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 چکیده      

. اسط    شطهه  جهطا   سطح   در فراوانی مالی و جانی هايخسارت موجب همواره غیرمترقبه حوادث وقوع
 ده از یکطی  ایرا . اس  یافته افزایش گذشته به نسب  جها  در غیرمترقبه حوادث وقوع که دههمی نشا  آمارها
 سطویی  از اس ، گرفته قرار هیمالیا -آلپ هايکوه خیززلزله کمربنه روي بر که اس  جها  در  خیزحادثه کشور

 حوادث این از ناشی عواقب با مقابله براي مهم عوامل از یکی غیرمترقبه حوادث رخهاد زما  در بحرا  مهیری 
 چگطونگی  بحطرا ،  مهیری  سازما  نیروهاي و همکار هايسازما  بود  توزیعی به توجه با مقاله، این در. اس 

 و اطالعطات  گطردآوري  هطاي پایگطاه  نجطات،  و امطهاد  نیروهاي استقرار براي مناسب سازمانی ريمعما انتخاب
 سطازما   مختلط   هطاي بخطش  بین همکاري و تعامل چگونگی همچنین و مهیری  و گیريتصمیم هايپایگاه

 هطاي معماري مقایسة منظوربه. اس  گرفته قرار بررسی مورد اجتماعی شبکة تحلیل از استفاده با بحرا  مهیری 
 استفاده با هامعماري این ايشبکه هايجنبه سازيکمی و ساده ايمقایسه معیار چنه محاسبه از مختل  سازمانی

 و نیروهطا  قرارگیطري  مختل  هايمعماري مقایسة امکا  ترتیب این به. شودمی استفاده شههمعرفی معیارهاي از
 و مطثثرتر  و کارآمطهتر  رسطانی کمک براي بهتر سازمانی عماريم انتخاب و بحرا  مهیری  به مربوط هايپایگاه

 مطهیری   نتطای   بهبطود  بطه  نهای  در و شه خواهه فراهم دیههآسیب مناطق شرایط( کنترل) واپایش و مهیری 
         . شودمی منجر غیرمترقبه حوادث وقوع زما  در بحرا 

معمطاري سطازمانی، مطهیری  بحطرا ، نظریطة گطرا        شبکة اجتمطاعی، حطوادث غیرمترقبطه،    واژگان کليدي:       

                                                 

 م پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. کارشناسي ارشد انفورماتيک پزشکي، دانشکدة علو1

 aa.safaei@modares.ac.ir . گروه انفورماتيک پزشکي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، نويسنده مسئول،2
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 ......کنترل و رماندهیف کارآمد سازمانی معماری چارچوب ارائة 

 


 کلیات. 1

 . بيان مسئله1-1

بار که موجب اختالل در هاي ناگهانی و مصیب اتفاق

الگوي زنهگی افراد جامعه شهه، جا  آنها را به خحر انهاخته و 

کننه، حوادث غیرمترقبه هاي فراوانی را ایجاد میخسارت

احتمال  .(21: 1391ري و همکارا ، )غفاري، خانکه، قنبشونه گفته می

وقوع کم و تأثیر زیاد دو ویژگی حوادث غیرمترقبه 

میلیو  نفر درگیر  200هستنه. به طور متوسط، ساالنه 

وقوع این حوادث شهه و صهها نفر جا  خود را از دس  

. وقوع (103: 1385)زابلی، توفیقی، عامریو  و همکارا ،  دهنهمی

میلیارد  500سال گذشته بیش از  20حوادث غیرمترقبه در 

دنبال داشته اس  دالر خسارت مادي در سراسر دنیا به

 . (21: 1391)غفاري، خانکه، قنبري و همکارا ، 

از مخاطرات طبیعی را در  %70طوفا  و سیل بیشتر از 

که تأثیرهاي فراوانی بر زنهگی  دهنهسراسر جها  تشکیل می

. میزا  وقوع (98: 1391یا، رضایی، ن، فاضل)کیانیافراد جامعه دارد 

-هاي طبیعی و صهمات جانی ناشی از آنها در سالمخاطره

هاي گذشته در جها  افزایش یافته اس ؛ براي مثال در 

میزا  وقوع حوادث  2000-2004هاي فاصلة زمانی سال

بیشتر  1995-1999هاي از این میزا  در سال %55طبیعی 

هاي انسانی ناشی از این آسیب %33بوده و همچنین به مقهار 

. میزا  (25  :1393نژاد، )راسخ، وفاییحوادث افزایش یافته اس  

هاي ناشی از بالیاي طبیعی در ها و آسیبخسارت

)پورطاهري، کشورهاي در حال توسعه همواره بیشتر اس  

 10. ایرا  یکی از (115: 1390الهین افتخاري و همکارا ، پریشا ، رکن

خیز جها  اس ؛ خیز و ششمین کشور زلزلهکشور حادثه

هاي زیرا از نظر موقعی  جغرافیایی، ایرا  داراي گسل

 -هاي آلپخیز کوهفراوانی اس  و بر روي کمربنه زلزله

خیز جها ، واقع شهه اس ؛ هیمالیا، یکی از دو کمربنه زلزله

از خاک کشور را  %90اي که این کمربنه بیش از گونهبه

آ   %6/17زلزله مخرب در دنیا  153س  و از هر فراگرفته ا

الهین افتخاري و )پورطاهري، پریشا ، رکندهه در ایرا  رخ می

رو تاکنو  ؛ از این(93: 1384نگارش،  ؛115: 1390همکارا ، 

هاي مالی و تلفات انسانی فراوانی از طریق سوان  خسارت

شور هاي مختل  کطبیعی ماننه سیل، زلزله و غیره بر بخش

 .(13: 1392)احمهي، شریفی، غفوري، وارد شهه اس  

افراد و جوامع در پاسخ به بالیا و حوادث، تالش 

ها براي منظور کاهش عواقب آنها، توسعة اقهامبسیاري به

هاي پس از بحرا  و رسیهگی به آثار اولیه و ارائة پاسخ

 انه. بهو  توجه به رویکرد اتخاذشهه،نیاز به بازیابی داشته

ها داراي یک هه  هستنه و آ  مهیری  همة این تالش

عبارت دیگر، مهیری  ؛ به(Coppola, 2006: 1) بحرا  اس 

بحرا ، حرفه و نظام استفاده از علوم فناوري، مهیری  و 

 ریزي براي مقابله با حوادث غیرمترقبه اس برنامه

(2012: 25 Zangiabadi, Esmaeilian,Azizpour, )  مهیری .

  همواره موجب کاهش آسیب به جا ، مال و محیط بحرا

شود. مهیری  بحرا  کامل داراي در سراسر جها  می

چهار مثلفة کاهش خحرات، آمادگی براي مقابله، 

؛ بنابراین الزم (Coppola, 2006: 1) دهی و بازیابی اس پاسخ

هاي فراوانی ماننه مراکز بههاش  و درما ، اس  سازما 

هاي مردمی هاي نظامی، تشکلی، یگا مخابرات، هواشناس

و غیره با یکهیگر همکاري کننه تا در زما  رخهاد 

طور مثثر قادر به حوادث غیرمترقبه، مهیری  بحرا  به

گویی به نیازها و مهیری  شرایط بحرانی ایجاد شهه پاسخ

 باشه. 

هاي مختل  از جمله سازما  مهیری  سازما 

ار معماري طور سنتی داراي ساختبحرا  به

هاي نوین در فناوري مراتبی بودنه، اما ابهاعسلسله
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ارتباطات و رایانه امکا  ایجاد گسترة وسیعی از 

 تر را فراهم ساخته اس ساختارهاي معماري منعح 

(Dekker, 2002: 93). 1مثسسة توسعة معماري سازمانی ،

معماري سازمانی را به این شکل تعری  کرده اس : 

عبارتی ی، بیانی کامل از سازما  اس ؛ بهمعماري سازمان

معماري سازمانی، طرحی کال  از تمام ابعاد سازما  اس  

وکار )از جمله ریزي کسبهاي برنامهکه بین جنبه

-انهازها، راهبردها و اصول مهیری (، جنبهها، چشمهه 

وکار )از جمله کارکردها و هاي کسبهاي فعالی 

هاي سازما ( و رها و دادهوکار، ساختافراینههاي کسب

هاي اطالعاتی و هاي اتوماسیو  )براي مثال سامانهجنبه

وکار هاي داده و زیرساخ  فناوري پشتیبا  کسبپایگاه

ها( را ایجاد هاي عامل و شبکهها، سامانهماننه رایانه

 .  (1: 1391حیهري، عباسی، )پارسا، حاجی کنهمی

ها، اي سازما بکهتحلیل شبکة اجتماعی به ساختار ش

هاي افراد توجه دارد؛ به عبارتی در تحلیل واحهها و گروه

هاي شبکة اجتماعی بر روي روابط بین موجودی 

هاي این روابط متمرکز اجتماعی و الگوها و پیچیهگی

. هه  تحلیل شبکه ( ,Faust,Wasserman 4 :1994)اس  

و سازي ها با توصی ، بصريکمک به درک ساختار شبکه

سازي این ساختارهاس .  نظریة گرا  از ابزارهایی الگو

سادگی براي نمایش و توصی  توانه بهاس  که می

اي در تحلیل شبکة اجتماعی مورد ساختارهاي شبکه

. در نظریة ( ,Vermunt,Van Duijn 2 :2006) استفاده قرار گیرد

 3هاو گره 2هاگرا ، ساختار شبکه را با استفاده از یال

هاي دهنه. به این ترتیب که موجودی یش مینما

                                                 
1. Institute For Enterprise Architecture Developments 

(IFEAD) 

2. Edge 

3. Node 

ها، با ها یا سازما اجتماعی موردنظر ماننه افراد، گروه

ها نمایش داده استفاده از گره و روابط بین آنها توسط یال

 . ( ,23AngZaphiris :2009 ,)شونه می

تحلیل شبکة اجتماعی، فرصتی را براي تحلیل و 

اي اطالعات در یک همقایسه رسمی و غیررسمی جریا 

هاي اطالعاتی با سازما  و همچنین مقایسة جریا 

صورت رسمی را فراهم شهه بهفراینههاي کاري تعری 

 .    ( ,5FaustWasserman :1994 ,)آورد می

با توجه به اینکه در زما  رخهاد حوادث غیرمترقبه، 

هاي بسیاري نیاز به مهیری  و واپایش نهادها و سازما 

رد، بنابراین هه  این پژوهش، استفاده از تحلیل وجود دا

منظور انتخاب معماري مناسب براي شبکة اجتماعی به

هاي مختل  درگیر در ایجاد ارتباطی مثثر بین بخش

 باشه.مهیری  بحرا  می

ساختار ادامة مقاله به این شکل سازمانههی شهه که در 

بخش دوم به توصی  معیارهاي تحلیل شبکة اجتماعی 

هاي سازمانی پرداخته شهه براي تحلیل معماريعرفیم

شهه براي مقایسه دو شود. استفاده از معیارهاي معرفیمی

منظور انتخاب معماري کارآمهتر در معماري سازمانی به

مهیری  بحرا  در بخش سوم بیا  شهه اس . چگونگی 

هاي پیشنهادي به محاسبة این معیارها براي معماري

توضی  داده شهه اس . در بخش  3تفصیل در بخش 

چهار به ارزیابی و مقایسة نتای  حاصل از معیارهاي 

محاسبه شهه در بخش سه پرداخته شهه اس . در نهای  

گیري و پیشنهادهایی براي کارهاي در بخش پنجم، نتیجه

 آینهه بیا  شهه اس . 

 

 . اهميت و ضرورت موضوع تحقيق2-1
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هاي مالی و ارتوقوع حوادث غیرمترقبه همواره خس

دنبال دارد. جانی فراوانی را در نقاط مختل  جها  به

هاي گذشته در جها  وقوع حوادث غیرمترقبه در سال

هاي ناشی از این افزایش یافته اس  و میزا  خسارت

حوادث در کشورهاي در حال توسعه بیشتر اس . ایرا  

 عنوا  یکی از کشورهاي بالخیز در جها ، همواره شاههبه

هاي فراوا  ناشی از زلزله، سیل و دیگر حوادث خسارت

 غیرمترقبه بوده اس .

گویی مناسب به بالیا و منظور پاسخمهیری  بحرا  به

حوادث غیرمترقبه بسیار ضروري و با اهمی  اس ؛ به 

هاي مختلفی در قالب سازما  مهیری  این منظور سازما 

ارنه؛ بنابراین بحرا  نیاز به همکاري و تعامل با یکهیگر د

داشتن معماري سازمانی مناسب و منعح  که قادر به 

هاي ها و سازما ایجاد ارتباط و تعامل مثثر بین بخش

مختل  همکار در مهیری  بحرا  باشه، بسیار حائز 

اهمی  اس . هه  این پژوهش استفاده از تحلیل شبکة 

منظور انتخاب معماري مناسب در زما  وقوع اجتماعی به

یاي طبیعی و حوادث غیرمترقبه براي ایجاد ارتباط مثثر بال

هاي مختل  درگیر در مهیری  بحرا  و کارآمه بین بخش

 اس .

 

 . پيشينة تحقيق3-1

هاي ، از تحلیل شبکه2000در پژوهشی در سال  1دکر

خصوص هاي نظامی و بهاجتماعی براي تحلیل سازما 

هاي کهمقرهاي نظامی استفاده کرد. او از تحلیل شب

هاي کاري اجتماعی براي ارائة پیشنهادهایی در مورد شیوه

هاي قرارگیري کارکنا  در محل ستاد فرمانههی و شیوه

-فیزیکی استفاده کرد. همچنین او از مجموعه ابزارهایی به

                                                 
1. Dekker 

2نام 
CAVALIER منظور انجام براي ایجاد نمودارهایی به

س  تحلیل شبکة اجتماعی در پژوهش خود بهره برده ا

(Dekker, 2000: 24). 

3تحلیل کار شناختی 
CWA عنوا  یک روش اغلب به

-کار میفنی به -هاي پیچیهة اجتماعیبراي تحلیل سامانه

و همکارانش، در پژوهشی، روشی براي  4جنکینزرود. 

هاي مثثر بر توزیع کار را توصی  بررسی محهودی 

ایاي کردنه. او و همکارانش از این الگو بري ارزیابی مز

بالقوة تحلیل سازمانی و اجتماعی در محیحی نظامی استفاده 

ها، کردنه. تحلیل آنها نشا  داد که با تمرکز بر محهودی 

فرد از عوامل مثثر بر سازما  این روش، توصیفی منحصربه

آورد. این روش اجتماعی در یک دامنة پیچیهه را فراهم می

ا  یک عنوهاي موجود سازگاري دارد و بهبا روش

هاي تحلیل اجتماعی ایجادشهة پیشین اعتبارسنجی از روش

 .( ,Stanton, Salmon, et al.Jenkins 798 :2008)رود کار میبه

اي مثثر، شیوهمشخص کرد  سح  آمادگی یک گروه به

هایی ماننه ارتش حائز اهمی  اس . در سال براي سازما 

هاي وهکارگیري شیو همکارانش با به 5راگِن، ش2014ِ

تحلیل شبکة اجتماعی در مورد دو گروه از نیروي دریایی 

ها را تر از دیگري بود، کارایی این روشکه یکی باتجربه

ها را به گویی گروهبررسی کردنه. آنها چگونگی پاسخ

سناریوهاي قابل مقایسه، در یک تمرین آموزشی واقعی 

ه. نتای  بررسی کرده و فراینههاي ارتباطی آنها را ثب  کردن

توصیفی و غیراستنباطی نشا  دادنه که در سح  شبکه، 

سح  تسهیم اطالعات و مشارک  اعضاي گروه در گروه 

تر بیشتر اس . در سح  تجربهتر نسب  به گروه کمباتجربه

                                                 
2. ChAnge VisuALisation for the EnteRprise 

3. Cognitive Work Analysis 

4. Jenkins 

5. Schraagen 
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تر نقش بسیار کننهة گروه در گروه باتجربه، هماهنگ1افراد

-تجربهکم کنه، درحالی که، در گروهتري را ایفا میمرکزي

تر این نقش توسط دیگر افراد مختل  در گروه از 

 .( ,325PostSchraagen :2014 ,) کننهه گرفته شهه اس هماهنگ

 

 . پرسش تحقيق4-1

-آیا با استفاده از معیارهاي تحلیل شبکة اجتماعی می

توا  معماري مناسب را براي همکاري و تعامل بهتر 

ر مهیری  بحرا  هاي مختل  درگیر دها و سازما بخش

 انتخاب کرد؟

 

 شناسي تحقيق. روش5-1

در این پژوهش با استفاده از نظریة گرا  و ترکیب 

هاي تحلیل شبکة اجتماعی با معماري کرد  روش

صورت صوري به بررسی سازمانی مهیری  بحرا  به

معماري مناسب براي این سازما  در زما  رخهاد وقایع و 

 شود. بالیا پرداخته می

 

معیارهای : . ادبیات و چارچوب نظری تحقیق2

 تحلیل شبکة اجتماعی
در این بخش، معیارهاي موردنظر در تحلیل شبکه که 

براي بررسی و انتخاب معماري مناسب براي سازما  

گیرنه، به طور کامل مهیری  بحرا  مورد استفاده قرار می

 توصی  و تشری  خواهنه شه. 

بکة اجتماعی در مورد کارگیري تحلیل شمنظور بهبه

معماري سازمانی در مهیری  بحرا ، سه معیار ضریب 

جریا  اطالعات، ضریب همکاري و ضریب اطالعات 

سازي کارایی آنها توصی  ها و کمیبراي مقایسة معماري

                                                 
1. Actor 

هاي شبکه در سه شونه. براي این منظور موجودی می

آوري اطالعات و دستة نیروهاي اجرایی، نیروهاي گرد

 شونه. گیري در نظر گرفته میروهاي مهیری  و تصمیمنی

 ضريب جريان اطالعات  .1-2

ضریب جریا  اطالعات به تحلیل تأخیر انتقال 

هاي اطالعاتی بین اطالعات براي هر یک از جریا 

پردازد. جریا  ها در معماري سازمانی میموجودی 

آوري اطالعات به انتقال اطالعات از یک پایگاه گرد

شود. در انتقال العات به یک پایگاه اجرایی گفته میاط

در نظر « مهیریتی»و « ارتباطی»اطالعات دو نوع تأخیر 

هاي مسیر شود. تأخیر ارتباطی ناشی از ویژگیگرفته می

انتقال اطالعات بوده و تأخیر مهیری  مربوط به تأخیري 

گیري الزم منظور پردازش اطالعات و تصمیماس  که به

راي محاسبة ضریب جریا  اطالعات بایه تأخیر اس . ب

مربوط به هر مسیر اطالعاتی محاسبه شود که مقهار این 

جمع تأخیرهاي ارتباطی و مهیریتی تأخیر برابر حاصل

شهه برابر با اس ، سپس میانگین تأخیرهاي محاسبه

ضریب جریا  اطالعات خواهه بود. اگر براي انتقال 

موجودی  دیگر چنه مسیر اطالعات از یک موجودی  به 

ارتباطی وجود داشته باشه، مسیري با تأخیر کمتر انتخاب 

اگر ضریب جریا  . (Dekker, 2002: 93) خواهه شه

2اطالعات را با 
IFC مجموع تأخیرهاي ارتباطی و ،

iTDIFبا  iمهیریتی براي جریا  اطالعاتی 
و تعهاد   3

ین ترتیب، نشا  داده شونه، به ا nهاي اطالعاتی با جریا 

محاسبه  1ضریب انتقال اطالعات از طریق رابحة 

 شود:می

 

                                                 
2. Information Flow Coefficient 

3. Total Delays of Information Flow 
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 ......کنترل و رماندهیف کارآمد سازمانی معماری چارچوب ارائة 

 


 ( 1رابحة  )

=  IFC 
 

اي در این معیار بیانگر آ  اس  که براي انجام وظیفه

-طور مثثر منتقل مییک سازما ، اطالعات تا چه انهازه به

کمتر باشه به این معنی اس  که  IFCشونه. هر چه مقهار 

شونه با سرع  بیشتري بین واحهها منتقل می اطالعات

(Dekker, 2002: 93) . 

 

 ضريب همکاري  .2-2

دومین معیار، ضریب همکاري اس . این معیار بیانگر 

طور مثثر توانه بهآ  اس  که یک سازما  تا چه انهازه می

ها را هماهنگ کنه. ضریب همکاري با انجام فعالی 

-جود در طول مسیرهایی بهمیانگین گرفتن از تأخیرهاي مو

کنه، آیه که نیروهاي اجرایی را به هم متصل میدس  می

بنابراین هرچه مقهار ضریب همکاري کمتر باشه؛ یعنی 

تر تواننه انجام شونه و محلوبتر میها هماهنگفعالی 

1. اگر ضریب همکاري را با (Dekker, 2002: 93) اس 
CC 

قابل محاسبه  2رابحة  نشا  داده شود، این معیار از طریق

 اس .

 

 (2رابحة )

=  CC 

 

برابر مجموع تأخیرهاي ارتباطی و  iSDPدر این رابحه 

برابر تعهاد مسیرهاي بین  N، و iمهیریتی براي مسیر 

 .(Dekker, 2002: 93)نیروهاي اجرایی اس  

 

                                                 
1. Cooperation Coefficient 

 ضريب اطالعات .3-2

-ضریب اطالعات سومین معیار براي تحلیل معماري

کنه اي را مشخص میهاي سازمانی اس . این معیار درجه

منظور گیرنه. بهکه اطالعات مورد استفاده قرار می

محاسبة ضریب کیفی  اطالعات در ابتها بایه براي تمامی 

شهه، مقهار کیفی  مثثر هاي اطالعات انتخابجریا 

اطالعات محاسبه شود. با توجه به تفاوت کیفی  

آوري اطالعات، بنابراین یک اي گردهاطالعاتی پایگاه

آوري مقهار عهدي به کیفی  اطالعات هر پایگاه گرد

شود؛ به این ترتیب کیفی  مثثر اطالعات نسب  داده می

اطالعات براي هر جریا  اطالعاتی از تقسیم مقهار کیفی  

اطالعات پایگاه گردآوري اطالعات بر مجموع تأخیرهاي 

؛ به (Dekker, 2002: 93)آیه می دس ارتباطی و مهیریتی  به

 iعبارت دیگر اگر کیفی  مثثر اطالعات جریا  اطالعاتی 

هاي برابر مجموع تعهاد جریا  n، که = iEIQ (n… 1 iبا 

اطالعاتی اس (، مجموع تأخیرهاي ارتیاطی و مهیریتی 

و کیفی  اطالعات پایگاه  iTDIFبا  iجریا  اطالعاتی 

jQ (=  jبا  iجریا  اطالعاتی گردآوري اطالعات مربوط به 

1 … m که ،m هاي گردآوري اطالعات برابر تعهاد پایگاه

-محاسبه می 3از رابحة  iEIQاس ( نشا  داده شود، مقهار 

 شود:

 

                                     (3رابحة )

=  iEIQ 

 

دهه که برخی از مقهار کیفی  مثثر اطالعات نشا  می

عات حتی پس از گذش  زما  قابل توجه، همچنا  اطال

کننه، درحالی که برخی از اطالعات ارزش خود را حفظ می

شونه؛ در واقع کیفی  تقریباً بالفاصله غیر قابل استفاده می
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مثثر اطالعات بیانگر این اس  که اطالعات در طول زما  

سپس ، (Dekker, 2002: 93)دهنه ارزش خود را از دس  می

شود. اجرایی حجم اطالعات محاسبه می ي هر پایگاهبرا

این مقهار با توجه به کیفی  مثثر اطالعات و منحقة نسبی 

هاي گردآوري اطالعاتی که از آنها به یک پایگاه پایگاه

شود. در اجرایی، جریا  اطالعات وجود دارد، محاسبه می

این مقاله براي هر پایگاه گردآوري اطالعات یک منحقه 

jRIN (…  1=  j یاتی به صورت یک استوانه با شعاععمل

m که ،m هاي گردآوري اطالعات اس ( برابر تعهاد پایگاه

و ارتفاعی برابر با کیفی  مثثر اطالعاتش در یک جریا  

( در نظر گرفته شهه اس ، به این iEIQاطالعاتی خاص )

ترتیب، ارتفاع استوانة عملیاتی مربوط به یک پایگاه 

هاي اطالعاتی مختل  اطالعات براي جریا گردآوري 

ناشی از آ  متغیر بوده و وابسته به کیفی  مثثر اطالعاتش 

باشه؛ بنابراین اش میهاي اطالعاتیبراي هر یک از جریا 

حجم اطالعاتی براي یک پایگاه اجرایی برابر اس  با 

هاي هاي عملیاتی مربوط به پایگاهمجموع حجم استوانه

 sو  s…1=  hکه  ها،hVعاتی )مجموع گردآوري اطال

هاي گردآوري اطالعات مربوط به حهاکثر تعهاد پایگاه

( که از آنها هاي اطالعاتی یک پایگاه اجرایی اس جریا 

اطالعاتی به آ  پایگاه اجرایی وجود دارد  یک جریا 

(Dekker, 2002: 93) ؛ بنابراین حجم اطالعاتی یک پایگاه

برابر با حهاکثر تعهاد  p، که uIV (p…  1 = uاجرایی را با 

هاي اجرایی باشه( نشا  داده که با فاکتور گرفتن از پایگاه

 5ها، این مقهار از رابحة عهد پی در محاسبة حجم استوانه

 شود:محاسبه می

  

 (4رابحة )

 = hV  

 

 (   5رابحة )

 - =  uIV 

 

برابر با کیفی  مثثر اطالعات و   در این رابحه،

برابر با شعاع استوانة منحقة عملیاتی پایگاه  

اُمین جریا  اطالعات به kگردآوري اطالعات ایجادکننهة 

هستنه، بنابراین ضریب اطالعات برابر با  uپایگاه اجرایی 

-هاي اجرایی منهاي حجممجموع حجم اطالعات پایگاه

اشتراکی آنهاس ؛ به عبارتی اگر ضریب اطالعات با  هاي
1IC  آیه.به دس  می 6نمایش داده شود مقهار آ  از رابحة 

 

           (    6رابحة )

=  IC 
 

تر باشه، بزرگ ICهر چه مقهار به دس  آمهه براي 

تر اس ؛ زیرا به این معنی اس  که اطالعات محلوب

هاي گیرنه. با توجه به رابحهقرار می بیشتر مورد استفاده

شهه با افزایش مقهار کیفی  اطالعات مربوط به هر بیا 

(، کاهش تأخیر ارتباطی jQپایگاه گردآوري اطالعات )

( و یا اضافه iTDIFهاي اطالعات )مربوط به مسیر جریا 

را  ICتوا  مقهار هاي گردآوري اطالعات میکرد  پایگاه

 . (Dekker, 2002: 93)افزایش داد 

در ادامه، استفاده از این معیارها براي مقایسة کارایی 

دو معماري سازمانی پیشنهادي براي مهیری  بحرا  مورد 

 گیرد.بررسی قرار می

 

 

 

 

 

                                                 
1. Information Coefficient 
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 ......کنترل و رماندهیف کارآمد سازمانی معماری چارچوب ارائة 

 


هاي مختل  ها و بخش. چگونگی تعامل و همکاري سازما 1شکل شمارة 

 همکار در معماري سازمانی مهیری  بحرا 

 

رهای تحلیل شبکه برای مقایسة . کاربرد معیا3

دو معماری سازمانی پیشنهادی در مدیریت 

 بحران
سازما  مهیری  بحرا  به همکاري و مهیری  

هاي مختل  در سازما  و همچنین همکاري و سازما 

دیهه، نیاز دارد؛ مهیری  نیروهاي مختل  در محل آسیب

هاي مختل  سازما  مهیری  توا  گف  بخشبنابراین می

صورت توزیع شهه را  از نظر قرارگیري فیزیکی بهبح

نمایی از چگونگی عملکرد،  1هستنه. شکل شمارة 

هاي مختل  را در معماري ارتباطات و تعامل بخش

 دهه. سازما  مهیری  بحرا  نشا  می

هاي دو طرفه براي نشا  داد  پیکا  1در شکل شمارة 

اي نمایش هاي یک طرفه برهاي دو سویه و پیکا ارتباط

هاي یک سویه مورد استفاده قرار گرفته اس . در ارتباط

هاي ناشی از هاي قرمز رنگ براي ارتباطپیکا این شکل 

براي نمایش  مراکز گردآوري اطالعات، پیکا  آبی رنگ

هاي سیاه رنگ یتی با یکهیگر و پیکا هاي مهیربخش

هاي اجرایی و هاي سایر بخشبراي نمایش ارتباط

هاي مهیریتی استفاده شهه اس . در ها با بخشسازما 

دار هاي جه هاي پیشنهادي یالنمایش گرافی معماري

هاي طرفه و یالهاي اطالعاتی یکبراي نمایش جریا 

العاتی دوطرفه هاي اطبهو  جه  براي نمایش جریا 

 استفاده شهه اس . 

دیهه در سه دسته ها و نهادها در منحقة آسیبسازما 

-دسته هاي اجرایی، گردآوري اطالعات و مهیریتیپایگاه

انه. معماري سازمانی هر یک از این سه دسته بنهي شهه

 توانه به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد. می

شود، م دیهه میه 1گونه که در شکل شمارة هما 

هاي گردآوري سازما  مهیری  بحرا  با استفاده از پایگاه

دیهه اطالعات در مورد ابعاد مختل  منحقة آسیب

هاي مهیریتی کنه. سپس پایگاهاطالعات کسب می

هاي الزم را اتخاذ اطالعات را پردازش کرده و تصمیم

هاي همکار در کننه و با همکاري و مساعهت سازما می

هاي اجرایی در محیط ها توسط پایگاهای ، این تصمیمنه

 . (Dekker, 2002: 93)شونه اعمال می

ب( با )دو معماري سازمانی پیشنهادي )ال ( و 

 3و  2هاي شمارة استفاده از ساختار گرا  در شکل

هاي اجرایی، گردآوري انه. پایگاهنشا  داده شهه

از مربع، بیضی اطالعات و مهیریتی به ترتیب با استفاده 

هاي پیشنهادي سه انه. در معماريو لوزي نشا  داده شهه



مة
لنا

ص
ف

 
ي

ده
مان

فر
 و 

ل،
تر

کن
 

ال
س

 
ل،

او
 

رة
ما

ش
 1، 

يز
پاي

 
13

95
 

 

 مقالـــــه

 

 


منظور تأمین بههاش  و درما  نوع پایگاه اجرایی به

(Med( توزیع غذا و لباس ،)F&C(  و امنی ،)Sec منحقة )

دیهه، دو نوع پایگاه گردآوري اطالعات براي آسیب

وهوایی منحقة کسب اطالعات در مورد وضعی  آب

( و IN3و  IN1 ،IN2دیهگا  )( و نیازهاي آسیبIWثه )حاد

-گیريها و تصمیمدو نوع پایگاه مهیریتی براي مهیری 

( در MAd( و مهیری  کل )Ad2و  Ad1اي )هاي حوزه

 نظر گرفته شهه اس .
 

. اولین معماري سازمانی پیشنهادي )ال ( براي مهیری  2شکل شمارة 

 بحرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-باطی براي هر دو معماري بر روي یالتأخیرهاي ارت

-هاي گرا  نشا  داده شهه و تأخیر ارتباطی براي پایگاه

در نظر گرفته  1هاي مهیریتی در هر دو معماري برابر 

 شهه اس . 
 

 

 

 

. دومین معماري سازمانی پیشنهادي )ب( براي مهیری  3شکل شمارة 

 بحرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایی و گردآوري هاي اجرمنحقة عملیاتی براي پایگاه

اطالعات در هر دو معماري به صورت استوانه در نظر 

، F&Cبراي  2گرفته شهه اس . در معماري شکل شمارة 

Med ،Sec ،IN1  وIN2  و براي  20این استوانه داراي شعاع

IW  اس .   50داراي شعاع 

شهه از واحههاي هاي اطالعاتی درنظر گرفتهجریا 

ي اجرایی در معماري گردآوري اطالعات به واحهها

، از F&Cبه  IN1به این ترتیب هستنه: از  2شکل شمارة 

IW  بهF&C از ،IN2  بهMed از ،IW  بهMed از ،IN2  بهSec ،

هاي . همچنین کیفی  اطالعات براي پایگاهSecبه  IWو از 

، 3/0به ترتیب برابر  IN2و  IW ،IN1گردآوري اطالعات 

 اس .  7/0، و 7/0

اي هاي منحقه عملیاتی استوانهشعاع 3 در شکل شمارة

و  IN2و براي  30برابر با  IN3و  F&C ،Med ،Sec ،IN1براي 

IW  اس ، همچنین کیفی  اطالعات براي  60برابر

به  IN3و  IW ،IN1 ،IN2هاي گردآوري اطالعات پایگاه

 در نظر گرفته شهه اس .  2/0و  3/0، 3/0، 5/0ترتیب 

نظر در معماري شکل هاي اطالعاتی موردجریا 

به  IW، از Medبه  IN1به صورت زیر هستنه: از  3شمارة 
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Med از ،IN2  بهSec از ،IN3  بهSec از ،IN3  بهF&C از ،IW 

 .  F&Cبه 

براي دو معماري پیشنهادي، چگونگی محاسبة مقادیر 

معیارهاي ضریب جریا  اطالعات، ضریب همکاري و 

س . در هر دو ضریب اطالعات به تشری  بیا  شهه ا

جریا  اطالعاتی و سه پایگاه اجرایی در نظر  6معماري، 

گرفته شهه تا به این ترتیب، تأثیر تأخیرها، کیفی  

هاي اطالعات و شعاع منحقة عملیاتی براي پایگاه

 گردآوري اطالعات بهتر قابل مقایسه باشنه.

 

. چگونگي محاسبة ضريب جريان اطالعات 1-3

 هادي هاي پيشنبراي معماري

منظور محاسبة ضریب جریا  اطالعات ابتها بایه به

هاي اطالعاتی براي تأخیرهاي مربوط به هر یک از جریا 

هاي پیشنهادي محاسبه شود. این هر یک از معماري

مقادیر براي معماري پیشنهادي )ال ( به این ترتیب 

 شود:محاسبه می

 : F&Cبه  IN1جریا  اطالعات از 

 =  1TDIF0/4  =0/2  +0/1  +0/1 

 : F&Cبه  IWجریا  اطالعات از 

=  2TDIF0/7  =0/2  +0/1  +0/2  +0/1 +0/1 

  Med     :0/3=  3TDIFبه  IN2جریا  اطالعات از 

 :Medبه  IWجریا  اطالعات از 

=  4TDIF0/8  =0/3  +0/1  +0/2  +0/1  +0/1 

     Sec               :0/5=  5TDIFبه  IN2جریا  اطالعات از 

 :Secبه  IWجریا  اطالعات از 

=  6TDIF0/5  =0/3  +0/1  +0/1 
 

براي محاسبة ضریب جریا  اطالعات محابق با رابحة 

که در بخش دوم بیا  شه، میانگین مقهار  1شمارة 

آیه؛ بنابراین ضریب دس  میشهه بهتأخیرهاي محاسبه

 .IFC=  33/5جریا  اطالعات برابر اس  با 

هاي اطالعاتی درنظر مربوط به جریا  مقهار تأخیرهاي

گرفته شهه در معماري پیشنهادي ب که به این ترتیب 

، از Secبه  IN2، از Medبه  IW، از Medبه  IN1هستنه: از 

IN3  بهSec از ،IN3  بهF&C از ،IW  بهF&C  به ترتیب با

1TDIF ،2TDIF ،3TDIF ،4TDIF ،5TDIF  6وTDIF  نشا  داده

 0/8و  0/5، 0/5، 0/2، 0/3، 0/2برابر با شهه که به ترتیب 

هستنه؛ بنابراین مشابه چگونگی محاسبة مقهار ضریب جریا  

اطالعات براي معماري پیشنهادي )ال ( در اینجا هم براي 

محاسبة ضریب جریا  اطالعات، میانگین مقادیر تأخیر 

 .IFC=  17/4آیه که برابر اس  با دس  میشهه بهمحاسبه

 

ي محاسبة ضريب همکاري براي . چگونگ2-3

 هاي پيشنهادي معماري

منظور محاسبة ضریب همکاري بایه مقهار تأخیر به

هاي اجرایی را مربوط به مسیرهایی محاسبه شود که پایگاه

کنه. در هر دو معماري پیشنهادي، سه به هم متصل می

وجود دارد. براي معماري  F&Cو  Med ،Secپایگاه اجرایی 

ل ( مقهار این تأخیرها به شکل زیر محاسبه پیشنهادي )ا

 شود: می

 و برعکس:  F&Cبه  Medاز 

=  1SDP0/12  =0/2  +0/1  +0/2  +0/1  +0/2  +0/1  +0/3 

 و برعکس:  Secبه   Medاز 

=  2SDP0/10  =0/3  +0/1  +0/2  +0/1  +0/3 

 و برعکس:  Secبه  F&Cاز 

=  3SDP0/9  =0/3  +0/1  +0/2  +0/1  +0/2 
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براي محاسبة ضریب همکاري بایه میانگین مقهار 

دس  آمهه براي مسیرهایی محاسبه شود که تأخیرهاي به

کننه که این مقهار هم متصل میهاي اجرایی را بهپایگاه

 اس .  CC=  33/10برابر با 

منظور محاسبة مشابه معماري پیشنهادي )ال (، به

خیر براي ضریب همکاري براي معماري )ب(، مقهار تأ

کنه، هاي اجرایی را به هم متصل میمسیرهایی که پایگاه

و  Secبه  Med، از F&Cبه  Medبه ترتیب براي مسیرهاي از 

شونه نشا  داده می 3SDPو  1SDP ،2SDPبا  Secبه  F&Cاز 

هستنه. به این ترتیب،  12و  12، 12که به ترتیب برابر با 

ادیر تأخیر اس  مقهار ضریب همکاري که میانگین این مق

 باشه.می CC=  12هم برابر 

  

. چگونگي محاسبة ضريب اطالعات براي 3-3

 هاي پيشنهاديمعماري

براي محاسبة ضریب اطالعات، ابتها مقهار کیفی  

هاي اطالعاتی در هر دو مثثر اطالعات براي همة جریا 

گونه که در شود. هما معماري پیشنهادي محاسبه می

اده شه، براي محاسبة کیفی  مثثر بخش دوم توضی  د

هاي گردآوري اطالعات به مقادیر کیفی  اطالعات پایگاه

هاي اطالعاتی نیاز اس . مقهار اطالعات و تأخیر جریا 

هاي اطالعاتی براي هر دو معماري تأخیرهاي جریا 

محاسبه شهه اس  و مقهار  3-1پیشنهادي در بخش 

گردآوري اطالعات هاي کیفی  اطالعات مربوط به پایگاه

داده شهه اس . اگر مقهار کیفی   3هم در ابتهاي بخش 

به ترتیب با استفاده از  IWو  IN1 ،IN2هاي اطالعات پایگاه

1Q ،2Q  3وQ   نشا  داده شونه، به این ترتیب مقهار کیفی

هاي اطالعاتی معماري )ال ( مثثر اطالعات براي جریا 

 شود:به صورت زیر محاسبه می

 : F&Cبه  IN1اطالعات از  جریا 

=  1TDIF0/41Q,   =  7/0=  1EIQ, 175/0 

 : F&Cبه  IWجریا  اطالعات از 

=  2TDIF0/73Q,   =  3/0=  2EIQ, 043/0 

 : Medبه  IN2جریا  اطالعات از 

=  3TDIF0/32Q,   =  7/0=  3EIQ, 23/0 

 :Medبه  IWجریا  اطالعات از 

=  4TDIF0/83Q,   =  3/0 = 4EIQ, 038/0 

 : Secبه  IN2جریا  اطالعات از 

=  5TDIF0/52Q,   =  7/0=  5EIQ, 14/0 

 :Secبه  IWجریا  اطالعات از 

=  6TDIF0/53Q,   =  3/0=  6EIQ, 06/0 

 

دس  آورد  ضریب اطالعات، گام بعهي براي به

محاسبة حجم اطالعات مربوط به هر پایگاه اجرایی اس . 

، F&Cسه پایگاه اجرایی  در هر دو معماري پیشنهادي،

Med  وSec  وجود دارد. براي معماري )ال (، حجم

هاي اجرایی به شکل زیر اطالعات مربوط به پایگاه

 شود:محاسبه می

دو جریا  اطالعاتی یکی از  F&Cبراي پایگاه اجرایی 

IN1  و دیگري ازIW  وجود دارد. شعاع منحقة عملیاتیIN1 

(1RIN برابر )براي  و این مقهار  20IW (2RIN برابر )50 

براي این  IN1اس . همچنین ارتفاع استوانة عملیاتی 

در  IWو براي   175/0یعنی  1EIQجریا  اطالعاتی برابر 

اس .  043/0یعنی  2EIQجریا  اطالعاتی مربوط برابر 

نشا  داده شهه، اشتراک  4گونه که در شکل شمارة هما 

استوانة عملیاتی این دو حجم اطالعاتی برابر بخشی از 

IN1   اس  که داخل استوانة عملیاتیIW  قرار گرفته اس ؛

 5محابق رابحة  F&Cبنابراین مقهار حجم اطالعاتی براي 

 شود:به صورت زیر محاسبه می 2در بخش 
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 -  = 1IV =  

=  +  

(20 * 20 * (175/0 – 043/0)) + (50 * 50 * 

043/0) = 5/107 + 8/52 = 3/160 
 

در معماري  F&C. حجم اطالعاتی مربوط به پایگاه اجرایی 4شکل شمارة 

 )ال ( 

 

 

 

 

 

 

هم داراي دو  Medاجرایی ، پایگاه F&Cمشابه پایگاه 

اس . شعاع  IWو  IN2هاي جریا  اطالعاتی از پایگاه

 IWبراي  و 20( برابر 1RIN) IN2منحقة عملیاتی براي 

(2RIN برابر )اس . ارتفاع استوانة مربوط به پایگاه  50IN2 

 IWو براي  23/0( برابر 1EIQبراي این جریا  اطالعات )

اس ؛ بنابراین شکل حجم  038/0( برابر 2EIQدر اینجا )

اس  با  4هم مشابه شکل شمارة  Medاطالعاتی مربوط به 

برابر  50ا قحر اي باین تفاوت که این بار ارتفاع استوانه

اس . به این  23/0برابر  20و استوانه با قحر  038/0

 Med، حجم اطالعاتی F&Cترتیب مشابه حجم اطالعاتی 

 شود.می 2IV=  8/171برابر 

هم دو جریا  اطالعاتی از  Secدر مورد پایگاه اجرایی 

IN2  وIW  وجود دارد که به ترتیب شعاع منحقة عملیاتی

اس . ارتفاع  2RIN=  50و  1RIN=  20آنها برابر 

در اینجا به ترتیب برابر  IWو  IN2هاي مربوط به استوانه

14/0  =1EIQ  2=  06/0وEIQ  اس ؛ بنابراین شکل مربوط

خواهه  4هم مشابه شکل شمارة  Secبه حجم اطالعاتی 

شهه و برابر محاسبه Medو  F&Cبود و مشابه دو پایگاه 

182  =3IV ر ضریب اطالعات براي اس ، در نهای  مقها

برابر مجموع  6با استفاده از رابحة  2معماري شکل شمارة 

 Secو  F&C ،Medدس  آمهه براي به هاي اطالعاتیحجم

 شود:صورت زیر محاسبه میبوده و به

=  =  IC3/160 + 8/171 + 182 = 1/514 

ماننه معماري )ال ( براي محاسبة ضریب اطالعات 

-)ب( هم ابتها بایه کیفی  مثثر اطالعات پایگاه معماري

آورد. مقهار دس  هاي گردآوري اطالعات را به

محاسبه  3-1هاي اطالعاتی در بخش تأخیرهاي جریا 

هم بیا  شه  3گونه که در ابتهاي بخش شهه اس . هما 

و  IN1 ،IN2 ،IN3هاي مقهار کیفی  اطالعات براي پایگاه

IW  اس . به این  5/0و  2/0، 3/0، 3/0به ترتیب برابر

شهه در هاي فهرس ترتیب، مقهار کیفی  مثثر جریا 

و  1EIQ ،2EIQ ،3EIQ ،4EIQ ،5EIQبه ترتیب با  3-1بخش 

6EIQ شود که مقهار آنها به ترتیب برابر نشا  داده می

 اس .  0625/0و  04/0، 04/0، 15/0، 17/0، 15/0

شامل  F&Cایی مقهار حجم اطالعاتی براي پایگاه اجر

=  30با شعاع عملیاتی  IN3دو جریا  اطالعاتی یکی از 

1RIN  و دیگري ازIW  2=  60با شعاع عملیاتیRIN  . اس

و ارتفاع  5EIQ=  04/0برابر  IN3ارتفاع استوانة عملیاتی 

اس ؛ بنابراین  6EIQ=  0625/0برابر  IWاستوانة عملیاتی 

ه ماننه شکل شکل حاصل براي حجم اطالعاتی این پایگا

 IN3عبارتی استوانة عملیاتی مربوط به خواهه بود؛ به 5

گیرد، بنابراین قرار می IWدرو  استوانة عملیاتی مربوط به 

در اینجا برابر با  F&Cهاي عملیاتی براي اشتراک استوانه

اس ؛ به این ترتیب،  IN3حجم استوانه عملیاتی حاصل از 

جم استوانة عملیاتی معادل ح F&Cحجم اطالعاتی پایگاه 

IW  1=  225برابر با  5اس  که محابق با رابحةIV باشه. می 

 20 

50 

0.04

3 

175/0 
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در معماري  F&C. حجم اطالعاتی مربوط به پایگاه اجرایی 5شکل شمارة 

 )ب(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F&Cهم مشابه  Secو  Medحجم اطالعاتی مربوط به 

ترتیب برابر با هاي اطالعاتی بهشود. این حجممحاسبه می

612  =2IV  3=  540وIV باشه؛ بنابراین ضریب می

اطالعات براي معماري )ب( برابر مجموع این مقادیر و 

 اس .  IC=  1377برابر 

 

 های پیشنهادی. ارزیابی کارایی معماری4
شود، مشاههه می 1گونه که در جهول شمارة هما 

مقهار  ضریب جریا  اطالعات براي معماري )ب( 

)ال ( اس ؛ به این معنی که  تر از معماريمحلوب

سرع  انتقال اطالعات در معماري )ب( نسب  به 

معماري )ال ( بهتر اس ، اما از نظر ضریب همکاري 

تر از معماري )ب( اس ؛ عملکرد معماري )ال ( مناسب

ها توا  گف  میزا  همکاري در انجام فعالی در واقع می

 در معماري )ال ( بیشتر اس .
 

 

 

 

 هاي پیشنهادياي حجم اطالعات معماري. نمودار مقایسه6شکل شمارة 

 

ضریب اطالعات مربوط به هر یک از  6شکل شمارة 

هاي پیشنهادي را به تفکیک حجم اطالعات معماري

 دهه.هاي گردآوري اطالعات آنها نمایش میپایگاه

نشا   1گونه که در این شکل و در جهول شمارة هما 

العات براي معماري )ب( داده شهه، مقهار ضریب اط

عبارتی در نسب  به معماري )ال ( بیشتر اس ؛ به

معماري )ب( میزا  استفاده از اطالعات نسب  به معماري 

هاي گردآوري )ال ( بیشتر اس . بیشتر بود  تعهاد پایگاه

اطالعات و پایین بود  تأخیرهاي برخی از مسیرها براي 

ب  به معماري هاي اطالعاتی در معماري )ب( نسجریا 

تواننه از دالیل اختال  قابل توجه در مقادیر )ال ( می

 ضریب اطالعات آنها باشنه. 
 

هاي پیشنهادي . مقهار معیارهاي تحلیل کارایی معماري1جهول شمارة 

 براي مهیری  بحرا 

 نام معيار تحليل               

 

 شمارة معماري

 ضريب 

جريان اطالعات 

(IFC) 

ضريب 

همکاري 

(CC) 

ضريب 

 اطالعات

 (IC) 

1 33/5 33/10 1/514 

2 17/4 12 1377 

 

 

3

0 

6

0 

0625/0 

04/0 
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هم مشخص  6گونه که در شکل شمارة همچنین هما 

اس ، در معماري )ال ( مقهار حجم اطالعات مربوط به 

و  IWو در معماري )ب( مقهار حجم اطالعات  IWپایگاه 

هاي گردآوري داده بیشتر نسب  به سایر پایگاه IN2سپس 

. در معماري )ال ( مقهار زیاد شعاع منحقة عملیاتی اس 

-برابر شعاع منحقة عملیاتی سایر پایگاه 5/2که  IWپایگاه 

هاي گردآوري اطالعات اس ، دلیل اصلی بیشتر بود  

باشه، اما در معماري )ب( براي حجم اطالعات آ  می

، بزرگ بود  مقهار شعاع منحقة عملیاتی آ  )دو IWپایگاه 

( و تأخیر کم جریا  IN3و  IN1هاي اع پایگاهبرابر شع

تر بود  دلیل اصلی بزرگ F&Cاطالعاتی آ  به پایگاه 

هاي گردآوري داده حجم اطالعات آ  نسب  به سایر پایگا

 IN2اس . همچنین در مورد دلیل حجم اطالعاتی باالي 

داراي بیشترین حجم اطالعات اس ،  IWکه پس از 

و بزرگ بود   Secآ  به پایگاه  دالیلی ماننه نزدیک بود 

( IN3و  IN1هاي شعاع عملیاتی آ  )دو برابر شعاع پایگاه

 توانه مورد توجه قرار گیرد.  می

 

 گیری. نتیجه5

 بندي. جمع1-5

خیز اس  که ساالنه ایرا  یکی از کشورهاي حادثه

شاهه حوادث غیرمترقبه طبیعی بسیاري ماننه سیل، زلزله، 

 . براي مقابله با این حوادث و کاهش طوفا  و غیره اس

خحرات ناشی از آنها واپایش و فرمانههی نیروهاي و 

نهادهاي بسی  در مهیری  بحرا  یک نیاز ضروري اس . 

این امر نیازمنه انتخاب یک معماري سازمانی منعح  و 

ها و کارآمه براي واپایش و فرمانههی نیروهاي سازما 

ما  مهیری  بحرا  نهادهاي مختل ِ همکار در ساز

باشه. در این پژوهش با استفاده از تحلیل شبکة می

اجتماعی به معرفی سه معیار ضریب جریا  اطالعات، 

ضریب همکاري و ضریب اطالعات پرداخته شه. دو 

معیار اول از نظر تأخیر و معیار سوم از نظر میزا  استفاده 

ی هاي مختل  سازمانی را مورد بررساز اطالعات معماري

ها دهنه. این معیارها امکا  مقایسة کمی معماريقرار می

را فراهم کرده و بنابراین به شکلی قابل فهم و مشهود 

توا  معماري مثثرتر را براي کاربرد در سازما  می

 مهیری  بحرا  انتخاب کرد. 

 

 . پيشنهادها2-5

هاي سازمانی توا  کارایی معماريدر کارهاي آینهه می

هاي دیگر ماننه رفتار سازمانی، تأثیر ارتباطات را از دیهگاه

یا عوامل سازمانی بر قهرت حل مسئلة سازما  مورد 

 بررسی و تحلیل قرار داد.
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