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 پیشگفتار:

موشکافی درون یک سازمان دیجیتالی بسیار شگرف است، زیرا از یک سو دانش مدیریت را درون خود 

ای بر پایه  ؛ از این رهگذر به مجموعهمیکندو از سوی دیگر دانش مهندسی را درون خود هضم  نهادینه می کند

 رسیم. مهندسی مدیریت می

 شروع خوب، شروعی مهندسی شده است.

 های دیجیتالی با مجموعههای نوبنیاد است. نهاد زی سازمانی حساب شده، رمز پیروها و واکنشها  کنش  

 سیونکلک ای از مفاهیمی که در گذشته وجود داشته و از دانش مدیریت وام گرفته شده روبروست و از سوی دیگر با

 مفاهیمی که در نهادهای دیجیتالی بصورت ویژه وجود دارد روبروست.

ردازیم، اما پ اند میهای دیجیتالی که برای تولید پایه ریزی شده سی موشکافانه سازمانردر این مقاله به بر

به بررسی ساز و کار مدیریتی،  «گذرد؟های دیجیتالی چه می سازماندرون »به اختصار. مقاله حاضر تحت عنوان: 

ها خواهیم سازیتیمسازی و و دپارتمان -آنها Business Modelبدون پرداختن به –ها  های سازمان معماری

و در به آماده سازی سازمان و دریافت پروژه و  را می گوییم کنشگران درون سازمان تفسیرهایتعاریف و به . پرداخت

تی ها و دیگر سازوکار های مدیریکنترل کنشگران پروژه و زمان بندی آنگاه به ،می پردازیم راه اندازی خط تولید پروژه

یتالی را دالیل شکست پروژه ها در نهادهای دیج پایانخواهیم انداخت. در ی سازمان و انجام پروژه نگاه رهجهت ادا

 .بررسی می کنیم

کل به شنیز ها گروهی از نهاد .در هیچ سازمانی ممکن نیست انفورماتیکو کامپیوتر  نبردن کاربامروزه 

هایی که سعی از جمله مدل ERPبرند. های تلفیقی سود میو الباقی از مدل هستندمحض بر پایه انفورماتیک استوار 

ورماتیکی حال حاضر پرکاربرد ترین روش انف در ERP. های کامپیوتری منطبق کندبر مدل ها رادارد ساز و کار سازمان

خارج است و در مقاالت آینده  کوتاهین مقاله بنگاه ها از حوصله ا کردنهای کامپیوتری هاست. روشسازمان کردن

 بدان پرداخته خواهد شد.



 

 :معماری و دپارتمان

در جریان است، اما مدلی که ما قصد یادگیری آن را  گوناگونیهای مدیریتی بحث در مورد ساختار سازمان

رون خود استقالل مدیریتی و کنترل فرایند داریم، معماری غیر یکپارچه و دپارتمان سازی شده است که هر کدام د

« تانههم دس»ها های کاری این دپارتمانفرایند ولیت و تعهدات و خروجی ها دارند.ئو سعی در کپسوله سازی مس داشته

وده و ورودی یکی خروجی دیگری ست. هر دپارتمان مدیران خاص خود را دارد و این مدیران به مدیران باال دست ب

خود پاسخگو خواهند بود و مدیران باالیی به ریز جزییات دپارتمان ها کاری نخواهند داشت. مدیران دپارتمان، شبه 

و  دکنند و تنها اختیارات سرپرستی را بر عهده دارنراحی نمیمدیر عملیاتی بوده و چشم انداز سازمان یا استراتژی را ط

ا رسم برای آن دپارتمان چارت زیر ر ،کنند. مدیران فراتر از دپارتمانن بخش را کنترل و بهینه سازی میفرآیند تولید آ

 کنند:می

 

 

 

 

 

 

 

 

ارش . محصولی که سفرا تولید خواهد کردمحصول  ،ها از دپارتمان های مختلف یک سازمان دیجیتالیخروجی نپیوست

 گرفته شده یا با توجه به نیاز بازار در حال تولید است.

 

 هدف

 

 پروژه سازمانیچارت  راه حل

 چارت تخصص زمان بندی خروجی

دپارتمان 

 بعدی



 

 تیم سازی:

با گروه متفاوت است. در یک گروه افراد صرفا مسولیت  . تیمشودهر دپارتمان از یک یا چند تیم ساخته می 

پذیرند مسولیت تیم را می ،اعضا تیم ،هاو تحت کنترل مستقیم قدرت خارجی قرار دارند اما در تیم دهندخود را انجام می

سیر برنامه در م بلکه نیل به هدف و حرکت برند و رقابتی با دیگر اعضا وجود نداردو از سیستم خودکنترلی بهره می

های ها و نهادیابد. تیم ها در سازماندر این صورت حسادت بین اجزا به صفر کاهش می ریزی شده اهمیت دارد.

تنها  «سازیتیم»دیجیتالی صرفا تکنیکال بوده و بر موازین و قوانین تکنوکراسی استوار خواهند بود. به دیگر سخن در 

تیم اهمیت ندارند و حوزه عملکرد )کنشگری( تیم  تعداد نفرات تیم است. ای بودن مالک حضور درتخصص و حرفه

های تیم را کند. برنامه یا برنامهمشخص می -اختصاص داده شده به تیم –های بندی و برنامهرا تنها هدف، زمان

 کند.دپارتمان مورد نظر مشخص می

 

 :مفهوم کلیدیچند 

( تعریف شود، چرا که Brainstorm( و توفان ذهنی )Solution) در اینجا بهتر است تولید، پروژه، راه حل

 در ادامه بحث به این مفاهیم نیاز داریم.

ای فرآیندی سازماندهی شده و برنامه ریزی شده جهت آفرینش محصول است، در واقع تولید چرخه تولید کردن:

 سیستماتیک است.

 اسخ هاپشود، این تهیه می پاسخیو سپس برای هر تکه  شودتکه تکه می ،یک پرسش قبل از حل شدن پروژه:

 ها هستند.پروژه

خواهند داشت که این  پاسخهای کوچک شود و پرسشهای کوچک شکسته میپرسش بزرگ به پرسش حل: راه

 ممکنسازد که نیل به محصول را  ( را میSolutionراه حل ) ،ها ها هستند و مجموعه این پروژهژههمان پرو پاسخ ها

د هر پروژه شوزمانی که پرسش بزرگ شکسته می ،های مدیریتیاین چرخه تولید محصول است. در سیستم ؛سازدمی



 

د که ها هستنها درون دپارتمانگیرد. این اعضا تیمب پاسخ ،شود تا در چرخه تولیدها سپرده میکوچک به دپارتمان

 شود.زمانی انجام پروژه و چارت تخصص افراد تکنیکال نموده میکشند. از این رهگذر چارت ساپروژه ها را بر دوش می

چیزی با نام روابط خارجی وجود ندارد. تمام استخدام ها بر اساس  نوینهای در معماریم در سازمان: استخدا

تی . مدیران و رهبران باالدسشودای به شکل کامل نهادینه میپذیرد و اخالق حرفهص و خالقیت نیروی انسانی انجام میصتخ

دهند تا به بهترین راه حل و بهترین چارت گردش کاری در ها( گسترش میخالقیت را در تمام الیه های سازمان )دپارتمان

 دست یابند. Brainstormدرون 

س رده و سپای، خالق، قابل اعتماد را گزینش کافراد متخصص، حرفه  ،هامدیران باید در هنگام استخدام اعضا تیم

جلوگیری کنند. مدیران با برگزیدن چنین « اسرار سازمانی»با بستن قرار دادهای محکم از بروز اشکاالت بعدی و افشای 

سر خود را خلوت نگه دارند و نیز سازمان  هایی قادر خواهند بود هم کارها را به بهترین شیوه انجام دهند و هم اینکهشیوه

ها با های تشکیل شده در دپارتمان Brainstormو افشای اسرار سازمانی محافظت نمایند و  دیجیتالی را در مقابل خیانت

 باالترین سطح خالقیت کار کنند و به بهترین راه حل ها دست یابند.

یروی ن ایسطح دانش حرفه ،توان و بایدها میها و دپارتمانبا آموزش دایمی اعضا تیم ها:تیم پیوستهآموزش 

 ها را در درون معماری سازمان نهادینه نمود. ها و تاکتیک نگه داشت و توانایی کارکرد با آخرین تکنیک انسانی را باال

مدیران باید قبل و بعد از استخدام نیروی انسانی این نکته را مد نظر قرار دهند که هر  های جایگزین:نیرو

 شد.نیرویی در سازمان باید قابل جایگزینی با

ها چارت سازمانی را بر چارت تخصص )تکنیکال( منطبق  Team Coacher :کنترل کنندگان تیم

با پیمایش گراف پروژه بر اساس چارت تخصص  دهد( ها اجازه میCoordinator) هاکنندههماهنگکنند و به می

 کنند.  (Delegate) تیم، وظایف را محول

 

 

 



 

 معماری سازمانی:

ریز  وتیم سازی و مشخص شدن ریز وظایف  سازی، کپسوله سازی، دپارتمان شد، نسبت به آنچه گفته 

یابی به مدیریت پویا و کامال بهینه شده و در عین حال کم مشغله و با بار کاری اندک از محاسن  خروجی ها، دست

یم رد نظر در تدهد کارایی ناقص به سرعت شناسایی شده و نقص مو این روش مدیریت دیجیتالی ست و اجازه می

برطرف شود. تا این حد از شفاف سازی قدرتی عالی به مدیران خواهد داد تا خروجی بهینه را ایجاد کنند و سیستم 

 کنترلی نیروی انسانی کارایی را داشته باشند.

 ژیکنند و استرات به هویت و مسئولیت رهبران و مدیرانی که چشم انداز سازمان را مشخص میدر این مقاله 

ن ماری سازمان دروشویم. مع ی و معماری آن متمرکز میپردازیم و بر نهاد دیجیتال اندیشند، نمی ها را می ها و کنش

ای  خود چارت نیروی انسانی و چارت تخصص ها و چارت گردش کار و ... را دارد و برای آن مستند سازی گسترده

ه گیرد ب ها بر اساس آن صورت می ها و تصمیم گیری گذاری گیرد. چرا که تمام سیاست ها صورت می در سازمان

ها و معماری این  شود باید از استانداردهمین شکل هر محصولی که برای این سازمان طراحی و پیاده سازی می

و  سازگارینابا چرخه  ،سازمان و گردش کاری آن منتج شده باشد وگرنه در آن سیستم کاربردی نخواهد داشت و ما

ی شود مشکالتمعماری شفاف و ساخت یافته و همچنین مستند شده سبب می اومت سازمانی روبرو خواهیم شد.مق

ارج چنینی سبب نابودی روابط خ کن شود. معماری اینها و فساد سازمانی ریشهنظیر وظایف درهم تنیده و دوباره کاری

 کند.تم کنترلی قوی در سازمان ایجاد میاندازد و سیس را از کار می« مدیریت در سایه»از چارت شده و 

 

 گیری کامپیوتری:سیستم های تصمیم 

، اندها بنا نهاده شده ر آخرین پژوهشمدرن مبتنی ب های های مدرن دیجیتالی که بر پایه معماری در سازمان

 ریتمدیاطالعات  ایسیستمهتصمیم گیری همچون:  سیستمهایهای تهیه شده توسط  از گزارش پیوستهمدیران 

(MIS)  یهای پشتیبان تصمیم گیر سیستمو (DSS و )های پشتیبان مدیران ارشد سیستم (ESS) برند. این گزارش سود می 

 شوند. تولید می - ERPهمچون  – میکنندرا ذخیره سازی و مجتمع سازمان هایی که تمام فرایند  Databaseها توسط 



 

 :دهنده و سفارش گیرندههای سفارش  معماری سازمان

های دارنده چرخه تولید و کنش مطرح است. ما محصول و تولید کنندهی معماری سازمان ما به عنوان سفارش گیرنده 

معماری سفارش دهنده یا مشتری دو چیز متفاوت است، زیرا که به دو  معماری سازمان ما و هستیم. منجر شونده به محصول

دهد ساختار محصول چه باید باشد و محصول چه نیازهایی معماری سازمان سفارش دهنده نشان میسازمان متفاوت تعلق دارد. 

 .صورت گیرد و محصول با اشتیاق روبرو شودمحصول  پذیرش ،ن سازمان را باید ارضا کند تا با کمترین مقاومتآاز 

ای ه همترین مباحث سازمانسازی آن یکی از م نشان داد که معماری سازمانی و مستند ،مختصری که گفته شد

ها و  ها و نمودار از چارت گنجد. به کوتاه سخن باید گفت، معماری اما بیش از این در حوصله این مقاله کوتاه نمی مدرن است

 حتی  و میشوندساخته  دیگرهای  Planسازمان و  در گردش کارنمودار ی تخصص انسانی یا ماشینی سازمان و ها گراف

ITMasterPlan  شوددرون معماری گنجانده می. 

 زمان بندی:

روش چرخه  )ماهیت وتا اینجا معماری سفارش دهنده )مشخص کننده ماهیت محصول( و معماری سفارش گیرنده 

 )هزینه ها و سود Financial Planنظر گرفتن  اکنون با توجه به تمامی موارد گفته شده و با در تولید محصول( مشخص شد.

آنرا ایجاد  TimeLineتشریح کرده و پروژه را  Time Scheduling می توان های سازمانی سیاست گذاری های مالی( و

 کنیم. می

ها اشتهای باالیی برای خورندگی سرمایه و زمان دارند و وظایف مدیران به حداقل رسانی این موارد است، زیرا زمان  پروژه

ساعت کار بردن چرخه تولید نشان دهنده میزان هزینه -همان پول است و تلف کردن آن، نابودی سازمان دیجیتالی. چند نفر

انجام دهند  یزمانهای  هزینهای و  های سرمایه وردن هزینهد را برای پاین آاید تمام تالش خومناقصات خواهد بود. مدیران ب

 و چرخه تولید را در مسیر برنامه ریزی شده نگه دارند.

 

 

 

 



 

 پردازیم. در نظر بگیرید: پروژه می TimeLineاکنون به ترسیم و بحث در مورد 

 زمان مورد نیاز چرخه تولید  

 زمان بحرانی  

 The time is over!  

 Time Over! 

 

  

 ه به پایان رسیده است.ط به زمان بحرانی، زمان بندی پروژمربو Timesheetبعد از 

پروژه شکست خورده و اتمام آن ارزشی نخواهد داشت و باید بی درنگ  !The Time is overمربوط به  Timesheetبعد از 

 پروژه متوقف شود.

 کنند. جلوگیری ینین اشتباهات مهلکچدادن ها از رخ  ها و دپارتمان بایست با کنترل دایمی بر تیم مدیران می

 

 

 شروع چرخه تولید:

سازمان سفارش دهنده و گیرنده، معماری محصول و روش تولید مشخص شده است. از این  حال با مطالعه معماری

ورد مهای  ها و ماژول به تولید کالسظر شروع ن های مورد های تخصص و زمان بندی تولید، دپارتمان چارتپس وابسته به 

بل . آنگاه نمونه قامیگیرداستفاده در محصول خواهند نمود و مستند سازی ها و دیگر عملیات مورد نیاز چرخه تولید شکل 

. دپارتمان میشودو رفع خطا به دپارتمان مورد نظر سپرده  خطا یابی( و Testتولید و جهت آزمایش )( Prototypeآزمایش )

های دیگر جهت تولید در  آنرا به دپارتمان ،پس از تایید میکندو آزمایش آن کار  Prototypeقدرتمندی که صرفا بر روی 

جهت تصحیح خطا حتی در زمینه زمان بندی رهنمون در ما را  ،های گوناگون و آزمایش مستنداتاندازه انبوه خواهد سپرد. 

 .میرساندر تولید محصول هینه دو به جمع بندی ب میشود

 



 

 خورند؟ ها شکست می چرا پروژه

 بینی شده تمام کنند. ( نتوانند پروژه را در زمان پیش1 : های شکست خورده پروژه هایی هستند که پروژه

( نیاز تکنیکال چرخه تولید آنها 3هایی که سرمایه اختصاص یافته برای انجام آنها قبل از پایان کار به اتمام برسد.  ( پروژه2 

 توسط متخصصین سازمان ارضا نشود. )کسی نیست که پروژه را تمام کند.(

ح ست. ندیدن صحیاازمانی حاصل دیدن اشتباه معماری ساست، آنهم سه مورد مربوط به تخمین اشتباه و برآورد اشتباه  هر

 سبب ساز شکست است. ،های معماری سازمان گیرنده پروژه نیازهای پروژه و داشته

 

 

 آنچه گفتیم:

ها و معماری  گران تیم های عمل ها و کنترل ها و تیم های دیجیتالی، دپارتمان ها و نهاد سازمان شرح و بسط 

های استخدام و  . روشها را با هم مرور کردیم ها و آماده سازی سازماندهیها و  سفارش گیرنده و سفارش دهنده، تخمین

از نمونه  ،سپس وارد چرخه تولید خورند؟ ها شکست می چرا پروژهدانستیم:  زمان بندی بهینه را خواندیم. ها و ارتقا سطح تیم

چیزی در  چه بنیاد ای دیجیتالی نوهدرون نهاد ستیم. دانشدیمنگاه تولید انبوه و آ خطا یابیآزمایش و  تا (Prototypeاولیه )

 .میشودجریان است و چگونه رفتار آنها دایم بهینه سازی 
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