریت سازمان بیشتر ، بیشتر باشد، به صورت تیمی عمل کنند)

نی باید تحقق یابد و آموزش باید همواره ضمن خدمت صورت گیرد است. تعهد سازما
 ).2012، (مک کارمک و همکاران

1. Eisenberger 
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با ایجاد تحوالتی در رویکرد مشارکتی از آزادي کافی براي اجراي  هادانشگاه
، فعالیتهاي علمی و آموزشی برخوردار باشند و با تکیه بر الگوي نوین تصمیم گیري

ز جمله اعضاي هیأت علمی را فراهم کنند. الگوي تصمیم زمینه مشارکت براي همگان ا
از این تحوالت است. این الگو که برگرفته از مطالعات  يانمونهگیري نیمه متمرکز 

در فرآیند تصمیم  بر درگیرسازي معنادار اعضاي هیأت علمی، ) است1991کالین (
، با سطح آگاهیکه  هایییريگگیري بر اساس میزان و نوع مشارکت آنها در تصمیم 

. این رویکرد به عنوان تفکري مطرح کندیمتأکید ، اطالعات و عالقه آنها مرتبط است
که بر بهسازي عملکرد استادان در کلیه سطوح برنامه ریزي درسی تمرکز  گرددیم
عوامل اجراي برنامه درسی در زمینه اجراي  ترینیاصلآنها را به عنوان  نمایدیم

، (مهرعلی زاده و همکاران داندیمبراي برنامه پیشنهادي  نتایج آن عمل و اعالم، پژوهش
1390.( 
که  اندازه سازمانی است. زمانی، یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر معماري سازمانی 

قابل توجهی  یرتأثابعاد سازه طراحی شده کند، یممعماري ساختمان جدیدي را طراحی 
شود، یمکه براي سازه در نظر گرفته  ايیپرا بر روي چگونگی طراحی سازه و نوع 

و ، است. یک ساختمان کوچک عموماً نیازمند طراحی ساده و پی کم عمقی گذاردیم
، است. در همین راستا تريیقعمو پی  تریچیدهپیک ساختمان بزرگتر نیازمند طراحی 

اد افرادي تعدکنیم، یمساختار و طراحی را براي یک سازمان تعیین  ینمؤثرترزمانی که 
را بر روي نوع سازه مورد استفاده  ياعمده یرتأث کنندیمکه در آن سازمان فعالیت 

با توجه به اینکه افراد کمی در آن ، خواهند داشت. سازه معمول براي مشاغل کوچک
. سازه معمول براي یک سازمان بزرگ استیک ساختمان یک طبقه کنند، یمفعالیت 

که سازه  استیک ساختمان بلند است که داراي چندین طبقه یا الیه مدیریتی 
 گذاردیم یرتأثاست. یکی از عوامل سازه سازمانی که بر روي ابعاد سازمان  تريیچیدهپ

چگونه وظایف به مشاغل جداگانه تقسیم  کندیمکه تعیین ، تخصص کاري است
تخصص بیشتري از ، هر چه شغلی بیشتر به وظایف کوچکتر شکسته شود. اندشده

کوچک افراد کمتري را دارند تا  يهاسازمانسوي هر کارمند مورد نیاز خواهد بود. 
کوچک تخصص  يهاسازمانبنابراین مشاغل در ، تقسیم کنند هاآنوظایف را میان 

 .است بزرگ دارا يهاسازمانکاري کمتري را نسبت به مشاغل در 
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، ابعاد سازمان قرار گرفته رسمی سازي است یرتأثجنبه سوم سازه سازمانی که تحت 
چه سطحی از مشاغل استاندارد هستند و اعضاي سازمان تا چه حد  نمایدیمکه تعیین 

بزگ داراي  يهاسازمان. با توجه به اینکه باشندیمقوانین و مقررات  یرتأثتحت 
و سازمان یافته تري  تریطوالنداراي مجموعه قوانین ، بلندتري هستند يهاساختمان

مشاغل سازمان یافته تري به وجود آیند که داراي قوانین و  شودیمکه منجر باشند، یم
رسمیت کمتري داشته و عموماً داراي  ترکوچک يهاسازمان. باشندیممقرارت فراوانی 

بازي کمتري دارند و داراي  به این دلیل که کاغذباشند، یمقوانین و مقرارت کمتري 
فهرستی از قوانین و مقررات را به اجرا در  هاآننیروي کافی نیستند که بتوانند براي 

 ).2016، 1گاپتاآورند (
بر کیفیت آموزش ، فضاي فیزیکی آموزشی به عنوان یکی از اجزاء محیط یادگیري

ري و جزو جدایی ناپذیر بر یادگی مؤثردانشجویان تأثیر بسزایی دارد و از عوامل مهم و 
 تأمین محیط فیزیکی یک دانشگاه باید کلیه وجوه در .شودیمفرآیند تدریس محسوب 

طرز چینش ، تهویه مناسب، میزان روشنایی، از جمله درجه حرارت، این محیط
و مساحت دانشگاه و همچنین نیازهاي گروه هدف در نظر گرفته شود.  هایصندل

با حفظ استاندارد ارگونومی زمینه را براي یادگیري  داشتیدانشگاه زیبا و جذاب و به
، وکیلی و ولی پور( کندیمعلوم و فنون فراهم آورده و شکوفایی استعدادها را تسهیل 

) معماري سازمان در واقع به طراحی یک اداره و یا دفتر کار اشاره دارد. و شامل 1394
و همچنین شامل نحوه  اندرفتهاست که به منظور ساخت یک مکان به کار  ییهاطرح

قانون منجر ، . به طور کلیاستچیدمان وسایل براي اعضاي هیأت علمی و دانشجویان 
مواردي مانند قابل دسترس بودن شود، یمبه رعایت برخی از موارد ایمنی و بهداشتی 

مکان براي معلولین و یا دارا بودن تعداد مشخصی خروجی و ورودي. هنگامی که 
این موارد به صورت خودکار توسط شود، یمبراي هدفی خاص ساخته سازمانی 

معماران و سازندگان ساختمان در نظر گرفته خواهند شد. وقتی یک سازمانی مکانی را 
مدیریت باید در نظر داشته باشد ، نیستکه مطابق با نیازش  دهدیممورد استفاده قرار 

که کار به بهترین شکل ممکن انجام که چگونه همه اجزا را طوري کنار هم قرار دهد 

1. Gupta 
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شود. بنابر آنچه گفته شد عامل فیزیکی یکی از عوامل اثرگذار بر معماري سازمانی 
 .گرددیمدانشگاه آزاد اسالمی تلقی 

اعضاي هیأت علمی  هايیتمسئولو  هارسالت، هانقشکارکردهاي آموزش عالی در 
نظام آموزش عالی عبارتند  کارکرد اصلیسه ، . بنابراینکندیمدر دانشگاه انعکاس پیدا 

پژوهش و خدمات. این بدان معنی است که علم داراي سه ویژگی به هم ، از آموزش
پیشرو  يهادانشگاهو از این روست که مأموریت  استانتقال و کاربرد ، پیوسته کسب

و تولید دانش (پژوهش) ، نیز بر پایه این سه ویژگی علم یعنی انتقال دانش (آموزش)
 یسآل). 1393، اسکوهی و همکاران( گرددیمکاربرد دانش (خدمات اجتماعی) تعریف 

عملکرد آموزشی را به معنی رفتار مقابل دیدن و درك استاد ، در علوم تربیتی، )1993(
دیدگاه  از آموزشی تعریف نموده است. يموسسهبا دانشجو یا رفتار متقابل دیدن 

 يیرندهبرگکه در  ايیآموزش هايیتفعال عملکرد آموزشی به، )1985کرسول (
 .گرددیمآموزشی اطالق  يهافصلبهبود و اصالح سر ، هادرسارزشیابی ، تدریس

 هايیتفعال عملکرد آموزشی اعضاي هیأت علمی را، )2006دانشگاه کنتاکی غربی (
ارتباطات نوشتاري و کالمی و مدیریت ، که شامل تدریس اثربخش داندیم ايیآموزش
به ، . عملکرد پژوهشی نیز به عنوان یکی از مهمترین کارکردهاي دانشگاهاستمنابع 

. نخست استمفهومی  يمؤلفهخدمات) داراي دو اجرایی (همراه تدریس و کارهاي 
تولید دانش و دوم توزیع دانش. پس از تولید و ایجاد دانش توسط اعضاي هیأت 

مقاله و ، ان انتشار یابد که در قالب کتابباید دانش یاد شده براي استفاده دیگر، علمی
 ).1393، اسکوهی و همکاران( گیردیمپژوهشی صورت  يهاطرحگزارش 
که نیازي نیست همه دانشگاهیان محقق باشند اما  کندیمچنین بیان ، )2003(1برو 

 جنکینز که اهمیت دارد به اشتراك گذاري پژوهش در میان دانشگاهیان است. يامسئله
در  مؤثرنیز معتقدند که باید ارتباط پژوهش و تدریس به طور ، )2003( 2و زتر
به شکلی که پژوهش تبدیل به تدریس شود و تدریس ، دانشگاه توسعه یابد يهابخش

، )1999( 3نیز تبدیل به پژوهش گردد که در ایبن تداخل یادگیري مفهوم یابد. کالرك
 هايیتفعالتدریس خود و معتقد است که به طور کلی اعضاي هیأت علمی در 

1. Breo 
2. Jenkins and Zeter 
3. Clarke 
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(رخشانی و  باید پیوند ایجاد کنند که شکافی در آن راه نیابد ياگونهبه  شانیپژوهش
 ).1393، شمس

 روش 
اثر گذار بر معماري سازمانی در  هايدنبال شناسایی مؤلفهازآنجاکه پژوهش حاضر به

از نوع ، عد محیطاز حیث ب، کیفی هادادهروش پژوهش بر مبناي ماهیت است، دانشگاه 
از نظر زمان مقطعی و از نظر روش ، میدانی و از نظر هدف کاربردي -ايکتابخانه

پیمایشی است. جامعه آماري شامل مسئوالن آموزش عالی و -اجراي پژوهش توصیفی
بود که  1گیري بخش کیفی هدفمنداساتید دانشگاه خبرگان دانشگاهی بود. روش نمونه

که پس از  عنوان مصاحبه شونده درنظر گرفته شدنمونه به 14در این پژوهش تعداد 
الزم در محل کار آنها حضور یافته و با آنها مصاحبه بعمل آمده  هايیهماهنگاعمال 

نفر کدهاي جدیدي اضافه نشد و حجم نمونه به اشباع  14پس از مصاحبه با ، است
اي و مصاحبه نیمه انهاز روش کتابخ هاداده يگردآور منظور به پژوهش نیا دررسید. 

براي بررسی ، هاي انفرادي با مصاحبه شوندگانساختار یافته استفاده شد. در مصاحبه
فرعی دیگري نیز در  هايالؤسسؤال مصاحبه استفاده شد. ضمن این که  5مقدماتی 

شد. در کنار هر سؤال براي درك تجارب مصاحبه شوندگان در حین مصاحبه مطرح می
صحت برداشت خود را از ، راهنما هايالؤسبه پژوهشگر با پرسش حین انجام مصاح

 هاي مصاحبه شوندگان کنترل کرده است.گفته
منظور اطمینان خاطر از براي حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و به

از نظرات ارزشمند اعضاي هیأت علمی استفاده ، ها از دیدگاه پژوهشگردقیق بودن یافته
از یکی ، 2ی دو کدگذاردرون موضوعاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق شد. براي مح

از اساتید مدیریت آموزشی آشنا به کدگذاري درخواست شد تا به عنوان کدگذار ثانویه 
تعداد سه ، در پژوهش مشارکت کند در ادامه محقق به همراه این همکار پژوهش

که به عنوان شاخص پایایی  یدرون موضوعمصاحبه را کدگذاري کرده و درصد توافق 
 رود با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده است:تحلیل به کار می

1. Goal-orinted 
2. Inter coder reliability (ICR) 
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در این فرمول تعداد توافقات اشاره به تعداد کدهاي مشترك و یکسان بین محقق و 
کدگذار همکار اشاره دارد. تعداد کل کدها نیز مجموع کدهاي استخراجی بین محقق و 

به این ترتیب پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات . استکدگذار همکار 
 بدست آمده است: 89.4زیر 

در بخش کیفی کدگذاري نظري برگرفته از روش نظریه پردازي  هادادهروش تحلیل 
ها است. در هر مطالعه محور اصلی نظریه برخاسته از داده، هاداده بنیاد بود. تحلیل داده

ها بهم وابستگی متقابل ها و تحلیل دادهتنظیم داده، هاداده آوريجمع ، به عنوان یک کل
بدست آمده از مصاحبه و نیز مبانی نظري از سه نوع  يهادادهدارند. براي تحلیل 

) 3 محوري ) کدگذاري2 باز ) کدگذاري1کدگذاري استفاده شده است که عبارتند از: 
 گذاري انتخابی کد

 هایافته
ارزیابی تحلیل و مورد  هاي علمیبا استفاده از روش پژوهش يهااین بخش داده در

ها مورد بررسی قرار ها پیش پردازش داده؛ اما قبل از تجزیه و تحلیل دادهگیردیقرار م
براي ، شدگی اتفاق افتاده است؛ بنابراینها گمگرفت. نتایج نشان داد در برخی از گویه

هاي ي مقادیر آنها استفاده شد و تمام دادهرفع این مشکل از روش میانه براي جایگذار
استفاده  1هاي پرت از گراف باکس پالتمفقوده جایگزین شد. به منظور شناسایی داده

ها در نرم افزار اکسل شد که نتایج نشان داد هیچ داده پرتی وجود ندارد. عالوه بر این
ر پاسخ به یک براي حذف مشارکت کنندگان بی تفاوت انحراف معیار هر آزمودنی د

ها به پرسشنامه محاسبه شد که نتایج نشان داد انحراف معیار پاسخ هر یک از آزمودنی
 نیست و بنابراین هیچ آزمودنی حذف نشد. 3/0هاي پژوهش کمتر از سوال

1. Boxplot 
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هاي اثر ها و شاخصپژوهش پاسخ دهیم که مولفه سؤالخواهیم به این حال می
آوري شده از پرسشنامه هاي جمعحلیل پاسخت، گذار بر معماري سازمانی کدامند

خبره در این زمینه  14جواب خواهد داد. شایان ذکر است که با  سؤالخبرگان به این 
هاي ارائه شده براي سؤال مصاحبه شد. پاسخ 5بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با 

در جدولی هر سؤال پس از تحلیل محتوا توسط پژوهشگر و دو نفر از متخصصین آمار 
هاي مؤثر برمعماري سازمانی بوده و در بیانگر شاخص، آورده شده است که این جداول

هاي ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان (مفاهیم استخراجی قسمت دوم جدول پاسخ
کد مربوط به مصاحبه شونده آورده ، اولیه) آورده شده است و در قسمت سوم یعنی کد

نیز چک لیست مربوط به نتایج تحلیل ، )2د در جدول (شده است. همانطور که گفته ش
 محتواي مصاحبه آورده شده است.

 مصاحبه سؤاالت .1جدول 
 سؤاالت ردیف

 چه عواملی بر معماري سازمانی در دانشگاه تأثیر گذار است؟ 1
 ؟گذارندیمکدام روندهاي موجود در تشدید یا حل مسائل سازمانی در دانشگاه شما اثر  2
 م منابع و ملزومات فیزیکی باید در فرآیند حل مسائل سازمانی مورد استفاده قرار گیرند؟کدا 3
 ارتباطات سازمان چگونه باید در خدمت حل مسائل سازمانی قرار گیرد؟ 4
 ؟آیدیمدانش مورد نیاز براي حل مسائل سازمانی در دانشگاه شما چگونه به دست  5

 تحلیل محتواي مصاحبهچک لیست مربوط به نتایج  .2جدول 
 کد مصاحبه شونده مفاهیم استخراجی اولیه بعد

نی
زما

سا
ي 

مار
 مع

 بر
ؤثر

ل م
وام

ع
 

 I8, I9, I11 علمی هیأت علمی هايیشرفتپمیزان افتخار سازمان به 
 I1, I7, I9, I14 کیفیت زندگی کاري اعضاي هیأت علمی میزان ارزش قائل شدن به

 I4, I8, I10, I13 هیأت علمی هايیتلفعامیزان قدردانی سازمان از 
 I6, I7, I11 میزان مشارکت اعضاي هیأت علمی در تعیین اهداف دانشگاه

 I4, I8, I13 میزان استفاده از نظام انتقادات و. پیشنهادات
اعضاي هیأت علمی در اتخاذ  هايیتقابلمیزان استفاده از 

 I7, I9, I1, I12 سازمانی هايیريگتصمیم

 I1, I3, I8, I14 یزان مشارکت در حل مسائلم
 I5, I6, I11 سازمانی هايیزيرمیزان مشارکت اعضاي هیأت علمی در برنامه 
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 کد مصاحبه شونده مفاهیم استخراجی اولیه بعد
 I1, I7, I3, I10 نسبت بوروکراسی با اندازه سازمان

 I3, I5, I7, I1, I9 نسبت نظارت با اندازه سازمان
 I1, I5, I7, I8 نسبت اعضاي هیأت علمی با اندازه سازمان

 I7, I8, I9 نسبت دانشجو با اندازه سازمان
 I2,I3,I7,I9 نسبت تخصص گرایی با اندازه سازمان
 I5,I6,I12 میزان استفاده کافی از فضاي فیزیکی

نی
زما

سا
ي 

مار
 مع

 بر
ؤثر

ل م
وام

ع
 

 I2,I7,I8,I9,I13,I14 میزان استفاده از امکانات رفاهی و بهداشتی
 I6,I9, I12, I13 یل و تجهیزات سازمانیوسا میزان استفاده از

 I4,I5 I2, I13 میزان استفاده از عناصر زیبایی شناختی در سازمان
 I4,I5 I2, I1 میزان رضایت شغلی فرد در سازمان

 I7, I1, I14 میزان استفاده از روابط میان فردي در سازمان
 I2, I3, I10 میزان تعهدکاري در سازمان

 I7, I1, I4 ازي تدریسمیزان کیفی س
 I3, I7, I9, I14 میزان تعامالت یادگیري با فناوري اطالعات

 I3,I12 میزان استفاده از استانداردهاي به روز جهانی در فرآیندهاي آموزشی
 I1, I5, I7, I8, I13 میزان توازن بین آموزش و پژوهش در روش و فنون تدریس

 I3, I7, I9, I10 ژوهش اعضاي هیأت علمیمیزان توجه و حمایت به تولیدات پ
 I8, I10, I13 میزان آموزش توأم با کارهاي پژوهش

 I1, I7, I8, I14 میزان تأکید بر دونوع ارزشیابی کمی و کیفی
 I7, I8, I1 نوین در کالس درس يهاروشمیزان استفاده از 

ائه شده است. ار، اي که از تحلیل محتوا حاصل شدهمفاهیم اولیه 1جدول در 
هاي پژوهش بوده و در قسمت دوم بیانگر محور اساسی سوال، اطالعات جدول باال

هاي ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان آورده شده است که از کدگذاري جدول پاسخ
کد مربوط به مصاحبه شونده آورده ، باز به دست آمده است و در قسمت سوم یعنی کد

یا سواالتی پاسخ  سؤالبه ، تعدادي از مصاحبه شوندگانشده است. در برخی از جداول 
 28اند. در نهایت به چندین عامل اشاره کرده سؤاالتنداده و یا در پاسخ به برخی 

بر معماري  مؤثرشناسایی عوامل  در شاخص از مصاحبه با خبرگان استخراج شد.
هاي موجود را براي توان دادهابتدا باید از این مسأله اطمینان یافت که می، سازمانی
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هاي مورد نظر (اندازه نمونه و رابطه بین آیا تعداد داده، عبارتیتحلیل به کار برد یا به
متغیرها) براي تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر. بدین منظور از شاخص کاي ام او و 

نتایج حاصل از شاخص کاي ام او و ، جدول زیر در شود.آزمون بارتلت استفاده می
هاي موجود و شناسایی شده براي متغیرهاي مدل پژوهش مون بارتلت روي شاخصآز

 توان مشاهده کرد.را می

 نتایج آزمون کاي ام او و بارتلت .3جدول 
 نتایج آزمون عوامل

 بر معماري سازمانی مؤثرعوامل 

 882/0 گیري کاي ام اوضریب کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت
 298/5050 کاي اسکوئر
 378 درجه آزادي

 000/0 سطح معناداري

و مقادیر تقریباً  بوده 6/0شاخص کاي ام او بزرگتر از ، براساس نتایج به دست آمده
هاي دهد که حاکی از کفایت حجم نمونه بر اساس شاخصنزدیک به یک را نشان می

ارتلت نیز براي آزمون ب 000/0داري . سطح معنیاستشناسایی شده براي تحلیل عاملی 
زیرا فرض یکه بودن  استنشان دهنده مناسب بودن متغیر پژوهش براي تحلیل عاملی 

بر  مؤثرطور که گفته شد در شناسایی عوامل همان شود.ماتریس همبستگی رد می
 28روي ، معماري سازمانی براساس نتایج حاصل از بخش کیفی و روایی محتوا

اشتراکات این ، ی انجام شد. جدول زیرشاخص شناسایی شده تحلیل عاملی اکتشاف
 دهد.ها را نشان میشاخص

 هااشتراکات شاخص. 4جدول 
 اشتراکات استخراجی هامولفه اشتراکات استخراجی گویه
 589/0 15گویه  585/0 1گویه 
 692/0 16گویه  704/0 2گویه 
 722/0 17گویه  525/0 3گویه 
 768/0 18گویه  683/0 4گویه 
 639/0 19گویه  669/0 5گویه 
 563/0 20گویه  67/0 6گویه 
 668/0 21گویه  645/0 7گویه 
 668/0 22گویه  715/0 8گویه 
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 اشتراکات استخراجی هامولفه اشتراکات استخراجی گویه
 724/0 23گویه  768/0 9گویه 
 656/0 24گویه  794/0 10گویه 
 527/0 25گویه  682/0 11گویه 
 692/0 26گویه  759/0 12گویه 
 468/0 27گویه  691/0 13گویه 
 53/0 28گویه  589/0 14گویه 

، هاقابل مشاهده است اشتراکات براي همه شاخص، طور که در جدول فوقهمان
، هیچ شاخصی از تحلیل خارج نخواهد شد. در جدول زیر، است بنابراین 5/0باالي 

مجموع ، توان تبیین واریانس کل را مشاهده کرد. این جدول شامل مقادیر ویژه اولیهمی
شده و مجموع مربع بارهاي چرخش یافته است. موارد ذکر شده  مربع بارهاي استخراج

 در جدول زیر قابل مشاهده است.

 هاي مستخرجهتبیین واریانس مولفه .5جدول 

 عوامل
 یافتهمجموع مربع بارهاي چرخش مجموع مربع بارهاي استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

 درصد تجمعی واریانس کل درصد تجمعی واریانس کل درصد تجمعی واریانس کل
1 47/9 823/33 823/33 47/9 823/33 823/33 094/4 62/14 62/14 
2 688/2 599/9 422/43 688/2 599/9 422/43 651/3 041/13 661/27 
3 028/2 244/7 665/50 028/2 244/7 665/50 498/3 491/12 152/40 
4 937/1 918/6 584/57 937/1 918/6 584/57 246/3 592/11 745/51 
5 585/1 066/5 244/63 585/1 066/5 244/63 22/3 499/11 244/63 
6 999/0 568/3 812/66       
7 993/0 546/3 358/70       
8 864/0 086/3 444/73       
9 745/0 661/2 105/76       
10 669/0 389/2 494/78       
11 601/0 146/2 640/80       
12 575/0 054/2 694/82       
13 523/0 868/1 562/84       
14 466/0 664/1 226/86       
15 455/0 625/1 851/87       
16 387/0 382/1 233/89       
17 372/0 329/1 562/90       
18 362/0 293/1 855/91       
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 عوامل
 یافتهمجموع مربع بارهاي چرخش مجموع مربع بارهاي استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

 درصد تجمعی واریانس کل درصد تجمعی واریانس کل درصد تجمعی واریانس کل
19 34/0 214/1 069/93       
20 304/0 086/1 155/94       
21 297/0 061/1 215/96       
22 29/0 036/1 251/96       
23 218/0 779/0 030/97       
24 211/0 754/0 783/97       
25 191/0 682/0 465/98       
26 171/0 611/0 076/99       
27 137/0 489/0 565/99       
28 123/0 436/0 000/100       

قادیر ویژه بزرگتر از یک هست و در اول داراي م عامل 5، با توجه به جدول فوق
هاي عوامل اثرگذار درصد واریانس مولفه 63مانند. این عوامل تا تقریباً تحلیل باقی می

متغیرها  بین روابط ماهیت درباره منظور تحقیق کند. بهبر معماري سازمانی را تبیین می
ها عامل در تعریف 4/0باالتر از  ضرایب، هاعامل و نامگذاري تعاریف به و نیز دستیابی

 در نظر گرفته تصادفی عامل عنوان حدود به کمتر از این و با معنی بوده و ضرایب مهم
شناسایی شد.  عامل 5نیز موید نتایج فوق بود و همان  شده است. نمودار سنگریزه

با چرخش نیز هاي شناسایی شده عوامل اثرگذار بر معماري سازمانی را ماتریس مولفه
 شناسایی شد. مؤلفه 5، انجام شد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی پس از چرخش

پیشینه ، توان مشاهده کرد و بر اساس ادبیاتمی، 6هاي اکتشاف شده را در جدول مؤلفه
 اند.گذاري شدهها در نامهاي موجود این مولفهو نظریه

 د از استفاده از ادبیات موجودعوامل مستخرجه شناسایی شده بع .6جدول 
 شماره مؤلفهنام  تعداد شاخص شماره گویه

 1 عامل فیزیکی سازمان 4 20، 19، 18، 17
 2 عامل روانشناختی 3 11، 10، 9

 3 اندازه سازمان 5 16، 15، 14، 13، 12
 4 آموزشی و پژوهشی عامل 8 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21

 5 حمایت سازمانی و مشارکت 8 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1
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 بحث و نتیجه گیري
در حال ظهور محفوظ بماند.  هاييفناوردر آموزش عالی باید توسعه داخلی براي 

سازنده باید از استانداردهاي صنعت حمایت  هاييفناورمعماري سازمانی پیشنهادي و 
د استفاده نماید. کنند. دانشگاه باید از نفوذ تأمین کنندگان استراتژیک و روابط موجو

اصول ساده سبب افزایش شفافیت در طراحی و فرآیندهایی شده که خدمات و 
. اولویت به وضوح و شقافیت باید نمایندیمحمایت کننده را امکان پذیر  هايیستمس

دانشگاه باید مجدداً از منابع موجود به منظور حمایت ، طراحی شود. در صورت امکان
و کارایی باید در اساس ، مقیاس پذیري، ه کند. پایدارياز ملزومات شغلی استفاد

باشند. هدف از این اصول به حداکثر رساندن  هاحلطراحی و پیاده سازي این راه 
در حالی که امکان نوآوري ، استعملکرد و کارایی خدمات ارائه شده در تمامی شرایط 

باید به منظور  دانشگاه ست.. اولویت در استفاده از منابع موجود اآورندیمرا هم فراهم 
موجود داراي الزامات اجباري  يهاحلحمایت از ملزومات کسب و کار هنگامی که راه 

) 2000مجدداً از منابع استفاده کند. تورینگتون (، بوده و در داخل چرخه خرید هستند
هرگونه فعالیت با ، معتقد است آموزش یعنی فرآیند رساندن فرد به سطحی از شایستگی

که هدف آن ایجاد یادگیري در فراگیران است (حسین  ياشدهدبیر از پیش طرح ریزي ت
). نظام پژوهش محور سامانه آموزشی است که در آن آموزش در 1390، زاده و برزگر

فرآیند پژوهش و تجربه عملی و با غایت پروردگی خالقیت و استعداد دانش پژوه 
بالفعل داراي خالقیت و مهارت پژوهشی که فرآورده آن نیروي علمی  بنددیمصورت 

از طرفی دانشگاه استون در بریتانیا اندازه سازمان را  ).1394، است (پاسدار و همکاران
که افزایش اندازه سازمان  کندیمو بیان  کندیمعامل اصلی تعیین ساختار سازمانی بیان 

 ).1390، با تخصص گرایی و رسمیت بیشتر ارتباط دارد (اعرابی
اما تأثیر اندازه بر  گذاردیمازه سازمان بر پیچیدگی و چگالی مدیریتی تأثیر اند

مدیریتی نتیجه تعامل اندازه سازمان و پیچیدگی است  چگالی چگالی بیشتر است.
همه اجزاء و عناصر فیزیکی ، در دانشگاه عامل فیزیکی ).1395، (اعرابی و رشید کابلی

، امکانات رفاهی و بهداشتی، صر فضایی فیزیکیعنا يیرندهبرگمحیط کاري است که در 
، درویشی و همکاراناست (ایمنی شغلی و وسایل و تجهیزات ، زیبا شناختی يهاجنبه

است که عامل روانشناختی یعنی داشتن حس رضایت  معتقد، )1981). زیمزینگ (1395
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ست ریشه ) معتقد ا2008نارضایتی مؤثر است. آلن ( و از محیط کار در کاهش ناراحتی.
کوشش و ، است که بر پایه آن دلبستگی يامبادلهتعهد ، حمایت سازمانی ادراك شده

). 1394، (بهرامی و اسفستانی شودیمتعهد به سازمان با اجرت اجتماعی و مادي همراه 
توزیع و اعمال قدرت در ، مشارکت کارکنان در تصمیم گیري، )2011گلیدون موندي (

، اندشدهمدیران و سایر افرادي که به وسیله آنها استخدام ، ینبین مالک، تمام مظاهر آن
بر  مؤثراین عوامل  بنابر ).1390، دهحسین علیزا تعریف شده است (عباسی مقدم و

معماري سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی سبب وحدت و کاهش نابرابري اجتماعی 
ري در بین اعضاي و اصالح یادگیري را در پی خواهد داشت. شور و شوق کا شودیم

 هیأت را افزایش خواهد داد.
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ارتباطی با عملکرد آموزشی پژوهشی اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزي و 
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