
 

 

 بر پايه محصوالت تأمين  معماري زنجيرهچارچوبارائه 

  روستاييICTزيرساخت 

  

  2احسان مرآتي، ∗1بهروز زارعي

  

 ايران ، دانشگاه تهران،مديريتگروه مديريت دانشكده ستاديار  ا-1

 ، دانشگاه تهران، ايرانITارشد مديريت  دانش آموخته كارشناسي -2

  
  27/8/86:پذيرش                                                            9/2/86:دريافت

  

  چكيده
هاي  در حوزهي آن موجب گسترش كاربردها )ICT (قابليتهاي فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه امروزه 

 بلكه دهكنن عنوان يك ابزار تسهيل  نه تنها بهICT تا به شده است باعث امراز طرفي اين .  استشدهگوناگون 

 كه  استهايي حوزهجمله از حوزة روستايي .  شودنگاه در راستاي دستيابي به اهداف، نوان يك توانمندسازع به

  .  است در كشور مورد توجه قرار گرفتهICT توسعه زيرساختهاي براي طي سالهاي اخير

راستاي  در زيرساخت روستايي، توانمندسازهاي اين ICTتا در قالب طرح است تالش شده اي اين منظور بر

مورد دستيابي به اهدافي همچون توانمندسازي روستايي، كاهش فقر، افزايش رفاه و كاهش مشكالت حوزه روستايي 

اي از پيشرفت خوبي برخوردار بوده، اما با اين حال  افزاري و شبكه سختدر بعد  با اينكه اين طرح .استفاده قرار گيرد

  . وجود نداردهاي كاربردي متناسب بر روي اين زيرساخت  رنامه توسعه ببراي جامع و برنامه منسجمي متدلوژي

 نياز فوق تأمين برايكه ديدگاهي مناسب  -با تكيه بر مباحث معماري سازماني حاضر 1از اين رو در پژوهش

از طرفي به دليل .  استشده روستايي ارائه ICTساخت ماري خاصي بر پاية زير معچارچوب -آورد را فراهم مي

اي،   هستهفرايند معيشتي روستائيان به اين  كشاورزي در حوزه روستايي و اتكاي محصوالتتأمينجيرة اهميت زن

حقيق تئوري اين پژوهش براساس روش ت. يافته است توسعه فرايند بر اين تأكيد معماري مربوطه با چارچوب

 كردهارائه  محصوالت تأمينه سه الية را براي معماري زنجير يسازي بنيادي به انجام رسيده و چارچوب مفهوم

  .  استشده مقايسه ، معماري مطرحچارچوبهاي با دست آمده به معماري چارچوبنيز در انتها . است

                                                                                                  
E-mail: bzarei@ut.ac.ir                                                                                   :   نويسنده مسؤول مقاله*

  .به انجام رسيده است) ITRC(قيق با حمايت مركز تحقيقات مخابرات ايران اين تح. 1

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  
  ...چوب معماري زنجيره تأمين ارائه چارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــ و همكاروز زارعيهب     

178 

 . محصوالتتأمين روستايي، زنجيرة ICTمعماري سازماني، : ها كليد واژه

  

  مقدمه  -1
 براي يي دنبال ابزارها تا به است كشورها را بر آن داشتهي سازمانها و حت،ي امروزياي دنيهايژگيو

 يطور كل ه و بي رقابتتي مزي ارتباطات، كسب و ارتقالي گسترش و تسه،يطي محيهايدگيچيكاهش پ

 از يكي ستا رانيدر ا. اشند آن بيها از فرصتيبردار  و بهرهي كنونياي دنطي و انطباق با شرايسازگار

از . است 1 اطالعات و ارتباطاتيهد، فناور ارائه دي جالب توجهيتهاي كه توانسته قابليي ابزارهانيبهتر

 گوناگون يها  آن در حوزهيو استفاده از ابزارها ICT  بري مبتنيرساختهاي روزافزون زجادي رو انيا

 و هايزير  با توجه به برنامهزي نرانيا ICT صنعت .مورد توجه قرار گرفته استپيوسته 

 ييطرحهااز جمله  ييروستا  ICTطرح. شته است داقابل توجهي شرفتي انجام شده، پيهايگذار هيسرما

از آنجا . اجراست درحال ICTزيرساخت  صنعت و استفاده اثربخش از ني توسعه ايكه در راستااست 

 است، پيدا نكرده در كشور گسترش عيطور وس ه اجرا قرار دارد و هنوز بهيمراحل اول  طرح درنيكه ا

. رديصورت گدر راستاي توسعه كاربردهاي آن  يقتريق ديهاي و بررسهايزير  است كه برنامهيضرور

ز استفاده اثربخش ا و ييخش روستاب عه توسيهاي استراتژبا طرح مذكور ييهمراستادر اين بين، 

  به عنوانبايد، يي روستاحوزة اطالعات در ي فناورشتري ارزش هرچه بجادي ابراي ICT رساختيز

  .دنمورد توجه قرار گير اساسي هدفهاي

 مهم در بخش اري بسيها  از حوزهيكي و عرضه مواد و محصوالت در روستا تأمين ،يرف طاز

تواند  شود كه رفع كاستيها و مشكالت آن مي مي آن محسوب ي اصليها نديا و جزء فرييروستا

 توجه  تااست  ستهي شانيبنابرا. به همراه داشته باشد حوزه روستايي درقابل توجهي را افزايي  ارزش

 سمت سوق ني موجود به ارساختيها از ز  گسترشها و استفادهني شده و اولفرايندكالن  ني ا بهيخاص

 كارگيري هبراي ب در بخش روستايي فرصت مناسبي را ICTبرقراري زيرساخت واقع در. داده شود

از اين رو  . استكردهفراهم  خلق ارزش در زنجيره ارزش بخش روستايي براي ICTتوانمندسازهاي 

 و به اجرا كردهاين راستا تعريف  را در متعددي هاي پروژهالمللي  شورها و سازمانهاي بينبرخي ك

 . دشو  تشريح ميطور اختصار به برخي از اين تجارب ادامهدر . اند رسانده

 
 

  

                                                                                                  
1. ICT: Information and Communication Technology  
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  مرور ادبيات  -2

كه است  روستايي به انجام رسيده ICTكنون پژوهشها و تحقيقات اجرايي چندي در حوزه تا

 كشورهاي آسيايي نظير مالزي، هندوستان، فيليپين، آالسكا، مغولستان و تجارب برخي

هاي   آفريقايي از نمونه در برخي كشورهاي1سازمان ملل ه سازمان برنامه توسعتجارب

  . درو المللي در اين حوزه به شمار مي موفق بين

 آژانسهاي تخصصي شوراي اقتصادي اجتماعيجمله از  2 ارتباطاتي جهانيهاتحاد

  حوزهدر ICT  و مطالعاتي در زمينه توسعهاجرايي طرحهاي وليتكه مسؤ استسازمان ملل 

  نتايجبررسيهاي مطالعاتي و   اين سازمان با اجراي برنامه.را بر عهده دارد ييروستا

روستاها و مناطق   دسترسي سطحارتقايدنبال   به،كشورهاي مختلف يتحقيقاتهاي  پروژه

  .] 1[ باشد ميپخش و نشر اطالعات   مراكزوتباط از راه دور به وسايل اردور افتاده 

از ، كنند در مناطق روستايي زندگي ميآن  اينكه اكثريت مردم ا توجه بهبكشور هند نيز 

توسعه . شود مي كشورهاي در حال توسعه محسوب  ساير در ميان روستاييICTپيشتازان 

 هنددر هاي اصلي فقرزدايي  جزء برنامه هاي روستايي اطالعات و ايجاد شبكهي مراكز فناور

هدف برقراري  با هاي ملي هند است كه از جمله بزرگترين پروژه 3يدريشت  پروژه.باشد مي

به انجام  اطالعات ياز طريق ايجاد مراكز فناور ،ارتباط اينترنتي بين كليه مناطق روستايي

تاكنون به بسياري  -است سازي   در حال پياده.م2000 سال  ازكه - اين پروژه . رسد مي

  .  استپيدا كرده هند راه  مناطقايالتها و

ارتباط با ادارات ،  آموزشي و تحصيلي، تجاري، خدمات ارتباطيماننداين پروژه خدماتي 

 اطالعات يايجاد مراكز فناور را از طريق خدمات پزشكي و سالمتي و دولتي در شهرها

هايي است كه در   نيز از جمله پروژه"روستا در هندروستا به "پروژه . دكن ميفراهم روستايي 

هدف از اين پروژه ايجاد .  روستايي به انجام رسيده استICT به كمكزمينه توانمندسازي 

  امكانات و رفع نيازهايكردن فراهم ،مناطق روستايي محور دراي پايدار و خود جامعه

 بودن، شفافيت در دسترس. باشد مي اقتصادي و فرهنگي ،هاي اجتماعي يان در زمينهيروستا

از نتايج شهروندي  يان از خدمات دولتي و مزاياييگيري روستا شگرف آن در بهره و تأثير

                                                                                                  
1.UNDP. United Nations Development Programme 
2. ITU. International Telecommunication Union 
3. Drishtee 
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  .] 2[ استجالب توجه اين پروژه 

دهكده  كه  روستايي به انجام رسانده است ICTي متعددي را در حوزه ها مالزي نيز پروژه 

تجربه كه حاصل كار شركتهاي خصوصي، بخش  اين .يكي از مهمترين آنهاست يكيالكترون

 نشينان حاشيهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ي ارتقا است، درالمللي بينسازمانهاي  دولتي و

آموزشي در مناطق  با اهداف پروژه اتوبوس اينترنتينيز  .م1998در سال . بوده استثر ؤم

، UNDP ت و همكاريپروژه با حماي  اين.شداجرا اولين بار مالزي براي روستايي 

  . ] 3[ اجرا گرديد اييوزارت آموزش مالزي و يك شركت خودروسازي مالزي

اقتصادي، اجتماعي و  نيازهاي براساساطالعات   فناوريهايابزارنيز آالسكا در

كارگيري از  هب  افزايش مهارتامراين . اند قرار گرفته استفاده مورديان يروستافرهنگي 

  .] 4[ است  را به همراه داشته روستاييان ن مهارتها در زندگي روزمرةكارگيري اي ه بورايانه 

جهـت  در   هااولين گام جزء  اندازي مراكز فناوري اطالعات روستايي        راهدر ايران نيز    

اولـين تالشـها در ايـن راسـتا از اواخـر            . رود به شمار مي   ييروستا ICT كردناجرايي  

 باالبردن سطح دانـش     اين مجموعه لي  هدف اص . شد در روستاي شاهكوه انجام      70دهه  

، رايانـه شدن همه مردم شـاهكوه در اسـتفاده از           اهالي شاهكوه به منظور توانا     اي رايانه

كارگيري آن در انجام امـورات خـود و تبـديل شـاهكوه بـه قطـب فنـاوري                    هاينترنت و ب  

توان به   در ايران ميشدهاز ديگر طرحهاي انجام . ] 5[ بوددر ايران روستايي اطالعات 

آبـاد    ي روستاي قرن  يبردي فنــاوري اطالعــات روســتا   مركــز جــامع خــدمات كــار   

انــداز توســعه اقتـصـادي، فرهنگــي و اجتمـاعي بــا               بـا چـشـم   اين مركـز    . كرداشاره  

 1383يان در سـال     يبا خودياري روسـتا  و  فناوري اطالعات و ارتباطات     از  گيـري    بهـره

آمـــوزش  يان بـــه  يدسترســـي روســـتا  ـــز محلـــي بـــراي        ايـــن مرك   .شداحـداث  

مجــازي، كتابخانــه مجـــازي، تجـــارت الكترونيكـي، بانكـداري الكترونيكـي و سـاير               

نيز نمونه  روستاي ليوان شرقي در استان گلستان       . باشـد  ميسازمانهاي دولتي   خدمات  

 دومـين مركـز از      آنات  مركز جامع خدمات ارتباطات و فنـاوري اطالعـ        ديگري است كه    

  .]6[  استشده ايجاد 1384نوع خود بوده و با رويكرد و عملكرد مشابه در سال 

 ICTراستاي بكارگيري   در  المللي انجام شده     تالشهاي داخلي و بين    در مجموع 

 تجـارب ارزشـمندي را بـراي دولتهـا فـراهم            ،توانمندسازي حوزه روسـتايي    براي

 در حـوزه روسـتايي را شـفاف         ICTكـارگيري    هآورده و تا حدود زيادي ابعـاد بـ        
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پردازيهـاي   پردازيهـا و ايـده      كـه شـامل نظريـه       مجموعه تجارب  اين اما.  است كرده

 به شـكل تجـويزي      غالباً در حوزه روستايي است،      ICT مورد كاربردهاي    متعدد در 

چـارچوب   بـه عبـارتي   . سـت ا گرفتـه قرار روستايي   ICTديگر ذينفعان   در اختيار   

 از چه راهي، به چه طريقي، با چه الگوي عملي و طـي              كند تا بيان   كه   اي يكپارچه

 روسـتايي   ICTتـوان بـه توسـعه كاربردهـاي          چه گامهاي اجرايي مشروحي مي    

  عدم ارائه الگوي عملي براساس تجربيات موجود در.  استشدهتدوين ن، پرداخت

ستي مديريت نشده در  روستايي بهICTهاي  پروژه تا  است روستايي موجب شدهICTحوزه 

عينيت بخشيده هاي اين حوزه و ايده پردازيها نتوانند به نظريه پردازيها  مجريان اين پروژهو 

توان به اين امر به   مياز اين رو. كنندها را تعيين  ها و نظريه  اين ايده1ها و معاني عملي و جنبه

بنابراين . نگاه كردايي  روستICTمثابه فرصتي براي ارائه چارچوبهاي ساختارمند در حوزه 

 بود و براساس آن مربوطههاي  ها و نظريه  به دنبال روشي مناسب براي ساختاردهي ايدهبايد

  .كرد تدوين ICTيان بوسيله  براي توانمندسازي روستايچارچوبي

 كه انطباق زيادي با نياز روشهاستترين  معماري سازماني يكي از متناسب ،راستادر اين 

ها پردازي  به نظريهتوان  مي روستايي از ديد معماري سازمانيICTنگاه به با  .داردمطرح شده 

را ها  ها و نظريه ها و معاني عملي اين ايده  و جنبهحوزه عينيت بخشيد و ايده پردازيها در اين

توان  به كمك معماري سازماني مي. كردهاي معماري تدوين و ارائه چارچوبدر قالب 

 و ي در راستاي توانمندساز روستاييICT رساختي استفاده از زايبررا متناسبي  چارچوب

 يهاي كاربرد برنامهبه توسعه از اين طريق  و كرد حوزه روستايي تدوين تيبهبود وضع

 با حوزة روستاييها و اهداف ي استراتژيي در همراستاينقش مهماين امر .  پرداختمتناسب

 ي از فناوركياستفاده استراتژ برايرا  بيشتري يفرصتهاداشته و موجود  ICT رساختيز

  . كند فراهم مي يي رشد بخش روستاعياطالعات و تسر

 اطالعات، ي كسب و كار و فناورشتري بيي همچون همراستايجينتاسازماني  يمعمار

 يي و بهبود كاراشتري انعطاف بنه،ي اطالعات، كاهش هزي فناوررساختي در زيدگيچيكاهش پ

 ي همچون ارائه چارچوبي در سطح كالن اهدافمعموالً يمعمار. دارد را به همراه ندهايافر

 ،ي اطالعاتيستمهاي از اطالعات و سي رقابتتي كسب مزي فرموله كردن فرصتها برايبرا

 اطالعات و ارائه يكسب وكار و فناور يهاياستراتژو اهداف  ني و حفظ ارتباط بجاديا

                                                                                                  
1. Implications 
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 كند ي را دنبال مي و سازماني مهم فنياختهارسي زيساز ادهي و پيزير  برنامهي برايچارچوب

 . شود  تشريح ميبه اختصار معماري سازماني ،ادامه در .] 7[

  

  معماري سازماني  -3

 ي مختلف در كشورهاي سازمانها،ي اطالعاتيهاي در پي رشد فناور.م 90 دهه ليدر اوا

 كيه رو شدند كه هر  رو بهاي فناورني اي از كاربردهايعي وسفي بويژه آمريكا، با طشرفته،يپ

طور  به فشارهاي محيطي ري سازمانها زنياز طرفي ا. ند در حال گسترش بودي خاصبرايدر 

اولين . كردنديافته از منابع اطالعاتي احساس نياز  ساختارو به استفاده موثر شديدي

كردن منابع و فناوريهاي  تالشهايي كه در اين راستا با هدف چارچوب بخشيدن و هماهنگ

در سال . ريزي شد هايي بود كه در وزارت دفاع آمريكا پايه  پروژه،العاتي صورت گرفتاط

را با اين هدف  11TAFIM نام اختصاريبااي تحقيقاتي   وزارت دفاع آمريكا پروژه.م1992

 جي نتاي تابعه خود را ملزم به اجراي واحدهايا هيانيبا انتشار بدو سال پس از آن   وكردآغاز 

TAFIMنيز قانون .م1996در سال . ] 8[كرد خود با آن ي اطالعاتيستمهايباق س و انط 

ها و   كوهن در كنگرة آمريكا به تصويب رسيد كه مطابق آن همة وزارتخانه-كلينگر

 نوندر اين قا. سازمانهاي فدرال آمريكا ملزم به تنظيم معماري فناوري اطالعات خود شدند

 :ستمعماري سازماني اين چنين تعريف شده ا

 و يا نگهداري فناوري موجود و كسب فناوري اطالعاتي چارچوبي يكپارچه براي ارتقا"

  "جديد براي نيل به اهداف راهبردي سازمان و مديريت منابع آن

 استاندارد و شناخته شده اقدام به ييكهاي با استفاده از مدلها و تكني سازمانيمعمار

 ي حاوي سازمانيعالوه بر آن معمار. ندك ي و وضع مطلوب سازمان مجود وضع موفيتوص

 از وضع موجود به وضع مطلوب دنيباشد كه نحوه رس گذار مي  موسوم به طرحيطرح خاص

توان معماري سازماني را همچون طرحي دانست  بنابراين مي. كند ي سازمان را مشخص مكي

هاي مورد نياز ندفراي به اهداف كسب و كار و ستيابيهايي كه براي د اساس پروژه بربايدكه 

 در .شوند، سازمان را از وضع موجود به وضع مطلوب انتقال دهد سازمان تعريف و اجرا مي

ها، فرايندنگرشي كالن به مأموريتها، وظايف سازماني، با واقع معماري سازماني 

                                                                                                  
1. TFIM: Technical Architecture Framework for Information Management 
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سلسله مراتب و ترتيب انجام كارها در يك و هاي ارتباطي  موجوديتهاي اطالعاتي، شبكه

كاهش پيچيدگي ، ها در مأموريتهاي سازمانيفرايندبهبود روشها و ه دنبال ، بسازمان

 ياي مزاي سازماني اين طريق معماراز .]9[ باشد  مييكپارچگي و هاي اطالعاتيسيستم

 يريپذ انعطافيساز فراهم  را براي سازمان به دنبال دارد كه مهمترين آنها عبارتند ازياريبس

 اطالعات و ي و فناوريتيمورأ مسطوح يهايازمندي نقيتطب، يطي محراتييالزم در برابر تغ

شدن امكان  فراهم،  اطالعات و ارتباطاتي فناوريها  پروژهخطرپذيري زانيكاهش م، ارتباطات

 يها نهيفراهم شدن زم، ي سازمانراتيي موثرتر تغتيريمد، ثر سازمانؤ متيكنترل و هدا

 يرساختهاي زدي تجداي ارتقا، و كيلت الكترون به سمت دوييهمگرا ،ي سازمانراتيي تغيابيارز

 محصوالت استخراج اهداف با  اين.]292-276،صص10[  اطالعات و ارتباطاتيفناور

  .)1شكل  (دشو  ميتأميندر سطوح مختلف   ي سازمانيمعمار
  

  

  
 
 
 
 
 

 معماري سازمانيسطوح  1 شكل

  

منظور   كه بهاست يتندات نمودارها و مس،ي فنيها اي از نقشه اين محصوالت مجموعه

نياز  موردي انتقاليهافرايند الزم مورد نياز و يهاي تعيين اطالعات و فناورتها،يمورأ مفيتعر

 يها هيها و ال گيرد و از اين طريق جنبه  مورد استفاده قرار ميدي جديهاي فناوريزاندا  راهبراي

والت خود حاصل  خروجيها و محصاين .]11[شود  ميفي توصي سازمانيمختلف معمار

 ي سازماني معماريچارچوبها. باشند چارچوبهاي معماري سازماني ميسازي  پيادهو اعمال 

سسات ؤ از طرف مي سازماني معماري روند تكاملي هستند كه در طييدر واقع قالبها
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 آن متناسب تي بسته به ماهيهر چارچوب معمار. اند  ارائه شدهي دولتي بخشهااي يخصوص

 ارائه ي سازماني در حوزه معمارمتعددي ي چارچوبهانونتا ك. باشد  مييص خايسازمانها

ريزي  چارچوب برنامه، 11C4ISR معماريچارچوب، چارچوب معماري زكمن  كه استشده

 داري چارچوب معماري وزارت خزانه، چارچوب معماري سازماني فدرال، معماري سازماني

  .دباش  مياآنهاز معروفترين   TOGAF  22يچارچوب معمارو 

 ،اند بخشي خود را در سازمانها به اثبات رسانده كارايي و اثرمذكوربا اينكه چارچوبهاي 

 .كار گرفت هدر اين حوزه ب، آنها را نظرگرفتن مالحظات حوزه روستاييتوان بدون در نمياما 

ست ا اند و اين در حالي  براي سازمانها طراحي شدهغالباًمعمول چارچوبهاي به عنوان مثال 

ويژگيهايي متفاوت با سازمان   و فراسازماني است كه اجتماعييكه حوزه روستايي سيستم

نسبت به يك و ساختاريافتگي كمتري پيچيدگيهاي بيشتر از چنين سيستم اجتماعي  .دارد

له شناخت ذينفعان و أ چنين سيستم اجتماعي مسرطرفي داز . سازمان برخوردار است

پژوهش از اين رو .  است بودهاي برخوردار ت قابل مالحظهاز اهمينيازمنديهاي آنان  مديريت

 رهي زنجي معمارچارچوب است، كرده فراهم ييروستا ICT  كهيرساختيبا اتكا به زحاضر 

 ارائه براي  شده پس از بيان روش تحقيق استفاده در ادامه.دكن يم را ارائه محصوالت تأمين

ها و  اليهپرداخته و چارچوب اين ه معرفي ب  محصوالتتأمين زنجيره  معماريچارچوب

  . دشو  آن تشريح ميياجزا

  

  روش تحقيق  -4

، 3سازي بنيادي  براساس تئوري مفهوم آنطيكه  است پيمايشي ي پژوهش،اين پژوهش

در انجام اين پژوهش ابتدا يكسري .  استشده مختلف استخراج هاي اليه معماري در چارچوب

 مانند مباحث مرتبط با معماري،  به آنهاي مربوط در حوزهاي  مطالعات ميداني و كتابخانه

 در بخش ITكارگيري  ههاي ب  روستايي، سياستهاي مربوطه و زمينهICTزيرساخت 

شده به شناخت ذينفعان و  سپس با استفاده از اطالعات كسب. گرفته استصورت روستايي، 

معماري اري وضع موجود،  استخراج معمپس از پرداخته و آنانتحليل نيازمنديهاي كالن 

                                                                                                  
1. C4ISR: Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance  
2. TOGAF: The Open Group Architecture Framework  
3. Grounded Theory 
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، استخراج  روستاييICTزيرسيستمهاي اصلي مورد نياز در  بر تأكيدوضع مطلوب با 

 چارچوبروابط بين آنها،  شيوه استخراج خروجيهاي معماري و تحليلدر نهايت با  .است شده

   . استشدهارائه  روستايي در اليه ها و سطوح مختلف ICTمعماري 

 روستايي قرار ICTش از روستاهاي كشور هستند كه در طرح قلمرو اين پژوهش آن بخ

از طرفي به دليل آشنايي پژوهشگر با زيرساختهاي اجتماعي . اند گرفته و به شبكه متصل شده

 برايثرتر براي برقراري ارتباط مؤگيري از اين مزيت  و فرهنگي شهرستان نيشابور و بهره

يشابور به عنوان جامعه آماري اين پژوهش انجام مطالعات ميداني، روستاهاي شهرستان ن

اساس ميزان  روستايي برICTبا توجه به اينكه روستاهاي تحت پوشش طرح . شدندانتخاب 

اند و همچنين به دليل آنكه پژوهش  يافتگي، آمادگي و ميزان جمعيت انتخاب شده توسعه

ه در اين تاهايي كدسته از روس باشد، از اين رو آن  روستايي ميICTحاضر در زمينه طرح 

 با توجه به .اند شدهاند، به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب  منطقه به شبكه متصل شده

 روستا 8 و فقط باشد ي مي محدودي جامعه آمار، پژوهشين مورد نظر اي جامعه آمارينكها

  بهيازي رو نين از ااند،  روستايي قرار گرفتهICTدر شهرستان نيشابور تحت پوشش طرح 

اين روستاها عبارتند از .  استشده استفاده ي نبوده و از سرشماريريگ استفاده از نمونه

  .آباد آباد، بار، باغشن، باغشن گج، گرينه، سيدآباد، برزنون و حاجي گرماب، اسحاق

ه د استخراج اطالعات استفابراياي و مصاحبه  از دو روش كتابخانهدر اين پژوهش 

 بررسي ادبيات ،شناخت مباحث معماري براي مراحل اوليه  دراي روش كتابخانه. است شده

ICTبكارگرفته شده است و بررسي اهداف و سياستهاي حوزه روستايي روستايي  .

شناخت و   نظيرييها حوزه كسب اطالعات مورد نياز در براي مصاحبه متعددي نيز هاي هجلس

، تأمينيندهاي زنجيره ات و فراشناخت عملي ،تأمين روستايي در زنجيره ICTتحليل ذينفعان 

 روستايي ICTزيرساخت وضع فعلي آگاهي از   وتعيين نيازمنديهاي اطالعاتي ذينفعان

، وزارت جهاد كشاورزي، ICTوالن وزارت مديران و مسؤ با حضور ها جلسهاين  .شدبرگزار 

ي  شوراها و تعاونيهامسؤوالن،  روستاييICT مجريان طرح ، حوزه روستاييكارشناسان

در ارائه  براي متعددي سؤالهاي ،اساس مفاهيم معماري سازماني بر.شد تشكيل روستايي

و سطوح مختلف معماري سازماني  با توجه به كه سؤالهااين  .شد مطرح مصاحبه هاي جلسه

 قرار الؤس را مورد موارد زير طور عمده  بودند، به شدهمطرح خروجيهاي معمول اين سطوح 

 تأمين زنجيره موجود درمشكالت ،  در حوزه روستاييها رنامه اهداف و ب:دهند مي
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 در يندها و جريان آنهايان كارها، اطالعات مورد نياز فراجريندها، ا فر،عمليات، محصوالت

   .و ويژگيهاي آنها تأمينزنجيره ، سيستمهاي اطالعاتي تأمينزنجيره 

شده در روش   مراحل تعيينبا توجه بهمورد نياز استخراج اطالعات ا، ه هدر طي اين جلس

به انجام رسيده  - باشد  كه از جمله روشهاي تحقيق كيفي مي- تئوري مفهوم سازي بنيادي

 از طريق مصاحبه با افرادي كه در تعامل مستقيم با بايد جمع آوري اطالعات ،طبق اين روش

ده طي آوري ش اطالعات جمعسپس . ] 12[باشند، صورت گيرد  سيستم اجتماعي مربوطه مي

در  .]13[ سه مرحله شامل كدگذاري باز، كدگذاري محوري، و كدگذاري انتخابي تحليل شوند

، ها جلسهاطالعات گردآوري شده از مفاهيم موجود در هر يك از مرحله كدگذاري باز 

كاررفته در  هدر اين پژوهش براي اين منظور از اصطالحات ب. دشون مي) كدگذاري(نامگذاري 

 در مرحله كدگذاري محوري، كدهاي ايجادشده در مرحله قبل .ستفاده شدچارچوب زكمن ا

مختلف  سطوحبراي اين منظور از . شود  و ارتباط بين آنها تعيين ميشوند بندي مي طبقه

گيري از نظرات  ارتباطات بين كدهاي مختلف نيز با بهره. شدمعماري سازماني استفاده 

شده و  كدها، طبقات تعيين. شدتعيين  ،نداني كه در گردآوري اطالعات سهيم بودمتخصص

بخش پنجم  ( به آن در بخش مربوطكه  است نشان داده شده4ارتباط بين آنها در شكل 

شده  ارتباطات بين كدها و طبقات تحليلدر مرحله كدگذاري انتخابي  .تشريح خواهد شد) مقاله

 براي . استشدهارائه  محصوالت تأمينيه معماري زنجيره و بر اين اساس چارچوب سه ال

 .شد استفاده ATLASافزار  نرماز سازي بنيادي  مراحل روش تئوري مفهومانجام 

  .  استشدهيهاي اين نرم افزار در پيوست مقاله ارائه خروج

  

 1 روستايي محصوالتتأمينمعماري زنجيرة چارچوب  -5
كه با هدف رفع نيازمنديهاي حوزه روستايي بويژه در زنجيره  چارچوبي است ،RPSCA معماري چارچوب

 است و داراي سه اليه مختلف شدهكارگيري قابليتهاي فناوري اطالعات، ارائه  ه محصوالت با بتأمين

اهداف، نيازمنديها و رفع  روستايي در راستاي ICTچگونه از  كه كند مياين چارچوب بيان . باشد  مي

 شدهچگونه ساختاردهي در اين حوزه استفاده شده و استفاده از آن محصوالت  تأمينمشكالت زنجيره 

   .شود آنها تشريح مي اجزايها و   هر يك از اليهاين بخشدر . است
 

                                                                                                  
1. RPSCA: Rural Productions Supply Chain Architecture 
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  الية اول  -5-1

ارائه را  محصوالت تأمين ضروري براي توسعه معماري زنجيره  مؤلفه5الية اول، 

معماري وضع . 3 ؛معماري وضع موجود. 2 ؛محركها. 1: ها عبارتند از لفهؤاين م. دكن مي

هاي فرايند و  حوزه روستايياستانداردها، مالحظات. 5 ؛ ومعماري فناوري. 4 ؛مطلوب

در ادامه هر يك از اجزاي . دهد  را نشان ميRPSCA اليه اول معماري 2  شكل.انتقالي

  دشو تشريح مياليه اول 

   

 
 

   اولهي در الRPSCAچارچوب  2شكل

  

  كهامحر -5-1-1

ترين آنها  ولي عمده گرفتتوان براي اين معماري درنظر محركهاي متعددي را مي 

وجود . باشد  روستايي ميICTنيازمنديها و مشكالت حوزه روستايي و وجود زيرساخت 

 تا از ابعاد مختلف اقتصادي،  استكاستيها و مشكالت متعدد دولتها را بر آن داشته

 و براي بهبود و توسعه آن  بررسي قرار دادهاجتماعي و فني اين حوزه را مورد

 سازماندهي شده و از المللي بينگاهي اين تالشها در قالب سازمانهاي . كنندريزي  برنامه

فقر فرهنگي و اقتصادي، عدم دسترسي به منابع مالي و . رسند اين طريق به انجام مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  
  ...چوب معماري زنجيره تأمين ارائه چارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــ و همكاروز زارعيهب     

188 

رين مشكالت حوزه ت اطالعاتي، نداشتن دانش و تخصص كافي و عدم توانمندي از عمده

از طرفي يكي از راهكارهاي فني كه در راستاي تالش . دباش يان ميروستايي و روستاي

 و مورد استفاده شدهبراي رفع كاستيها و حل مشكالت حوزه روستايي پيشنهاد 

در . باشد كارگيري زيرساختهاي فناوري اطالعات در اين حوزه مي هاست، ب قرارگرفته

لزوم توجه به معماري و اعمال آن در حوزه ، مانمحرك به شكل توأجموع وجود اين دو م

 .  استشدهروستايي را موجب 

  

  معماري وضع موجود -5-1-2

 مورد توجه سازمانهاي مرتبط با مسائل  محصوالت غالباًتأمينبه دليل آنكه حوزه زنجيره  

 برايابل توجهي  شده و تالشهاي قنگاهي به آن فرايندكشاورزي بوده است، كمتر با ديد 

بنابراين پژوهش حاضر با ديدگاهي متفاوت . ها و بهبود آنها انجام نشده استفراينداستخراج 

 و جريان اطالعات ها، ارتباط بين آنهافراينداز پژوهشهاي معمول در اين حوزه، به شناخت 

به دليل .  استكردهدر آنها پرداخته است و اين موارد را در قالب خروجيهاي معماري تدوين 

 محصوالت وجود تأمينآنكه در وضع موجود سيستمهاي اطالعاتي خاصي در حوزه زنجيره 

هاي كاربردي نبوده و شامل دو  ندارد، اين معماري در وضع موجود داراي معماري برنامه

تحليل ذينفعان، اهداف و نيازمنديهاي آنان، . باشد سطح معماري كسب و كار و اطالعات مي

ه آنها در معماري  بهاي مربوطفراينددهند و همچنين   اين زنجيره انجام ميعملياتي كه در

ها فرايندسپس جريان اطالعات در اين عمليات و . شدكسب و كار وضع مطلوب استخراج 

 و در قالب شدهها نيز استخراج فرايندنيازمنديهاي اطالعاتي اين عمليات و . شدمشخص 

اين مجموعه در قالب معماري اطالعات وضع . اده شدموجوديتها و ارتباط بين آنها نشان د

  . شدموجود ارائه 

  

  معماري وضع مطلوب -5-1-3

 استخراج معماري وضع مطلوب، در ابتدا براساس خروجيهاي استخراج شده در وضع براي

در اين سطح از معماري چارچوبهاي تفكر ارزشي با . شدموجود، معماري كسب و كار تعيين 

و در اين بين برخي گرديد ، اهداف و نيازمنديهاي ذينفعان مختلف تدوين توجه به مشكالت

در سطح بعدي . شدهاي جديد تعيين فرايندهاي بهبود، راهكارها و  نيازمنديها، گزينه
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 اين نيازمنديها مورد نياز تأميننيازمنديهاي اطالعاتي جديد و موجوديتهايي كه براي 

سيستمهاي . ي اطالعات وضع مطلوب ارائه گرديدباشند، مشخص شده و در قالب معمار مي

ها فرايندها و استخراج اطالعات مورد نياز از عمليات و فراينداطالعاتي كه براي حمايت از 

  مربوطپيشنهادهايدر اين سطح تالش شد تا . شدمورد نياز است، در سطح بعدي پيشنهاد 

 ارائه ي اطالعاتي سيستمهاسازي پيادهو با هدف با اتكا بر واقعيات حوزه روستايي   آنهب

 و ، استفاده شدشدهي كه در روش تفكر ارزشي تعيين هاي براي اين منظور از گزينه. شود

نيازمنديهاي كسب و كار و اطالعات نيز تا حد امكان و با لحاظ كردن شرط عملي بودن آنها، 

 متناسب در قالب  در نهايت سيستمها و زيرسيستمهاي.نده نيازمنديهاي سيستمي تبديل شدب

 .شدهاي كاربردي وضع مطلوب ارائه  معماري برنامه

  

  معماري فناوري -5-1-4

توان آن را مانند آنچه در اغلب   كه نميست اآندر مورد معماري فناوري نكته قابل توجه 

ثر از سطوح بااليي  و متأشود، در پايينترين سطح معماري هاي معماري ديده ميچارچوب

يك ، شده است روستايي قيد ICT آنچه در طرح سبراسازيرا اين معماري . معماري دانست

 اين سطح معماري در وضعيت موجود شامل يكسري .باشد ميمعماري از پيش تعيين شده 

 ICTاساس آنچه در طرح راتي بوده و در وضع مطلوب نيز برزيرساختهاي شبكه مخاب

يدي است كه مهمترين آنها  شامل يكسري امكانات زيرساختي جدشدهروستايي مقرر 

 معماريهاي سطوح بااليي به نحوي طراحي بايدبنابراين . باشد دسترسي به شبكه اينترنت مي

 ICT وجود زيرساخت  بنابراين. سازي باشند  كه با توجه به معماري فناوري قابل پيادهشوند

 در ديگر سطوح پردازي آزادانه كند كه ايده روستايي بيشتر به عنوان يك محدوديت عمل مي

بيشتر از آنكه از سطوح رساخت بنابراين در مجموع معماري زي. كند معماري را محدود مي

  . گذار استثيرسطوح تأاين بر ثيرپذير باشد، باالئي تأ

  

  هاي انتقالي، استانداردها و مالحظاتفرايند -5 -5-1

قات بنيادي قابل  شامل مباحثي گسترده بوده و نيازمند تحقيRPSCA چارچوباين جزء از 

هاي انتقالي فرايند.  استنشدهاز اين رو در پژوهش حاضر بحث و بررسي . باشد توجهي مي

ها فراينداين .  در دستور كار باشدRPSCA چارچوبسازي  ند كه پيادهشو زماني مطرح مي
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 يكسري بايددر اين انتقال . كنند ع موجود به وضع مطلوب را تعيين ميچگونگي حركت از وض

در كنار . گيردمورد توجه قرار و سياسي خاص حوزة روستايي اجتماعي، اقتصاديحظات مال

 و در شده يكسري اصول و استانداردها در سطوح مختلف معماري تبيين بايداين مالحظات 

اين اصول و .  و نگهداشت معماري در طول زمان مورد توجه قرار گيردضمن طراحي، اجرا

و مديريت موثر پيكربندي معماري ي بهتر سطوح معماري با يكديگر پذير استانداردها بر تعامل

 شامل اصول و استانداردهاي عمومي، اين اصول و استانداردها غالباً. باشند ثيرگذار ميتأ

  . باشند اطالعاتي، امنيتي، تكنيكي و تكنولوژيكي مي

  دوم اليه -5-2

ي كسب و كار، فناوري و  معماربايد در اليه دوم مدلهايي را كه RPSCAمعماري چارچوب 

الت و  از محصواي در اين اليه مجموعه. كند ، مشخص ميكنندهاي كاربردي تدوين  برنامه

 . كنند پيدا مي، توسعه اند شدهسازي   معماري مورد نظر بوميهاي خروجيكه به عنوان روشها

. باشد اي بومي شده از چارچوب زكمن مي  كه نسخهدارداين اليه يك ماتريس خروجي 

 استخراج براي  به عنوان بهترين ابزار- باشد كه يك چارچوب عام مي -چارچوب زكمن 

 سپس اين چارچوب براساس اهداف و ]14[.دشسطوح مختلف معماري انتخاب خروجيهاي 

 را در اليه دوم نشان RPSCA معماري 3شكل . شدسازي  نيازمنديهاي پژوهش بومي

ن بيارتباط توالي و در اين شكل . باشد  سوم مييهالدهنده جزئيات نشان نيز 4 شكل .دهد مي

سطح مختلف معماري خروجيهاي در نظر گرفته شده براي وضع موجود و مطلوب در سه 

 .  استشدهتعيين 

   

   دومدر اليه RPSCA چارچوب 3 شكل
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 RPSCAچارچوب جزئيات اليه دوم  4 شكل

ت
عا

ال
ط

ي ا
عمار

م
 

ي
ي كاربرد

ها
ي برنامه 

عمار
 م

و كار
ب 

س
ي ك

عمار
 م

وضع مطلوبمعماري  معماري وضع موجود  

  چارچوب استراتژيك  طرح كسب و كار

كسب و كارنيازمنديهاي  

  اهداف و راهبرد سازمان

  كسب و كار

نيازمنديهاي سيستمي

 طرح كسب و كار ذينفعان

 موقعيت

چارچوب تفكر ارزشي

 كسب و كار فرآيندهاي

عمليات

 زنجيره فرآيندي

 سلسله مراتب عمليات

فرآيندتجزيه فرايندنمودار     

 گزينه

 شبكه اهداف 

  نهايي-مقطعي

 اهداف

 كالس  دادهجريان

 موارد كاربرد

  مفهوم كسب و كار

 نقش

 سلسله مراتب عمليات

ايندتجزيه فر  

 معماري سيستم

 مفهوم سيستم

نقشه محدوده سيستم

  كسب و كار فرآيندهاي

رايندنمودار ف  

نيازمنديهاي عملياتي

 سلسله مراتب اهداف

  نيازمنديهاي عملياتي

فرايندسلسله مراتب

نيازمنديهاي اطالعاتي

 سلسله مراتب فرآيند

 موجوديت انتخابي

 كالس  دادهجريان
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  ومس هالي -5-3

 را  به آنريزي و استخراج معماري مربوط  برنامهفرايند در اليه سوم، RPSCAمعماري 

بيان دهنده مراحل عملي استخراج معماري بوده و نشانبه عبارتي اين اليه . دكن تعيين مي

جزئيات . چه گامهايي بايد طي شود معماري وضع موجود و مطلوب  استخراجبراي كه كند مي

  . داده شده استنشان  5شكل  اين اليه در
  

  

  
  

   سومدر اليه RPSCA چارچوب 5 شكل

  

  هاچارچوببا ديگر  RPSCA معماري چارچوبمقايسه   -6

مورد هاي معماري چارچوب با برخي از معروفترين RPSCA چارچوبدر اين بخش، 

براي اين منظور از شاخصها و شيوة ارزيابي خاصي كه آنتوني . گيرد قرار ميمقايسه 

هاي معماري مورد چارچوبوي . ] 15[شده است استفاده ،كرد  ارائه.م2004تانگ در سال 

مورد سه دستة شاخصهاي اهداف، وروديها و خروجيهاي معماري نظر را براساس 

 ,Zachamn, FEAFهاي چارچوببين نتايج اين مقايسه كه به با توجه . دادمقايسه قرار 

TOGAF, DoDAF چارچوب، مقايسة رسيد به انجام RPSCAاي معماري  با چارچوبه

  .  استشده ارائه 1 در جدول  آنيجانتفته كه رصورت گ
 

 
 

 

تحليل ذينفعان. 5  

و بررسي مشكالت 

روستايي در زنجيره 

 تامين از ديد آنها

مطالعه سياستهاي كالن و . 2

هاي  اختصاصي وزارتخانه

ICT و جهاد در زمينه ICT 

 روستايي

شناخت زيرساخت. 4 ICT 

طرحروستايي در قالب  ICT 

 روستايي

 معماري اطالعات موجود

 معماري كسب و كار موجود

يندها، ااستخراج فر. 6

عمليات، و فعاليتهاي 

موجود در  زنجيره 

تامين محصوالت

شناخت . 1

معماري 

سازماني و 

ICT روستايي 

و استخراج 

 متدلوژي

ها، سياستها  مطالعه برنامه. 3

هاي در حال اجرا  مشي و خط

ستايي و انجام در حوزه رو

 مطالعات ميداني

يندهاي مورد نياز در اتعيين فر. 9

زنجيره تامين محصوالت جهت 

برآورده ساختن نيازمنديهاي 

 ذينفعان

تعيين حوزه هاي دانش و . 10

يندهاي ااطالعات مورد نياز فر

تعيين شده و نحوه ارتباط بين

ه ويژگيهاي آنها تعيين سيستم هاي اطالعاتي مورد نياز به همرا. 11

آوري، پردازش، ذخيره، و  يندهاي فوق و جمعاجهت برقراري فر

بازيابي اطالعات

شناسايي حوزه هاي مختلف در . 8

زنجيره تامين محصوالت و تعيين 

يندهاي موجود ااطالعاتي كه در فر

زنجيره تامين محصوالت جريان دارد 

 و  تعيين نحوه ارتباط بين آنها

ديها و انتظارات شناخت نيازمن. 7

 روستايي در زنجيره ICTذينفعان از 

تامين شامل نيازهاي فعلي و آتي

 معماري كسب و كار مطلوب

 معماري اطالعات مطلوب

 معماري برنامههاي كاربردي مطلوب
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   با ديگر مدلهاي معماريRPSCAمقايسه چارچوب  1جدول 

 

 Zachman FEAF TOGAF DoDAF RPSCA 

      اهداف

 تا حدودي بله بله بله تا حدودي تعريف و تبيين معماري

 بله بله بله بله خير يند معماريفرا

 تا حدودي بله بله بله خير ل معماريقابليت تكام

 بله بله بله بله بله تحليل معماري

 بله بله بله بله بله مدلهاي معماري

 تا حدودي بله تا حدودي تا حدودي تا حدودي  معماريمالحظات

 تا حدودي تا حدودي بله تا حدودي تا حدودي  منطق طراحي

 خير بله بله تا حدودي خير سازياستاندارد

 خير بله بله بله خير  دانشي معماريپايه

 خير خير بله خير خير  قابليت اثبات

       وروديها

 بله بله بله بله تا حدودي محركهاي كسب و كار

 خير بله بله بله خير وروديهاي فناوري

 بله بله بله بله بله نيازمنديهاي كسب و كار

 خير بله بله بله تا حدودي محيط سيستمهاي اطالعاتي

 بله بله بله بله تا حدودي معماري وضع موجود

 تا حدودي تا حدودي بله تا حدودي تا حدودي نيازمنديهاي غير عملياتي

      خروجيها

 بله بله بله بله بله مدلهاي كسب و كار

 بله بله بله بله بله مدلهاي سيستمي

 1بله بله بله بله بله مدلهاي اطالعاتي

 خير بله بله بله بله مدلهاي محاسباتي

 خير خير بله خير خير افزارمدل پيكربندي نرم

 خير بله بله بله بله افزارمدل پردازشي نرم

 خير بله بله تا حدودي تا حدودي سازي مدل پياده

 خير بله بله بله بله الگوها

 خير تا حدودي بله تا حدودي تا حدودي طرح نيازمنديهاي غير عملياتي

لهب خير  طرح انتقالي  خير بله بله 

 تا حدودي تا حدودي تا حدودي خير خير منطق طراحي
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  گيري نتيجه  -7

هاي خاص، طول عمر زياد، و  داليلي همچون ابعاد بزرگ، پيچيدگي زياد، نيازمنديغالباً

باشد كه پرداختن به معماري را الزامي  پذيري در برابر تغييرات از مهمترين مواردي ميانعطاف

ن به معماري در پژوهش توان از الزامات پرداخت با اينكه اكثر موارد فوق را مي. ] 16[ دكن مي

حال وجود نيازمنديهاي خاص بيشتر از ديگر عاملها در شكلگيري اين   با اين.حاضر دانست

سازي  سو و پيادهالت عديده در حوزه روستايي از يكوجود مشك. پژوهش نقش داشته است

 از مهمترين محركهاي اعمال معماري در حوزه روستايي  روستايي از سوي ديگرICTطرح 

كارگيري زيرساخت  ه، تالش براي بRPSCA چارچوب مهمترين هدف اساس اينبر. باشد مي

ICT تأمين بر زنجيره تأكيده نيازمنديهاي حوزه روستايي با  رفع مشكالت و پرداختن ببراي 

 RPSCA چارچوب  بودن1نا مب-امر اولين دليل براي مشكلاين . باشد محصوالت مي

 كه شد معماري وضع موجود استخراج ي مذكوراساس محركهابراين چارچوب در . باشد مي

در معماري كسب و كار وضع موجود . باشد كار و معماري اطالعات ميو شامل معماري كسب

كه از سوي ذينفعان مختلف  - محصوالت تأمينهاي موجود در زنجيره فرايندعمليات و 

ها جريان دارند نيز فراينداطالعاتي كه در اين عمليات و . گردد  استخراج مي- پذيرد يانجام م

سپس با توجه به زيرساخت . شوند در قالب معماري اطالعات وضع موجود استخراج مي

ICT روستايي و قابليتهايي كه در حوزه روستايي دارد به استخراج معماري كسب و كار 

سازي  حركت از وضع موجود به وضع مطلوب و پياده. شود وضع مطلوب پرداخته مي

اين . باشد معماري وضع مطلوب نيز نيازمند يكسري مكانيزمهاي انتقالي و استانداردها مي

 با توجه به ويژگيهاي خاص جوامع روستايي و مالحظات بايدمكانيزمها و استانداردها 

  . شوداجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي مربوط به آنها طراحي 

اين . باشد  مبنا مي- يك معماري مشكلRPSCAطور كه در باال اشاره شد معماري  مانه

 معماري براساس چارچوب زكمن شكل گرفته و بر خروجيها و سلولهاي خاصي از چارچوب

ها در سطح  شروع اين معماري از ستون اهداف و انگيزه.  داشته استتأكيداين چارچوب 

براي غني تر ) تفكر ارزشي(كارگيري تكنيكي خاص  هلول و ب آن بر اين ستأكيدريز و  برنامه

حركتي كه اين . باشد  اين معماري ميبودن مبنا -دالئل مشكلديگر  خروجيهاي آن از كردن
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ايي كه در اين حركت بيشتر مورد  و همچنين سلولهچارچوب زكمن داشته است بر چارچوب

 .نشان داده شده است 6اند، در شكل   بودهتأكيد

  

  

  

   بومي شدة زكمن و سلولهاي مورد تأكيدشيوه حركت كلي بر چارچوب 6 شكل

 
 سه روند كلي در RPSCA چارچوب در شود، مشاهده ميطور كه در شكل فوق  همان

ها شروع شده و  اولين و مهمترين روند از انگيزه. چارچوب بومي شدة زكمن طي شده است

سپس نيازمنديهاي . شود  كار پرداخته مي استخراج اهداف و نيازمنديهاي كسب وهدر آن ب

 حل مشكالت ارائه برايها نيز  كسب و كار به نيازمنديهاي عملياتي تبديل شده و برخي گزينه

در سطح بعدي نيز نيازمنديهاي سطوح بااليي به نيازمنديهاي سيستمي تبديل شده . شودمي 

اساس در نهايت بر. يابد ميه  روستايي توسعICTها نيز با توجه به زيرساخت  و برخي گزينه

 و شدهاين مجموعه نيازمنديها يكسري سيستمها و زير سيستمهاي اطالعاتي پيشنهاد 

  . شود مي مشخص هر يك 1و موارد كاربردويژگيها 

ند اصلي ديگر طي شده در چارچوب ريز نقطة شروعي براي رو ها در سطح برنامه انگيزه

ها، نيازمنديها، و مشكالت   و همچنين اهداف، خواستهدر اين روند ذينفعان مختلف. باشند مي

 بررسي دقيقتر وضعيت هر يك از آنها و تعيين چگونگي تعامل بين براي و شدهآنها تعيين 

                                                                                                  
1. Use case  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  
  ...چوب معماري زنجيره تأمين ارائه چارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــ و همكاروز زارعيهب     

196 

ها نيز در فرايندهاي سيستمي اين  جنبه. هاي هر يك استخراج شده استفرايندآنها، عمليات و 

  .  استشده مشخص ،ف به اجرا درآيد در سيستمهاي مختلبايدقالب موارد كاربردي كه 

ها، نيازمنديها، و مشكالت آنان  سومين روند نيز از ذينفعان و همچنين اهداف، خواسته

اي كلي   آنها در قالب مدلهاي دادهكردنشروع شده و با تحليل نيازمنديهاي اطالعاتي به عملياتي 

ف در جريان است، به تكميل هاي مختلفراينداساس اطالعاتي كه در سپس بر. شود خته ميپردا

الزم به ذكر است كه شروع شدن هر سه روند فوق از . پردازد  ميدست آمده بهاي  مدل داده

  . RPSCA چارچوب مبنا بودن - مشكلاي است بر دوبارهريز، تاييد  ها در سطح برنامه انگيزه

ي را از  براي يك سيستم اجتماعي فراسازمانRPSCAتوان ارائه چارچوب  در مجموع مي

تا اين چارچوب قابليت شود  اين امر باعث مي. ذكر كردمهمترين قابليتهاي اين چارچوب 

تهاي چارچوب مذكور، قابليت از ديگر قابلي. هاي مشابه را داشته باشد تعميم به ديگر حوزه

ه ثير گذاري كه بأ زيرا محركها و عوامل ت؛سازي در ديگر كشورهاي جهان سوم است پياده

  .باشد  در اغلب اين كشورها يكسان ميشده اين چارچوب و ارتباط بين اجزاي آن گيريشكل
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