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 پیشگفتار

رویکرد تقریباً جدیدی است که امروزه  بعنوان روشی موثر در تطبیق اهداف راهبردی               »  معماری سازمانی «
مبحث فوق که تقریبا از اواخر دهه هشتاد و به          .   فناوری های اطالعاتی و ارتباطی آنها شناخته شده است        سازمانها با 

موازات پیشرفتهای چشم گیر در حوزه فناوری های اطالعاتی و ارتباطی آغاز شده است روز به روز کاربردهای                    
 . بیشتری یافته و روشها و ابزارهای مربوط به آن در حال تکامل هستند

در حال حاضر این روش در اغلب کشورهای دنیا مورد استفاده بوده و تقریباً مزایای آن برای مدیران اغلب                   
در برنامه ریزی های کالن فناوری    »  معماری سازمانی «با توجه به نقش محوری مباحث       .  سازمانها شناخته شده است   

ا جایگاه آتی آن در سازمانهای مدرن دنیا،          اطالعات و ارتباطات و نیز پیش بینی های صورت گرفته در رابطه ب              
آشنایی مدیران بخشهای دولتی و خصوصی با مفاهیم پایه، مزایا، و نیز کلیات فرایند اجرای معماری سازمانی،                      

 . می تواند کمک شایانی به همگرایی فعالیت های برنامه ریزی راهبردی و نیز هدایت تغییرات سازمانی نماید
 
 

 الی اطالع رسانیدبیرخانه شورای ع 
 1384تیر  



 

  

 



 

  

 مقدمه

 از میان هنرها، معماری هنری است که هرچند آهسته؛
 .ولی بسیار عمیق و مطمئن ، بر روح انسانها تاثیر می گذارد

 )ارنست دیمنت(
 

و نیز روشها و استانداردهای      »  1معماری سازمانی «در طی دهه اخیر فعالیت های زیادی در رابطه با             
معماری «به نحویکه در حال حاضر اغلب کشورهای دنیا             .  طح دنیا صورت گرفته است    انجام آن در س    

را بعنوان روشی استاندارد در شناخت وضع موجود سازمان، ترسیم وضع مطلوب آن و نیز تدوین       »  سازمانی
برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب پذیرفته و در برخی از کشورها نظیر آمریکا، اینکار بصورت                    

 به  1996 که در سال     2کوهن-به نحویکه براساس قانونی موسوم به کلینگر      .  قانونی و اجباری درآمده است    
 . هستند» معماری سازمانی«تصویب رسیده، کلیه سازمانهای دولتی آمریکا موظف به انجام 

 انجام است که این مورد      فعالیت های مشابه دیگری نیز در کشورهای مختلفی در این زمینه در حال             
خوشبختانه کشور ما نیز پابه پای کشورهای پیشرفته بحث های         .  با سرعت بسیار زیادی درحال توسعه است       

را دنبال کرده و درحال حاضر با توجه به آخرین نظرسنجی جهانی که از                   »  معماری سازمانی «مربوط به   
                                                                                                           
1 Enterprise Architecture 
2 Clinger-Chohen 
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  از ردیف هفدهم جهان          قعیت ایران  انجام شده ، مو       »  3انستیتوی توسعه معماری سازمانی       «طرف   
کشورهای پیشرفته ای چون   .  ارتقاء پیدا کرده است   )  2004درسال  (به ردیف هشتم جهان     )  2003در سال   (

 بلژیک، اسپانیا، و ایتالیا در ردیف های پس از ایران            نیوزلند، آفریقای جنوبی، آلمان، هند، فرانسه، سوئد،       
حال حاضر کشور ایران دارای مقام اول در سطح خاورمیانه و مقام چهارم در سطح آسیا به                   در.  قرار دارند 

است که اغلب آنها مدیون طرحهای ملی و حرکتهایی است          »  معماری سازمانی «لحاظ فعالیتهای مربوط به       
 .برنامه ریزی و هدایت می شوند» دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی«که از طرف 

در طی فصول مختلف این کتاب به معرفی این رویکرد جدید پرداخته شده و سعی خواهد شد به                      
زبانی نسبتاً ساده و غیرفنی به بحث در رابطه با مواردی چون مفاهیم پایه معماری سازمانی، انواع معماری                     

 کلی بکارگیری معماری سازمانی پرداخته شده و سازمانی، چارچوب های رایج معماری سازمانی، و مراحل
به مواردی از بهترین تجارب جهانی و داخلی در کاربرد معماری سازمانی و نیز نمونه هایی از خروجی های                  

 .آن اشاره شود
مخاطبان اصلی این کتاب مدیران بخشهای مختلف سازمانها اعم از بخشهای خصوصی یا دولتی،                   

الن حوزه های مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات، و سایر عالقه مندان مباحث           دانشجویان و فارغ التحصی   
 :کتاب فوق حاوی بخشهایی به شرح زیر است. مدیریت، سازمان دهی و برنامه ریزی کالن خواهد بود

 با ارائه مدلی از سازمان به تشریح مفاهیم پایه          :مفاهیم پایه معماری سازمانی   )  1فصل( •
 .اخته شده استمعماری سازمانی پرد

 با توجه به مشخصات سازمانهای پیچیده       :لزوم و مزایای معماری سازمانی    )  2فصل  ( •
 .و چالشهای آنها، به تشریح لزوم، اهمیت، و نیز مزایای معماری سازمانی پرداخته شده است

                                                                                                           
3 Institude For Enterprise Architecture Developments(IFEAD) (http://www.enterprise-architecture.info) 
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 به معرفی و مقایسه چارچوبهای رایج :چارچوبهای رایج معماری سازمانی  )  3فصل  ( •
، و   »چارچوب معماری فدرال    «،   »چارچوب معماری زکمن    « نظیر     معماری سازمانی  

 .پرداخته شده است» چارچوب معماری وزارت دفاع آمریکا«

 فازها و مراحل کلی بکارگیری         :آشنایی با فرایند معماری سازمانی      )  4فصل  ( •
 .معماری سازمانی در یک سازمان تشریح شده است

 از طریق    : داخل کشور  نقش فعلی معماری سازمانی در جهان و        )  5فصل  ( •
ارائه آمارهایی جهانی و ملی به تشریح جایگاه فعلی و چشم انداز آتی معماری سازمانی در                

 .جهان و داخل کشور پرداخته شده است

  در البالی     :نمونه هایی از بهترین تجارب و خروجی های معماری سازمانی           •
 اشاره شده و بخشهایی از        مباحث معماری، به نمونه هایی از بهترین تجارب و توصیه ها             

 .خروجی های معماری سازمانی نشان داده شده است
 



 

  



 

  

 :فصل اول

 آشنایی با مفاهیم پایه معماری سازمانی

 .این معماری است که مزیت به حساب می آید نه دکوراسیون داخلی
 »ارنست همینگوی«

 
ط، نگرشی کالن، و دانش و مهارتی آمیخته با        عبارتی است که همواره یاد آور تجربه، تسل      »  معماری«

تجربه معماری در برخی از رشته های مهندسی نظیر راه وساختمان به هزاران سال پیش                   .  هنر بوده است   
داشته اند که جزو   »  معمار«ایرانی ها، مصری ها، یونانی ها و رومیان مشاغل معینی تحت عنوان             .  بر می گردد

معمار فردی بوده که از  بسیاری از علوم، مهارتها و             .   باالی جامعه به حساب می آمده اند      طبقات اجتماعی 
هنرهای  زمان خود نظیر ریاضی، نجوم، موسیقی، نقاشی و ساختمان آگاهی داشته و در ضمن از شخصیت                  

 ایران نیز نظیر    بسیاری از حکیمان و ریاضی دانان قدیم     .  و قابلیت های رهبری باالیی نیز برخوردار بوده است       
 .حکیم عمرخیام، شیخ بهایی، و غیره از معماری آگاهی داشته اند

تجربه معماری در سایر رشته های علوم و مهندسی ثابت کرده است که هر جا شاهد حضور ابعادی                   
. شته است نیز در آنجا حضور دا     »  معماری«غیرمعمول، پیچیدگی بیش ازحد، یا نیازمندی خاصی بوده ایم          

بعنوان مثال ساخت یک برج یا استادیوم ورزشی بزرگ، طراحی یک تراشه الکترونیکی پیچیده، یا ساخت    
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هر جا که نیاز به طراحی       .  هتلی تفریحی به شکلی منحصر به فرد بدون معماری امکان پذیر نخواهد بود               
رفته، یا نیازمندیهای خاصی را     موجودیت یا سیستمی باشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از یک حد معین فراتر                

گفته »  معماری«تحمیل نماید،  نگرشی ویژه و همه جانبه را الزم خواهد داشت که  در اصطالح به آن                         
 .می شود

فی نظیر پیچیدگی، ابعاد، گستردگی، تنوع و غیره دارای               از دیدگاههای مختل     سازمانهای امروز 
آنها موجودیت های پیچیده ای به حساب می آیند که از          .  خاص هستند »  معماری«شرایط اعمال یک نوع      

صرفنظر از ماهیت خاص اجزاء تشکیل دهنده یک سازمان نظیر            .  اجزائی مختلف و متنوع تشکیل شده اند      
وانین، روشها، اطالعات و غیره که ماهیتی متغیر دارند؛ عموماً شاهد روابطی              افراد، دارایی ها، تجهیزات، ق   

پیچیده بین اجزاء آن هستیم که تحت تاثیر عوامل متغیری چون عادات فردی، آموزش های اجتماعی،                     
مذهب،  قوانین اجتماعی، فرهنگ سازمانی و غیره قرار دارندکه خود بخود سازمان را از سیستمی ساده و                    

 .به یک سیستم پیوسته درحال تغییر مبدل می کنندساکن 

 

 
 

ســازمانهای امــروز بــه لحــاظ هــای 
مخـتلف حائـز شـرایط اعمـال نوع         

 .خاصی از معماری هستند
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در واقع بسیاری از رهبران و افراد تاثیرگذار در         سابقه زیادی در جای جای تمدن بشری داشته و         »  معماری سازمانی «هر چند   
تدوین  ساختار  «قلمداد نمود، ولی شاید بتوان       »   معماران سازمانی «ایجاد نظامها و سازمانهای بزرگ را می توان در ردیف             

 معماری های سازمانی    انجام پذیرفت را بعنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین            1787که در سال     »  دولت فدرال آمریکا  
 .انجام شده در تاریخ بشر ذکر نمود

نیز »  شرایط الزم برای یک معمار سازمانی بزرگ       «در مقاله مشهور خود      »  راس ماالن «و خانم   »  دانا بردمایر «همانطور که   
مریکا را جزو نخستین معماران       سرپرست گروه تدوین ساختار دولت فدرال آ          »  4جیمز مدیسون «اشاره نموده اند، باید      

در تک تک مراحل اینکار بزرگ و پر از چالش بعنوان یک رهبر و                »  جیمز مدیسون «عملکرد  .  سازمانی به حساب آورد   
معمار ارشد دارای نکات بسیار آموزنده ای است که          
امروزه از آنها بعنوان شاخص هایی جهت تعریف             
مشخصات یک معمار سازمانی خوب استفاده                

بتواند »  مدیسون«پنج سال طول کشید تا          .  ودمی ش
رهبران و افراد کلیدی ایالت های آمریکا را دور یک          
میز جمع کرده و در مدت سه ماه موفق به ارائه                   

پس از آن سه سال     .   گردد ساختار کلی دولت فدرال   
دیگر نیز طول کشید تا این ساختار جدید جنبه قانونی   

 .) pp. 5-7) Bredemeyer, D., 2004 ,پیدا کند

 
 

                                                                                                           
4 James Madison 

 
جیمــز مدیســون را بایــد 
یکــــی از بزرگتــــرین 
ــازمانی  ــاران ســ معمــ
تـاریخ بـه حساب آورد      
کـــه توانســـته بنوعـــی 
ــاری   ــرین معم ــی ت قدیم
ــه  ــاریخ را ب ســازمانی ت

 .انجام برساند
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ند داشتن اطالعاتی دقیق از وضعیت فعلی سازمان،         نیازم »تغییرات سازمانی « و کنترل صحیح      هدایت
دیدی صحیح نسبت به وضعیت مطلوب آن، و برنامه ای روشن جهت حرکت از وضعیت فعلی به وضعیت                  

رویکرد  نسبتاً جدیدی است که می تواند موارد مذکور را از حالتی                 »  معماری سازمانی «.  مطلوب است 
 : می توان گفت .  تنداتی فنی و روشن به تصویر بکشد         غیرملموس و مبهم خارج ساخته و در قالب مس             

اینکار سابقه ای به قدمت تمدن بشری       .   سازمانی یعنی هنر مدیریت و هدایت تغییرات      »  معماری سازمانی «
. نیز در آن نقش داشته است      »  معماری سازمانی «هرجا که سازمان موفقی وجود داشته، بدون شک           .  دارد
  ها، سازمانهای بزرگ، و شرکت های موفق همگی دارای مدلهای سازمانی، قوانین، روشها، و                       دولت

امروزه اداره چنین سازمانهایی بدون داشتن دیدی        .  فرایندهای کاری تعریف شده و روشنی بوده و هستند         
 .کالن و معمارانه ممکن نخواهد بود

زرگ به معرفی دو عامل اصلی در ایجاد          در طی این فصل ابتدا ضمن ارائه مدلی از سازمانهای ب              
پرداخته و سپس به تشریح برخی از         »  پیشرانهای فناوری «و  »  پیشرانهای ماموریتی «تغییرات سازمانی یعنی     

فرضی ارائه  »  شرکت پست «در طی بحث پیوسته مثالهایی از یک           .  مفاهیم معماری سازمانی می پردازیم    
 .مایدخواهد شد تا به روشن تر شدن مفاهیم کمک ن

    مدل مفهومی سازمان1-1
 درواقع کسانی که اقدام به ایجاد. انجام یکسری ماموریتهای معین ایجاد می شود  به منظورهر سازمان

قوانین   همان اساس اقدام به تعریف ماموریتها،       بر  یک سازمان یا شرکت می کنند اهداف مشخصی داشته و         
اسنادی   موارد فوق معموالً در   .  مکانها وغیره می نمایند     نحوۀ توزیع جغرافیاییِ    ،سازمانی ساختار   ،روشها  و

 و»  شرح وظایف واحدها  «  و  »نمودارهای سازمانی «    و»  ت مدیره ئمصوبات هی «  ،»اساس نامه ها  «رسمی چون   
غیره   فرمهای درگردش و    فرایندهای کاری،   ن اقدام به تعریف   سپس درگذر زما    .گردد غیره منعکس می  

ــت   ــی اس ــازمانی روش ــاری س معم
کـه مـی تـواند به ثبت وضعیت فعلی          
ســازمان، ترســیم وضــعیت آتــی آن 
و نیــز تــدوین بــرنامه ای جهــت    
حـــرکت از وضـــعیت فعلـــی بـــه 

 وضعیت آتی آن کمک کند
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همان اساس سازمان کم کم شکل گرفته وبه ارائه تولیدات یا خدماتی که برای آن تعریف شده                    بر  شده و 
  .می پردازد

با بررسی افقی به مواردی     .  درحالت کلی سازمانها را می توان به صورت عمودی یا افقی بررسی کرد           
» جنبه های سازمانی«، فرایندها، مکانها،  افراد، رویدادها و اهداف می رسیم که در اصطالح به  چون اطالعات 
از طرف دیگر بررسی عمودی ما را به الیه های مختلف سازمان می رساند که مهمترین آنها               .  معروف هستند 

با توجه به اهمیت موضوعات فوق در درک         .  » فناوری الیه«و  »  الیه ماموریتی «،  »الیه راهبردی «عبارتند از   
 .مفاهیم معماری سازمانی، در ادامه به تشریح بیشتر جنبه ها و الیه های مختلف سازمان پرداخته می شود

    جنبه های مختلف سازمان1-1-1
هر سازمان دارای شش جنبه اصلی است که عبارتند از اطالعات، فرایندهای کاری، مکانها، افراد و                  
واحدها، رویدادها و اهداف که با مشخص نمودن آنها، شناخت نسبتاً کاملی در ارتباط با سازمان حاصل                    

 ).1-1شکل (جنبه های فوق را می توان به صورت زیر تشریح نمود. می شود

 ، حافظه یک سازمان به حساب آمده ومعموالً درقالب فرمها، گزارشها،               اطالعات :اتاطالع •
 ای نگهداری و     به کمک روشهای دستی یا رایانه            غیره تولید و      اسناد رسمی و      اسناد مالی،  

نمونه هایی از اطالعات یک شرکت پستی فرضی عبارتند از سوابق فرمهای                .شوند روزرسانی می  به
ساالنه مالی    فهرست درآمد ماهانه دفاتر پستی،گزارش عملکرد        فهرست خدمات پستی،    فارشی،س

 .وغیره

شـش جنـبه اصـلی از یک سازمان         
ــند از ــرایندها،  : عبارت ــات، ف اطالع

مکانهــــا، افــــراد ، رویــــدادها و 
 .هدافا
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 اطالعات

فرایندها ی کاری

 مکانها

افراد و واحدها

 رویدادها

 اهداف

 سازمان

 
 

 ) 1-1(شکل 
جنـــبه هـــای مخـــتلف 
ــنده   ــان ده ــازمان نش س
ــی   ــرین مباحثــ مهمتــ
ــوالً در  ــه معم هســتند ک
ــود    ــازمانی وج ــر س ه

 .دارند



 !!!!آشنایی با مفاهیم پایه معماری سازمانی: فصل اول

23 

 

در راستای یکی از ماموریتهای       ندهانشان دهنده روشهای انجام کارها بوده ومعموالً        فرای :اهفرایند
های  جابجایی محموله   ندن یک شرکت پستی میتوا      هایبعنوان مثال ماموریت    .اجرا می شوند اصلی سازمان   

 و  دنغیره باش   هاومحصوالت و  توزیع فراورده   ارائه خدمات الکترونیکی،     ارائه خدمات پستی،     کوچک،
 مبداء  ارسال محموله از    اری یک شرکت پستی عبارتند از قبول پست سفارشی،          کمونه هایی از فرایندهای   ن

 .غیره مدیریت دفاتر پستی و مدیریت ناوگان، به مقصد،

ظیر ساختمانهای   نهای سازمان در مکانهای مختلفی             دارایی   معموالً افراد و      :مکانها •
به فعالیتهای    غیره توزیع شده و       دفاتر و   انبارها،  ،یی تولید ها، واحدها  اداری،کارخانه

کاری سازمانها ایجاد      یکی از موارد حیاتی در تسهیل فرایندهای              .پردازند مربوطه می  
بسترهای ارتباطی ومخابراتی الزم بین مکانهای مختلف سازمان است تا از این طریق افراد                

استفاده از فناوری هایی      .ای رسمی باشند  یک سازمان قادربه تبادل اطالعات وهماهنگی ه       
همین راستا    ای وغیره در   رایانه شبکه های   سیم، ارتباطات بی   فکس،  چون ارتباطات تلفنی،  

 .قرار میگیرند

معاونت   سازمان دارای ساختار مشخصی است که در آن بخش های سازمانی،               هر :افراد •
سلسله مراتب آنها     های سازمانی تعریف شده و     تپس  و  جایگاهها  ،واحدها  مدیریت ها،   ها،
یک شرکت پست   بعنوان مثال     .اعمال حاکمیت مشخص شده است      دهی و  زارشگنحوه    و

 واحدهای  دفاتر پستی،   کل پست استانها،   ادارات  مرکزی،د شامل بخشهایی چون ستا   معموالً  
 . استغیره   و حمل ونقل، واحد عملیات پستی،تجزیه و مبادله
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د که معموالً حفظ سوابق        ن در هر سازمان رویدادهای مختلفی اتفاق می افت            :یدادهارو •
بعنوان مثال در یک شرکت پست شاهد            .زمانی وترتیب ظهور آنها حائز اهمیت است         

 دریافت سفارش مشتری،     نام کنکور سراسری،    ای مهمی چون شروع زمان ثبت       رویداده
رویدادها معموالً شروع کننده فرایندهای          .هستیم  غیره    تحویل محموله به گیرنده و       

بعنوان مثال رویداد      .مشخصی بوده وعالوه بر آن باعث تغییر حالت سازمان نیز میشوند               
فروش «  تنها باعث فعال شدن فرایندهایی چون     نه    »نام کنکور  شروع زمان ثبت  «مهمی چون   

دفاتر پستی  بلکه غیره میشود، و »نظارت بر موجودی دفترچه ها در دفاتر      «  ،»دفترچه ثبت نام  
سازمان را در یک حالت ویژه قرارداده وچه بسا ساعات کاری آنها را دستخوش تغییر                     

 .میکند

.  سمت یکسری اهداف درحرکت است         زمان به    هرسازمان درهر لحظه از       :اهداف •
ولی   شده برای سازمان باشند     اهداف تعریف   مطابق با   درحالت ایده آل این اهداف باید       

راهبردهای روشنی    هر لحظه اهداف و      در  بنابراین هرسازمانی باید  .  گونه نیست  لزوماً این 
رداشته راهبردها قرا   داشته وپیوسته کنترل کندکه کل مجموعه درراستای این اهداف و             

 »نظارت راهبردی ماموریتهای سازمان      برنامه ریزی و  «اصطالح    به این موضوع در    .  باشند
 . استیسازمان هرارشد  مهمترین وظیفه مدیرکه عمالَاطالق می شود

 
 

ــه  رویـ ــــدادها معمــوالً منجــــر ب
تغییــر وضــعیت ســازمان یــا آغــاز 
یـــک یـــا چـــند فـــرایند کـــاری 

 .می شوند
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    الیه ها و دیدگاههای  مختلف سازمان1-1-2
در هر سازمانی افراد مختلفی با جایگاههای مختلف وجود دارند که بسته به موقعیت سازمانی شان                   

بسته به دیدگاه افراد نیز دید آنها نسبت به جنبه های مختلف سازمان فرق .  مختلفی هستندهایدارای دیدگاه
بعنوان مثال دیدگاه مدیرعامل یک سازمان نسبت به اطالعات، فرایندهای کاری، مکانها، واحدهای . می کند

هرچه از سطوح    .   سیستم  فرق می کند      سازمانی و غیره با دیدگاه یک سرپرست خط تولید یا مهندس               
با توجه به این    .  مدیریتی به سطوح عملیاتی نزدیک تر می شویم، دیدگاه افراد جزئی تر و عملیاتی تر می شود            

 :موضوع می توان دید که سه الیه مهم در هر سازمان قابل تشخیص هستند

ز سازمان اطالق می شوند که موظف به        الیه راهبردی به بخشهایی ا     :الیه راهبردی  •
سیاست گذاری، تعیین اهداف درازمدت، ارزشها، سیاست ها، راهبردها، و نیز                  
برنامه ریزی کالن سازمان بوده و چشم اندازها و نیز معیارهای سنجش کارایی و                   

در همین راستا معموالً هر سازمان دارای . اثربخشی الیه های پایین تر را تعیین می کنند    
و »  برنامه توسعه پنج ساله  «،  »برنامه راهبردی توسعه  «برنامه هایی تحت عناوینی نظیر      

این الیه  .  غیره است که نتیجه فعالیت های این الیه از سازمان به حساب می آیند                 
 سازمان بوده و موقعیت آنرا نسبت به سازمانهای دیگر          یک»  شخصیت«تعریف کننده  

معموالً مباحث مربوط به این الیه از سازمان خارج از بحث های              .  مشخص می کند 
معماری سازمانی قرار گرفته و اسناد مربوط به آن جزو ورودیهای فرایند معماری                 

 .سازمانی به حساب می آیند

 
ــا   ــی ب ــراد مختلف ــازمانی اف در هرس
جایگاههای مختلفی وجود دارند که     

ه بندی این جایگاهها می توان      بـا گرو  
بـه الیـه های مختلف سازمان رسید،        
سـه الیـه اصلی هر سازمان عبارتند      

الیـه راهبردی، الیه ماموریتی، و      : از
 .الیه فناوری اطالعات و ارتباطات
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الیه راهبردی
 

الیه ماموریتی
 

الیه فناوری 
اطالعات 

 

 )2-1(شکل 
 الیــه هــا و دیــدگاههای 

ــتل ــود در مخـ ف موجـ
 یک سازمان
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 این الیه شامل بخشهای ماموریتی سازمان است که خود دارای سطوح               :الیه ماموریتی  •
عمالً کلیه فعالیت های سازمان . مختلفی چون مدیریت عالی، مدیریت میانی و عملیات است

ه به نوع سازمان، نتیجه فعالیت های این الیه می تواند تولید            بست.  در این الیه انجام می شود     
سازمان را ایجاد   »  قابلیت های«فرایندهای جاری در این الیه      .  محصول یا ارائه خدمات باشد    

 .می کنند

های  این الیه بصورت خاص شامل کلیه فناوری          :الیه فناوری اطالعات و ارتباطات      •
اطالعاتی و ارتباطی است که سازمان در راستای انجام فعالیتهای الیه ماموریتی از آنها                    

 .استفاده می کند

    مدل کامل سازمان1-1-3
با توجه به جنبه ها و الیه های مختلف می توان چنین تصور کرد که یک سازمان موجودیتی است که                  
نه تنها دارای جنبه های مختلفی است، بلکه هرکدام از این جنبه ها از دیدگاههای مختلفی نیز قابل بررسی                    

، مدل کامل سازمان را متشکل از سه الیه و شش جنبه               )3-1(بنابر این می توان مطابق با شکل         .  می باشند
 . اصلی فرض کرد

بـه مـنظور حصـول شناخت کاملی         
ــرا از   ــا آن از ســازمان الزم اســت ت
جنـبه هـای مختلفـی  مـورد بررسی          

ــدگا   ــی دی ــرار داده و تمام هها را ق
 .نیز مدنظر قرار دهیم
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الیه 
راهبردی

 
الیه 

ماموریتی

الیه فناوری 
اطالعات و 
 ارتباطات

اهدافرویدادها افراد مکانهافرایندهااطالعات

ارزشها، چشم اندازها، و اهداف درازمدت سازمان

 

 )3-1(شکل 
ــازمان   ــل س ــدل کام   م
ــا و   ــبه هـ ــامل جنـ شـ

 الیه های مختلف
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    عوامل موثر در تغییرات سازمانی1-2
این تغییرات می توانند در هرکدام از       .  همانطور که اشاره شد، سازمانها پیوسته در حال تغییر هستند           

منشاء تغییرات سازمانی عموماً    .  ا در ارتباط با هرکدام از جنبه های سازمان صورت گیرد          الیه های سازمان ی  
تغییرات حوزه  «دو عامل اصلی که سازمانها را وادار به تغییر می کنند عبارتند از                  .  عوامل بیرونی هستند   

عت بسیار  با این توضیح که تغییرات حوزه کسب و کار معموالً سر              »  تغییرات فناوری «و  »  کسب و کار  
 ).4-1شکل (کمتری نسبت به تغییرات فناوری دارند

    تغییرات حوزه کسب وکار1-2-1
بعنوان مثال کسب وکار شرکت پست       .  سازمانها در هر لحظه دارای کسب وکار مشخصی هستند           

کسب وکار در گذر زمان دچار     بسته به شرایط ممکن است این       .  جابجایی محموله های پستی مشتریان است    
بعنوان مثال تا همین اواخر یکی از کسب وکارهای مهم شرکتهای پست انجام امور                 .  تغییر و تحول شود    

درحال حاضر این موضوع دیگر نقش چندانی در ارتباطات  نداشته و بدیهی است فرایندهای               .  تلگراف بود 
ن مثالی دیگر تا قبل از مطرح شدن آزمون های          بعنوا.  کاری مربوط به آن نیز از سازمان حذف شده است           

سراسری، توزیع دفترچه های ثبت نام کنکور سراسری و یا دانشگاه آزاد جزو کسب و کار شرکت پست به                 
. حساب نمی آمد ولی درحال حاضر این مورد یکی از شناخته شده ترین فعالیت های شرکت پست است                   

 .یک سازمان رخ می دهد می تواند سازمان را دچار تغییر نمایدبنابراین تغییراتی که در حوزه کسب و کار 

سـازمانها در هـر لحظـه تحت تاثیر         
 بیرونــی هســتند کــه آنهــا دو فشــار

این دو  . را وادار بـه تغییـر مـی کـند         
ــند از  ــی عبارتــ ــار بیرونــ : فشــ

ــرات    ــی از تغییـ ــارهای ناشـ فشـ
کسـب و کـار و فشـارهای ناشی از          

 .تغییرات فناوری
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اطالعات

فرایندها

مکانها

 افراد

رویدادها

اهداف

سازمان
فشارهای ناشی از 
 تغییرات فناوری

فشارهای ناشی از 
 تغییرات حوزه 
 کسب و کار

 
 

 ) 4-1(شکل 
ــر در   ــوامل موثــ  عــ

 تغییرات سازمانی
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 تغییرات فناوری   1-2-2
هر سازمانی در راستای انجام وظایف خود از فناوری های مشخصی استفاده می کند که یکی از                      

یکی از عواملی که بویژه پس از ظهور فناوری های             .  ت است مهمترین آنها فناوری اطالعات و ارتباطا       
ظهور یک  .  اطالعاتی و ارتباطی پیوسته باعث تغییرات سازمانی شده، ظهور فناوری های جدید است                  

 :فناوری باعث می شودکه سازمان از جنبه های مختلفی تحت فشار قرار بگیرد که برخی از آنها عبارتند از

استفاده رقبای یک سازمان از یک فناوری          :  رف رقبا کاربرد فناوری جدید از ط      •
جدید می تواند باعث بهبود کیفیت محصوالت یا خدمات آن شده و در صورتیکه سازمان               
نتواند اقدام به ارائه محصوالت یا خدمات مشابه رقبای خود نماید بازار خود را از دست                    

 .خواهد داد

 فناوری های جدید اغلب مبتنی بر روشهای پیشرفته و           : جدید ارزان تر بودن فناوری   •
ارزان تری نسبت به فناوری های قدیمی تر بوده و سازمانهایی که مبتنی بر فناوری قدیم باشند 

 .در درازمدت قادر به رقابت در بازار نخواهند بود

ت  ممکن است فناوری جدید قادر به ارائه کیفی                 :کاراتر بودن فناوری جدید      •
محصوالت یا خدمات بهتری نسبت به فناوری قدیمی بوده و همین عامل سازمان را تحت                 

 .فشار می گذارد که به سمت این استفاده از این فناوری حرکت کند

 ظهور فناوری های جدید معموالً روشهای ارائه خدمات و :باال رفتن انتظارات مشتریان •
ا دچار تغییر کرده و باعث می شود انتظارات مشتریان باالتر           نیز نوع و کیفیت محصوالت ر     

بعنوان مثال ظهور فناوری نظیر اینترنت باعث شده است که امروزه مردم انتظار داشته              .  برود
باشند که هر سازمانی حداقل دارای یک سایت اینترنتی و نیز امکان دریافت پست                         

 
ــال  ــان 1986وقتـــی درسـ ، محققـ

ــه ســاخت   شــرکت کــداک موفــق ب
ــی  ــلی دن ــور مگاپیکس ــین سنس ا اول

شـــده و بـــه دنـــبال آن نخســـتین 
دوربــین دیجیــتال تجــاری را در    

 بـه بـازار ارائه نمودند،       1991سـال   
هـیچ کـس فکـر نمی کرد که به این           
سـرعت بـازار دوربـین های آنالوگ        
از بـین بـرود بـه نحـویکه در حال           
حاضـــر شـــرکتهای تولـــید کنـــنده 
دوربـین هـای آنالـوگ چاره ای بجز         
ــد،    ــود ندارن ــید خ ــط تول ــر خ تغیی

گــرنه قــادر بــه ادامــه حضــور در و
.  بــازار و رقابــت نخواهــند بــود   

ــوه    ــنی از نح ــثال روش ــنمورد م ای
تاثیــر ظهــور یــک فــناوری جدیــد 
ــازمان     ــک س ــار ی ــب و ک در کس

 . است
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ت قبلی را بصورت الکترونیکی ارائه      الکترونیکی بوده و در صورت امکان برخی از خدما         
 .نماید

 با ظهور فناوری های جدید       : فناوری های قدیمی  باال بودن هزینه های پشتیبانی     •
. معموالً میزان پشتیبانی از فناوری های قدیمی محدود تر شده و هزینه های آنها بیشتر می شود 

زینه های گزافی که برخی از سازمانهای کشور         نمونه مشخص این مورد را می توان در ه          
نظیر تعمیر یا تعویض     (خود  »  کامپیوترهای مرکزی «بابت نگهداشت سیستمهای مبتنی بر        
همین موضوع در    .  متحمل می شوند اشاره نمود     )  پایانه  ها و چاپگرهای قدیمی و غیره         

 .هد شددرازمدت باعث کاهش رقابت پذیری سازمان شده و موجب شکست سازمان خوا

    تاثیرات متقابل تغییرات بوجود آمده در الیه های مختلف1-3
الیه های مختلف سازمان به هم وابسته بوده و تغییراتی که در یک الیه ایجاد می شود بقیه الیه ها را                     

هر دو الیه دیگر    »  الیه راهبردی «بعنوان مثال روشن است که تغییرات حاصل در          .  تحت تاثیر قرار می دهد   
سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد چرا که          »  الیه فناوری اطالعات و ارتباطات     «و  »  الیه ماموریتی «ی  یعن

عوض شدن اهداف ماموریتی سازمان می تواند منجر به تغییراتی در فرایندهای کاری، اطالعات، وظایف                 
 سیستمهای اطالعاتی   واحدهای سازمانی، مکانها و غیره شود که در نهایت نیز تغییرات فوق باید از طرف                 

 : انواع این تاثیرات متقابل را می توان بشرح زیر گروه بندی نمود. مربوطه دنبال شوند

 تغییرات این الیه می تواند منجر به تغییرات        :تاثیرات ناشی از تغییرات الیه راهبردی      •
. شود»  ی اطالعات و ارتباطات   الیه فناور «و  »  الیه ماموریتی «شدید در دو الیه دیگر یعنی        

بعنوان مثال فرض کنید مدیران ارشد شرکت پست به این نتیجه برسند که جابجایی                        
محموالت پست عادی باید از دستورکار شرکت پست خارج شده و همه پست ها بصورت              
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این یک تغییر در الیه راهبردی سازمان به حساب می آید که بسیاری از             .  پیشتاز انجام شوند  
. یندهای کاری، اطالعات، وظایف واحدهای سازمانی و غیره را دستخوش تغییر می کند           فرا

همین تغییرات در الیه فناوری اطالعات و ارتباطات نیز دنبال شده و الزم خواهد بود                       
 .تغییراتی در سیستمهای اطالعاتی مربوطه اعمال شود

 تغییرات این الیه بصورت مستقیم الیه          :تاثیرات ناشی از تغییرات الیه ماموریتی       •
بعنوان مثال در صورتیکه نحوه      .  فناوری اطالعات و ارتباطات را تحت تاثیر قرار می دهد           

دچار تغییر شود، تاثیرات این تغییرات      »  جمع آوری محموالت پستی از دفاتر    «انجام فرایند   
تغییرات .   مربوطه نیز دیده شود    باید در فرمها، گزارشهای کاری، و نیز سیستمهای اطالعاتی        

این الیه نباید به نحوی باشند که برخالف اهداف مشخص شده در الیه راهبردی عمل                     
 . نمایند

 تغییرات این الیه نیز    :تاثیرات ناشی از تغییرات الیه فناوری اطالعات و ارتباطات         •
بعنوان مثال . التر از خود یعنی الیه ماموریتی تاثیر بگذاردبصورت مستقیم می تواند بر الیه با

ایجاد و نصب یک سیستم اطالعاتی یا یک شبکه ارتباطی جدید ممکن است نحوه انجام                 
بعنوان نمونه ایجاد  .  فرایندهای کاری بخشهای مختلف سازمان را تحت تاثیر خود قرار دهد          

 پستی می تواند منجر به حذف فرایندهایی     یک شبکه ارتباطی قوی و قابل اطمینان بین دفاتر        
شده و اینکار بصورت   »  ارسال فهرست محموالت پستی حاضر به حمل دفتر به مرکز         «چون  

 .الکترونیکی انجام شده و یا اساساً نیازی به آن نباشد
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    توصیف کامل سازمان1-4
 عالوه برآن توصیف های    .با توجه به موارد باال هر سازمان از جنبه های مختلفی قابل توصیف است               

در طی  .  فوق می توانند از دیدگاههای راهبردی، ماموریتی، یا فناوری اطالعات و ارتباطات ارائه شوند                  
چندین دهه روشها و مدلهای مختلفی جهت توصیف هرکدام از جنبه های سازمان ایجاد شده اند که                        

 این توصیف ها را می توان بصورت زیر       ).5-1شکل  (هرکدام اختصاص به الیه های خاصی از سازمان دارند       
 :گروه بندی نمود

 توصیف های راهبردی سازمان •
 توصیف های ماموریتی سازمان •
 توصیف  های فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان •

    توصیف های راهبردی سازمان 1-4-1
مدت و   ارزشها، سیاستهای کلی، اهداف دراز      توصیف های راهبردی سازمان معموالً شامل اصول،       

، »ارزشهای سازمان «،  »سند راهبردی توسعه  «غیره است که عموماً بصورت متنی و در قالب اسنادی نظیر               
اینکار جزو حوزه بحث های معماری سازمانی قرار نگرفته و           .  و غیره تعریف می شوند   »  برنامه های توسعه «

 .رودیهای فرایند معماری سازمانی به حساب می آینداسناد آن جزو و
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سند ارزشها، برنامه راهبردی توسعه سازمان، الیه راهبردی
 برنامه توسعه پنج ساله و غیره

 
 

جنبه اطالعات فرایندها مکانها افراد رویدادها اهداف
 الیه

 سند راهبردهای            !
 ماموریتی سازمان

 فهرست رویدادهای       !
 مهم سازمانی

 ترتیب همیاری اجزاء       !
 کالن سازمان

 فهرست واحدهای         !
 سازمانی

 فهرست پست های         !
یف سازمانی و شرح وظا      

 آنها
  نمودار سازمان!

  فهرست مکانها!
  نقشه جغرافیایی مکانها!
 مشخصات نیازمندیهای   !

اطالعاتی مکانها به             
 یکدیگر

  فهرست فرایندها!
  نمودارهای فرایند!
 شناسنامه ها و تشریح        !

 فرایندها

 فهرست موجودیت  !
 ای اطالعاتیه

 نمودار مفهومی ارتباط     !
 موجودیت ها

 الیه ماموریتی

 سند راهبردهای            !
فناوری اطالعات و             

 ارتباطات سازمان

 نمودارهای حالت          !
موجودیت ها، اشیاء و          

 سیستمها
  نمودارهای ترتیبی!
 نمودارهای همیاری        !

 اشیاء

 توصیف سطوح            !
دسترسی کاربران و             

 واحدهای سازمانی

  نمودار مفهومی شبکه!
  نمودار فیزیکی شبکه!
 نمودار نصب و              !

 راه اندازی سیستمها

  نمودار فعالیت!
  شناسنامه سیستمها!
  معماری سیستمها!
متن  نمودارهای             !

 سیستم ها
 مدل های مورد کاربری    !

 سیستمها
 

  مدل منطقی داده ها!
  مدل فیزیکی داده ها!

الیه فناوری 
اطالعات و 
 ارتباطات

 

 )  5-1(شکل 
نمــــــونه هایــــــی از 
ــن    ــای ممک ــیف ه توص
ــرکدام از   ــازمان در ه س
ــای   ــبه ه ــا و جن ــه ه الی

 مختلف
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    توصیف های ماموریتی سازمان 1-4-2
ن است که در توصیف  سازمان شامل توصیف هایی از جنبه های مختلف سازماتوصیف های ماموریتی

روشهای رایج در توصیف جنبه های . هرکدام از جنبه    ها نیز از مدل ها و تکنیک های خاصی استفاده می شود         
 :مختلف سازمان در این الیه بصورت خالصه عبارتند از

ومی در اینمورد به ذکر عناوین موجودیت های مهم اطالعاتی و نیز ارتباط مفه            :  اطالعات •
بعنوان مثال یک شرکت پست دارای موجودیت های اطالعاتی نظیر             .  آنها اکتفا می شود   

و غیره است که     »  مامور«،  »وسیله حمل «،  »انبار«،  »دفتر پستی «،  »مشتری«،  »محموله پستی«
موجودیت های اطالعاتی عموماً در قالب فرمهای       .  دارای ارتباط های مختلف باهم هستند     

 ایانه ای ذخیره و نگهداری می شونددستی یا سیستمهای ر
در اینمورد معموالً توصیف کاملی از فرایندهای کاری و نحوه انجام آنها ارائه              :  فرایندها •

در طی سالهای اخیر روشها و استانداردهای مختلفی در اینمورد بوجود آمده اند               .  می شود
. شناخته می شوند »  5های ماموریتی  مدل سازی فرایند  «که عموماً تحت عنوان روشهای           

 .معماری سازمانی نیز از تکنیک ها و استانداردهای رایج در این روشها استفاده می کند
در اینمورد نقشه ای کلی از وضعیت جغرافیایی مکانهای سازمان نظیر شعبه ها،                 :  مکانها •

 مشخص می شود که هرکدام از       نواحی، ساختمانها، طبقات، اتاق ها و غیره ترسیم شده و          
بعنوان مثال توصیف مکانی     .  مکانهای فوق چه اطالعاتی را بین یکدیگر تبادل می کنند            

شرکت پست شامل نقشه ای خواهد بود که وضعیت توزیع جغرافیایی ستاد مرکزی،                     
 .ادارات کل، دفاتر پستی، انبارها، مراکز تجزیه و مبادله و غیره را نشان می دهد

                                                                                                           
5 Business Process Modeling(BPM) 

هــدف اصــلی از توصــیف الیــه    
ماموریتـــی اینســـت کـــه بفهمـــیم 
ســـازمان چـــه کارهایـــی انجـــام 
مـی دهـد، در حـین انجام این کارها          
از چـه اطالعاتـی اسـتفاده کـرده یا          
سـوابق چـه چیزهایـی را نگه داری         

ــند،  چــه واحدهایــی در ایــن مــی ک
ــا     ــش آنه ــوده و نق ــیل ب ــار دخ ک
ــن    ــی ای ــان جغرافیای ــت، مک چیس
ــن    ــنکه ای ــت، و ای ــدها کجاس واح
کارهـا در راسـتای چـه هدف کالن         
ــازمان    ــلی از س ــوریت اص ــا مام ی

 .انجام می شود
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در اینمورد فهرستی از بخشها و واحدهای مختلف سازمانی ارائه شده و سپس                    :  افراد •
 . نمودار سازمانی که نشان دهنده سلسله مراتب و نیز پست های سازمانی است ترسیم می شود

در این مورد فهرستی از مهمترین رویدادهای سازمانی که در واقع شروع                  :  رویدادها •
بعنوان مثال می توانیم به رویدادهایی چون       .  ده فرایندهای سازمان هستند ارائه می شود      کنن

و غیره اشاره    »  آغاز ثبت نام آزمون استخدام کشوری      «،  »آغاز ثبت نام کنکور سراسری    «
 .نماییم

در اینمورد اهداف کالن، اهداف جزئی، و فرصتهایی که در حوزه ماموریتی                :  اهداف •
این اهداف عموماً مستقل از روش رسیدن به آنها           .  ان وجود دارند مشخص می شوند     سازم

بعنوان مثال نمونه هایی از اهداف ماموریتی . بیان شده و شامل شاخص هایی ماموریتی هستند    
افزایش میزان استفاده مردم از روشهای پستی جهت حمل                «:  شرکت پست می توانند   

ت به سمت استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و         حرک«،   »محموله های کوچک و متوسط   
ایجاد کیوسک های اطالع رسانی جهت تسهیل ردیابی         «،  »ارائه خدمات اینترنتی به مردم     

این راهبردها معموالً بصورت ساالنه بازنگری و       .  ، و غیره باشند   »محموالت پستی بین المللی  
 .منتشر می شود» مانسند راهبردهای ماموریتی ساز«تصویب شده و تحت عنوان 
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    توصیف های فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان1-4-3 
توصیف های فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان نیز باید در برگیرندۀ جنبه   های مختلفی باشند که                
معموالً با استفاده از مدل ها و تکنیک های رایج در تحلیل و طراحی سیستمهای اطالعاتی و شبکه صورت                   

 :روشهای رایج در هرکدام از جنبه های فوق بصورت زیر است. می گیرند
در اینمورد از روشهای مدل سازی داده استفاده شده و در واقع با توجه به                     :  اطالعات •

مستندات الیه ماموریتی اقدام به استخراج جزئیات بیشتر موجودیت های اطالعاتی و                    
نمودار مدل منطقی    «رت مشخص در اینمورد اقدام به ارائه           بصو.  ارتباطات آنها می شود   

 .و شناسنامه های مربوطه می شود» نمودار مدل فیزیکی ارتباط داده ها«و » ارتباط داده ها

توصیف فرایندها  در الیه فناوری اطالعات و ارتباطات از حالت توصیف                  :  فرایندها •
در واقع آنچه   .  وصیف عملکرد سیستم تبدیل می شود     فرایندهای کاری خارج شده و به ت       

که در این الیه بیان می شود توصیفی است فنی از مشخصات برنامه های کاربردی و                        
سیستمهای اطالعاتی که در واقع باید در حمایت از فرایندهای کاری مشخص شده در الیه               

 همه یا بخشی از       سیستمهای مشخص شده در این الیه می توانند         .  ماموریتی ایجاد شوند   
در اینمورد از مدلها و        .  فرایندهای کاری الیه ماموریتی را تحت پوشش قرار دهند               

نمودار «تکنیک های توصیف برنامه های کاربردی و نیز مدل سازی فرایندهای سیستمی نظیر   
، و غیره استفاده می شود که بسته        »نمودار معماری سیستم  «،  »نمودار جریان داده  «،  »6فعالیت

 . متدولوژی و تکنیک انتخاب شده برای معماری سازمانی فرق می کندبه

                                                                                                           
6 UML Activity Diagram 
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 نمونه محصول معماری

 )نمودار ارتباط موجودیتها(

 
درکـنار توصـیفات متنـی که معموالً        
ــای    ــه هـ ــیف الیـ ــب توصـ مناسـ
راهبـــردی و ماموریتـــی ســـازمان 
هســتند، بســیاری از خروجــی هــای 

رافیکــی معمــاری شــامل مــدلهای گ
هسـتند کـه عمـدتاً در الیه فناوری         

 .استفاده می شوند

شـکل فـوق نشـان دهـنده بخشی از          
ــتهای    ــباط موجودیـ ــودار ارتـ نمـ

 .مرتبط با حمل و نقل ریلی است
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 و نحوه ارتباط آنها در الیه فناوری اطالعات و ارتباطات به معنی               توصیف مکانها :  مکانها •
در اینمورد نیز از روشهای رایج در مدل سازی                .  انه ای است  توصیف شبکه های رای    

و غیره استفاده   »  نمودار فیزیکی شبکه  «،  »نمودار مفهومی شبکه  «سیستمهای ارتباطی نظیر     
 .می شود

 در الیه فناوری اطالعات و ارتباطات معموالً شامل تعیین مشخصات            توصیف افراد :  افراد •
یر فرمهای ورودی و نیز تعریف مشخصات کاربران و سطوح                 رابط کاربر سیستمها نظ   

. سازمان نیز منجر شود   »  معماری امنیتی «دسترسی آنها خواهد بود که می تواند در نهایت به           
توجه شود که مدلهای فوق نیز در ارتباط مستقیم با توصیف های متناظر با آنها در الیه                       

 سازمانی و تعریف واحدهای سازمانی و         بعنوان مثال سلسه مراتب   .  ماموریتی خواهند بود   
 .حدود اختیارات آنها مبنای تعریف حدود دسترسی کاربران سیستمها است

 در الیه فناوری اطالعات و ارتباطات به معنی مدل سازی             توصیف رویدادها :  رویدادها •
ده در الیه   در واقع رویدادهای تعریف ش     .  حالت موجودیت های اطالعاتی و اشیاء است       

ماموریتی مرجعی برای تعریف رویدادهایی است که وضعیت موجودیت های اطالعاتی و             
 .نیز اشیاء را تغییر می دهند

راهبردهای فناوری اطالعات سازمان که با توجه به راهبردهای ماموریتی سازمان            :  اهداف •
ن، اهداف جزئی و فرصت هایی      کال تدوین می شوند شامل آندسته از چشم اندازها، اهداف      

هستند که بصورت خاص در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات قرار گرفته و در راستای                 
بعنوان مثال نمونه هایی از اهداف کالن فناوری         .  اهداف ماموریتی سازمان عمل می کنند      

ایجاد زیرساخت های الزم جهت ارائه      «اطالعات و ارتباطات یک شرکت پست می تواند          
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تجهیز دفاتر پستی به    «،  »توسعه ظرفیت های شبکه های رایانه ای   «،  » به عموم  دمات اینترنتی خ
 .و غیره باشد» امکانات رایانه ای و دسترسی به اینترنت

    تعریف  معماری سازمانی1-5
روشی است جهت   »  معماری سازمانی «.  ئه داد ارا»  معماری سازمانی «حال می توان تعریف کاملی از       

توصیف کامل جنبه ها و الیه های مختلف یک سازمان که قادر است با استفاده از مدلها و تکنیک هایی                      
عالوه برآن  .  سازمان نماید »  وضع مطلوب «یا  »  وضع موجود «استاندارد و شناخته شده اقدام به توصیف          

نیز است که نحوه رسیدن از وضع موجود به         »    طرح گذار   «معماری سازمانی حاوی طرح خاصی موسوم به      
 . وضع مطلوب یک سازمان را مشخص می کند

    حوزه معماری سازمانی1-6
عالوه .  ری سازمانی می تواند بسته به اهداف آن برای کل سازمان یا بخشهایی از آن انجام شود                 معما

. برآن معماری سازمانی می تواند در الیه ماموریتی، الیه فناوری اطالعات و ارتباطات یا هردو انجام شود                  
جزئیات این فرایند . در فرایند معماری انجام می شود جزو نخستین کارهایی است که انتخاب حوزه معماری

 .در فصول بعدی بحث خواهد شد

ــل     ــواند ک ــی ت ــاری م ــوزه معم ح
ــی از   ــهای خاص ــا بخش ــازمان ی س
ــد   ــرار ده ــش ق ــت پوش . آن را تح

ــی از   ــاری یک ــوزه معم ــتخاب ح ان
ــد    ــه بای ــت ک ــی اس ــین کارهای اول

 .صورت پذیرد



  )ویژه مدیران(مقدمه ای بر معماری سازمانی !
 

42 

 

    انواع معماری سازمانی1-7
طبقه بندی « به لحاظ های گوناگون قابل طبقه بندی است که مهمترین آنها عبارتند از معماری سازمانی
 .»طبقه بندی براساس جنبه های معماری«، و »س حوزه معماریطبقه بندی براسا«، »براساس زمان معماری

 معماری سازمانی می تواند به منظور توصیف            :طبقه بندی براساس زمان معماری     •
وضعیت فعلی یک سازمان یا وضعیت آتی آن صورت گیرد که در مورد اول به آن                         

 .اطالق می شود» معماری وضع مطلوب«و درحالت دوم به آن » معماری وضع موجود«

، »الیه ماموریتی«معماری سازمانی می تواند برای : طبقه بندی براساس حوزه معماری     •
در حالت اول به آن     .   ، یا هردو الیه سازمان انجام پذیرد      »الیه فناوری اطالعات و ارتباطات    «
گفته »  معماری فناوری اطالعات و ارتباطات     «و درحالت دوم به آن       »   معماری ماموریتی «

 .شامل هردو نوع این معماری است، یک معماری سازمانی کامل. می شود

معماری سازمانی را با توجه به  جنبه  هایی از         :  طبقه بندی بر اساس جنبه های  معماری     •
در اینمورد معموالً سه جنبه اول      .  که موضوع معماری است نیز طبقه بندی می کنند       سازمان  

 :معیار قرار می گیرند که در نتیجه منجر به دو نوع معماری خاص می شوند

o  به نوعی از معماری اطالق می شود که به منظور            :)داده ها(معماری اطالعات 
در برخی موارد به منظور        .  سازمان بکار می رود   )  داده های(توصیف اطالعات 

و به   »  معماری اطالعات  «تفکیک بیشتر، به توصیف های الیه ماموریتی،                
 .اطالق می شود» معماری داده«توصیف های الیه فناوری اطالعات و ارتباطات، 



 !آشنایی با مفاهیم پایه معماری سازمانی: فصل اول

43 

 

o   به نوعی از معماری اطالق می شود که به              :معماری برنامه های کاربردی 
. بکار می رود »  مکانها«و  »  فرایندها«منظور توصیف دو جنبه اصلی از سازمان یعنی         

ی، مشخصات مکانها، و نیز     اینمورد معموالً شامل توصیف هایی از فرایندهای کار      
همانطور که روشن   .  سیستمهای اطالعاتی و شبکه های ارتباطی متناظر با آنها است        

فناوری اطالعات و   «و  »  ماموریتی«است، توصیف های فوق می توانند هردو الیه         
را تحت پوشش قرار داده و یا اختصاص به یکی از الیه های فوق داشته       »  ارتباطات

 .ه عمق معماری موردنظر خواهد داشتباشند که بستگی ب

    خروجی های معماری سازمانی1-8
 سازمانی شامل توصیف هایی متنی و گرافیکی از جنبه ها و الیه های مختلف               خروجی های معماری 

مدلها و  همانطور که قبال نیز اشاره شد توصیف های فوق بسته به مورد از                       .  معماری سازمانی است   
نیز اطالق » محصوالت معماری«به خروجی های معماری در اصطالح      .  تکنیک های خاصی استفاده می کنند   

.خروجی های معماری سازمانی معموالً در قالب یکسری کتابچه مشخص ارائه می گردند                     .  می شود

 
 

 مجموعه خروجی  معماری سازمانی
ایست از نقشه های فنی، نمودارها،   

 منظور تعریف   و مستنداتی که به 
ماموریتها، اطالعات الزم جهت  

انجام ماموریتها، فناوری های مورد  
 ماموریتهای فوق، و  انجامنیاز جهت 

فرایندهای انتقالی الزم جهت راه    
اندازی فناوری های جدید در پاسخ     
به تغییرات ماموریتها، بکار گرفته 

  شامل »  معماری سازمانی«. میشود
 وضع  موجود، معماریوضعمعماری 

   .مطلوب، و یک طرح انتقالی است  



 

  

 
 

! MJPT-002 

 
  صادرات-حمل ونقل کاالی بین المللی) زنجیره اصلی فرایند(!

 : حوزه های مربوطه " حوزه بازرگانی و بازاریابی " حوزه سیروحرکت
  " حوزه حفاظت و ایمنی سیروحرکت  
     

   
 :مراحل کلی زنجیره

 کد مربوطه نتیجه/ زنجیره فرعی/عنوان رویداد 

 001EV شناسایی مشتری) رویداد(  

 (MNPT001) توافق اولیه با مشتری و تشکیل پرونده مقدماتی) زنجیره فرعی(  

 002MNPT صدور مجوز حمل کاال و ابالغ آن به مبادی ذیربط) زنجیره فرعی(  

 003MNPT )درصورت لزوم(عقد قرارداد حمل ونقل و ابالغ آن به مبادی زیربط) زنجیره فرعی(  

 004MNPT )درصورت لزوم(عقد موافقت نامه حمل و نقل و ابالغ آن به مبادی ذیربط ) زنجیره فرعی(  

 005MNPT تخصیص و واگذاری واگن به مشتری) زنجیره فرعی(  

 006MNPT بارگیری و پلمپ واگن ها) زنجیره فرعی(  

 007MNPT تکمیل پرونده و انجام سایر تشریفات مبداء) زنجیره فرعی(  

 008MNPT تسویه حساب مالی مبداء و صدور یا ترجمه بارنامه) زنجیره فرعی(  

 010MNPT برنامه ریزی، نظارت، و کنترل اعزام واگن به مقصد) زنجیره فرعی(  

 011MNPT انجام تشریفات گمرکی مقصد) زنجیره فرعی(  

 012MNPT تسویه حساب مالی مقصد و رسیدگی به موارد اختالف) زنجیره فرعی(  

 015MNPT )فقط در حمل ونقل ترانسشیپمنت(تخلیه واگن) زنجیره فرعی(  

 013MNPT )یمحمل ونقل مستق(تعویض بوژی) زنجیره فرعی(  

 014MNPT )حمل ونقل مستقیم(مبادله و تحویل و تحول واگنها) زنجیره فرعی(  

 028RE اتمام مراحل انجام تعهد حمل نسبت به مشتری) نتیجه(  

  معمارینمونه محصول

 )شناسنامه زنجیره فرایند(

 
ــوالت  ــه  محص ــدود ب ــاری مح معم

نمـودارها نـبوده و درواقـع بسیاری        
از آنهــا شــامل توصــیفات متنــی از 
ــازمان    ــا در س ــام کاره ــوه انج نح

ایـن توصـیفها بایـد خالصه       . اسـت 
. و در عــین حــال کامــل باشــند   

ــه      ــربوطه ب ــده م ــه ش ــونه ارائ نم
ــای    ــره ه ــی از زنجی ــنامه یک شناس
ــوری   ــن جمه ــرایند راه آه ــلی ف اص

 .اسالمی ایران است
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    چارچوب های معماری سازمانی1-9
معماری سازمانی  چارچوب های معماری سازمانی در واقع قالب هایی هستند که در طی روند تکاملی             

از طرف موسسات خصوصی یا بخشهای دولتی ارائه شده و از آنها می توان بعنوان راهنمایی جهت انجام                     
 بسته به ماهیت آن مناسب سازمانهای خاصی          هرچارچوب معماری .  عملی معماری سازمان استفاده نمود     

نحوه تشکیل تیم معماری، فرایند کلی معماری، مشخصات         بوده و معموالً شامل توصیه های اجرایی نظیر          
در حال حاضر . محصوالت معماری، توصیه های الزم جهت استفاده از تکنیک های مدل سازی و غیره است    

، 8، چارچوب معماری دولت فدارل آمریکا7چارچوب های معماری مختلفی نظیر چارچوب معماری زکمن     
 و غیره وجود دارند که در فصول آتی با جزئیات بیشتری بررسی              9 معماری وزارت دفاع آمریکا    چارچوب
 .خواهند شد

هر سازمان بسته به نیاز خود می تواند یکی از چارچوبهای معماری را بعنوان چارچوب پایه انتخاب                   
ر حال حاضر اغلب    د.  کرده و در صورت لزوم اقدام به سفارشی سازی آن مطابق با نیازهای خود نماید                  

سازمانهای بزرگ دنیا، دارای چارچوبهای اختصاصی خود هستند که اغلب با توجه به یک یا چند عدد از                   
 .چارچوبهای موجود تدوین شده اند

                                                                                                           
7 Zachman Framework 
8 Federal Enterprise Architecture Framework(FEAF) 
9 Department Of Defense Framework(DoDAF) 

 
 

های  چارچوبهای معماری مانند قفسه     
خالی یک کتابخانه  هستند که در آن        
مشــخص شــده جایگــاه هــرکدام از 
خروجــی هــای معمــاری ســازمانی  
کجاسـت، چگـونه باید مرتب شوند،       
بـه چـه ترتیبـی باید تولید شوند، و          
هـرکدام بایـد شـامل چـه چیزهایی         

 .باشند
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    تفاوت معماری سازمانی با متدولوژی های  تولید سیستمهای اطالعاتی 1-10
 کوچک و محلی دارای پیشینه و تجربه زیادی بوده و روشهای سیستمهای اطالعاتی طراحی و تولید  

زیادی برای آن ارائه شده است که آخرین آنها طراحی و توسعه بر اساِس روشهای شی گرا است که                          
 بین محصوالت   شباهت های زیادی که   .  کمک زیادی به انعطاف پذیری سیستمهای اطالعاتی نموده است         

و SSADM11  ، RUP  12 تحلیل و طراحی سیستمها نظیر       10معماری سازمانی با خروجی های متدولوژی های      
غیره وجود  دارد،  اغلب گیج کننده بوده و این سوال را مطرح میسازد که اساسًا چه تفاوتی بین معماری                        

 .سازمانی با روشهای فوق وجود دارد
 های فوق اساسًا برای طراحی و تولید سیستمهای اطالعاتی در            یدر اینمورد باید گفت که متدولوژ      

آنها از قابلیت های قوی در مدل سازی جنبه های مختلف یک سیستم اعم از تعریف                   .  نظرگرفته شده اند 
. نیازمندیها، تحلیل و طراحی ورودیها، پردازشها، و خروجی های سیستمهای اطالعاتی برخوردار هستند                

رفنظر از نقاط ضعف اغلب این متدولوژی ها در پاسخگویی به نیازمندیهای اخیر سازمانها در رابطه با                     ص
طراحی سیستمهای توزیع شده و سازمانی؛ متدولوژی های فوق در بهترین حالت تنها قادر به مدل سازی                    

 ارتباطات و بخشی     جنبه هایی چون اطالعات، فرایندها، و مکانهای سازمان در الیه فناوری اطالعات و                
عالوه برآن باید توجه نمود که هرچند معماری سازمانی ریشه در               .  مرزی از الیه ماموریتی خواهند بود       

بر سازمان  »  اعمال حاکمیت راهبردی  «مباحث فناوری اطالعات و ارتباطات دارد، ولی هدف اصلی از آن             
. یک سازمان را مدنظر قرار می دهد        بعبارت بهتر، معماری سازمانی همه جنبه ها و دیدگاههای              .  است

                                                                                                           
10 Methodologies 
11 Structured Systems Analysis and Design Methodology (SSADM) 
12 Rational Unified Process(RUP) 

 
معمـاری سازمانی قادر به استفاده از     

یک های مطرح شده در     مـدلها و تکن   
مــتدولوژی هــای تحلــیل و طراحــی 
سیســتمهای اطالعاتــی اســت، ولــی 
محـدود بـه آنهـا نـبوده و هـدف به           
مـــراتب باالتـــری چـــون ایجـــاد 

ــت   ــای الزم حه ــنه ه ــال «زمی اعم
در سازمان ها  و     » حاکمیت راهبردی 

ــای   ــه ه ــین الی ــاد هماهنگــی ب ایج
 .مختلف سازمان را دنبال می کند
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فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی تنها بخشی از این جنبه ها و دیدگاهها به حساب می آیند که اتفاقًا بااستفاده                   
 . از تکنیک ها و مدلهای مطرح شده در این متدولوژی ها توصیف می شوند

 بوده و طراحی    13ی کامالً نرمال  نکته دیگر، توجه به این مسئله است که محصوالت معماری سازمان           
مهمترین نکته در رابطه با اجزائی که       .  باشند»  14زیرساخت«آنها به گونه ای صورت گرفته که قادر به ایجاد           

در صورتیکه  .    در نظر گرفته می شوند، قابلیت استفاده مجدد آنهاست         »  زیرساخت«برای استفاده به عنوان     
محصوالت .  ر مورد محصوالت متدولوژی های تحلیل و طراحی صادق نباشد           این موضوع ممکن است د    

معماری سازمانی، مانند اجزاء اسباب بازی های خانه سازی، خوش تعریف و ساده بوده و این قابلیت را                       
در .  دارند که بارها مورد استفاده واقع شده و جهت ساخت سیستم های مختلفی مورد استفاده واقع شوند                   

زاء سیستمهای اطالعاتی الزاماً قابل انعطاف نبوده و با هدف پوشش دادن به نیازمندی کاربران               صورتیکه اج 
 . ایجاد می شوند

                                                                                                           
13 Normalized 
14 Infrastructure 



 

  

 



 

  

 :فصل دوم

 لزوم و مزایای معماری سازمانی

 
 معماری مادر هنرهاست، 
 .بدون معماری تمدن ما مجموعه ای از شهرها و ساختمانهای بی روح خواهد بود

 )فرانک لوید(
 

ن خوزۀ آمریکا، عمارتی ویکتوریائی وجود دارد که تمام شهرتش را مدیون چیزهای عجیب و                      در س 
توسط بیوه  )  1884-1922( سال   38این عمارت که در طی       .  غریبی است که در معماری آن وجود دارد         

 ثروتمند آقای وینچستر رایفل ساخته شده، حاوی نکات بسیار جالب و آموزنده ای از چیزی است که باید                  
 که ظاهرًا یک آدم خرافاتی بوده، از طریق فالگیرها و              خانم سارا وینچستر  .  بنامیم»  عدم معماری «آن را   

پیش گوهائی که در اطرافش جمع شده بودند، به این اعتقاد عجیب رسیده بود که زندگی و مرگ وی                        
به عبارت دیگر، وی تصور میکرد      !     شود بستگی به ادامه کارهای ساختمانی دارد که در خانه اش انجام می           

آیا این دقیقًا تصوری نیست     (در صورت قطع شدن عملیات ساختمانی زندگی او نیز به پایان خواهد رسید              
 !).که اغلب مدیران ما نیز بنوعی دچارش هستند
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 سال از عمر خانم وینچستر و بسیاری از 38لیتهای ساختمانی که   صر فنظر از انگیزه های خرافاتِی فعا      
صنعت گران را به خود اختصاص داد، حاصل کارهای ایشان عمارتی است عجیب و باورنکردنی که                       

 اطاقه برخالف سایر خانه های هم عصر         160این عمارت   .  امروزه یک محل توریستی به حساب می آید        
چراغهای گازی که با فشار یک        )  کانالهای بخار و هوای گرم     (ی  خود دارای سیستم های مدرن گرمائ       

 .  عدد بخاری است47دگمه روشن می شوند، سه عدد آسانسور فعال، و 
جدای از مواردی چون سقف های گردان، کف پوشهای میناکاری شده، چلچراغهای نقره و طال، و            

نری فراوانی است، جای جای خانه      پنجره های شیشه ای مشبک که هر کدام نشان دهنده خالقیت های ه              
شامل عجایب زیادی چون درها و پنجره هائی که رو به دیوار باز می شوند، راه پله هائی که به هیچ جا                           
ختم نمی شوند، و تعداد بیشماری بخاری، راه پله، در و پنجره اضافی، انواع سیستمهای گرمائی و غیره                        

 . است
مسلم است که   .  قایق مربوط به این عمارت عجیب است       نشان دهنده گوشه ای از ح      )    1-2(شکل  

که بعضی از آنها روی     (هیچ نقشه معماری برای این عمارت وجود نداشته است و آنچه که بدست آمده                  
 . حاوی نقشه برخی از اتاقهای این عمارت است) دستمال سفره کشیده شده اند

 
 

 
عدم توجه به معماری سازمانی، بویژه    
در بخشـــهای دولتـــی کـــه فاقـــد 

دی نظیر  عامل های کنترل کننده اقتصا    
ورشکستگی در اثر بی کفایتی و غیره      
هســتند، باعــث ایجــاد ســازمانهایی 
مشـابه عمارت وینچستر می شود که       
هـرچند برای ایجاد و نگهداری آنها       
هـزینه و زمان زیادی صرف می شود     
ولـی در نهایـت قادر به پاسخگویی        

 .به انتظارات مورد نظر نیستند
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نمونه ای از راه پله ای که 
 .به سقف منتهی می شود

 

   
 6:  تعداد آشپزخانه! 2: تعداد طبقات !) 1922-1884( سال 38: مدت ساخت ! میلیون دالر  5,5: هزینه ساخت ! 160:تعداد  اطاقها!

  عدد 17:  تعداد دودکش!و بخاری بخار، هوای داغ، : سیستم گرمائی !)  هزار مترمربع16االن ( هزار متر مربع650: مساحت !

  40:  تعداد راه پله!.  قطعه شیشه است10000 چارچوب که شامل بیش از 1257: تعداد پنجره ! 40:  تعداد اتاقهای خواب!
 )گگاز، چوب، و زغال سن( عدد بخاری 47:  تعداد بخاری ها! در دیگر که به جائی ختم نمی شوند 950 عدد باضافه 467:  تعداد درها!

 

 )1-2(شکل 
ــتر و  ــارت وینچسـ عمـ
ــی از حقایــــق   برخــ

 جالب آن
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    نتایج حاصل از بررسی عمارت وینچستر2-1
آنچه که بررسی این عمارت را مهم می کند، تجسمی است که می تواند در رابطه با وضعیت فعلی                     

در واقع اگر زیرساختها و سازه . بسیاری از سازمانها و سیستمهای اطالعاتی  و ارتباطی آنها در ما ایجاد نماید  
تی اغلب سازمانها را با معادلهای ساختمانی آن جایگزین کنیم، دقیقًا به                     بلوکهای سیستمهای اطالعا   

عماراتی که هر چند ظاهری آراسته داشته و هزینه و زمان زیادی             .  عمارتهائی نظیر وینچستر خواهیم رسید    
جهت ایجاد آنها صرف شده است، ولی چون بر اساس معماری معینی بنا نشده اند، فاقد کاربری الزم بوده                    

در این مورد می توان با دقت بیشتری        .   در بهترین حالت به درد فعالیتهای توریستی و موزه ها می خورند             و
با توجه به موارد فوق می توان دید که نکات زیر در رابطه با این                   .  به مشخصات این عمارت توجه کرد      

 :عمارت قابل توجه هستند

) به اندازۀ یک هتل(ن حالی که دارای اطاقهای بیشمارعمارت فوق در عی: عدم وجود راهبرد   •
است، دارای سالنهای متعدد پذیرائی و رقص و غیره نیز هست که آن را از یک خانه مسکونی                     

 . دور کرده و بیشتر به یک هتل شبیه کرده است
حی عمارت   که نشان دهنده طرا    در ساخت عمارت از هیچ نقشه فنی       :  عدم وجود نقشه فنی    •

 . نقشه های موجود مربوط به بخشهای خاصی از عمارت است. مورد نظر باشد استفاده نشده است
در انتخاب و ساخت بخشهای مختلف عمارت اعم از           :  عدم توجه به نیازمندیهای واقعی     •

درها، پنجره ها، سقف، کف پوش و غیره به نیازمندیهای واقعی توجه نشده و صرفاً به خاطر                       
 . الیت های ساختمانی متوقف نشده و یا بدالیلی تجمالتی اقدام به انجام آنها شده استاینکه فع

 . سال  برای ساخت عمارت صرف شده است38: زمان غیرمعقول •
 . میلیون دالر صرف ساخت این عمارت شده است5,5: هزینه غیرمعقول •
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یستمهای در این عمارت شاهد انواع س        :  حضور نسلهای مختلفی از سبکها و سیستمها          •
عالوه بر آن عمارت    .  هستیم)  سه نوع بخاری معمولی، سیستم بخار، و سیستم هوای گرم         (گرمائی

فوق که تنها دارای دو طبقه است، دارای سه آسانسور مستقل است که راه اندازی آن بیشتر                        
 .حالت تجملی و پرستیژ داشته است تا یک نیاز واقعی

تخریب بسیاری از قسمت های اصلی آن مقدور          توسعه عمارت فوق بدون      :  غیرقابل توسعه  •
 .نیست

تعدد راهروها، درها، پنجره ها، راه پله ها و اطاقها وضعیتی را بوجود آورد است           :  بسیار پیچیده  •
در واقع به همین دلیل این خانه از مدتها پیش به خانه ارواح                  .  که براحتی در آن گم میشوید       

 . جنگهای داخلی آمریکا معروف بوده است
گر برای یک لحظه به سیستمهای اطالعاتی سازمانهای خودمان فکر کنیم، خواهیم دید که اغلب                  ا

بنابر این می توان دید که سازمانهای ما از کمبود چیزی رنج             .  این سیستمها، دارای مشخصاتی مشابه هستند     
العاتی اوضاع به مراتب البته در رابطه با سیستمهای اط. خوانده می شود» معماری سازمانی«میبرند که به حق 

وخیم تر است، چرا که محدودیتهای ساخت سازه های ساختمانی بخودی خود مانعی از گسترش اشتباهات 
به عنوان مثال در صورتیکه زیربنائی محکم وجود نداشته باشد، مانع سرمایه گذاری بیشتر                    .  بیشتر است 

العاتی و زیرساختهای فناوری اطالعات و        ولی متاسفانه این موضوع در رابطه با سیستمهای اط           .  می شود
ارتباطات بسادگی قابل مشاهده نبوده و پیوسته شاهد ساخته شدِن بناهایی جدید و ناهمگون در کنار هم                     

چه بسا بر پایه هائی بسیار ضعیف، بناهائی سنگین و مدرن برپا ساخته ایم که نتیجه کار از پیش                         .  هستیم
 . روشن بوده است
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 عماری سازمانی   مزایای م2-2
معماری سازمانی مزایای بسیار زیادی در پی دارد که در ادامه به تشریح برخی از مهمترین این مزایا                   

 .می پردازیم

    فراهم سازی انعطاف پذیری الزم در برابر تغییرات محیطی2-2-1
سازمانها در برابر    »  لزوم انعطاف پذیری «شاید بتوان گفت مهمترین دلیل برای معماری سازمانی              

هر سازمان پیوسته از طرف عاملهای بیرونی تحت فشار         در فصل قبلی اشاره شد که       .  تغییرات محیطی است  
. »فشارهای ناشی از تغییرات فناوری«و » فشارهای ناشی از تغییرات حوزه کسب و کار«: است که عبارتند از

 سوال اصلی این است که یک سازمان چگونه می تواند به انعطاف پذیری الزم در برابر این تغییرات برسد؟
ت که انعطاف پذیری در برابر تغییرات محیطی منوط به استفاده از اجزائی است               تجربه نشان داده اس   

به همین . که قابلیت استفاده مجدد داشته و جایگزینی یکی از اجزاء تاثیر زیادی در اجزاء دیگر نداشته باشد
مکانها، افراد،  دلیل معماری سازمانی از مدلها و روشهایی استفاده می کند که به تدریج اطالعات، فرایندها،               

رویدادها، و اهداف سازمان را از حالت غیرنرمال خارج ساخته و با استفاده از مدلهایی نرمال اقدام به                          
با اینکار کم کم زمینه استفاده مجدد از اجزاء تشکیل دهنده یک سازمان فراهم شده             .  توصیف آنها می نماید  

 ، اسباب بازی های  ه در این مورد می توان به کار برد        بهترین مثالی ک  .  و انعطاف پذیری الزم فراهم می گردد    
 ).2-2شکل (است که برای تقویت خالقیت بچه ها طراحی شده اند» خانه سازی«موسوم به 

  

 
ــه   ــت کـ ــان داده اسـ ــربه نشـ  تجـ

ــرات   ــر تغیی ــری در براب انعطــاف پذی
از اجزائی  محیطـی منوط به استفاده      

است که قابلیت استفاده مجدد داشته      
و جایگزینـی یکــی از اجـزاء تاثیــر   
 .زیادی در اجزاء دیگر نداشته باشد
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 ) 2-2(شکل
شـباهت اجـزاء معماری     
ســـازمانی بـــه اجـــزاء 
اســـباب بـــازی هـــای 

 بلوکی
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نها می توان اقدام به ساخت خانه،       در اینمورد معموالً با اجزاء محدودی مواجه هستیم که با ترکیب آ           
هر چه که اجزاء فوق عمومی تر و محدودتر باشند، به همان اندازه انعطاف                   .  پل، هواپیما، و غیره نمود     
هر چه که این اجزاء، به اجزاء اصلی سازه مورد نظر نزدیک تر باشند، سازه                   .  پذیری آنها بیشتر می شود     

به عنوان مثال، با توجه به شباهتی که اجزاء اصلی           .   خواهد کرد  حاصل شباهت بیشتری به نمونه واقعی پیدا      
دارند، ساختن دیوار یا خانه ساده تر از ساختن سازه های دیگری  چون                    »  آجر«این اسباب بازی ها به        

 .و   غیره است» کشتی«، »هواپیما«

    تطبیق نیازمندی های الیه های ماموریتی و فناوری اطالعات و ارتباطات2-2-2
یه ماموریتی یک سازمان مصرف کننده و کاربر امکانات و خدماتی است که از طریق الیه فناوری                ال

ی الیه ماموریتی این امکانات باید در تطابق کامل با نیازمندیها     .  اطالعات و ارتباطات سازمان فراهم می شود     
ق نه تنها منجر به افزایش بهره وری و کارایی            باشند در غیراینصورت فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی فو          

 .سازمان نخواهند شد بلکه چه بسا موجب کاهش آن نیز می شوند
باید در ادامه و برگرفته از        »  معماری الیه فناوری اطالعات و ارتباطات        «در واقع می توان گفت       

ی سازمانی اعم از اطالعات،  این موضوع شامل کلیه جنبه های معمار     .  سازمان باشد »  معماری الیه ماموریتی  «
مورد اخیر یعنی اهداف حائز اهمیت بیشتری است        .  فرایندها، مکانها، افراد، رویدادها و اهداف خواهد بود       

سند راهبردهای ماموریتی   «مطابق با   »  سند راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات       «به نحویکه الزم است      
 . باشد» سازمان

 
ــه    ــنجی ک ــرین نظرس ــاس آخ براس

 سازمانهایی که در     از 2004درسـال   
ــیت   ــنه معمــاری ســازمانی فعال زمی
مـی کنـند شـده، اغلـب آنهـا اظهار           
داشـته اند که از معماری سازمانی به        
منظور ایجاد هماهنگی بین الیه های      
ــات و   ــناوری اطالع ــی و ف ماموریت

 .ارتباطات استفاده می کنند
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 وژه های فناوری اطالعات و ارتباطات   کاهش میزان ریسک پر2-2-3
عدم دخالت دادن کاربران نهایی      « عبارتند از    اتمهمترین عوامل شکست پروژه های فناوری اطالع      

عدم حمایت کافی از طرف     «،  »تغییر نیازمندیها در حین انجام پروژه     «،  »تحلیل ناقص نیازمندیها  «،  »در پروژه 
قع بینانۀ هزینه و   پیش بینی های غیروا «،  »کمبود منابع «،  »انتخاب فناوری نامناسب   «،  »مدیران ارشد سازمانی   

 .»استفاده از فناوری های نوظهور«، و »پیش بینی های غیرواقع بینانۀ زمانی«، »اهداف نامشخص«، »منابع
بعنوان مثال با ایجاد    .  معماری سازمانی می تواند به کاهش تاثیرات عوامل فوق کمک شایانی نماید            

.  بیشتر این افراد در پروژه ها فراهم می شود         زبان مشترک بین افراد الیه ماموریتی سازمان امکان اشتراک         
عالوه برآن معماری سازمانی تحلیل نیازمندیهای الیه ماموریتی را تسهیل کرده و می تواند نتایج تغییرات                  

از طرف دیگر، همانطور که در فصول آتی خواهیم           .  نیازمندیها را در مشخصات سیستمها مشخص نماید       
با اینکار  .  یند معماری سازمانی جلب حمایت مدیران ارشد سازمان است         دید، یکی از مهمترین مراحل فرا     

مزایای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای مدیران ارشد سازمان نیز ملموس تر شده و عمالً                        
 .حمایت بیشتری از طرحها و پروژه ها به عمل خواهند آورد

 ان   فراهم شدن امکان کنترل و هدایت موثر سازم2-2-4
در واقع مهمترین وظایف     .  هر سازمان به منظور انجام ماموریتها و اهداف خاصی ایجاد می شود               

مدیران ارشد سازمانها نظارت بر ماموریتها و اهداف فوق و حفظ سازمان در راستای انجام ماموریتهای خود 
ختیار مدیران ارشد   برای انجام اینکار الزم است توصیف دقیقی از جنبه های مختلف سازمان در ا                .  است

از طرف دیگر . باشد تا از طریق شاخص هایی قادر به مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مورد نظرشان باشند     
در .  سازمان است »   وضعیت مطلوب «هدایت و کنترل یک سازمان منوط به داشتن دیدگاهی روشن از                 

 
بــر اســاس آخــرین آمــاری کــه از  

ــروه اســتندیش«طــرف  منتشــر » گ
ــنها    ــت، ت ــده اس ــد از 34ش  درص

ــات و   ــناوری اطالع ــای ف ــروژه ه پ
ــیت   ــا موفق ــریکا ب ــباطات در ام ارت

 درصد بقیه   66بـه پایـان رسـیده و        
 بـــه نوعـــی دچـــار شکســـت    

البـته آمـار فوق نسبت به       . شـده انـد   
ــزان  ــال  16,2می ــد س  1994 درص

صددرصـد رشـد داشـته اسـت ولی         
هــنوز ایــن پــروژه هــا را در ردیــف 
ــرار    ــا ق ــروژه ه ــرین پ ــک ت پرریس

 .می دهد
(SoftMag, 2004 , p. 1), 
(Standish, 1994 , p. 2). 
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به مدیران سازمانها کمک نماید تا       »  بمعماری وضع مطلو  «اینمورد نیز معماری سازمانی می تواند با ارائه          
 .پیوسته فاصله سازمان را از وضع مطلوب سنجیده و در رابطه با عملکرد آتی سازمان تصمیم گیری نمایند

    فراهم شدن زمینه های ارزیابی تغییرات سازمانی2-2-5
ند که مدیران سازمان قادر به تحلیل           توصیف های معماری سازمانی این امکان را فراهم می نمای           

جنبه های مختلف سازمان اعم از فرایندها، اطالعات، واحدهای سازمانی و غیره بوده و تاثیراتی که ممکن                  
 .است ایجاد یک تغییر سازمانی در یک جنبه از سازمان در کل سازمان برجای گذارد را بررسی نمایند

 ستمهای اطالعاتی   کاهش هزینه ها و زمان توسعه سی2-2-6
 اختصاص به شناخت حوزه      یکی از وقت گیرترین بخشهای طراحی و ایجاد سیستمهای اطالعاتی           

معماری سازمانی اسناد و اطالعات الزم را در اختیار تحلیل گران           .  ماموریتی سیستم و نیازمندیهای آن دارد     
 .جدید قرار داده و سبب کاهش هزینه ها و زمان خواهد شدو طراحان سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی 

 های سیستمی مشترک در سطح سازمان   امکان استفاده از مولفه 2-2-7
معماری سازمانی زمینه تحلیل فرایندها و اطالعات سازمان را در الیه های ماموریتی و فناوری                       

 اینکار می تواند به تشخیص فرایندهای مشابه و ادغام آنها             .اطالعات و ارتباطات سازمان فراهم می نماید       
درنتیجه امکان استفاده از اجزاء و مولفه های سیستمی مشترک در بخشهای مختلف               .  کمک زیادی نماید  

سازمان فراهم شده و در نهایت هزینه های توسعه، نصب، آموزش، و پشتیبانی سیستمها کاهش پیدا خواهد                 
 .کرد
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 ی به سمت دولت الکترونیک   همگرای2-2-8
با انجام معماری سازمانی در بخشهای مختلف سازمان این امکان فراهم می شود که براساس آنها                     

این موضوع بویژه در مورد سازمانهای بزرگ       .  اقدام به ادغام معماری ها و تهیه معماری مادر سازمانها نمود          
انی در کل سازمان در مرحله اول برای آنها عملی نبوده و مجبورند از روش                       که انجام معماری سازم    

 .معماری زیرحوزه های ماموریتی استفاده نمایند، از اهمیت زیاد تری برخوردار است
در نگرشی کالن تر می توان دید که اگر سازمانهای دولتی براساس الگوهای معینی اقدام به معماری                 

ستخراج معماری سازمانی ملی فراهم شده و با تحلیل آن می توان نسبت به استخراج سازمانی نمایند، امکان ا
مدل مرجع فناوری   «،  »مدل مرجع داده ها  «،  »مدل مرجع خدمات و سیستمهای دولتی     «مدلهای مرجعی نظیر    
ینکار نمونه ا .  و غیره اقدام نمود   »  استانداردهای ملی فناوری اطالعات و ارتباطات      «،  »اطالعات و ارتباطات  

در سطح دولت آمریکا در حال اجراست که پیش بینی شده در نتیجه این کار اغلب سیستمهای اطالعاتی                    
نتیجه اینکار آمادگی بیشتر     .  مورد استفاده در سطح دولت آمریکا با مولفه های مشترکی جایگزین شوند             

 .سازمانها جهت رسیدن به یک دولت الکترونیک کامل خواهد بود

مقایســه فهرســت کشــورهای فعــال 
ــرونیک و   ــنه دولـــت الکتـ در زمیـ
معمـاری سـازمانی نشـان مـی دهــد     
کـه اغلــب ایــن کشــورها در هــردو  
جنـبه فـوق فعالـیت داشـته و اغلب      
کشـــورهای پیشـــرو در زمیـــنه   
دولــــت الکتــــرونیک در زمیــــنه 

ده معمـاری سـازمانی نیـز پیشرو بو       
ــدی را در     ــای ج ــیت ه ــا فعال و ی

 .اینمورد آغاز نموده اند
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 ن تعریف استانداردهای فناوری اطالعات و ارتباطات   امکا2-2-9
 اطالعات و ارتباطات در سطح         یکی از مزایای معماری سازمانی تعریف استانداردهای فناوری            

سازمان است که در نهایت به همسانی فناوری اطالعات و ارتباطات و اجزاء تشکیل دهنده آن کمک                        
 .همین موضوع باعث کاهش هزینه های نگهداری و آموزش سیستمها خواهد شد. ودزیادی خواهد نم

    کاربردهای معماری سازمانی2-3
 :معماری سازمانی می تواند به منظورهای مختلفی انجام شود که مهمترین این موارد عبارتند از

ایجاد هماهنگی بین الیه های ماموریتی و فناوری اطالعات و ارتباطات           •
. این مهمترین و رایج ترین کاربرد حال حاضر معماری سازمانی است               :  سازمان

ان درواقع هدف اصلی استفاده بهینه از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات سازم              
تنها در اینصورت است که     .  در راستای کمک به اهداف و ماموریتهای سازمان است        

 .سرمایه گذاری در الیه فناوری اطالعات و ارتباطات معنی پیدا می کند
 نیازمند داشتن اطالعاتی    مدیریت تغییرات سازمانی  :  مدیریت تغییرات سازمانی   •

دی روشن نسبت به وضعیت هدف، و ارائه طرحی             دقیق از وضعیت موجود، دی      
بدیهی است معماری سازمانی در      .  مناسب جهت انجام تدریجی تغییرات فوق است       

 .هماهنگی کامل با این نیازمندیها است

ــای   ــه ه ــین الی ــاد هماهنگــی ب ایج
ــات و   ــناوری اطالع ــی و ف ماموریت

 رایــج تــرین  ارتــباطات یکــی از 
ــازمانی در   ــاری س ــردهای معم کارب

 .حال حاضر است
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تجدید :  ارتقاء یا تجدید زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات            •
زیرساختهای پردازشی، نرم افزاری، و ارتباطی که بخواهد در ابعاد گسترده ای از یک 

، توام با ریسک هایی است که باید قبل از شروع چنین طرحهایی            سازمان انجام پذیرد  
قدیمی . اینکار نباید تنها یک موضوع تغییر فناوری تلقی گردد. به دقت بررسی شوند

بودن یک فناوری به تنهایی دلیل بر حذف یا جایگزینی آن نیست و هرنوع تغییری                 
ی آموزشهای الزم،    در این خصوص باید با توجه به موارد دیگری چون پیش بین               

فرهنگ سازی، و در نظر گرفتن تاثیرات آن در سیستمهای موجود و غیره انجام                    
معماری سازمانی می تواند اسناد و نقشه های فنی الزم را در ارتباط با جنبه های              .  گیرد

مختلف زیرساخت های موجود، مشخصات سیستمهای اطالعاتی موجود، فرایندهای        
 . سیستمها و وابستگی متقابل آنها و غیره ارائه نمایدکاری، نقش زیرساختها در

 فرایندی است    جایگزینی سیستمهای موروثی   :  جایگزینی سیستمهای موروثی   •
که باید به تدریج و در هماهنگی با بقیه سیستمها و توجه به اصول یکپارچگی،                       

مانی می تواند طرحهای انتقالی    معماری ساز .  تعامل پذیری و انتقال داده صورت گیرد     
 .الزم را برای اینکار پیش بینی نماید

معماری :  برنامه ریزی ارتقاء یا توسعه سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی           •
سازمانی می تواند به منظور برنامه ریزی ارتقاء یا توسعه سیستمهای اطالعاتی و                    

کاربرد معماری سازمانی   در واقع این نقطه شروع      .  ارتباطی سازمان بکار گرفته شود    
 .در بخشهای فناوری اطالعات و ارتباطات بوده است

توصیف های معماری سازمانی براساس مدلهایی     :  ایجاد زبان مشترک سازمانی    •
استاندارد و شناخته شده انجام شده و معموالً به زبانی نزدیک به افراد هر کدام از                    

ــازمانهای    ــرکتها و سـ ــب شـ اغلـ
ــه   ــوچک از معمــاری ســازمانی ب ک
ــات    ــتخراج مشخصـ ــنظور اسـ مـ
سیســـتمهای مـــورد نـــیاز و نیـــز 

مربوط به ارتقاء   بـرنامه ریـزی هـای       
ــا   ــی یــ ــاختهای پردازشــ زیرســ

 .ارتباطی خود استفاده می کنند



 )ویژه مدیران(مقدمه ای بر معماری سازمانی !

62 

 

معماری ماموریتی سازمان معموالً از     بعنوان مثال در توصیف     .  الیه ها تولید می شوند  
توصیف های متنی و اشکالی بسیار گویا و قابل فهم برای افراد الیه های ماموریتی                  

از طرف دیگر توصیف های الیه فناوری اطالعات و ارتباطات نیز            .  استفاده می شود 
ی با استفاده از توصیف های استاندارد تحلیل و طراحی سیستمهای اطالعاتی و ارتباط           

صورت می گیرد که برای افرادی چون تحلیل گران، طراحان، و برنامه نویسان                    
بنابر این یک نوع زبان استاندارد و مشترک در        .  سیستمهای اطالعاتی قابل فهم هستند    

الیه های مختلف سازمان ایجاد شده و امکان تعامل صحیح بین افراد کلیدی و                     
با اینکار می توان به سادگی اقدام      .  متخصص الیه های مختلف سازمان فراهم می شود     

به تطبیق آنچه که در الیه ماموریتی خواسته شده بود با آنچه که در نهایت در الیه                    
فناوری اطالعات و ارتباطات ارائه شده پرداخته و نسبت به جبران فاصله ها                         

 .برنامه ریزی نمود
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    نتایج معماری سازمانی2-4
.  باید در نهایت منجر به نتایج کیفی شده و اثرات آن در کل سازمان دیده شود                     معماری سازمانی 

نتایج فوق شامل افزایش میزان بهره وری سازمانی، بهبود خدمات سازمان، تسهیل روابط سازمانی، افزایش                
سطح امنیت  میزان تعامل پذیری در بین سیستمهای اطالعاتی، افزایش میزان یکپارچگی اطالعات، افزایش             

 .اطالعات و غیره خواهد بود
 



 

  



 

  

 :فصل سوم

 چارچوبهای رایج معماری سازمانی

 
فرایندی است پیچیده که کل بخشهای یک سازمان را           »  معماری سازمانی «همانطور که اشاره شد،      

دیریتی این افراد می توانند از باالترین الیه م. درگیر کرده و افرادی با تخصص های متنوع در آن نقش دارند
بدیهی است هدایت و کنترل چنین فرایند گسترده و          .  سازمان تا کارشناسان سطوح عملیاتی را دربر گیرند       

 . بزرگی بدون پیروی از یک الگو و ساختاری فکر شده و منسجم مقدور نخواهد بود
در واقع الگوهایی تعریف شده برای تنظیم مراحل کاری و نیز              »  چارچوب های معماری سازمانی  «

در »  چارچوب معماری «درحال حاضر تعداد محدودی      .  طبقه بندی خروجی های آنها به حساب می آیند       
سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرند که هرکدام با توجه به منشاء ظهورشان مناسب معماری سازمانهای                

زمانهایی  بیشتر مناسب معماری آندسته از سا        DoDAF15بعنوان مثال، چارچوب معماری      .  خاصی هستند 
درحال حاضر  .  است که دارای ماهیتی نظامی بوده یا عملیاتی مشابه با عملیات نظامی در آنها جاری است                 

این چارچوب یکی از پرسابقه ترین و موفق ترین چارچوبهای معماری حال حاضر در جهان به حساب                      
 . ارائه گردیده است» وزارت دفاع آمریکا«می آید که توسط 

                                                                                                           
15 Department of Defense Architecture Framework(DoDAF) 
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بیشتر مناسب مدل سازی سازمانهای     »  چارچوب معماری فدرال  « دیگری چون    »چارچوب معماری «
این چارچوب تنها   .  غیرنظامی  بوده و جزو چارچوبهایی با حجم مستندات متوسط به باال به حساب می آید               

» فرایندها«، و   »مکانها«،  »اطالعات«سه جنبه اصلی از شش جنبه مطرح در حوزه سیستمهای اطالعاتی یعنی              
در واقع هدف اینست که در سطوح مختلف سازمان به سوالهای کلیدی چون              .  را مورد توجه قرار می دهد    
 :موارد زیر پاسخ داده شود

 اطالعات مربوط به چه چیزهایی در این سازمان ثبت و نگهداری می شوند؟ •
 مکانهای اصلی سازمان و نحوه ارتباط آنها چگونه است؟ •
  انجام فرایندهای کاری سازمان چگونه است؟نحوه •

که به نوعی جدول مندلیف مدلهای معماری به حساب          »  چارچوب معماری زکمن  «از طرف دیگر،    
می آید، چارچوبی است مرجع که هر شش جنبه معماری یعنی اطالعات، فرآیند   ها، مکانها، افراد، رویدادها 

چارچوب زکمن نقشی کلیدی در ایجاد چارچوبهای دیگری          .  حت پوشش قرار می دهد    و اهداف  را ت     
 ارائه کننده چارچوب فوق، که خود از              جان زکمن .  داشته است »  چارچوب معماری فدرال   «چون  

» معماری سازمانی «پیش کسوتان بحث های معماری سازمانی به حساب آمده و امروزه او را بعنوان پدر                    
و حیات و بقای » معماری سازمانی را ضرورتی غیرقابل اجتناب برای سازمانهای بزرگ می داند     «می خوانند،  

نشان دهنده )  1-3(شکل  .  ذکر می کند »  معماری سازمانی «سازمانهای مدرن را در میزان توجه آنها به              
مکن در یک معماری سازمانی را نشان          است که کلیه جنبه ها و دیدگاههای م           ماتریس معروف زکمن  

در ادامه ابتدا به معرفی مختصر چارچوبهای رایج پرداخته و سپس از طریق شاخص هایی کیفی به                 .  می دهد
 .مقایسه آنها خواهیم پرداخت تا دیدی کلی نسبت به نقاط قوت و ضعف هرکدام از آنها حاصل شود

 



 

  

 اهداف
 چرا

 رویدادها
 کِی

 افراد
 چه کسی

 کانهام
 کجا

 فرایندها
 چطور

 اطالعات
 چه چیز

 جنبه
 دیدگاه

فهرست مکانهائی که در آنها کار انجام  فهرست بخشهای مهم سازمان فهرست رویدادهای مهم سازمان د هافهرست اهداف و راهبر
 .می شود

فهرست فرآیندهائی که توسط سازمان 
 .انجام می شوند

فهرستی از آنچه که برای سازمان 
 .دارای اهمیت است

 

      

 )توصیف مفهومی(
 )دیدگاه برنامه ریز(

/ اهداف اصلی سازمان= روشها / تایجن
 رویدادهای مهم سازمان= زمان  عوامل حیاتیِ موفقیت

عناوین گروه های افراد و = فرد 
 مکانهای اصلی سازمان=  گره  واحدهای اصلی سازمانی

عناوین فرایندهای کالن = وظیفه 
 سازمان

عناوین موضوعات = موجودیت 
 )مدلهای محتوائی( اطالعاتی سازمان

  مدل مفهومی: مثال مدل فرآیند کاری: مثال شبکه لجستیکی: مثال مدل گردش کار: مثال زمان بندی مادر: مثال برنامه ریزیِ کاری: مثال

   
  

 

 )توصیف سازمانی(
 )دیدگاه مالک(

 اهداف کوتاه مدت سازمانی= نتیجه 
 راهبرد ماموریتی= روش 

 رویداد سازمانی= زمان 
 دوره سازمانی= دوره 

 واحد سازمانی= فرد 
 محصول کاری= کار 

 مکان سازمانی= گره 
 اتصال سازمانی= اتصال 

 فرآیند سازمانی= فرآیند 
 منابع سازمانی= خروجی / ورودی

 ازمانیموجودیت س= موجودیت 
 )مدلهای مفهومی( ارتباط سازمانی= ارتباط 

  مدل داده منطقی: مثال معماری برنامه کاربردی: مثال معماری سیستم توزیع شده: مثال معماری ارتباط انسانی: مثال ساختار پردازشی: مثال مدل قواعد سازمانی: مثال

      

 )توصیف سیستمی(
 )دیدگاه طراح(

 حکم ساختاری= نتیجه 
 فعالیت ساختاری= روش 

 رویداد سیستمی= زمان 
 دوره پردازش= دوره 

 نقش سازمانی= فرد 
 خروجی ها= کار 

 )اطالعاتی(وظایف سیستمی=  گره 
 ویژگی های خط= اتصال 

 کارکرد برنامه کاربردی=  فرآیند 
 دیدگاههای کاربر= خروجی /ورودی

 موجودیت داده ای= موحودیت 
 )مدلهای منطقی( ه ایارتباط داد= ارتباط 

  مدل داده فیزیکی: مثال طراحی سیستم: مثال معماری فنی: مثال معماری نحوه ارائه و نمایش: مثال ساختار کنترلی: مثال طراحی قواعد: مثال

      

 )توصیف فناوری(
 )دیدگاه سازنده(

 وضعیت = نتیجه 
 فعالیت=  روش 

 اجرا= زمان 
 دوره زمانی اجزاء= دوره 

 کاربر= فرد 
فرمت صفحه نمایش یا وسیله = کار 

 )دیوایس(

سیستم  سخت افزاری یا نرم = گره 
 افزاری
 مشخصات خط= اتصال 

 تابع کامپیوتری=  فرآیند 
مجموعه / عناصر= روجی خ/ ورودی
 های داده

 .غیره/ سگمنت/ جدول= موجودیت 
 )مدلهای فیزیکی( غیره/ پوینتر/ کلید= ارتباط 

  تعریف داده: مثال برنامه ها: مثال معماری شبکه: مثال معماری امنیتی: مثال تعاریف زمانی: مثال مشخصات قواعد: مثال

      

 توصیف های (
 )دقیق فنی

 )دیدگاه پیمانکار(

 وضعیت جانبی: نتیجه
 گام= روش 

 وقفه= زمان 
دوره زمانی ماشین = دوره 

 )میکروپروسسور(
 شناسه = فرد

 شغل= کار 
 آدرس ها= گره 

 پروتکلها= اتصال 
 عبارت زبان برنامه نویسی= فرآیند 
 بلوک کنترلی= خروجی / ورودی

 فیلد= موجودیت 
 )مدلهای غیر محتوائی( آدرس= ارتباط 

 نتیجه نهایی مدیریت داده ها مدیریت فرایند های کاری مدیریت و راه اندازی شبکه مدیریت واحدهای سازمانی مدیریت رویدادها مدیریت اهداف و راهبردها

 معماری زکمنچارچوب ) 1-3(شکل 

 



 
 

  

    چارچوبهای رایج معماری3-1
حدودی چارچوب معماری در سطح جهان مورد         همانطور که اشاره شد،  درحال حاضر تعداد م           

 .استفاده قرار می گیرند که در ادامه به معرفی اجمالی هرکدام می پردازیم

    چارچوب معماری زکمن3-1-1
 ارائه شده و از نقطه نظر تئوری یکی از          16 توسط آقای جان زکمن    1987چارچوبی است که در سال      

این چارچوب با پوشش دادن تمامی جنبه ها و دیدگاههای            .  چوبهای معماری موجود است   کاملترین چار 
ممکن در رابطه با سیستمهای اطالعاتی یک سازمان، به ساختاری کامالً نرمال در این رابطه دست پیدا می                    

ار داده  مبانی و مفاهیم مطرح در این چارچوب بسیاری از چارچوبهای معماری دیگر را تحت تاثیر قر               .  کند
 که توسط آقای    Zifaموسسه  .  و یکی از مطرح ترین چارچوبهای معماری حال حاضر به حساب می آید               

 .جان زکمن ایجاد شده اصلی ترین حمایت کننده این چارچوب معماری است

 FEAF -    چارچوب معماری فدرال3-1-2
 همه بخشهای دولت فدرال آمریکا موظف به            1996 در سال     17وهنک-با تصویب قانون کلینگر    

اقدام به تهیه   »  18مدیریت ارشد اطالعات فدرال   «به همین منظور واحد     .  تدوین معماری سازمانی خود شدند    
 نمود که توسط بسیاری از وزارت خانه های آمریکا مورد استفاده              FEAF19چارچوب معماری   «و انتشار   

                                                                                                           
16 John Zachman 
17 Clinger-Cohen Act 
18 Federal Chief Information Officer 
19 Federal Enterprise Architecture Framework(FEAF) 

 
جـان زکمـن، یکـی از مدیران سابق      
شـرکت آی بـی ام و صـاحب فعلی          
موسسـه زیفـا، یکی از پیش کسوتان        
بحـثهای معمـاری سـازمانی بوده و        
چارچـوب معمـاری زکمـن را ارائه        

 که امروزه   آقای زکمن . نمـوده است  
» پدر معماری سازمانی «او را بعنوان    

می شناسند، در همان سالها پیش بینی       
کـرده بود که معماری سازمانی یکی       

 ام بوده و    21از مـباحث اصلی قرن      
تـبدیل بـه یکی از وظایف ضروری        

 .سازمانها خواهد شد
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ئه این چارچوب بهبود تعامل پذیری در بین بخشهای مختلف دولت آمریکا بوده              هدف از ارا  .  قرار گرفت 
 .این چارچوب در واقع شامل سه ستون اول از چارچوب معماری زکمن است. است

 TEAF -    چارچوب معماری خزانه داری3-1-3
خزانه داری دولت آمریکا و با توجه به مدل خزانه داری            ، توسط اداره     20TEAFچارچوب معماری   

این چارچوب که   .   ارائه گردید  2000ایجاد شده و اولین نسخه از آن در ژوئیه سال             )TISAF(قبلی دولت،   
 به حساب می آید، مناسب سیستمهای خزانه         FEAFدرواقع نسخه ای سفارشی شده از چارچوب معماری          

 .ت مالی استداری، مدیریت بودجه، و مدیری

 TOGAF   چارچوب معماری 3-1-4
 ارائه شده و در واقع بر       Open Group توسط موسسه    1995 در سال    TOGAF21چارچوب معماری   

هدف .  شکل گرفته است  )  منتشر شده توسط وزارت دفاع آمریکا       (TAFIM22اساس چارچوب قدیمی تر     
در واقع این . است» معماری سازمانی«رای طراحی یک  ارائه یک روش استاندارد و عملی بTOGAFاصلی 

چارچوب یکی از قدیمی ترین چارچوبهایی است که توسط یک موسسه مستقل ارائه شده و پیوسته به روز 
معماری فرایندهای  :   چهار نوع معماری یا دیدگاه را مطرح می کند              TOGAF.  نگه داشته شده است    

 . معماری داده، و معماری فناوریماموریتی، معماری برنامه های کاربردی،

                                                                                                           
20 Treasury Enterprise Architecture Framework(TEAF) 
21 The Open Group Architecture Framework(TOGAF) 
22 Technical Architecture Framework for Information Management(TAFIM) 
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 DoDAF   چارچوب معماری 3-1-5
 که یکی از پیشروترین وزارت خانه های آمریکا در تدوین چارچوبهای                    وزارت دفاع آمریکا   

 را تحت   C4ISR23معماری و استفاده از آنهاست، آخرین نسخه از چارچوب معماری معروف خود یعنی                
این چارچوب معماری که بر مبنای سه دیدگاه عملیاتی، سیستمی، و              .   ارائه نموده است    DoDAFعنوان  

استانداردهای فنی شکل گرفته ، از طریق یکسری محصول کامالً تعریف شده به حل مسئله طراحی                         
 .سیستمهای اطالعاتی توزیع شده و پیچیده می پردازد

 ی   مقایسه چارچوبهای معمار3-2
هرکدام از چارچوبهای معماری فوق دارای تفاوتهایی از جنبه های مختلف هستند که مهمترین آنها                

 :عبارتند از

معماری سازمانی دارای جنبه ها و دیدگاههای متفاوتی است که هر کدام از                 :  جامعیت •
ت پوشش قرار   چارچوبهای معماری قادرند تنها بخشی از این جنبه ها و دیدگاهها را تح                

بنابر این جامعیت یک چارچوب معماری می تواند به عنوان یک شاخص مناسب                 .  دهند
در حال حاضر چارچوبهای معماری        .  جهت مقایسه چارچوبهای معماری استفاده شود        

 . جزو جامعترین چارچوبهای معماری به حساب می آیندDoDAFزکمن و 
 تا چه حد قابلیت سفارشی شدن      یعنی چارچوب معماری فوق      :  قابلیت سفارشی شدن   •

 .در جهت هماهنگی با نیازهای خاص کاربران را دارد

                                                                                                           
23 Command, Control, Communications, Computers, Inteligence, Surveillance and Reconnaissance(C4ISR) 
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استفاده از چارچوب های معماری       :  کیفیت و در دسترس بودن مستندات فنی         •
نیازمند راهنماهای عملی در روش پیاده سازی آنها، توصیف دقیق مراحل کار، و نیز                      

بدیهی است هر چارچوب معماری بدون این کتابچه های . ها استمشخصات محصوالت آن
چه این راهنماها توسط ناشر چارچوب و یا از طریق افراد یا موسسات دیگری                    (راهنما  

 .چیزی بجز مجموعه ای از مفاهیم تئوریک نخواهد بود) منتشر شده باشند
نشده و یا    چارچوبی که توسط هیچ کس مورد استفاده واقع             : وجود تجربیات موفق   •

. تجربه موفقی در رابطه با کاربرد آن وجود نداشته باشد، چارچوب مناسبی نخواهد بود                  
بنابراین وجود تجربه های موفق در بکارگیری چارچوبهای معماری امتیاز خوبی برای آنها              

 .به حساب می آید
 هر چارچوب معماری معموالً مناسب محیطها: تناسب با محیط و ماموریتهای سازمان •

 ریشه در کاربردهای    DoDAFبعنوان مثال چارچوب معماری      .  و سازمانهای خاصی است   
 ، نظامی داشته و بااینکه اثربخشی این چارچوب در حوزه های غیرنظامی نیز به اثبات رسیده              

بنابر این در انتخاب یک      .  ولی به هرصورت خمیر مایه و ساختار اصلی آن نظامی است              
 موضوع نیز توجه نموده و تا حد امکان چارچوبی متناسب با             چارچوب معماری باید به این    

 .محیط ماموریتهای سازمان انتخاب نمود
هر چند با توجه به نو بودن مباحث مربوط به                   :  وجود تخصص و دانش فنی       •

چارچوبهای معماری در کشور ما تخصص و دانش فنی محدودی در این رابطه وجود                    
 سوابق بخشهای فناوری اطالعات و ارتباطات هر         دارد، ولی با در نظر گرفتن تخصصها و        

 .سازمان هنوز می توان برخی از چارچوبها را به بقیه ترجیح داد
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 ، اصول، و روشهای طرح شده در یک            هر چه مفاهیم   :  سادگی مفاهیم و آموزش     •
 و بکارگیری آن نیز راحتتر        چارچوب معماری ساده تر و سرراست تر باشند، آموزش            

 .اهد بودخو
چارچوبهای معماری که از طرف موسسات مستقلی پشتیبانی و به روز               :  پشتیبانی فنی  •

 .رسانی نمی شوند، انتخاب مناسبی به شمار نخواهند آمد

فرایند معماری سازمانی، فرایندی است که توام با تولید             :  پشتیبانی از طرف ابزارها     •
حصوالت که عمدتاً شامل اسناد فنی متشکل از متون و             این م .  محصوالت متعددی است  

 مناسب جهت تولید و مدیریت بوده و بدون استفاده از ابزار گرافیک هستند،  نیازمند ابزاری 
 .معماری، به کاری بسیار وقت گیر و در پاره ای موارد غیر ممکن تبدیل خواهد شد

 و »  فدرال«،   »زکمن«ب رایج در حوزه غیرنظامی یعنی             به مقایسه سه چارچو      )  1-3(جدول   
»TOGAF «با توجه به شاخص های باال می پردازد. 
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TOGAF FEAF Zachman 
 /نام چارچوب معماری

 نام شاخص

 جامعیت عالی خوب خوب

 قابلیت سفارشی شدن خوب خوب خوب

 کیفیت و در دسترس بودن مستندات فنی متوسط خوب خوب

 وجود تجربیات موفق خوب خوب متوسط

 وجود تخصص و دانش فنی کم کم خیلی کم

 سادگی مفاهیم و آموزش خوب خوب کمی نامانوس

 پشتیبانی فنی متوسط خوب خوب

 اپشتیبانی از طرف ابزاره خوب خوب متوسط

 

 ) 1-3(جدول 
 مقایســـــه کیفـــــی  
چارچــــوبهای رایــــج 

 معماری سازمانی



 
 

  



 

  

 :فصل چهارم

 آشنایی با فرایند معماری سازمانی

 
انجام معماری سازمانی نیازمند یک فرایند اجرایی است به نحویکه هر سازمانی بتواند آنرا الگو قرار                 

مراحل کلی معماری سازمانی شامل فازهایی      .  داده و جهت پیاده سازی معماری سازمانی خود استفاده نماید        
ر آماده سازی بسترهای الزم برای انجام معماری سازمانی، استخراج معماری وضع موجود، تدوین                     نظی

.  معماری وضع مطلوب، نظارت براجرای معماری سازمانی، و به روزرسانی مرتب محصوالت آن است                  
ه در سازمان اجرا شده و نباید        است که پس از طی مراحل مقدماتی، بصورت پیوست          اینکار نیازمند فرایندی  

» برنامه«یک » معماری سازمانی«در واقع . که زمان شروع و پایان معینی دارد اشتباه کرد     »  پروژه«آنرا با یک    
برنامه ها معموالً دارای تشکیالت اجرایی، و بودجه ثابتی بوده و بصورت           .  »پروژه«به حساب می آید تا یک      

کاری »  معماری سازمانی «بنابر این اشتباه است اگر تصور کنیم،          .  وندمرتب در سطح سازمانها اجرا می ش      
 . است که یکبار برای همیشه انجام شده و خاتمه می یابد

، ایجاد هماهنگی و تطابق الزم بین         »معماری سازمانی   «توجه داشته باشید که هدف غایی از برنامه         
الیه فناوری  «، و   »الیه ماموریتی «،  »الیه راهبردی « سازمان، یعنی     اهداف مطرح شده در سه الیه مختلف        

بنابراین، برنامه معماری سازمانی باید روشهای نظارت و کنترل بر کلیه طرحها            .  است»  اطالعات و ارتباطات  
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و پروژه هایی که منجر به ایجاد تغییرات عمده ای در سطح سازمان می شوند را ایجاد کرده و از طریق                          
تنها در اینصورت است که می توان امیدوار بود،             .  تی رسمی و قانونی به کنترل آنها بپردازد            تشکیال

سرمایه گذاری های صورت گرفته در الیه فناوری اطالعات و ارتباطات در تطابق با اهداف و راهبردهای                  
یح مراحل کلی    در ادامه پس از معرفی نیازمندیهای پایه، به تشر             .  ماموریتی سازمان قرار داشته باشند      

 .نیز اطالق می شود، خواهیم پرداخت» فرایند معماری سازمانی«که به آن » مدیریت برنامه معماری سازمانی«

    نیازمندیهای پایه شروع برنامه معماری سازمانی4-1
نیازمند یکسری اسناد و اطالعات پایه ایست که در مراحل مختلف           »  برنامه معماری سازمانی  «شروع  

عناوین برخی از مهمترین این اسناد و اطالعات بصورت زیر             .  زمانی بکار گرفته خواهند شد     معماری سا 
 :هستند

 اسناد فوق شامل       : سازمان اسناد مرتبط با اهداف و راهبردهای ماموریتی           •
و طرحهای  اطالعاتی در رابطه با اهداف کالن، اهداف میانی، سیاستها، راهبردها، برنامه ها،             

، »قانون تشکیل سازمان  «این اسناد معموالً تحت عناوینی چون        .  کالن یک سازمان هستند    
و غیره وجود   »  طرحهای کالن توسعه   «،  »برنامه های توسعه پنج ساله   «،  » سازمان اساس نامه«

م به تعریف راهبردها، سیاستهای اجرایی، و        عالوه برآن معموالً ابتدای هرسال اقدا      .  دارند
معرفی شاخص های کلیدی سازمان شده و از طرف ریاست سازمان به حوزه های ماموریتی              

سند راهبردهای  «اغلب سازمانهای بزرگ دنیا، دارای سندی تحت عنوان            .  ابالغ می شود 
 بصورتی مدون، به تشریح رسالت، چشم انداز،          هستند که در طی آن      »   سازمان ماموریتی

با توجه به   .  اهداف کالن، اهداف میانی، و راهبردها و فرصتهای ممکن پرداخته شده است            
اینکه اغلب سازمانهای کشور ما فاقد چنین سند یکپارچه ای هستند، معموالً الزم است اسناد 
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م مصاحبه با مدیران ارشد و      مرتبط با آن گردآوری شده و در ضمن با روشهایی چون انجا            
 .نظرسنجی و غیره اقدام به تهیه فهرستی تایید شده از اهداف فوق نمود

 و ارتباطات اسناد و اطالعات مرتبط با اهداف و راهبردهای فناوری اطالعات •
طالعات و   اسناد فوق شامل اطالعاتی در رابطه با وضعیت فعلی فناوری ا                     :سازمان

ارتباطات، برنامه های بلند مدت توسعه و ایجاد زیرساختهای جدید، مستندات مربوط به                 
در حال حاضر، اغلب سازمانهای مدرن . پروژه های انجام شده یا در دست اجرا و غیره است

هستند که  »  سند راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات       «دنیا دارای سندی تحت عنوان        
، اهداف کالن، اهداف میانی، راهبردها و فرصتهای مربوط به              شامل رسالت، چشم انداز   

» مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات       «.  فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان است         
ردی فناوری اطالعات و     سند راهب «می تواند  در قالب پروژه ای مستقل اقدام به تدوین               

 .سازمان نماید که کمک شایانی به تسهیل برنامه معماری سازمانی خواهد نمود» ارتباطات
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ßBkI Élã ßCÚkPrI ßlCsó×fCÌD
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì ßBkYB

 VBkdPsB Ó àÈC»PÐB ßCÙak¥ ØáÙQ
Ø¥ÔIkÌ ßCÚó×nÓkM NCzdvÌ

kI NjC¨Ð Ó ,ÅkPÏÀ ,ßmâjóØÌCÐkI
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì _á`{ ßBkYB

 GQkÌ àÐCsjlÓj ØI
Ø¥ÔIkÌ fCÏsB kâCs Ó àÐCÌlCs ßjCË¬Ì

 ßCÚóßmâjóØÌCÐkI CI £HQkÌ ßCÚgÏâBk¸
àPâjÔÌCÌ ßCÚó×lÔa jf ÍCÌlCs ßfkHÚBj

 ßfkHÚBj ßCÚóßmâjóØÌCÐkI CI £HQkÌ ßCÚgÏâBk¸
NC¥CHQjB Ó NC®ä¥B ßjÓCÏ¸ ×lÔa jf

 ,¾râj OâkâgÌ ,ÅkPÏÀ CI £HQkÌ ßCÚgÏâBk¸
àÐCÌlCs ßCÚó×nÓkM àICâljB Ó

 ßmâjóØÌCÐkI CI £HQkÌ ßCÚgÏâBk¸
àÈCÌ jÔÌB Ó NBjCHP®B Ó ØYfÔI

CÙwÓj Ó Näá¿vQ OâkâgÌ CI £HQkÌ ßCÚgÏâBk¸

àÐCrÐB «ICÏÌ OâkâgÌ CI £HQkÌ ßCÚgÏâBk¸
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 ß

jCË
¬Ì 

gÏ
âBk

¸ÍCÌlCs ßgáÇÀ ßCÚgÏâBk¸ kâCs

...

 lB ØdrÐ ÎáPrdÐ VBkdPsB
fÔYÔÌ «¡Ó ßjCË¬Ì

 ÎáÈÓB ÎâÓgQ Ó CÙâgÏÌlCáÐ ÆáÇ`Q
FÔÇ¤Ì «¡Ó ßjCË¬Ì lB ØdrÐ

 ) 1-4(شکل 
ــرایند   ــلی ف ــراحل اص م
ــازمانی و  ــاری سـ معمـ
ــنار   ــاه آن در کـ جایگـ
سـایر فـرایندهای اصلی     

 سازمان
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 ازمانی   مراحل کلی فرایند معماری س4-2
همانطور که در شکل نیز      .  است»  فرایند معماری سازمانی  «نشان دهنده مراحل اصلی     )  1-4(شکل  

در کنار سایر فرایندهای اصلی سازمان اعم از فرایندهای          »   سازمانی فرایند معماری «نشان داده شده است،      
ودجه و اعتبارات، مدیریت منابع مالی، مدیریت منابع         برنامه ریزی راهبردی،  مدیریت پروژه، برنامه ریزی ب      

باید به این نکته توجه داشت که فرایند معماری سازمانی متاثر از بقیه بوده و بر               .  انسانی و غیره قرار می گیرد    
عناوین مراحل اصلی فرایند معماری سازمانی بشرح زیر است که در ادامه به                 .  روی آنها تاثیر می گذارد    

 :ل هرکدام می پردازیمتشریح مراح
 آماده سازی بسترهای الزم برای اجرای معماری سازمانی •
 استخراج نخستین نسخه از معماری وضع موجود •
 تحلیل نیازمندیها و استخراج اولین نسخه از معماری وضع مطلوب •
 تهیه طرحهای انتقالی و استخراج مشخصات پروژه های مربوطه •
 ای صحیح معماری سازمانیبرنامه ریزی، کنترل و نظارت بر اجر •
 به روز رسانی مرتب معماری سازمانی و سایر اسناد مربوطه •

    آماده سازی بسترهای الزم برای اجرای معماری سازمانی4-3
روش نوینی در برنامه ریزی، کنترل، و هدایت سازمانها به حساب »  معماری سازمانی «با توجه به اینکه     

 ت و قوانین الزم جهت اجرایی شدن برنامه معماری سازمانی هستند، در آمده و اغلب سازمانها فاقد تشکیال
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مراحل کلی  .  نخستین مرحله باید اقدام به فراهم نمودن مقدمات الزم جهت شروع این برنامه نمود                
 .نیز نشان داده شده است) 2-4(این فاز به شرح زیر است که در شکل 

 توجیه و اخذ موافقت رسمی مدیریت عالی سازمان •
 ایجاد تشکیالت سازمانی الزم •
 تهیه و انتشار کلیات برنامه معماری سازمانی •
 تعریف مشخصات فنی و استانداردهای معماری سازمانی •

    توجیه و اخذ موافقت رسمی مدیریت عالی سازمان4-3-1
 خوب و   ئه یک طرح توجیهی   مانند هر کار جدیدی ، قانع کردن مدیریت عالی سازمان نیازمند ارا             

وضعیت به مراتب مشکل تر است      »  معماری سازمانی «در مورد   .  تالش الزم جهت ارائه مناسب طرح است       
چرا که در کشور ما این موضوع نه تنها برای مدیران اجرائی که برای بسیاری از کارشنان فناوری اطالعات      

مدیریت فناوری اطالعات «ار این است که موضوع را برای افرادی که در      بنابر این اولین ک   .  نیز جدید است  
در مرحله بعدی باید به کمک کسانی که قدرت ارائه و بیان قوی دارند،               .  هستند، توجیه کنید  »  و ارتباطات 

 باید روی جنبه هائی که    .  فعالیتهای مربوط به ارائه مطلوب آن در بین مدیران ارشد سازمان را شروع نمایید              
برای مدیران ارشد سازمان جذاب تر است تاکید نمایید، بعنوان مثال به ارزشهای راهبردی و صرفه جوئی                   

با همکاری مشاوران و سایر      »  مدیر ارشد فناوری اطالعات و ارتباطات       «.  های حاصل از آن اشاره کنید       
 . کارشناسان مسئول انجام فعالیتهای این مرحله است
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 VBkdPsB Ó àÈC»PÐB ßCÙak¥ ØáÙQ
Ø¥ÔIkÌ ßCÚó×nÓkM NCzdvÌ

kI NjC¨Ð Ó ,ÅkPÏÀ ,ßmâjóØÌCÐkI
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì _á`{ ßBkYB

 GQkÌ àÐCsjlÓj ØI
Ø¥ÔIkÌ fCÏsB kâCs Ó àÐCÌlCs ßjCË¬Ì

ÍCÌlCs àÈC® OâkâgÌ àËsj O»¸BÔÌ ieB Ó ØáYÔQ

Élã àÐCÌlCs Näá¿vQ fCXâB

ÍCÌlCs OsCâj àËsj O»¸BÔÌ ieB
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì jÔvÏÌ gÏs °äIB Ó Êá¨ÏQ

àPâjÔÌCÌ ßCÚó×lÔa ÍBkâgÌ OâCËa GÇY Ó ØáYÔQ

gwjB jCË¬Ì FCzPÐB
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì ßfCÚ ØPáËÀ Æá¿vQ

àÐCÌlCs ßjCË¬Ì ØÌCÐkI OâkâgÌ kP¸f Æá¿vQ
CÚó×nÓkM àÏ¸ àICâljB ØPáËÀ Æá¿vQ
ÍCÌlCs àÈCÌ ßCÙvdI CI àÃÏÚCËÚ

Ø¥ÔIkÌ àÐCÌlCs ßCÚgaBÓ kâCs CI àÃÏÚCËÚ
ÉÓmÈ NjÔ{ jf àÐÓkáI ÍBjÓCvÌ CI fBfjBk¼ g»®

àÐCÌlCs ßjCË¬Ì ØÌCÐkI NCáÇÀ jCvPÐB Ó ØáÙQ
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì ÍäÀ ^k¥ jCvPÐB Ó ØáÙQ
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì àâBkYB ßCÚó×Ôáw à¸k¬Ì

àwlÔÌD GÈC¤Ì Ó CÚóØÞBjB jCvPÐB Ó ØáÙQ

àÐCÌlCs ßjCË¬Ì ºË® Ó ,(CÚ)×lÔa ,fkIjCÀ µâk¬Q
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì NãÔz`Ì NCzdvÌ µâk¬Q

GsCÏÌ ßjCË¬Ì FÔ]jC] FCdPÐB Ó àICâljB
ßjCË¬Ì (ßCÚ)jBmIB FCdPÐB Ó àICâljB

àÐCÌlCs ßjCË¬Ì ßCÚfjBgÐCPsB Ó àÏ¸ NCzdvÌ µâk¬Q

ßBkI Élã ßCÚkPrI ßlCsó×fCÌD
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì ßBkYB

 lB ØdrÐ ÎáPrdÐ VBkdPsB
fÔYÔÌ «¡Ó ßjCË¬Ì

 ÎáÈÓB ÎâÓgQ Ó CÙâgÏÌlCáÐ ÆáÇ`Q
FÔÇ¤Ì «¡Ó ßjCË¬Ì lB ØdrÐ

 

 ) 2-4(شکل 
از آماده  مـراحل کلـی ف    

ــترهای الزم   ــازی بس س
بـــــرای معمـــــاری  

 سازمانی
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در ادامه فعالیتهای اصلی این مرحله توضیح داده شده اند که در انجام آنها می توانید از روشهایی                      
یی از طریق    ارائه سمینارها «،  »تهیه  و ارائه گزارشهائی در رابطه با سابقه و نتایج کارهای مشابه                  «چون  

ارائه نمونه هایی از خروجی های سازمانهای دیگر      «،  »مشاوران و افراد صاحب نام در حوزه معماری سازمانی        
» تهیه گزارشی از مزایای مالی و تسهیالت اعتباری ناشی از اجرای معماری سازمانی                  «،  »و ترجیحاً رقبا   
 :فعالیت های اصلی این مرحله عبارتند از. استفاده نمایید

معماری سازمانی برنامه ایست که نیازمند        :  ذ موافقت رسمی ریاست سازمان      اخ •
عدم وجود صالحیت رسمی در اجرای چنین          .  همکاری اغلب بخشهای سازمانی است      

ضمن اینکه باید آماده مقاومت ها و حتی            .  برنامه ای منجر به شکست آن خواهد شد           
رصورت اخذ موافقت رسمی     در ه .  کارشکنی هایی از جانب بخشهایی از سازمان باشید         

 .الزامی است» برنامه معماری سازمانی«ریاست سازمان برای شروع 
مرحله بعدی انتشار نخستین سند رسمی است        :  تهیه و انتشار منشور معماری سازمانی      •

ری منشور معما «این سند که در حکم        .  است»  برنامه معماری سازمانی  «که شامل کلیات     
کلیات و ارزشهای معماری       «است، بصورت خالصه شامل مواردی چون             »   سازمانی
، اهداف و راهبردهای معماری سازمانی و ارتباط آن با اهداف و راهبردهای                    »سازمانی

حکم رسمی ریاست سازمان مبنی بر تفویض اختیار اجرای          «،  »ماموریتی و فناوری سازمان   
ری و الزام سایر بخشها به همکاری با برنامه معماری           روش همکا «،  »برنامه معماری سازمانی  

حکم های «،  »معرفی معماری سازمانی بعنوان یکی از سرفصل های هزینه سازمان        «،  »سازمانی
حکم تشکیل دفتر مدیریت برنامه معماری       «،  »انتصاب معمار ارشد و اعضای تیم معماری        

وارد مربوط به حفاظت و ایمنی م«، »حکم تشکیل کمیته هادی معماری سازمانی«،  »سازمانی
، مدیر  »منشور معماری سازمانی   «بالفاصله پس از انتشار رسمِی        .  و غیره است   »  اطالعات

 
ــال  ــروی هوایـــی 1998درسـ ، نیـ

آمـــریکا پـــروژه ای ملـــی تحـــت 
ــتقال اطالعــات «عــنوان  سیســتم ان

 را شـروع کـرد که       (CITS)» نبـرد 
هـــــــــدف از آن ایجـــــــــاد 
زیرسـاخت هــای مشـترک ارتباطــی   

 واحـد نیـروی هوایی      108در بـین    
د بـود کـه در سـطح دنیا پخش       خـو 

ــتند ــای  . هسـ ــانه هـ ــزودی نشـ بـ
مقاومـت منفـی در برابـر ایـن طرح          
ــویکه    ــه نح ــد ب ــکار ش ــد آش جدی
نـزدیک بـود پـروژه کـامًال مـتوقف      
شـود تـا ایـنکه بالخـره وزیر دفاع          
وقـت آمـریکا بـا حمایـت خـود از      
: طـرح بـا قاطعـیت اعـالم نمود که         

و » !مقاومــت بــی فایــده اســت   «
 موفقــیت پــیش پــروژه توانســت بــا

 .برده شود
(Allega, P., 2004, pp. 2-3) 
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» جلسه شروع برنامه  «اقدام به برگزاری یک     »  معمار ارشد «ارشد فناوری اطالعات به همراه      
کرده و در طی آن اهداف درازمدت و کوتاه مدت معماری سازمانی، فرآیندها،                          

حصوالت، و ارتباط آن با فعالیتهای چرخه تولید سیستمها، برنامه ریزی مالی و فرآیند                   م
 .سرمایه گذاری و غیره توضیح داده می شود

توجه داشته باشید که      :  توجیه و جلب حمایت مدیران حوزه های ماموریتی         •
نقش کلیدی در آغار      »   اطالعات و ارتباطات     مدیر ارشد فناوری   «هرچند شما بعنوان      

فعالیت های معماری سازمانی دارید، اما معماری سازمانی امری صرفاً فنی نبوده و اجرای                 
بنابر این توجیه و جلب      .  سازمان است »  حوزه های ماموریتی «صحیح آن مستلزم همکاری      

 از مهمترین فعالیت های آغازین برنامه معماری         حمایت مدیران حوزه های ماموریتی یکی     
شما باید آنها را در جریان کلیه فعالیتهای خود قرار داده و به هیچ وجه نباید          .  سازمانی است 

چیزی است که به آنها      »  برنامه معماری سازمانی  «این شائبه در ذهن آنها بوجود آید که            
وقت و  »  د فناوری اطالعات و ارتباطات    مدیر ارش «بنابر این الزم است تا      .  تحمیل می گردد 

انرژی کافی جهت آشنا کردن آنان با ارزشها و نحوه تاثیر معماری بر کارهای آنان                         
این گروه شامل مدیران میانی، سرپرستان، و کارشناسان کلیدی واحدهای سازمانی          .  بگذارد
 .در مورد وزارت خانه ها، شامل مشاوران وزیر نیز می شود. است

 
بـرای موفقیت در معماری سازمانی،      
حمایـت مدیـریت عالی الزم است،       

کسی که قرار   . ولـی ابدًا کافی نیست    
ــای   ــیت ه ــه فعال ــت ب اســت درنهای

 کند، همان  معمـاری سـازمانی کمک    
مدیر رده  آخر یا کارشناسی است که         
در یکــی از حــوزه هــای ماموریتــی 
سـازمان مشـغول بـه کار است؛ او را      
نادیـده بگیـرید تـا شکسـت برنامه         

 !معماری سازمانی تضمین شود
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ÍCÌlCs OsCâj

 ßfCÚ ØPáËÀ
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì

 àICâljB ØPáËÀ
CÚó×nÓkM àÏ¸

OâkâgÌ kP¸f
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì ØÌCÐkI 

 Câ ÍÔáráËÀ
àÈCÌgaBÓ

Oá¶áÀóÎáË~Q gaBÓ

ßjCË¬Ì ÊáQ

gaBÓ
×nÓkM OâkâgÌ 

gaBÓ
¾râj OâkâgÌ

gaBÓ
ßgÏIk¿áM OâkâgÌ

 ßjÓCÏ¸ OâkâgÌ
NC¥CHQjB Ó NC®ä¥B

kâCs
àÐCÌlCs ßCÚgaBÓ

gwjB jCË¬Ì  Ó jÔÌB ÍCzzdPÌ
ÍBkâgÌ

 ßCÚó×lÔa
àPâjÔÌCÌ

 

 

 ) 3-4(شکل
نمـودار سـازمانی نمونه     
ــازمانی  ــکیالت س از تش
ــرنامه   ــیاز بـ ــورد نـ مـ

 معماری سازمانی
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    ایجاد تشکیالت سازمانی الزم4-3-2
باید بصورت یک امر رسمی و برنامه ای دائمی در » معماری سازمانی«همانطور که قبالً نیز اشاره شد، 

سب برای آن نمود به  مناسازمان دنبال گردد، به همین منظور الزم است تا اقدام به ایجاد تشکیالت سازمانی     
فهرست .  نحویکه از جایگاه، امکانات و نیروی انسانی کافی جهت رسیدن به اهداف خود برخوردار گردد               

دقیق تشکیالت سازمانی و نحوه ارتباط آنها بسته به نوع و ابعاد سازمان می تواند فرق کند، ولی در حالت                      
نشان دهنده نمودار سازمانی تشکیالت    )  3-4(کل  ش.  کلی الزم است تا فعالیت های زیر مدنظر قرار گیرند          

 . مزبور و نحوه تعامل آنها است

، و تصویب   »  مدیر ارشد فناوری اطالعات و ارتباطات     « به پیشنهاد    :انتصاب معمار ارشد   •
مدیر برنامه  «و  »  معمار ارشد «ریاست سازمان، یک نفر از مدیران ارشد سازمان به عنوان              

مسئولِ هدایت فعالیتهای مربوط به تولید » معمار ارشد«. منصوب می شود »   سازمانی معماری
رهبری »  معمار ارشد «.  و سایر خدمات پشتیبان آن است       »  معماری سازمانی «محصوالت  

یعنی وی  .  توسعه سازمان در هر دو حوزه فناوری و ماموریتهای سازمانی را برعهده دارد               
ی در تطابق کامل با آن چیزی هستند که سازمان در             باید تضمین کند، محصوالت معمار     

باید رفیق و حامی واحدهای       »  معمار ارشد «.  جهت توسعه معمارانه در نظر داشته است         
لحاظ شده » معماری سازمانی«سازمانی بوده و دقت کند که کلیه فرآیندهای کاری آنها در 

 الزم برای تعریف و اجرای        همینطور باید قادر به ارائه اطالعات و راهنمائی های           .  باشد
پروژه های فناوری اطالعات و ارتباطات بوده و کنترل کند که کارهای مربوط به توسعه                  

 .سیستمها، در هماهنگی با نیازمندیهای واحدهای سازمانی است

یر در ارتباط    این کمیته باالترین رده تصمیم گ     :تشکیل کمیته هادی معماری سازمانی     •
اعضای آن معموالً ترکیبی است از مدیران و کارشناسان          .   است»برنامه معماری سازمانی  «با  

 
معمارارشــد حــداالمکان بایــد از   
مــیان مدیــران کلــیدی حــوزه هــای 
ماموریتـی سـازمان انـتخاب شده و        
فــردی بــا وجــه قابــل قــبول بــرای 
ــد  ــازمانی باش ــدهای س ــیه واح . کل

ظ ســازمانی، ایــن شــخص بــه لحــا
بایــد بــا اهــداف و ماموریــتهای    
ســـازمان آشـــنا بـــوده و حـــوزه 

به . فعالیـتهای آنـرا بخوبـی بشناسد      
ــا   لحــاظ شخصــیتی، بایــد فــردی ب
قـدرت رهبـری بـاال، انعطـاف پذیر،         
ــره و    ــای مذاکـ ــیت هـ دارای قابلـ
ــور، و   ــوی، جس ــی ق ــط عموم رواب

 . با پشتکار و منظم باشد
(CIO, 2001, p. 13) 
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کلیدی حوزه های ماموریتی و فناوری اطالعات و ارتباطات که وظیفه بررسی و تصویب                
و » معماری وضع مطلوب«، »معماری وضع موجود«نظیر » معماری سازمانی«مستندات نهایی 

توجه نمایید که این کمیته بیشتر در نقش سیاست گذار و ناظر رسمی      .  رعهده دارند غیره را ب  
فعالیت های مربوط به معماری سازمانی عمل کرده و در کارهای اجرایی مربوط به آن                    

این کمیته باید دارای جایگاههای مصوبی نظیر رئیس کمیته، معاونین              .  دخالتی نمی کند 
 .غیره باشدحوزه های تخصصی، دبیر، منشی و 

مدیر ارشد فناوری اطالعات و          «:ایجاد دفتر مدیریت برنامه معماری سازمانی        •
را »  معمار ارشد«نموده و   »    دفتر مدیریت برنامه معماری سازمانی    «اقدام به تشکیل    »  ارتباطات

 اقدام به معرفی ساختار دقیق آن         »  معمار ارشد «سپس  .  بعنوان رئیس آن معرفی می نماید     
معموالً » دفتر مدیریت برنامه معماری سازمانی«. نموده و اعضای مورد نظر را معرفی می کند

از »  تیم معماری «.  تشکیل می شود »  واحد تضمین کیفیت   «و یک    »  تیم معماری «از یک    
ناسان مدل  گروههایی مختلف از معماران، تحلیل گران، کارشناسان مدل سازی داده، کارش         

سازی فرایند و دستیاران فنی تشکیل می شود که اغلب آنها رسماً در حوزه های ماموریتی یا           
مشغول بکار بوده و در موارد      »  مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات    «بخشهای دیگری از    

مسئول کلیه فعالیتهای مرتبط با       »  تیم معماری «.  لزوم از آنها دعوت به همکاری می شود         
تهیه «اینکار شامل مواردی چون      .   راه اندازی، نگهداری، و مدیریت معماری است        ایجاد،

تدوین معماری  «،  »استخراج معماری وضع موجود    «،  »شیوه نامه ها و استانداردهای معماری    
هدایت امور تهیه یا    «،  »به روز رسانی مرتب محصوالت معماری سازمانی      «،  »وضع مطلوب 

به منظور کنترل و     »  واحد تضمین کیفیت  «.  است»  باطیتوسعه سیستمهای اطالعاتی و ارت     
نظارت بر کیفیت خروجی های معماری مطابق با استانداردهای تعریف شده در نظر گرفته               
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 .  نیز گزارش می دهد   »  کمیته هادی معماری سازمانی     «شده و عالوه برآن مستقیماً به            
دفتر مدیریت  «الً در    نشان دهنده عناوین نقش های سازمانی است که معمو         )  4-4(شکل  

بسته به ابعاد سازمان،  هر نفر می تواند عهده دار            .    وجود دارند »  برنامه معماری سازمانی   
نقش های مختلفی باشد، بعنوان مثال در سازمانهای کوچک، کلیه نقش های مرتبط با                    

 .معماری می تواند برعهده یک نفر گذاشته شود

 کمیته ایست متشکل از کارشناسان متخصص در فرایندهای :تشکیل کمیته ارزیابی فنی •
کاری و نیز متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات که در ارتباط با مسائل فنی و محتوایی 

در واقع این کمیته، مشاور      .  پروژه ها و خروجی های آنها با معماری سازمانی نظر می دهند          
واحد .  به حساب می آید  »  یردر رابطه با پروژه های سازمان    کمیسیون یا واحد مالی تصمیم گ    «

مالی مربوطه قبل از اینکه اعتباری به پروژه ای اختصاص دهد و یا اینکه پرداخت فازهای                  
در صورتیکه کمیته فوق تشخیص     .  نظر می خواهد »  کمیته ارزیابی فنی  «آن را تایید کند، از      

) و درنتیجه اهداف راهبردی سازمان    (زمانیدهد که پروژه ای در راستای اهداف معماری سا       
 .قرار ندارد، پروژه متوقف شده و یا به منظور اصالح، به واحد مجری عودت داده می شود
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 ) 4-4(شکل
نمــونه ای از نقــش هــای 
ــیاز    ــورد ن ــازمانی م س
ــاری  ــرنامه معمـــ بـــ

 سازمانی
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مالی تصمیم گیر در رابطه با پروژه های ) های( یا واحدهماهنگی با کمیسیون •
 تصمیم گیری در ارتباط با پرداختها و بودجه و اعتبارات طرحها و پروژه ها،                     :سازمان

درصورتیکه واحد  .  سازمان است »  طرح و برنامه   «و  »  واحدهای مالی «معموالً برعهده    
رحهای سازمانی وجود نداشته     متمرکزی جهت تصمیم گیری در ارتباط با پروژه ها و ط             

می گردد که موظف به نظارت و         »  کمیسیون مالی «باشد، معموالً اقدام به تشکیل یک          
در هر صورت الزم است هماهنگی های رسمی با        .  تصویب پروژه های بزرگ سازمان است    

مربوطه به عمل آید چرا که حلقه اصلی در کنترل و اعمال حاکمیت هر                     )  های(واحد
ربوط به مراحل تخصیص اعتبار و هزینه بوده و درصورتیکه هماهنگی الزم بین               برنامه ای م 

بوجود نیاید، عمالً کنترل و نظارت      »   برنامه معماری سازمانی  «واحدهای تصمیم گیر مالی با      
 .براجرای معماری سازمانی مقدور نخواهد بود

ری در   در صورتیکه واحدهای دیگ    :هماهنگی با سایر واحدهای سازمانی مربوطه      •
سازمان وجود دارند که بنوعی در اتخاذ تصمیم های سازمانی، ایجاد زیرساخت های                    
اطالعاتی و ارتباطی، خرید فناوری های جدید، توسعه و ارتقاء امکانات رایانه ای، کنترل                
پروژه ها و غیره دخالت دارند، الزم است هماهنگی های الزم با آنها بعمل آمده و اطالع                   

در کنترل و نظارت بر طرحها و           »  معماری سازمانی «خصوص نقش    رسانی کافی در      
پروژه های مختلف سازمانی بعمل آمده و نقاط بحرانی که الزم به ایجاد هماهنگی است                  

 .مشخص گردد

 محصوالت   :شناسایی مسئولین و کارشناسان کلیدی حوزه های ماموریتی           •
 به لحاظ فنی دارای کیفیت قابل قبولی باشند، بلکه باید از                معماری سازمانی نه تنها باید     

با توجه به اینکه تشخیص       .  دقت، شمولیت، و صحت کافی محتوایی نیز برخورد باشند            
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صحت و شمولیت اطالعاتی که در قالب مدلهای مختلف ارائه می شود از عهده معماران و                
وه برآن صالحیت اظهار نظر در      کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات خارج بوده و عال        

اینمورد نیز ندارند، الزم است افرادی از حوزه های ماموریتی انتخاب شده و مسئولیت                    
بنابراین یکی از وظایف اصلی      .  بررسی محتوایی خروجی های معماری را برعهده بگیرند        

م با  شناسایی افراد کلیدی حوزه های ماموریتی و ایجاد هماهنگی های الز             »  معمارارشد«
به این گروه در اصطالح      .  مسئولین آنها جهت همکاری با برنامه معماری سازمانی است           

باید سعی شود کسانی که از      .  اطالق خواهیم کرد  »  گروه کارشناسان حوزه های ماموریتی   «
اعضای گروه باید . ابتدا تا انتهای یک فرایند کاری را می دانند، جزو گروه فوق قرار گیرند

اهداف درازمدت و کوتاه مدت سازمان بوده و محدودیت های کاری و                قادر به درک     
اعضای این گروه، بر طرحهای انتقالی نیز نظارت می کنند تا               .  بودجه ای را نیز بشناسند     

مطمئن شوند طرحهای فوق منطبق بر راهبردهای ماموریتی بوده و شامل کلیه فرآیندهای                
 .کاری، اعم از مکانیزه یا دستی است

 معماری سازمانی نیازمند       : بیرونی در صورت لزوم      ارداد با مشاوران   عقد قر  •
انتخاب مشاوران قوی و واجد       .  بهره گیری از دانش و تجربیات مشاوران بیرونی است            

شرایط به موفقیت برنامه کمک زیادی نموده و مشاوران می توانند نقش موثری در تهیه                   
فنی، تهیه شیوه نامه ها، تهیه استانداردها، انتخاب             ارائه ها، مطالب توجیهی، مطالب           

 .  محصوالت، انتخاب چارچوب، انتخاب ابزار، آموزش نیروی انسانی و غیره داشته باشند
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    تهیه و انتشار کلیات معماری سازمانی4-3-3
 طرح«است و مانند هر برنامه دیگری نیازمند  تهیه مواردی چون                 »  برنامه«معماری سازمانی یک     

، »مستندات فنی  «،   »شیوه نامه ها و دستورالعملهای اجرایی      «،   »طرح اجرایی  «،   »طرح کالن  «،   »توجیهی
سه مورد از مهمترین فعالیت های این مرحله که          .  و غیره است  »  مطالب آموزشی «،  »بروشورهای تبلیغاتی «

 :است به شرح زیر هستند» معمار ارشد«برعهده 

 این طرح نشان دهنده مسیر کلی است         :زمانیتهیه و انتشار طرح کالن معماری سا        •
طرحهای «که باید به منظور تحقق اهداف معماری سازمانی طی شده و در ضمن شامل                     

وظیفه دارد تا   »  معمار ارشد «در واقع   .  الزم جهت رسیدن به اهداف مزبور نیز باشد       »   اجرائی
عالوه .  ینی شده برای معماری سازمانی را به نتیجه برساند        با اجرای این طرح، اهداف پیش ب      

کار می کنند، می توانند از طرح فوق        »  معمار ارشد «نیز که زیر نظر     »  تیم معماری   «بر آن،   
طرح کالن  معماری      «.  جهت تعریف و ایجاد معماریهای سطح پایینتر استفاده کنند               

 کنترل و نظارت معماری     یریت،خطوط کلی طرحها و فعالیتهای مربوط به مد           »  سازمانی
 . را ترسیم می کند)  در هر کدام از مراحل ایجاد، کاربرد، و نگهداشت(سازمانی 
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 انجام امور مربوط به مراحل مختلف         :معرفی شیوه های اجرایی معماری سازمانی     •
دستورالعملهایی است که باید در اختیار  و برنامه معماری سازمانی نیازمند تدوین شیوه نامه ها

بعنوان مثال انجام اموری چون کنترل        .  افراد و واحدهای سازمانی مربوطه قرار داده شود         
کیفیت خروجی های معماری، روش به روز رسانی محصوالت معماری، روش هماهنگی و            

اصی است که   نظارت بر تخصیص بودجه، پیگیری هزینه ها و غیره نیازمند شیوه نامه های خ           
 .نیز ارائه شوند» طرح کالن معماری سازمانی«می تواند جزو 

فرهنگ سازی و برگزاری دوره های      :  تهیه و انتشار ارائه ها و مطالب آموزشی          •
دفتر مدیریت برنامه معماری     « خاص معماری سازمانی یکی از وظایف اصلی              آموزشی
. انجام می شود »  د فناوری اطالعات و ارتباطات     مدیر ارش «است که با هماهنگی      »  سازمانی

این مورد بویژه به دلیل نقش موثری که در جلب حمایت مدیران و کارشناسان حوزه های                 
توصیه می شود که در برگزاری دوره های  .  ماموریتی دارد، از اهمیت باالیی برخوردار است      

ی اطالعات و ارتباطات از      آموزشی از وجود مشاوران بیرونی استفاده شود تا دفتر فناور            
حالت سخن گوی واحد بیرون آمده و اهمیت موضوع بیش از پیش برای حوزه های                      

در واقع دوره های آموزشی بعنوان ابزاری جهت تبلیغ و جا انداختن          .  ماموریتی روشن گردد  
مباحث معماری در حوزه های ماموریتی به حساب آمده و نقش آن در انتقال دانش فنی، در 

 .دوم اهمیت قرار داردرده 
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    تعریف مشخصات فنی و استانداردهای معماری سازمانی4-3-4
 باید از دقت و کیفیت مهندسی قابل قبولی برخوردار باشند تا بتوان از          خروجی های معماری سازمانی  

به همین منظور الزم است تا در مراحل اولیه اقدام به .  واقعی و موثر استفاده نمودآنها برای ایجاد سیستمهای
تعریف مشخصات فنی معماری سازمانی و استانداردهای الزم جهت کترل و نظارت بر کیفیت خروجی ها                

 . نمود
مهمترین مشخصاتی که باید قبل از شروع هر معماری سازمانی بصورت روشن تعریف گردند                      

سپس بر همین مبنا اقدام به تعریف مشخصات . ، و عمق معماری های مورد نظر)ها( از اهداف، حوزهعبارتند
محصوالت انواع معماری سازمانی شده و شکل و قالب هرکدام از آنها از طریق یکسری استاندارد معین                    

اری پایه  بر همین اساس، یکی از چارچوبهای معماری سازمانی، بعنوان چارچوب معم             .  تعریف می گردد 
مرحله آخر انتخاب . انتخاب و در صورت لزوم بخشهایی از آن مطابق با نیازهای سازمان سفارشی می گردد       

عناوین فعالیتهای عمده   .  مناسب جهت ثبت خروجی های میانی و نهایی معماری سازمانی است          )  های(ابزار
 :این مرحله عبارتند از

معماری سازمانی می تواند به منظورهای مختلفی در       :  تعریف کاربرد معماری سازمانی    •
بعنوان مثال، منظور از معماری می تواند بازمهندسی فرآیندهای           .  یک سازمان انجام شود    

کاری، تهیه مشخصات سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی مورد نیاز حوزه های ماموریتی،                 
ه،  ارزیابی میزان تعامل پذیری، یا هر منظور            یکپارچه سازی یا ارتقاء سیستمهای پراکند       

) های(تعریف کاربرد و منظور معماری  ارتباط کامالً نزدیکی با  طرح                   .  دیگری باشد 
قبل از شروع . راهبردی سازمان، قوانین و مقررات دولتی،  و ظرفیت های مالی سازمان دارد

معماری سازمانی در    معماری سازمانی الزم است بصورتی کامال شفاف تعیین شود که                



 )ویژه مدیران(مقدمه ای بر معماری سازمانی !

94 

 

نهایت قرار است چه کاری برای سازمان انجام داده و یا پاسخگوی کدامین سواالت یا                     
یکی از نکات تجربی مهم، تعیین نوع تحلیلی است          .  حالل کدامین مشکالت سازمان باشد    

که درنهایت می خواهد به واسطه معماری انجام شود؛ به عنوان مثال اطالع داشتن از این                    
ه قرار است  خروجی های معماری به منظور شبیه سازی مورد استفاده قرار گیرند،                مورد ک 

می تواند در ساختار محصوالت و نیز چیزهائی که باید در معماری گنجانده شود، موثر                    
البته ممکن است منظور از معماری در طول زمان به واسطه ظهور نیازمندیهای جدید،             .  باشد

تمهیدات الزم جهت ایجاد تغییراتی » معمار ارشد«ارد الزم است در این مو. دچار تغییر شود
 .در معماری سازمانی به نحوی که نیازهای جدید را پوشش دهد، اعمال نماید

حوزه معماری سازمانی می تواند کل سازمان یا           :  تعریف حوزه معماری سازمانی     •
 معماری سازمانی را در قالب یک حوزه        بسته به ابعاد سازمان می توان    .  بخشهایی از آن باشد   

در صورتیکه انجام معماری سازمانی برای کل         .  واحد و یا زیرحوزه هایی معین انجام داد        
سازمان در یک مرحله مقدور نباشد، معموالً یک معماری سازمانی با عمق کم در سطح                   

» ای معماری زیرحوزه ه«کل سازمان انجام می شود تا براساس آن بتوان اقدام به تعریف                 
در هرصورت  .  سپس معماری هرکدام از زیرحوزه ها در دستور کار قرار می گیرد            .  نمود

حفظ یکپارچگی بین محصوالت معماری های مختلف زیرحوزه ها از اهمیت خاصی                  
برخوردار است، بویژه اینکار در مورد سازمانهای بزرگ که مجبورند فعالیت های معماری             

ه ها را از طریق گروه ها یا پیمانکاران مختلفی دنبال کنند از               سازمانی هرکدام از زیرحوز    
 .ریسک باالتری برخوردار است

ــوزه«در حالـــت کلـــی  ــه » حـ بـ
ــه    ــرتبط ب ــزاء م ــوعه ای از اج مجم

ایــن اجــزاء . هــم اطــالق مــی شــود
حـوزه ساختمان   (مـی توانـند مکـان     

ــزی  ــتاد مرکــــــــ ؛ )ســــــــ
ــازمانی  ــد س ــت  (واح ــوزه معاون ح
ــانی  ــروی انس ــرایند)نی ــوزه (؛ ف ح

ــل  ــرید داخـــ ــزاء )خـــ ؛ اجـــ
ــه ای ــوزه (رایانــــــــ حــــــــ

ــا  ــنده ه ــرویس ده ــز  )س ــا هرچی ؛ ی
 دیگری باشند
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سطح جزئیاتی که باید توسط معماری ثبت شوند            :  تعریف عمق معماری سازمانی     •
سطح جزئیات مورد نظر معماری      .  است که باید به آن توجه کافی نمود          موضوع مهمی    

عمق معماری با توجه به مواردی چون کاربرد مورد          .  می نامند »  عمق معماری «سازمانی را   
انجام شود،  »  معماری سازمانی «نظر، حوزه، و نوع تصمیم هائی که قرار است بر اساس                 

معماری در کلیه دیدگاهها و جنبه های        حفظ یکدستی و یکنواختی عمق       .  تعیین می شود  
اگر از جزئیات ضروری غفلت شود، معماری . معماری سازمانی، حائز اهمیت فراوانی است

اگر به جزئیات غیرضروری پرداخته شود، ممکن است        .  حاصل غیرقابل استفاده خواهد بود    
ی سرشار از   عملیات معماری با کمبود زمان یا منابع مواجه شده، یا منجر به یک معمار                  

 .  جزئیات غیرالزم و احتماالً گمراه کننده شود

محصوالت معماری سازمانی،     :  تعریف مشخصات محصوالت معماری سازمانی       •
خروجی های اصلی آن به شمار می روند که همانطور که اشاره شد باید بصورت مرتب                   

 عمق معماری سازمانی باید اقدام به تهیه          بسته به منظور، حوزه، و     .  به روز نگه داشته شوند  
فهرستی از محصوالت خروجی معماری سازمانی نموده و در حالت کلی مشخصات آنها را 
تعریف نمود به نحویکه محتویات، و نیز سطح جزئیات مورد انتظار از هر محصول روشن                 

 .گردد

در تعـریف عمـق معمـاری به حفظ         
یکدســتی آن در انــواع معمــاری هــا 

 دقت کنید
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پس از اینکه مشخصات محصوالت     :   مناسب ارزیابی و انتخاب چارچوب معماری     •
د معماری سازمانی استخراج شد، معموال اقدام به تطبیق این محصوالت و مشخصات مور               

انتظار با یکی از چارچوبهای معماری رایج شده و در نهایت یکی از چارچوبهای معماری                 
سازمانی بعنوان چارچوب پایه انتخاب شده و در صورت لزوم بخشهایی از آن بازنگری و                 

چارچوب معماری در حکم راهنما و تعیین کننده اصول و استانداردهای           .  سفارشی می شود 
 . که در فصل مربوطه توضیح داده شده اندکلی معماری سازمانی است

 می توانند کمک موثری در ابزارهای معماری: معماری) های(ارزیابی و انتخاب ابزار •
هرچند براساس آماری   .  تسهیل و استانداردسازی تولید محصوالت معماری سازمانی نمایند       

 اصلی ترین ابزار Microsoft Office/Visio که اخیراً تهیه شده، هنوز ابزارهای عمومی نظیر  
در تولید محصوالت معماری سازمانی محسوب می شوند ولی به تدریج با تکامل ابزارهای              

و غیره، استفاده   »  24سیستم آرشیتکت از شرکت  پاپکین     «اختصاصی معماری سازمانی نظیر     
 .از این ابزارها رواج بیشتری پیدا می کنند

                                                                                                           
24 Popkin System Architect 

درســـالهای اخیـــر بســـیاری از   
ــیه   ــه تهــ ــدام بــ ســــازمانها اقــ

ــ ــوبهای معم اری اختصاصــی چارچ
بــرای ســازمانهای خــود نمــوده انــد 
کـه عمـدتاً سفارشـی شـده یکی از          
چارچــوب هــای موجــود فعلــی    

 .است
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  نسخه از معماری وضع موجود   استخراج نخستین4-4
هدف از آن ایجاد محصوالت     .  این فاز شروع فعالیتهای اجرایی معماری سازمانی به حساب می آید          

این مشخصات  .  معماری وضع موجود سازمان مطابق با مشخصاتی است که در فاز قبلی تعریف شده است                
حوزه، عمق، مشخصات محصوالت، مشخصات چارچوب معماری       همانطور که اشاره شد، شامل کاربرد،       

این فاز دارای مراحل . سازمانی، استانداردهای مربوط به خروجی ها، شیوه نامه های کنترل کیفی و غیره است
 . نیز نشان داده شده است) 6-4(کلی به شرح زیر است که مراحل انجام آنها در شکل 

 جمع آوری اطالعات پایه •
 )درصورت لزوم(یمان سپاریانجام امور پ •
 تهیه محصوالت اولیه •
 بازنگری و ایجاد محصوالت نهایی •
 ارائه و انتشار معماری وضع موجود •
 )درصورت لزوم(مطالعه تطبیقی •
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 VBkdPsB Ó àÈC»PÐB ßCÙak¥ ØáÙQ
Ø¥ÔIkÌ ßCÚó×nÓkM NCzdvÌ

kI NjC¨Ð Ó ,ÅkPÏÀ ,ßmâjóØÌCÐkI
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì _á`{ ßBkYB

 GQkÌ àÐCsjlÓj ØI
Ø¥ÔIkÌ fCÏsB kâCs Ó àÐCÌlCs ßjCË¬Ì

ØâCM fCÏsB Ó NC®ä¥B ßjÓDó«ËY

ØáÈÓB NãÔz`Ì ØáÙQ

ßBkI Élã ßCÚkPrI ßlCsó×fCÌD
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì ßBkYB

 lB ØdrÐ ÎáPrdÐ VBkdPsB
fÔYÔÌ «¡Ó ßjCË¬Ì

àâCÙÐ NãÔz`Ì fCXâB Ó ßkÃÐlCI
fÔYÔÌ «¡Ó ßjCË¬Ì jCvPÐB Ó ØÞBjB

(ÉÓmÈ NjÔ{jf)ßjCLsóÍCËáM jÔÌB ÉCXÐB

(ÉÓmÈ NjÔ{jf)à»áH¤Q Ø¬ÈC¤Ì

 ÎáÈÓB ÎâÓgQ Ó CÙâgÏÌlCáÐ ÆáÇ`Q
FÔÇ¤Ì «¡Ó ßjCË¬Ì lB ØdrÐ

 

 

 ) 5-4(شکل 
ــاز    ــی فـ ــراحل کلـ مـ
اســــتخراج نخســــتین 
ــاری  ــخه از معمــ نســ

 سازمانی وضع موجود
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fCÏsB jÓkÌ
GÈC¤Ì Ó 

NCrÇY
ßCÚ ØHaCzÌ Ó 

ØáÈÓB  

ßCÙwlÔÌD
àQCÌg»Ì 

fCXâB
NãÔz`Ì 

ØáÈÓB 

NCrÇY ßjBmÄkI
ØTaCHÌ

NCrÇY ßjBmÄkI
ÍCsCÏwjCÀ CI ½kPvÌ

ßkÃÐlCI
jf NãÔz`Ì
ÉÓmÈ NjÔ{ 

gáâCQ Ó ßkÃÐlCI
 ÍCsCÏwjCÀ

àPâjÔÌCÌ ßCÚó×lÔa

CÚjCÏáËs ØáÙQ
CÚ ØÞBjB Ó 

jCvPÐB
NãÔz`Ì 

ßjCË¬Ì 

àÐCÃËÚ
CÚjBmIB ßlCs 

ÍmdÌ Ó 
àQC®ä¥B 
ßjCË¬Ì 

ßjÓD «ËY
ØâCM NC®ä¥B

ØáÙQ
ØáÈÓB NãÔz`Ì àâCÙÐ NãÔz`Ì fCXâB  Ó ßkÃÐlCIjCvPÐB Ó ØÞBjB

à»áH¤Q Ø¬ÈC¤Ì

ßCÙak¥ fCXâB
àÞBkYB 

àÈC»PÐB  Ó 

 
 

    جمع آوری اطالعات پایه4-4-1
اطالعات پایه به آندسته از اسناد و مدارکی اطالق می شوند که در رابطه با وضع موجود سازمان یا                     

مبنای شروع فعالیتهای شناخت وضع موجود سازمان        این اطالعات   .  اهداف و راهبردهای آن وجود دارد      
تشریح وظایف واحدهای   «،  »معرفی بخشهای مختلف سازمان   «،  »نمودار سازمانی «اسنادی چون   .  خواهد بود 
، »نمونه های فرمهای درگردش   «،  »گزارشهای عملکرد «،  »برنامه های توسعه «،  »اسناد راهبردی «،  »سازمانی

 ) 6-4(شکل 
 ای از فـــرایند نمـــونه

ــوالت  ــاد محصــ ایجــ
 معماری
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اطالعات پایه  .  و غیره جزو اطالعات پایه قرار می گیرند        »  شیوه نامه ها«،  »قوانین و دستورالعملهای جاری    «
مبنای برنامه ریزی های اولیه مراحل معماری سازمانی نظیر مطالعه اسناد پایه، برنامه ریزی جلسات و مصاحبه              

 . های الزم  با متخصصان امور و مسئولین حوزه های کاری، مطالعه تطبیقی و غیره است
عاتی که در طی این مرحله جمع آوری می شوند باید وارد یک مخزن اطالعات مرکزی                  کلیه اطال 

 .شده و به صورت الکترونیکی نگهداری شوند

  درصورت لزوم–   انجام امور پیمان سپاری 4-4-2
سازمانها بسته به توان نیروی انسانی و سیاستهای کلی خود می توانند از نیروهای داخلی یا پیمانکاران                 

در صورتیکه روش دوم، یعنی .  شرایط بیرونی جهت اجرای فعالیتهای معماری سازمانی استفاده نمایندواجد
درخواست «واگذاری به پیمانکار بیرونی مدنظر باشد، باید مراحل استاندارد پیمان سپاری نظیر تهیه                        

تهیه پیوست  «،  »کار نهایی انتخاب پیمان «،  »برگزاری مناقصه «،  »انتخاب پیمانکاران واجد شرایط   «،  »پیشنهادیه
با درنظر گرفتن این نکته که اساسًا         .  و غیره نیز به فعالیتهای این مرحله اضافه شود           »  عقد قرارداد «،  »فنی

معماری سازمانی فرایندی دائمی برای سازمان است، بشدت توصیه می شود که انجام معماری سازمانی با                  
ای تصدی کامل امور و پیگیری مراحل بعدی از طریق           همکاری نیروهای داخلی صورت پذیرد تا زمینه ه       

 .نیروهای داخلی فراهم گردد
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    تهیه محصوالت اولیه4-4-3
به نسخه های اولیه از خروجی های معماری سازمانی که هنوز توسط معماران و کارشناسان حوزه های         

این محصوالت باید در مرحله      .  لیه اطالق می شود  ماموریتی بازنگری نشده اند، در اصطالح محصوالت او       
بعدی توسط معماران و کارشناسان حوزه های ماموریتی مطالعه و بازنگری شده و با توجه به استانداردهایی                
که برای هرکدام از این محصوالت وجود دارد، اصالحات مربوطه پیش بینی و در دستورکار پیمانکار یا                   

برخی از محصوالت ممکن است بصورت کلی رد شده و نیازمند تکرار               .  دگروه کاری مربوطه قرار گیر    
 .مراحلی چون انجام مصاحبه ها و مطالعه اسناد پایه باشند

    بازنگری و ایجاد محصوالت نهایی4-4-4
در طی این مرحله اقدام به مطالعه و بازنگری محصوالت اولیه معماری وضع موجود شده و به لحاظ                  

ت و دقت آنها و نیز تطابق آنها با استانداردها و عمق مورد انتظار معماری سازمانی                     فنی و محتوایی صح    
در صورت لزوم اقدام به برگزاری جلساتی با حضور کارشناسان، مسئولین، پیمانکاران و نیز               .  معین می شود 

یت محصوالت مشاوران و ناظران بیرونی شده و در رابطه با محصوالت اولیه تصمیم گیری می شود تا در نها      
 .نهایی تهیه شوند

پس از این مرحله محصوالت فوق، . انجام می شود» تیم معماری«اولین بازنگری توسط خود اعضای 
این افراد اقدام به بررسی       .  می شود تا روی آنها نظر بدهند          »  کارشناسان حوزه های ماموریتی   «تحویل  

 . صحت و کامل بودن: رد بررسی قرار می دهندمحتویات محصوالت نموده و عمدتاً از دو جنبه آنها را مو
اقدام به بررسی نظرات نموده و در صورت لزوم جلسات مشترکی  را با این                   »  تیم معماری «سپس  

پس از آن باید تغیرات     .  افراد تنظیم و برگزار می کند تا ابهامات روشن شده و به جمع بندی نهائی برسند                 
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محصوالت فوق در نهایت    .  ر در محصوالت اعمال می شوند      مورد نظر اعمال شده و  اصالحات موردنظ         
توجه شود که . دوباره تحویل کارشناسان  فوق و مسئولین حوزه ها می شود تا مورد تایید نهائی قرار گیرند              

 . مراحل بازنگری ممکن است چندین بار تکرار شوند

    ارائه و انتشار معماری وضع موجود4-4-5
کمیته «ن  اخذ شده و در محصوالت اعمال شد، محصوالت فوق به                  پس از اینکه نظر کارشناسا     

پس از این . نیز ارائه می شود تا تایید آنها نیز اخذ شود» کمیته هادی برنامه معماری سازمانی«و » نظارت فنی
مرحله می توان اقدام به انتشار خروجی های معماری وضع موجود  و به روز رسانی ابزارهای معماری یا                       

 .ی اطالعاتی مربوطه نمودبانکها

  درصورت لزوم-   مطالعه تطبیقی4-4-6
این مرحله که یک مرحله اختیاری به حساب می آید، می تواند از طریق مشاوران یا پیمانکاران                       

هدف از این مرحله استخراج تجربیات موفق          .  بیرونی و مستقل از فرایند معماری سازمانی انجام شود             
بعنوان مثال، استخراج مشخصات سیستمهای      .  ازمانهای مشابه داخلی یا خارجی در حوزه معماری است          س

اطالعاتی که درحال حاضر در سطح دنیا در موارد مشابه استفاده می شود، کمک زیادی به استخراج                        
طبیقی در رابطه   در واقع حقایقی که از طریق مطالعه ت       .  نیازمندیهای گزینه حوزه های ماموریتی خواهد نمود     

با تجربیات موفق دیگران در این حوزه جمع آوری می شوند، می توانند به روشن شدن مشخصات معماری                 
 .وضع مطلوب سازمان کمک کنند
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  و استخراج مشخصات معماری وضع مطلوب   تحلیل نیازمندیها4-5
ع موجود سازمان به اتمام رسید، انتظار می رود         پس از اینکه استخراج نخستین نسخه از معماری وض         

که دید کاملی نسبت به فرایندهای کاری، موجودیت های اطالعاتی، مکانها، واحدهای سازمانی، رویدادها،            
دیدگاههای فوق باید    .  و اهداف و راهبردهای ماموریتی و فناوری اطالعات سازمان حاصل شده باشد                

هرکدام از محصوالت معماری       .  ری توصیف شده باشند      بصورت مدون در قالب محصوالت معما          
 . وضع موجود باید نشان دهنده جنبه خاصی از سازمان از دیدگاهی معین باشد

 باارزشی است که باید بصورت مرتب ثبت و         عالوه برآن، معماری سازمانی دارای محصوالت میانی      
 مربوطه به سوابق مصاحبه های صورت گرفته در حوزه های مختلف بعنوان مثال کتابچه های. نگهداری شوند

سازمان، مرجعی مناسب برای اجرای طرحهای انتقالی به حساب آمده و سندی جهت پیگری مبانی مدلهای          
در ضمن در حین انجام معماری سازمانی، اقدام به جمع آوری اسناد پایه و نیز . معماری سازمانی خواهند بود

ز فرمهای در گردش می شود که آنها نیز دارای ارزش زیادی بوده و الزم است برای هرکدام از  نمونه هایی ا 
 . آنها شناسنامه تهیه شده و در مخزن اطالعات معماری سازمانی نگهداری شوند
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 ) 7-4(شکل 

ــاز    ــی فـ ــراحل کلـ مـ
ــندیها و   ــیل نیازمـ تحلـ
اســـتخراج مشخصـــات 

 معماری وضع مطلوب
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مورد دیگری که در واقع جزو اطالعات ورودی این فاز به حساب می آید، حقایق و نتایج حاصل از                  

در . مطالعه تطبیقی است که کمک شایانی به استخراج نیازمندیهای گزینه حوزه های ماموریتی خواهد نمود    
نه ای صورت گیرد که در     هر صورت، تدوین معماری وضع مطلوب باید براساس نیازمندیهای پایه و گزی             

بنابر این نخستین . طی انجام مراحل معماری وضع موجود استخراج شده و در خروجی های آن ثبت شده اند      
 :مراحل این فاز عبارتند از. دارد» تحلیل نیازمندیهای پایه و گزینه«مرحله از این فاز اختصاص به 

 تحلیل نیازمندیهای پایه و گزینه •
 ری وضع مطلوباستخراج مشخصات معما •
 )درصورت لزوم(انجام امور پیمان سپاری •
 تدوین  محصوالت اولیه معماری وضع مطلوب •
 بازنگری و تهیه محصوالت نهایی معماری وضع مطلوب •
 تصویب و انتشار نخستین نسخه از معماری وضع مطلوب •

    تحلیل نیازمندیهای پایه و گزینه4-5-1
 به آن دسته از نیازمندیهای اطالعاتی، ارتباطی، سیستمی، زیرساختی، امنیتی،                   نیازمندیهای پایه 

فرایندی، و غیره اطالق می شوند که بصورت روشن توسط مدیران و کارشناسان حوزه های ماموریتی اظهار 
بران از  نیازمندیهای پایه حداقل انتظارات کار    .  شده و یا توسط تحلیلگران یا معماران تشخیص داده شده اند          

به آن دسته از    )  اختیاری(از طرف دیگر، نیازمندیهای گزینه      .  معماری وضع مطلوب را روشن می کنند        
معماری وضع  «نیازمندیهایی اطالق می شوند که وجود آنها ضروری نبوده ولی در نظر گرفتن آنها در                     
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 به حقایق حاصل از مطالعه      این نیازمندیها عمدتاً به تشخیص معماران و با توجه         .  مفید خواهد بود  »  مطلوب
 . تطبیقی یا اهداف درازمدت سازمان تعریف می شوند

تحلیل نیازمندی فرایندی دقیق و مهندسی است که باید با توجه به اصول تحلیل نیازمندی انجام                       
نیازمندیها باید دارای سلسله مراتب بوده و بصورت اتمی خوشه بندی و تعریف شوند به نحویکه                    .  پذیرد

در طی  .   جابجایی آنها امکان پذیر بوده و از هر نیازمندی فقط و فقط یک نیاز قابل استنتاج باشد                  حذف یا 
این مرحله فهرستی از نیازمندیهای هرکدام از حوزه های ماموریتی استخراج شده و جهت تایید نهایی به                    

نند که انتظارات حداقل و     نیازمندیها در واقع به زبانی روشن بیان می ک        .  حوزه های مربوطه ارسال می گردد   
این انتظارات می توانند مربوط به قابلیت های سیستمهای       .  حداکثر کاربران از معماری وضع مطلوب چیست      

مجموعه این نیازمندیها، . اطالعاتی، تغییرات فرایندهای کاری، سطوح امنیتی و کنترل دسترسی و غیره باشد
ارائه نماید، در   )  هایی(باید برای آن راه حل   »  ع مطلوب معماری وض «دیدی کامال روشن نسبت به آنچه که         

به »   معماری وضع مطلوب  «در واقع فهرست نیازمندیهای فوق، صورت مسئله         .  اختیار معماران قرار می دهد   
حساب می آیند و بدون انجام این مرحله، تدوین معماری وضع مطلوب عمالً چیزی بی پایه و ناشی از                        

واهد بود و تیم معماری پاسخی در برابر این سوال کلیدی که بر چه اساسی                 برداشت های شخصی افراد خ   
 . اقدام به ارائه این راه حل شده، نخواهند داشت

    استخراج مشخصات معماری وضع مطلوب4-5-2
های ماموریتی و   براساس نتایج تحلیل نیازمندیها و نیز سایر اسناد پایه نظیر اسناد مربوط به راهبرد                  

همانطور که قبال نیز اشاره     .  فناوری سازمان، اقدام به استخراج مشخصات معماری وضع مطلوب می گردد           
کلیات این  .  شد این مشخصات باید شامل کاربرد، حوزه، عمق، مشخصات محصوالت و غیره باشد                    

 و مطابق با نیازمندیهای     مشخصات در فاز نخست استخراج شده و تنها کافی است با دقت بیشتری بیان شده               



 !آشنایی با فرایند معماری سازمانی: فصل چهارم

107 

 

در صورتیکه تشخیص داده شود، معماری وضع مطلوب باید در زیرحوزه های                 .  جدید اصالح گردند   
 .مختلفی انجام شود، این مشخصات برای تک تک زیرحوزه های معماری معین خواهد شد

  درصورت لزوم-   انجام امور پیمان سپاری4-5-3
می توان اجرای معماری وضع      »  یریت معماری سازمانی   دفتر مد «در صورت لزوم و با تشخیص           

مطلوب را بصورت کامل یا جزئی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار کرد که در اینمورد مشابه معماری                    
 .وضع موجود، الزم است مراحل پیمان سپاری طی شود

    تهیه محصوالت اولیه معماری وضع مطلوب4-5-4
 موجود بیان شد، در این مرحله اقدام به تولید محصوالت اولیه              مشابه آنچه که برای معماری وضع      

 .معماری وضع مطلوب در شکل ها و استانداردهای مشخص شده در مراحل قبلی می شود

    بازنگری و تهیه محصوالت نهایی معماری وضع مطلوب4-5-5
 اولیه شده و مشابه معماری       در طی این مرحله اقدام به بررسی و اظهارنظر در رابطه با محصوالت                

وضع موجود، از وجود کارشناسان حوزه های ماموریتی و نیز مشاوران و ناظران فنی جهت کنترل                           
توجه کنید که در طی این      .  محصوالت استفاده شده و در نهایت اقدام به تهیه محصوالت نهایی می گردد             

داشته و افرادی چون متخصصان مهندسی فرایند،          مرحله کارشناسان حوزه های ماموریتی نقش کمتری          
بنابر این  .  متخصصان حوزه های مختلف فناوری، برنامه ریزان راهبردی و غیره نقشی اصلی خواهند داشت             

آمادگی برگزاری جلسات متعدد امکان سنجی و تحلیل راه حلهای موجود را داشته باشید و زمان کافی                     
 افرادی کالن نگرتر و دارای وسعت دیدی باالتر در این مرحله حضور هرچه. برای این مرحله درنظر بگیرید

بعنوان یک تجربه    .  داشته باشند، معماری حاصل از کیفیت و آینده نگری بهتری برخوردار خواهد بود                
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پیشنهاد می شود تا حد امکان، از تغییرات سازمانی نظیر اصالح فرایندهای کاری، یا ایجاد یا حذف                          
.  خودداری شده و بیشتر روی مشخصات سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی تمرکز نمایید             واحدهای سازمانی 

بیشتر باشد، ریسک انجام     »  معماری وضع مطلوب   «توجه داشته باشید هرچه تغییرات پیش بینی شده در             
ین بنابراین در نخست  .  اینکار نیز باالتر بوده و مقاومت بیشتری نیز از جانب سازمان دریافت خواهید نمود                  

 . نسخه از معماری وضع مطلوب، تنها به دنبال ایجاد تغییرات الیه فناوری اطالعات و ارتباطات باشید

    تصویب و انتشار نخستین نسخه از معماری وضع مطلوب4-5-6
وریتی، خروجی های نهایی معماری وضع مطلوب، پس از تایید معماران و نیز مسئولین حوزه های مام             

ارجاع شده و پس از      »  کمیته ارزیابی فنی  «و نیز   »  کمیته هادی معماری سازمانی   «جهت تصویب نهایی به      
عالوه برآن اطالعات فوق در مخزن اطالعاتی معماری            .  تصویب اقدام به تکثیر و انتشار آن می گردد           

 .سازمانی نگهداری شده و در ابزارهای مربوطه ثبت می گردد
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 های انتقالی و استخراج مشخصات پروژه های مربوطه   تهیه طرح4-6
نیازمند تدوین طرحهای انتقالی    »  معماری وضع مطلوب  «به  »  معماری وضع موجود  «انتقال سازمان از    

 شامل تعدادی پروژه مشخص است که باید بترتیب زمانی هر طرح انتقالی. است و باید به تدریج انجام شود     
بدون طرحهای انتقالی، عمالً فعالیتهای      .  برسیم»  معماری وضع مطلوب  « شوند تا در نهایت به         معین اجرا 

مربوط به معماری سازمانی بجز اتالف وقت و سرمایه نبوده و مستندات تولید شده تاثیر چندانی در سازمان                  
انجام پروژه هایی  .  استدر نتیجه، این فاز یکی از مهمترین فازهای برنامه معماری سازمانی            .  نخواهند داشت 

. که در طرح انتقالی پیش بینی می شوند می تواند از طریق بخشهای داخلی یا پیمانکاران بیرونی انجام شوند                 
بخش .  مجریان این پروژه ها، محل های اعتبار آنها، و نیز ناظران فنی آنها بسته به مورد می تواند فرق کند                    

وط به ایجاد سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی پیش بینی شده در              عمده ای از پروژه های طرح انتقالی، مرب       
بخش دیگری از آنها می تواند به ارتقاء زیرساخت ها، آموزش نیروی            .  معماری وضع مطلوب خواهد بود     

 . انسانی و غیره مربوط باشد
یک طرح انتقالی خوب، به معماری وضع موجود و مواردی که در حین انتقال از وضع موجود به                      

بعنوان مثال وضعیت پروژه های جاری، وضعیت عملیات          .  ع مطلوب رخ می دهند نیز توجه می کند         وض
سازمان درحین عمل انتقال، و آینده سیستمهای موروثی و نحوه ارتباط سیستمهای جدید با سیستمهای                     

 . موروثی در نظر گرفته می شود
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Élã NBjCHP®B àÏáIóuáM Ó àÈC»PÐB ^k¥ GâÔzQ

ßBkI Élã ßCÚkPrI ßlCsó×fCÌD
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì ßBkYB

 lB ØdrÐ ÎáPrdÐ VBkdPsB
fÔYÔÌ «¡Ó  ßjCË¬Ì

àÏ¸ ÍBk©CÐ Ó ,ÍBjÓCvÌ ,ÍCâkXÌ Îáá¬Q
(ÉÓmÈ NjÔ{jf)ßjCLs ÍCËáM jÔÌB ÉCXÐB

CÚó×nÓkM ÉCXÐB ØÏâmÚ Ó ÍCÌl àÏáIóuáM Ó ßgÏIóOâÔÈÓB

 ÎáÈÓB ÎâÓgQ Ó CÙâgÏÌlCáÐ ÆáÇ`Q
FÔÇ¤Ì «¡Ó ßjCË¬Ì lB ØdrÐ

 VBkdPsB Ó àÈC»PÐB ßCÙak¥ ØáÙQ
Ø¥ÔIkÌ ßCÚó×nÓkM NCzdvÌ

 

 

 ) 8-4(شکل 
تهــیه طــرحهای انتقالــی 
و اســتخراج مشخصــات 

  های مربوطهپروژه
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 :مراحل کلی تدوین طرحهای انتقالی به شرح زیر است

 تحلیل فاصله و استخراج پیوست فنی پروژه ها •
 اولویت بندی و پیش بینی زمان و هزینه انجام پروژه ها •
 تصویب طرح انتقالی و پیش بینی اعتبارات الزم •
 ان فنی تعین مجریان، مشاوران و  ناظر •
 )در صورت لزوم(انجام امور پیمان سپاری  •

  و استخراج پیوست فنی پروژه ها   تحلیل فاصله4-6-1
اطالق »  تحلیل فاصله «انتقالی نیازمند تحلیل خاصی است که در اصطالح به آن              )  های (ایجاد طرح 

مشخصی برای تحلیل فاصله بوده و       خروجی های معماری وضع مطلوب معموالً شامل بخشهای          .  می شود
هرکدام از انواع محصوالت معماری اعم از محصوالت مربوط به معماری اطالعات، برنامه های کاربردی،               

 .و فناوری باید اقدام به ارائه تحلیل فاصله نمایند
در مرحله بعدی براساس تحلیل فوق و نیز خروجی های معماری های وضع موجود و وضع مطلوب                  

به استخراج مشخصات فنی پروژه هایی که می توانند فواصل فوق را پرکرده و سازمان را از وضعیت                  اقدام  
 . موجود به وضعیت مطلوب برسانند می شود

    اولویت بندی و پیش بینی زمان و هزینه انجام پروژه ها4-6-2
خراج شده در مرحله قبلی شده و             پروژه های است   در طی این مرحله اقدام به اولویت گذاری           
اولویت گذاری پروژه ها باید براساس وابستگی های        .  پیش بینی های زمان و هزینه آنها مشخص می شود         
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 اولویت های حوزه های ماموریتی، اهداف راهبردی سازمان، و نیز محدودیت های بودجه و            درونی پروژه ها، 
 .زمان صورت گیرد

  و پیش بینی اعتبارات الزم   تصویب طرح انتقالی4-6-3
در طی این مرحله نخستین نسخه از طرح انتقالی بصورت یک سند یکپارچه تهیه شده و محل های                    
اعتبار آن و پیش بینی کلی میزان اعتبار الزم جهت اجرای کل طرح به تفکیک پروژه ها معلوم شده و جهت 

و کمیسیون ها و واحدهای مالی تصمیم گیر        »  معماری سازمانی کمیته هادی   «بررسی و تصویب نهایی به        
» کمتیه هادی معماری سازمانی    «در این مرحله بسته به محدودیتهای اعتباری و نظرات              .  ارسال می گردد 

ممکن است تغییراتی در تعداد پروژه ها، مشخصات فنی آنها، اولویت گذاری پروژه ها، یا میزان اعتبارات یا                
و »  کمیته هادی معماری سازمانی   « شده هرکدام رخ دهد که پس از نهایی شدن به تصویب              زمان پیش بینی 

 .نیز واحدهای مالی رسیده و قابل اجرا خواهد بود

 ان و  ناظران فنی    تعین مجریان، مشاور4-6-4
عیین گروه نخست از    در طی این مرحله با توجه به پیش بینی های انجام شده در طرح انتقالی اقدام به ت               

پروژه هایی که باید وارد مراحل اجرایی شوند شده و مجریان، ناظران فنی و در صورت لزوم مشاوران فنی                   
اطالعات کامل پروژه در اختیار مجری قرار داده می شود تا مراحل اجرای آنرا آغاز                .  آنها تعیین می شوند  

دفتر «یا  »  مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات      «مجری می تواند یکی از حوزه های ماموریتی،           .  نماید
ناظر فنی  »  دفتر مدیریت برنامه معماری سازمانی     «در هرصورت   .  باشد»  مدیریت برنامه معماری سازمانی    

 .پروژه و هدایت کننده اصلی آن خواهد بود
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  در صورت لزوم   انجام امور پیمان سپاری4-6-5
شد، پروژه ای از طریق پیمانکاران بیرونی انجام شود، با پیشنهاد مجری و                    در صورتیکه الزم با     

مراحل پیمان سپاری دنبال شده و بقیه مراحل از » دفتر مدیریت برنامه معماری سازمانی«هماهنگی و تصویب 
 .طریق پیمانکار مربوطه دنبال می شود

 زمانی   برنامه ریزی، کنترل، و نظارت بر اجرای صحیح معماری سا4-7
این فاز به همراه فاز بعدی، به منظور اعمال حاکمیت و به روزرسانی دائم معماری سازمانی در نظر                     

این دو فاز جزو بخش دائم فعالیتهای برنامه معماری سازمانی بوده و باید پیوسته در حال                 .  گرفته شده است  
ی و کلیه فعالیتهایی که در طی فازهای قبلی انجام شده، در همین               نقش اصلی معماری سازمان   .  اجرا باشند 

کیفیت و کارایی فعالیتهای این دو فاز بصورت مستقیم به همکاری بخشهای مختلف              .  فازها روشن می شود  
 همانطور که در    .  سازمان برگشته و الزم است در مواقع لزوم از طرف مدیریت عالی حمایت شود                       

 :اده شده است، فاز فوق شامل مراحل زیر استنیز نشان  د) 9-4(شکل 
 کنترل و نظارت پیوسته بر اجرای معماری سازمانی •
 نظارت پیوسته بر طرحها و تغییرات عمده سازمانی •
 هماهنگی با واحدهای مربوطه •
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ßBkI Élã ßCÚkPrI ßlCsó×fCÌD
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì ßBkYB

 lB ØdrÐ ÎáPrdÐ VBkdPsB
fÔYÔÌ «¡Ó  ßjCË¬Ì

ßjCË¬Ì NãÔz`Ì GQkÌ jCvPÐB Ó àÐCsj lÓj ØI
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì fCÏsB kâCs GQkÌ jCvPÐB Ó àÐCsjlÓj ØI

 ÎáÈÓB ÎâÓgQ Ó CÙâgÏÌlCáÐ ÆáÇ`Q
FÔÇ¤Ì «¡Ó ßjCË¬Ì lB ØdrÐ

 VBkdPsB Ó àÈC»PÐB ßCÙak¥ ØáÙQ
Ø¥ÔIkÌ ßCÚó×nÓkM NCzdvÌ

kI NjC¨Ð Ó ,ÅkPÏÀ ,ßmâjóØÌCÐkI
àÐCÌlCs ßjCË¬Ì _á`{ ßBkYB

 GQkÌ àÐCsjlÓj ØI
Ø¥ÔIkÌ fCÏsB kâCs Ó àÐCÌlCs ßjCË¬Ì

àÐCÌlCs ßjCË¬Ì ßBkYB kI ØPsÔáM NjC¨Ð Ó ÅkPÏÀ

Ø¥ÔIkÌ ßCÚgaBÓ CI àÃÏÚCËÚ
àÐCÌlCs ×gË® NBkáá²Q Ó CÙak¥ kI ØPsÔáM NjC¨Ð

 
 

 )9-4(شکل 
 بـرنامه ریـزی، کنترل، و      
نظـــارت بـــر اجـــرای 
صـــــحیح معمـــــاری 
ــه روز   ــازمانی  و بـ سـ

 رسانی مرتب آن
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    کنترل و نظارت پیوسته بر اجرای معماری سازمانی4-7-1
بصورت مرتب بر اجرای مراحل مختلف طرح انتقالی در            »  دفتر مدیریت برنامه معماری سازمانی     «

قالب پروژه های تعریف شده نظارت کرده و عالوه برآن سایر پروژه های جاری در سطح سازمان را نیز از                    
در ارتباط با پروژه های طرحهای انتقالی، معموالً این دفتر در حکم            .  طریق واحدهای مربوطه دنبال می کند    

همانطور که قبال نیز در     .  ناظر فنی و مجری بوده و عمالً بر تمامی مراحل اجرای پروژه ها نظارت دقیق دارد               
نیز توضیح داده شد،    »  ع مطلوب معماری وض «و  »  معماری وضع موجود  «بحثهای مربوطه به مراحل ایجاد       

خروجی های پروژه های فوق باید با استانداردها و مشخصات فنی پیش بینی شده در معماری سازمانی تطبیق               
دفتر مدیریت برنامه معماری    «در رابطه با پروژه های دیگر نیز،       .  داده شده و در صورت لزوم اصالح گردند       

و کنترل الزم را می نماید تا این پروژه ها در راستای اهداف            با همکاری واحدهای دیگر نظارت       »  سازمانی
 .راهبردی سازمان قرار داشته باشند و در صورت امکان توصیه هایی جهت اصالح آنها ارائه می کند

    نظارت پیوسته بر طرحها و تغییرات عمده سازمانی4-7-2
فاق بیفتد، می تواند در راستای       هر نوع تغییر عمده ای که بخواهد در الیه های مختلف سازمان ات               

در نهایت این موضوع سبب نزدیک شدن یا دور شدن            .  معماری وضع مطلوب یا برخالف آن عمل کند        
دفتر مدیریت برنامه معماری    «به همین منظور الزم است تا        .  سازمان از اهداف راهبردی خود خواهد شد        

ه قرار است در سطح سازمان انجام شوند قرار داشته در جریان کلیه طرحها، پروژه ها، و تغییراتی ک» سازمانی
این تغییرات می توانند مربوطه به الیه های            .  و مطابقت آنها را با معماری سازمانی کنترل نماید                   

بعنوان مثال می توانیم به مواردی چون تغییرات       .   ماموریتی، یا فناوری اطالعات و ارتباطات باشند       راهبردی،
هبردی سازمان، تغییرات زیرساختهای پردازشی یا ارتباطی سازمان، ایجاد یا حذف           اهداف و ماموریتهای را   
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هرکدام از تغییرات فوق ممکن     .  فرایندهای کاری، تغییرات شدید در نمودار سازمانی و غیره اشاره نماییم           
 .است منجر به اصالحاتی در معماری وضع موجود، معماری وضع مطلوب یا طرحهای انتقالی شود

   هماهنگی با واحدهای مربوطه 4-7-3
همانطور که قبال نیز اشاره شد، واحدهایی چون کمیسیون های مالی تصمیم گیر در رابطه با پرداخت                

دفتر مدیریت  «مبالغ هزینه پروژه ها و نیز سایر واحدهای برنامه ریز سازمان باید هماهنگی های الزم را با                     
 این دفتر اهرمهای کنترلی الزم را در رابطه با پروژه ها و طرحها              به عمل بیاورند تا   »  برنامه معماری سازمانی  

در غیراینصورت اعمال حاکمیت معماری سازمانی و کنترل تغییرات سازمانی مقدور       .  در اختیار داشته باشد   
 .نخواهد بود

    به روزرسانی مرتب معماری سازمانی و سایر اسناد مربوطه4-8
معماری وضع  « اتفاق می افتد ممکن است منجر به تغییراتی در           هر نوع تغییری که در سطح سازمان       

دفتر مدیریت برنامه    «یکی از وظایف اصلی       .  یا طرح انتقالی گردد     »  معماری وضع مطلوب   «،  »موجود
تشکیل مخزنی از مستندات مربوط به معماری سازمانی است که باید بصورت مرتب به                »  معماری سازمانی 

این مرحله در حالت    .  ق تغیرات آنها نیز در قالب نسخ مختلف نگهداری شوند          روز  نگه داشته شده و سواب     
 :کلی شامل دو فعالیت بشرح زیر است

 به روزرسانی و انتشار مرتب محصوالت معماری •
 به روزرسانی و انتشار سایر اسناد معماری سازمانی •
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    به روزرسانی و انتشار مرتب محصوالت معماری4-8-1
ز رسانی محصوالت معماری وضع موجود، محصوالت معماری وضع مطلوب،             اینکار شامل به رو    

طرح انتقالی، مشخصات پروژه های طرح انتقالی، اسناد میانی، و غیره است که همگی در قالب یک مخزن                  
همانطور که اشاره   .  نگهداری می شوند »  مخزن اطالعاتی معماری سازمانی    «اطالعاتی مشترک موسوم به      

در هر مرحله که یک     .  ثبت سوابق تغییرات و نسخه بندی این محصوالت نیز خواهد بود           شد، اینکار شامل    
به روزرسانی .  ویرایش اصلی از محصوالت معماری سازمانی ایحاد می شود، اقدام به انتشار آن می گردد                

 .اطالعات فوق باید بصورت همزمان در ابزارهای مربوطه نیز انجام شود

 شار سایر اسناد معماری سازمانی   به روزرسانی و انت4-8-2
 معموالً اسناد میانی دیگری نیز چون صورتجلسات مصاحبه ها، فرمهای          در کنار محصوالت معماری،   

عالوه برآن معماری    .  درگردش، نمونه دستورالعملها، نمونه قوانین، و غیره گردآوری و ثبت می شوند               
انواع «،  »طرح کالن معماری سازمانی    «،  »مانیمنشور معماری ساز   «سازمانی دارای مستندات زیادی نظیر        

، و غیره است که باید بصورت دائم  به روزرسانی شده و در                 »ارائه های رایانه ای «،  »مقاالت«،  »شیوه نامه ها
 .صورت لزوم به تصویب مجدد مراجع زیربط برسند



 

  

 
 



 

  

 :فصل پنجم

 ایران و جهاننقش فعلی معماری سازمانی در 

ل مقدماتی نیز اشاره شد، درحال حاضر معماری سازمانی بعنوان یکی از                   همانطور که در فصو     
روشهای اصلی هدایت تغییرات سازمانی شناخته شده و روزبه روز استفاده از آن در سطح سازمانهای بزرگ 

به نحویکه در حال حاضر کشورهای مختلفی در این حوزه بصورت جدی               .  و متوسط دنیا بیشتر می شود     
در ادامه، ابتدا   .  ازمانهای زیادی دارای تجارب موفق در بکارگیری معماری سازمانی هستنند          فعال بوده و س   

به تشریح برخی از رویکردهای مهم جهانی در رابطه با کاربردهای معماری سازمانی پرداخته و سپس اقدام                 
ایج آخرین  اغلب اطالعات آماری با توجه به نت        .  به معرفی وضعیت فعلی آن در کشورمان خواهیم نمود          

 . ارائه شده اند2004در سال » انستیتوی معماری سازمانی«نظرسنجی انجام شده توسط 

    وضعیت معماری سازمانی در سایر کشورهای جهان5-1
بصورت جدی دنبال شده و      »    معماری سازمانی «تقریباً از اواخر دهه هشتاد، بحث های مربوط به            

 از کشورها نظیر ایاالت متحده آمریکا قوانین مشخصی جهت             همانطور که قبال نیز اشاره شد، در برخی         
 .در بخشهای دولتی وجود دارند»  معماری سازمانی«انجام اجباری 
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همگام با فشارهای بیرونی ناشی از تصویب قوانین و نیز چالش های جدی بخش های دولتی در ارائه                  
و غیره  روز به روز    »  لت الکترونیک دو«خدمات الکترونیکی مشابه بخشهای خصوصی و نیز طرحهایی چون          

به تعداد کشورهایی که از معماری سازمانی جهت مدل سازی سازمانهای خود استفاده می کنند افزوده                     
در همین راستا می توان دید که فعالیت های موازی زیادی در سطح وزارت خانه هاو نیز برخی از                  .  می شود

نتیجه .  نشگاهی در رابطه با معماری سازمانی شروع شده است        موسسات مستقل و غیرانتفاعی و نیز مجامع دا       
این فعالیت ها، تدوین چارچوب های مختلف معماری بوده که روز به روز بر دقت و جامعیت آنها افزوده                   
 .شده و عالوه برآن پیوسته اقدام به تهیه پکیج هایی جهت اجرای عملی این چارچوب های معماری می شود

و پس از %) 33(ین فعالیت های معماری سازمانی مربوط به آمریکای شمالی بوده  در حال حاضر بیشتر   
 شاهد رشد چشم گیری  2003در مقایسه با آمار سال      .  قرار دارند %)  16(و آسیا %)  27(آن به ترتیب قاره اروپا    

 . در آمریکای شمالی بوده و در عوض فعالیت های مربوط به قاره اروپا تقریباً ثابت مانده اند

    کشورهای فعال در زمینه معماری سازمانی5-1-1
نشان دهنده )  1-5(هم اکنون، کشورهای مختلفی در زمینه معماری سازمانی فعالیت دارند که شکل              

همانطور که در شکل مزبور نیز نشان داده شده است، ایاالت متحده             .  بیست کشور برتر در این زمینه است      
پس از آن به ترتیب      .  ختالف بسیار باالیی نسبت به بقیه کشورها در صدر جدول قرار دارد                آمریکا با ا   

 . کشورهای هلند، انگلیس، کانادا، کره جنوبی، استرالیا، ژاپن و ایران قرار می گیرند
» دولت الکترونیک «با مقایسه امتیاز های کشورهای فوق با جدول رده بندی کشورهای فعال در زمینه             

 توسط سازمان ملل منتشر شده است، می توان دید که اغلب این کشورها جزو فهرست                  2003که در سال    
ن دهنده قرابت و نزدیکی     فوق بوده و تقریباً دارای رده های مشابهی هستند که این موضوع به نوعی نشا                  

در واقع می توان گفت که معماری         .  است»  دولت الکترونیک «بحث های معماری سازمانی با مباحث         

ــریکا،    ــورهای آم ــنون،  کش ــم اک ه
ــادا در راس   ــیس، و کان ــند، انگل هل
ــنه   ــال در زمیــ ــورهای فعــ کشــ

 .ار دارندمعماری سازمانی قر
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سازمانی روشی بسیار مناسب جهت انتقال سازمانها و دولت ها به سمت دنیای نوین خدمات الکترونیک و                  
 . در نهایت ایجاد دولت های خالص الکترونیکی است

 ترین کاربردهای معماری سازمانی    مهم5-1-2
ایجاد «:   در سطح دنیا به ترتیب عبارتند از          در حال حاضر مهمترین کاربردهای معماری سازمانی         

» مدیریت تغییرات سازمانی   «،  »های ماموریتی و فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان          هماهنگی بین الیه    
جایگزینی «،  »ارتقاء یا تجدید زیرساختهای فناوری      «،  »انتقال سازمان از وضع موجود به وضع مطلوب           «

 . »ارتقاء برنامه های کاربردی«، و »سیستمهای موروثی
مدیریت «والً جهت تسهیل اموری چون             عالوه برآن،  خروجی های معماری سازمانی معم             

، »ایجاد نقشه راه برای تغییرات         «،   »کمک به تصمیم گیری های سازمانی       «،   »پیچیدگی  های سازمانی  
ایجاد دیدگاهی دقیق نسبت به       «، و    »کمک به توسعه سیستمهای اطالعاتی      «،  »اولویت گذاری بودجه ها «

 .یرندمورد استفاده قرار می گ» سازمان و فناوری اطالعات

 بیشترین  کاربرد معماری سازمانی 
مربــوط به ایجــاد هماهنگی بین 
 الیه های مختلف سازمان بوده است
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 ایاالت متحده آمریکا
 هلند
 انگلیس
 کانادا

 کره جنوبی
 استرالیا
 ژاپن
 ایران
 نیوزلند

 آفریقای جنوبی
 آلمان

 هندوستان
 فرانسه
سوئد  

 چین
 بلژیک
 اسپانیا
 ایتالیا
 رومانی
 سنگاپور

میزان فعالیت معماری سازمانی نام کشور فردی  درصد
44.48%  

7.22%  
5.12%  

4.64%  
3.55%  
3.29%  
3.17%  

2.48%  
2.09%  

2.01%  
1.97%  

1.92%  

1.72%  
0.99%  

0.89%  
0.86%  
0.73%  
0.70%  
0.67%  
0.61%  
 

 روسیه

 ترکیه قزاقستان

 چین

 سوریه
 اردن عراق

عربستان 
سعودی

استرالیا

نیوزلند

وستانهند

پاکستان

افغانستان
 ایران

ترکمنستان

مغولستان

 کره

 ژاپن

تایوان

هنگ 
 کنگ

سنگاپور

فیلیپین

مالزی
تایلند کامبوج

کشورهای فعال در 
زمینه معماری سازمانی

 ): 2004(فهرست کشورهای برترفعال در زمینه معماری سازمانی
 وبی،ایاالت متحده آمریکا، هلند، انگلیس، کانادا، کره جنوبی، استرالیا، ژاپن، ایران، نیوزلند، آفریقای جن

 .آلمان، هندوستان، فرانسه، سوئد، چین، بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، رومانی، و سنگاپور

 ): سازمان ملل متحد2003بر اساس آمار (فهرست کشورهای برتر فعال در زمینه دولت الکترونیک
 روژ، سوئیس، آلمان، فنالند، ایاالت متحده آمریکا، سوئد، استرالیا، دانمارک، انگلیس، کانادا، ن

 .هلند،  سنگاپور، کره جنوبی، نیوزلند، ایسلند، استونیا، ایرلند، ژاپن، فرانسه، و ایتالیا
(Schekkerman, J., 2004 , p. 5), (www.enterprise-architecture.info) 

 

 ) 1-5(شکل 
 نمـودار مقایسـه بیست     
ــنه  کشــور فعــال در زمی

 .»معماری سازمانی«
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    انواع سازمانهایی که از معماری سازمانی استفاده می کنند5-1-3
کاربرد معماری سازمانی به لحاظ تاریخی از سازمانهای بزرگ دولتی نظیر وزارتخانه های دفاع و                  

این موضوع هنوز هم به قوت      .   اینمورد پیشرو بوده اند   انرژی آمریکا شروع شده و این سازمانها همواره در         
خود باقی است ولی در طی سالهای اخیر، اغلب بخشهای صنعتی و شرکت های بزرگ و متوسط خصوصی 
 نیز اقدام به استفاده از معماری سازمانی جهت مدیریت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات                                  

این موضوع بویژه در ارتباط با هدایت و کنترل اموری چون            .  ) p. 3)Allega, P., 2004 ,خود نموده اند   
بیشتر مطرح بوده    »  ارتقاء زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات       «و  »  توسعه سیستمهای اطالعاتی   «

 . ) p. 19)Schekkerman, J., 2004 ,است 

 عماری سازمانی   وضعیت تشکیالت سازمانی و روش مدیریت م5-1-4
به .  به نظر می رسد هنوز تا ایجاد ساختارهای مستقل معماری سازمانی فاصله زیادی وجود دارد                    

مدیریت فناوری اطالعات و     «نحویکه در حال حاضر اغلب بخشهای مربوط به معماری سازمانی جزو                  
به لحاظ نیروی   .  دهندبوده و مستقیماً به مدیرارشد فناوری اطالعات و ارتباطات گزارش می               »  ارتباطات

 انسانی نیز  می توان دید که تعداد اعضای ثابت تیم معماری از ده نفر باالتر                                                       
 درصد از معماران سازمانی 15، 2007ولی پیش بینی می شود که تا سال . ) p.2)Koch, C., 2005 ,نمی رود

مدیریت راهبردی  « به واحدهای مرتبط با       از بخشهای فناوری اطالعات و ارتباطات خارج شده و مستقیماً           
 درصد از نیروهای     40،  2007عالوه برآن، تا سال      .  منتقل شوند »  مدیریت تغییرات سازمانی  «یا  »  سازمان

 » مهندسی  فرایندها        «و     »  راهبردهای سازمانی    «معماری سازمانی از بین کارشناسان                      
 ).p. 2)Allega, P., 2004 ,خواهند بود

 
کاربـرد معمـاری سـازمانی پابه پای        

و بخشـهای دولتـی در بخش صنعت    
تحارت خصوصی نیز درحال توسعه     
بــوده و در ایــنمورد مــی توانــیم بــه 
شـرکتهایی چـون مـوارد زیر اشاره        

 : نماییم
• Lockheed Martin  
• DuPont  
• Bank Of America  
• Fidelity  
• Dow Chemical  
• Motorola  
• W.W. Grainger  
• Procter & Gamble  
• Cigna  
• Toyota Motor USA  
• Dow Jones  
• T-Mobile  
• Verizon 

(Allega, P., 2004, p. 2) 
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در حال حاضر بسیاری از سازمانها از معماران و مشاوران بیرونی برای انجام معماری سازمانی و                       
 و با تجربه در این حوزه بسیار کم و            نیروی انسانی متخصص  .    آموزش کارشناسان خود استفاده می کنند     

متوسط هزینه های نیروی انسانی شاغل در معماری سازمانی، در آمریکا در حدود یک                .  گرانقیمت است 
 و معادل همین مبلغ برای مشاوران           )  برای استخدام تمام وقت ده نفر معمار            (میلیون دالر در سال      

 . ) p. 5)Koch, C., 2005 ,بیرونی است
 در راس شرکتهای مشاور معماری         Meta Group، و    IBM  ،Gartner Groupشرکتهایی چون    

به لحاظ آموزشی، اغلب معماران به صورت خودآموز اقدام به یادگیری معماری                 .  سازمانی قرار دارند   
 .سازمانی نموده و یا از طریق دوره های اختصاصی خارج از سازمان، مطالب مربوطه را فراگرفته اند

    چارچوبهای رایج معماری سازمانی5-1-5
 سازمانی می توان دید که اغلب سازمانها  بنوعی از چارچوبهای            در ارتباط با چارچوب های معماری    

 بیشترین  (FEAF)اختصاصی سازمان خودشان استفاده می کنند هنوز چارچوب معماری دولت فدرال                 
ولی .  ای معماری رایج داشته و پس از آن چارچوب معماری زکمن قرار دارد              کاربرد را در بین چارچوبه    

 . اغلب سازمانها از چارچوبهای معماری که به نوعی سفارشی شده اند استفاده می کنند                                      
  کالً کنارگذاشته شده و از آنها استفاده نمی شود            TEAF و    TAFIMچارچوبهای معماری قدیمی نظیر       

, p. 25)Schekkerman, J., 2004 (. 

 
 :  میزان رواج چارچوبهای معماری    

 % 35: چارچوب اختصاصی! 

  %19: چارچوب فدرال! 

 % 13: چارچوب زکمن! 

 TOGAF :9%چارچوب ! 
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روز به روز به تعداد کشورهایی که به سمت استفاده از معماری سازمانی گرایش پیدا می کنند اضافه شده و اغلب                                 •
ی ماموریتها و فناوری اطالعات و ارتباطات، سازمانهای بزرگ دنیا به اهمیت و ارزش این روش جدید در هدایت و کنترل راهبرد

 .پی برده اند
.کاربرد معماری اختصاص به سازمانهای بزرگ نداشته و شرکتها و سازمانهای کوچک نیز شروع به استفاده از آن نموده اند •
یدا کرده  معماری سازمانی اختصاص به بخشهای دولتی نداشته و در بسیاری از حوزه های صنعتی و خصوصی نیز رواج پ                      •

 .است
حرکت های مربوط به دولت الکترونیک در کنار معماری سازمانی ادامه یافته و این دو  رویکرد جهانی به موازات هم، و                         •

 .متاثر از همدیگر، به پیش برده می شوند
سازمانها مطرح شده و نقش زیادی در                »  اعمال حاکمیت راهبردی     «معماری سازمانی بعنوان وسیله ای جهت              •

 .گیری های سازمانی داردتصمیم 
ارائه یک نقشه راه جهت مدیریت تغییرات      :  از مهمترین کاربردهای حال حاضر معماری سازمانی می توان به مواردی چون            •

 ، اولویت گذاری اعتبارات ماموریتی و فناوری اطالعات، و کمک به توسعه سیستمهای اطالعاتی                 سازمانی، مدیریت پیچیدگی  
 .اشاره نمود

 .مانهایی که موضوع معماری سازمانی را جدی تلقی کرده اند، دارای معماری سازمانی پیاده سازی شده هستندتمام ساز •
اغلب معماریهای سازمانی توسط معماران بیرونی که دارای دانش و تجربه اثبات شده در خصوص انواع چارچوبهای                          •

 .معماری و مراحل ایجاد محصوالت آنها هستند، هدایت می شود
 . سازمانها به ایجاد چارچوب های معماری خاص سازمان خودشان، روز به روز بیشتر می شودگرایش •
 Microsoft Ofice/Visioاستفاده از ابزارهای خاص معماری سازمانی، هنوز در حاشیه قرار داشته و ابزارهای اداری نظیر                 •

 .کاربرد بیشتری دارند
 بیشتر از همه جهت توصیف های مختلف ماموریتی و         MDA و   BPML  ،UML  ،RUPاستانداردها و متدولوژی هایی چون      •

 .سیستمی معماری مورد استفاده قرار می گیرند

ــرین   ــت مهمتــ فهرســ
ــی  ــردهای جهانـ رویکـ
ــاری   ــا معم ــه ب در رابط

 سازمانی
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    نقش معماری سازمانی در ایران5-2
 داده شده است، کشور ما نیز به یمن تالشهای بسیار ارزنده ای             نیز نشان )  1-5(همانطور که در شکل     

که تقریباً همگام با کشورهای پیشرفته در اینمورد انجام شده،  در ردیف هشتم کشورهای پیشرو در این                      
 به ردیف  )  2003در سال   ( ام جهان    17بطوریکه در حال حاضر موقعیت ایران از ردیف          .    زمینه قرار دارد  

کشورهایی  چون   .  ) Schekkerman, J., 2004(p. 5 ,ارتقاء پیدا کرده است   )  2004درسال  ( ام جهان     8
نیوزلند، آفریقای جنوبی، آلمان، هند، فرانسه، سوئد،  بلژیک، اسپانیا، و ایتالیا در ردیف های پس از ایران                   

 مقام چهارم در سطح آسیا به لحاظ درحال حاضر کشورما دارای مقام اول در سطح خاورمیانه و.  قرار دارند 
است که اغلب آنها مدیون طرحهای ملی و حرکتهایی است که از            »  معماری سازمانی «فعالیتهای مربوط به      

 .برنامه ریزی و هدایت می شود» دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی«طرف 
جزو یکی از پروژه های    »  تدوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان        «در همین راستا،     

مصوب اغلب سازمانهای دولتی است که یکی از زمینه های مناسب جهت شروع کاربرد معماری سازمان در 
عالوه برآن، فعالیت هایی نیز در رابطه با انتشار مفاهیم معماری سازمانی، برگزاری          .  کشور به حساب می آید   

، راه اندازی درگاه مرکزی معماری سازمانی      نیسمینارهای آموزشی، تدوین چارچوب ملی معماری سازما       
ایران، انجام مطالعاتی در رابطه با رویکردهای نوین معماری نظیر معماری های مولفه گرا و مبتنی بر                          
 سرویس، حمایت از انتشار کتابهای فارسی در رابطه با معماری سازمانی، برگزاری نخستین کنفرانس                     

کارگروه «معماری سازمانی در ایران و غیره جزو فعالیت هایی هستند که بصورت مشخص از طرف                        
 .دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی دنبال می شوند» معماری اطالعات

،  کشور ایران در       2004در سال    
مکان هشتم از کشورهای فعال در        
زمینه معماری سازمانی قرار داشته       

 .است
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، ستاد مشترک نیروهای     بخشهایی از دولت نظیر وزارت جهاد کشاورزی، نهاد ریاست جمهوری            
مسلح، ارتش جمهوری اسالمی ایران، نیروی انتظامی، راه آهن، و غیره نیز فعالیت هایی در ارتباط با کاربرد                 

 .دارندعملی این بحث شروع نموده  یا در حال اجرا 
توجه بخشهای صنعتی و شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات نیز به بحث های                      
معماری سازمانی جلب شده و برخی از دانشگاههای کشور نیز اقدام به ایجاد گرایش خاص معماری                        

 .سازمانی در سطح کارشناسی ارشد نموده اند
 

کاربــــردهای عملــــی معمــــاری 
ــت    ــهایی از دول ــازمانی در بخش س
نظیــر وزارت جهــاد کشــاورزی و   
ــدتها   ــوری از م ــاد ریاســت جمه نه

 .از شده استپیش آغ
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  واژه نامه!
Entity Relationship ارتباط بین موجودیت ها 
Information اطالعات 
Process Reengineering بازمهندسی فرایند 
Terminal پایانه 
Technology Driver پیشران فناوری 
Business Driver پیشران ماموریتی 
Gap Analysis تحلیل فاصله 
Organizational Perspective جنبه سازمانی 
Command, Control, Communications, Computers, Inteligence, 
Surveillance and Reconnaissance(C4ISR) Architecture 
Framework 

 C4ISRچارچوب  معماری

Architecture Framework چارچوب معماری 
Technical Architecture Framework for Information Management 
(TAFIM) 

 TAFIMچارچوب معماری 

Treasury Enterprise Architecture Framework(TEAF)  چارچوب معماریTEAF 
The Open Group Architecture Framework(TOGAF)  چارچوب معماریTOGAF 
Zachman Architecture Framework چارچوب معماری زکمن 
Federal Enterprise Architecture Framework(FEAF) چارچوب معماری فدرال 
Department of Defense Architecture Framework(DoDAF) چارچوب معماریDoDAF 
Domain حوزه 
Architecture Output, Architecture Deliverable خروجی معماری 
Organizational View دیدگاه سازمانی 
Strategy راهبرد 
Event رویداد 
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Business Process Modeling Language(BPML) زبان مدل سازی فرایندهای ماموریتی 
Enterprise سازمان 
Organization سازمان 
Procedure شیوه نامه، دستورالعمل 
Migration Plan طرح گذار، طرح انتقالی 
Process فرایند 
Business Process فرایند کاری 
Mainframe کامپیوتر مرکزی 
Business کسب و کار، کار، ماموریت 
Strategic Layer الیه راهبردی 
Information Technology(IT) Layer الیه فناوری اطالعات 
Business Layer الیه ماموریتی 
Methodology متدولوژی، روش 
Architecture Product محصول معماری 
Service Reference Model(SRM) مدل مرجع خدمات 
Data Reference Model(DRM) مدل مرجع داده 
Technology Reference Model(TRM) مدل مرجع فناوری 
Business Process Modeling(BPM) مدل سازی فرایندهای ماموریتی 
Configuration Management مدیریت پیکربندی 
Change Management مدیریت تغییرات 
Risk Management مدیریت ریسک 
Quality Management مدیریت کیفیت 
Blueprint مستند فنی 
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Information Architecture ی اطالعاتمعمار 
Security Architecture معماری امنیتی 
Application Architecture          ،معماری برنامه های کاربردی، معماری کاربردی

 معماری سیستمی
Data Architecture معماری داده 
Infrastructure Architecture معماری زیرساخت 
Enterprise Architecture معماری سازمانی 
Service Oriented Architecture(SOA) گرا معماری سرویس 
Technology Architecture معماری فناوری 
Business Architecture معماری مامویتی 
Component Oriented Architecture معماری مولفه گرا 
Target Architecture,Solution Architecture معماری وضع مطلوب 
Current Architecture, As-Is Architecture عماری وضع موجودم 
Measure Of Effectiveness(MOE) معیار سنجش اثربخشی 
Measure Of Performance(MOP) معیار سنجش کارایی 
Location مکان 
Entity موجودیت 
Process Engineering مهندسی فرایند 
Road Map نقشه راه 
Entity Relationship Diagram(ERD) جودیتنمودار ارتباط مو 
Sequence Diagram(UML) نمودار ترتیبی 
Data Flow Diagram(DFD) نمودار جریان داده 
State Diagram نمودار حالت 
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Activity Diagram(UML) نمودار فعالیت 
Physical Network Diagram نمودار فیزیکی شبکه 
System Context Diagram نمودار متن سیستم 
Conceptual Network Diagram نمودار مفهومی شبکه 
Target هدف کالن 
Objective هدف میانی 
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  فهرست سرنام ها!
  
BPM Business Process Modeling 
C4ISR Command, Control, Communications, Computers, Inteligence, Surveillance and 

Reconnaissance 
CITS Combat Information Transport System 
DoDAF Department of Defense Architecture Framework 
DRM Data Reference Model 
FEAF Federal Enterprise Architecture Framework 
MDA Model Driven Architecture(OMG) 
RUP Rational Unified Process 
SRM Service Reference Model 
SSADM Structured Systems Analysis and Design Methodology 
TAFIM Technical Architecture Framework for Information Management 
TEAF Treasury Enterprise Architecture Framework 
TOGAF The Open Group Architecture Framework 
TRM Technology Reference Model 
UML Unified Modeling Language 
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