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 پیشگفتار

 نیتأمی و افزار نرمی ها ستمیسی برای بازمهندسی فرایندها، نوسازی ها یگذار هیسرمافزایش باوجود ا

با وضعیت بحرانی، عدم قطعیت و  ها سازماندیجیتال(، هر روز تعداد بیشتری از ) نینوی ها یفناور

و  ها هینظرمیالدی، دیگر  69. واقعیت این است که در قرن شوند یممواجه  وکار کسبناپایداری 

 وکارها کسب وستهیپ هم بهی سنتی مدیریت و مهندسی، جوابگوی وضعیت متالطم، پیچیده و ها روش

رویکردهای چابک،  بر هیتکبا  محور ستمیسبه تفکر  فردمحورنیست؛ لذا بدون تغییر پارادایم از تفکر 

 تاًینهارسایش و ی، فناکارآمد درخطری ا سابقهبا هر موقعیت و  ها سازمان، ریپذ قیتطبو  گرا سیسرو

 فروپاشی قرار خواهند گرفت.

آن  دهنده لیتشکساده عبارت است از بازنمایی ساختار و رفتار یک سیستم و اجزاء  به زبانمعماری 

( با هدف اطمینان از انجام اقدامات درست به ها )مدل فاتیتوصی منسجم و جامع از ا مجموعه لهیوس به

بنگاه، موسسه( با ساختار و قلمرو شرکت )یک  تواند یمماری شیوه درست با حداقل ریسک. اُبژه مع

فناورانه در  -اجتماعی-معین باشد یا سیستم اطالعاتی فراسازمانی و یا حتی اکوسیستمی اقتصادی

 محیطی نوسانی و سرشار از عدم قطعیت.

خوب  لزوماً ها یمعمار، اما همه هستاگرچه هر سیستمی نوعی از معماری را در ذات خود دارا 

هدفمند( و منسجم )سازگار و یکپارچه( نیستند؛ معماری یک سیستم مستقل شده ) یزیر برنامهموجه(، )

. تبعیت از نظام دهد یماز نحوه طراحی، مستندسازی و توصیف آن وجود دارد و به حیات خود ادامه 

ی است: مند روشی و نگر کلی، نگر جامعی، محور برنامهمعماری سازمانی به معنای پذیرش اصول 

 نگر کلی و اجرا تأکید دارد؛ نگاه ساز ادهیپی و طراحی )معماری( بر زیر برنامهی بر تقدم محور برنامه

معماری نیازمند تفکر سیستمی متناسب با مقتضیات عصر انفجار اطالعات و پیچیدگی است؛ 

ی راهکار بهینه است؛ سازمان و طراح -به ابعاد سیستم جانبه همهی مستلزم نگاه یکپارچه و نگر جامع

ی معماری ها بهروش، استانداردها و ها چارچوبکارگیری سیستماتیک  ی معماری با بهمند روش تاًینها

 .کند یممعنا پیدا 

، اما گستره گفتمان و کاربرد آن دیآ یمواضح  نظراگرچه مفهوم و ضرورت نظام معماری سازمانی به 

ی متعدد، تعاریف مختلف و تفاسیر ها چارچوبتنوع، ی مها سبکی متفاوت، مکاتب فکردربردارنده 



 

پیکره  عنوان بهی است که همین موضوع سبب عدم تدوین یک مرجع جامع و مورد اجماع ا دهیچیپ

ی کاملی از مفاهیم، اصطالحات و ا مجموعه به معنای« پیکره دانش»دانش این رشته شده است. 

نستن آن برای متخصصان مربوطه ضروری قلمداد در یک حرفه یا حوزه موضوعی است که دا ها کیتکن

، ها گزارش. نگارنده با بررسی مجموعه منابع مهم معماری سازمانی اعم از مقاالت، کتب، شود یم

منتشر شده،  6363تا ابتدای سال  9183و سایر منابع سودمند که از اواسط دهه  ها چارچوباستانداردها، 

پیکره  سینو شیپی این حوزه در قالب ها روشو  ها کیکنتدهی مجموعه مفاهیم،  ی در سازمانسع

دانش معماری سازمانی نموده است. البته این کتاب چنانچه در عنوان آن نیز تأکید شده است، مقدمه و 

 تکاملی نسخه جامع پیکره دانش معماری سازمانی. -سرآغازی است برای توسعه تدریجی

ی و توانمندسازی آموز مهارتمهمی برای  ازین شیپ، تبیین و تدوین پیکره دانش معماری سازمانی

باید انجام  ستهیشاترین کارهایی که یک معمار  یکی از مهم نظران صاحبمعماران سازمان است و برخی 

؛ چنانچه اند دانستهی مداوم آن روزرسان بهی( در پیکره دانش معماری و دست رهی)چ یاستاددهد را کسب 

ی پیکره ها نمونهنیز  -نظیر مدیریت پروژه، مدیریت داده و تحلیل فرایند –ی مشابه ها رشتهدر سایر 

 .رندیگ یمی مورد استفاده قرار ا حرفه صورت بهدانش بدین منظور تدوین شده است و 

این کتاب عالوه بر معماران باتجربه سازمان و سیستم، برای مخاطبان دانشگاهی و پژوهشگران نیز 

ر گیرد. در حال حاضر گرایش کارشناسی ارشد معماری سازمانی در تعدادی مورد استفاده قرا تواند یم

؛ شود یمتخصصی به این مباحث پرداخته  صورت بهی شده است و انداز راهی دولتی و آزاد ها دانشگاهاز 

ی مدیریت و فناوری اطالعات )کامپیوتر(، ها رشتهنظر به جایگاه بنیادین مباحث معماری برای اغلب 

نظام آموزش عالی کشور این است که حداقل یک درس  رانیگ میتصمو  زانیر برنامهگارنده به پیشنهاد ن

ی مرتبط با مدیریت و فناوری اطالعات در سطح تحصیالت تکمیلی تعریف ها رشتهاختیاری در تمامی 

 شود؛ بدین منظور نیازی نیست همه مباحث این کتاب یا سایر مراجع تدریس شود، کافی است ارائهو 

فناوری در قالب درس اختیاری به دانشجویان  -گلچینی مختصر و مفید از این نظام مهم مدیریتی

تمرکز بیشتری بر معماری  تواند یمی مدیریتی محتوای درس ها رشتهآموزش داده شود. برای 

 ی فناوری اطالعات بر معماری سیستم، داده و فناوری.ها رشتهداشته باشد و برای  وکار کسب

است تا  شده یسعمطالب  فیتألاین کتاب دربردارنده هفت فصل است و در گردآوری و  محتوای

، پرهیز شود و به اصل مطلب پرداخته شود، لیوتفص طولجای ممکن از توضیحات بدیهی و پر 

. اگرچه هدف کتاب، لفظ به لفظهمچنین در ترجمه منابع سعی بر وفاداری به معنا بوده و نه ترجمه 



 

بوده  ذیل مفهوم پیکره دانش معماری سازمانی نظران صاحبمتنوع و متکثر  نقطه نظراتماندهی گردآوری و سا

نیاز،  بنا برشده است و  ارائهو تعاریف پیشنهادی نگارنده  نقطه نظراتیی نیز ها فصلدر  حال نیباااست، 

 است.و مکاتب فکری معماری، بیان شده  ها روش، ها چارچوبتحلیل و ارزیابی نگارنده از 

 ذیل تنظیم و تفکیک شده است: صورت بهسرفصل مطالب کتاب 

  فصل اول به بررسی ادبیات موضوعی معماری سازمانی اختصاص دارد و سعی شده است

کفایت در اختیار خوانندگان  قدر بهمبانی، تعاریف، تاریخچه و مفاهیم مهم معماری سازمانی 

زمانی با ذکر نمونه تجارب واقعی و مستند به قرار گیرد. بررسی کاربردها و مزایا معماری سا

 ی این فصل است.ها بخشمنابع قابل استناد، از دیگر 

 شود. بدین منظور در فصل دوم، ساختار و محتوای پیکره دانش معماری سازمانی تشریح می

مدلی مفهومی  ارائهابتدا تبیین نگارنده از تعریف و کاربرد معماری سازمانی معرفی و سپس با 

ی ها سرفصلو  ها شاخههرکدام از  بیبه ترتی پیکره دانش معماری سازمانی، ها شاخهز ا

 گیرد.پیکره دانش مورد بررسی قرار می

  و بدین منظور  اندازد یمشغل( معماری حرفه )فصل سوم نگاهی به نقش معمار و ماهیت

گی معماران سیستم، مدلی برای تبیین شایست-ی مهم معماران سازمانها یژگیوضمن تبیین 

. همچنین درباره جایگاه تشکیالت معماری و مسیر شغلی معماران مباحث دینما یم ارائه

. معرفی پیشکسوتان معماری سازمانی و تبیین رابطه تفکر سیستمی با شود یم ارائهمتنوعی 

 معماری از دیگر مطالب این فصل است.

 ریت معماری سازمانی اعم از فصل چهارم به بررسی مباحث متنوع مرتبط با راهبری و مدی

فرایندهای معماری، ارزیابی و ارزشیابی معماری، ابزارهای مدیریت معماری سازمانی و 

بیشتر است، تبیین  تأملی و ساز شفاف. همچنین مباحثی که نیازمند پردازد یمترویج معماری 

 .شود یم ارائهی وضعیت و جایگاه آینده معماری سازمانی نیب شیپو در انتها 

 ی مرجع ها مدلو  ها یشناس روش، ها چارچوبترین  فصل پنجم به بررسی چند نمونه از مهم

تاریخچه، مبانی،  ازی ا خالصه. بدین منظور در مورد هرکدام، پردازد یممعماری سازمانی 

 .شود یمبررسی ی آن روزرسان بهوضعیت پشتیبانی و  تاًینهاو  ضعف و  قوتکاربردها، نقاط 

  شود یمویژه به چارچوب ملی معماری سازمانی ایران پرداخته  صورت بهدر فصل ششم .

هدف نخست نگارنده معرفی کامل و تفصیلی یک نمونه چارچوب به خوانندگان بوده است 



 

دقیق آشنا شوند، همچنین نظر به اینکه  صورت بهتا با همه عناصر و اجزاء یک چارچوب 

اله خبرگان داخلی است، آشنایی کافی چارچوب ملی ماحصل توانمندی و تجارب چندین س

 با این چارچوب برای مخاطبان کتاب الزم تشخیص داده شد.

  بدین شود یممعماری سازمانی در ایران  سرگذشتدر فصل پایانی کتاب نیز مروری بر .

. از شود یمدو دهه اخیر فهرست و دستاوردهای ملی بیان  رگذاریتأثمنظور رویدادهای مهم و 

ی شناس بیآساین فصل، رتبه ایران در میان سایر کشورهای جهان و گزارش مطالب جالب 

ی کاربردی است. ها هیتوصراهکارها و  ارائه به همراهی معماری سازمانی در کشور ها پروژه

فعال در اکوسیستم معماری سازمانی از دیگر  مؤسساتهمچنین معرفی نمونه نهادها و 

 .ی فصل هفتم و پایانی کتاب استها بخش

و خبرگانی که در مدت هفده سال فعالیت  نظران صاحباز همه اساتید،  داند یمنگارنده بر خود الزم 

 خصوصاًشده است صمیمانه تشکر و قدردانی نماید،  مند بهرهها  علمی و کاری، از دانش و تجارب آن

و همه اعضای  -نو پدر علم معماری سازمانی ایرا قدر گراناستاد  –از جناب آقای دکتر فریدون شمس 

 دانشگاه شهید بهشتی. گرا سیسروسابق و جدید آزمایشگاه معماری سازمانی 

 مرتباًپیکره دانش آن نیز  کند یمی جوان و پویا، اقتضا ا رشته عنوان بهازآنجاکه ماهیت معماری سازمانی 

رسال نظرات و با ا شود یمدرخواست  نظران صاحبی شود، از همه خوانندگان و روزرسان بهبازبینی و 

 را فراهم آورند. شده ارائهی خود توسط پست الکترونیک، زمینه اصالح و تکمیل مباحث ها شنهادیپ

 

 سازان ندهیآو  پردازان دهیاتقدیم به همه 
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 فصل اول .0

 مفاهیم و مبانی معماری سازمانی                                    

 تیریمد یاز آن دارد که تنها راهبرد برا تیحکابشر ه شد شناخته ختاری هزارسال هفت“

”.است« یمعمار» رات،ییو تغ یدگیچیپ  

John A. Zachman 

وجود دارد؛  9ی مختلف علوم و هنر، معانی و تفاسیر متنوعی برای واژه معماریها شاخهاگرچه در 

دانش و مهارتی آمیخته  تجربه، تسلط، نگرشی کالن و ادآورگفت معماری همواره ی توان یم وجود نیباا

به هزاران سال پیش  وساختمان راهی مهندسی نظیر ها رشتهبا هنر بوده است. تجربه معماری در برخی از 

که جزو  اند داشته 6و رومیان مشاغل معینی تحت عنوان معمار ها یونان، یها یمصر، ها یرانیا. گردد یبرم

 .(9581 ،صمدی اوانسر) اند آمده یمطبقات اجتماعی باالی جامعه محسوب 

از ، (Lankhorst, 2017) ی پیچیدهها ستمیسعلم و هنر طراحی  عنوان بهاما معماری  5اطالعات در عصر

 ی از مدیرانا مشاورهمعتبر  مؤسساترشد کمی و کیفی چشمگیری برخوردار بوده است. گواه این ادعا، تحقیق 

 کشور جهان است که نتایج آن حاکی از رشد چشمگیر تقاضا برای مهارت 81در ( CIO) یاطالعاتارشد 

طی  دهد یم، همچنین پژوهشی دیگر نشان (Harvey Nash and KPMG, 2017) معماری سازمانی است

این نرخ برای  که الیدرحدرصدی بوده است؛  69سه دهه گذشته میانگین رشد ساالنه مقاالت معماری سازمانی 

 .(Gampfer, Jürgens, Müller, & Buchkremer, 2018) % بوده3کل مقاالت فناوری اطالعات تنها 

پیرامون چیستی،  نقطه نظراتی از ا گستردهطیف  جیتدر بهبا رشد و تکامل معماری سازمانی، 

که بنا بر نتایج بررسی پژوهشگران بیش از  طوری است؛ به چگونگی و دامنه کاربرد آن نیز پدید آمده

. (Saint-Louis, Morency, & Lapalme, 2019) تعریف مختلف از معماری شناسایی شده است 953
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ردهای ی کارببند طبقهفرصتی برای استخراج و  –اگرچه باهم نقاط اشتراک نیز دارند  -تکثر این تعاریف 

. (Rahimi, Gøtze, & Møller, 2017) معماری سازمانی از میان جمع کثیر منابع در دسترس را فراهم نموده است

ی نظری و ها نهیزم شیپاین حوزه که دارای  نظران صاحب نقطه نظراتاز طرف دیگر، بررسی و مقایسه 

از آن  توان یمج الگوها و روندهای معناداری نیز شده است که عملی متفاوتی هستند، منجر به استخرا

 ی نمود.بردار بهرهی وضعیت آینده نیب شیپبرای 

از این  آمده دست بهوجه دیگری از مباحث معماری سازمانی پیرامون میزان موفقیت و نتایج ملموس 

که نتایج حاصل  شود یمز فناوری شکل گرفته است. استدالل منتقدان با این فرض آغا -مدیریتی 9نظام

زمان صرف  -ی معماری سازمانی اغلب منجر به تحقق وضعیت مطلوب نشده است و هزینهها طرحاز 

، در مقابل موافقان معماری (Kotusev, 2018) ی معماری قابل دفاع نبوده استها تیفعالشده برای 

یا نظام  6ی کارهایی از جنس معماری، رویکردها یدگیچیپو  ها چالشه وجود هم که با کنند یماستدالل 

ی واقعی از تجارب ها گزارشاز طرف دیگر  .(Bernard, 2012) جایگزینی در مقیاس مشابه وجود ندارد

س از چندین این واقعیت است که تحقق نتایج مطلوب معماری پ دهنده نشاناجرای معماری سازمانی 

ی قبلی و ها روشی از نقاط قوت و ضعف آموز درس واسطه بهموفق؛  چندان نهسال تالش و تجربه 

ی، میسر شده ا نهیزمهمراه با کسب حمایت مدیریت ارشد و مساعدشدن شرایط  ها نگرشبازنگری در 

 .(Intel, 2019)است 

. محتوای این فصل متمرکز بر ادبیات موضوعی میکن یمکتاب را آغاز ی، فصل اول نیچ مقدمهبا این 

است؛ بدین منظور ابتدا تعریف معماری از  6363تا ابتدای سال  9183معماری سازمانی از اواسط دهه 

؛ در ادامه تاریخ گردد یممفاهیم مهم معماری معرفی  ازآن پس، شود یمبررسی  نظران صاحب نظر نقطه

. در انتها نیز گردد یمررسی و سپس اهداف، ضرورت و کاربردهای معماری تبیین تحلیلی معماری ب

 .شود یمموافقان و منتقدان معماری سازمانی مرور  نقطه نظرات

سایر  نقطه نظراتی بند طبقهبه گرداوری و  صرفاًاست در فصل اول، نگارنده  تأکیدالزم به 

های خود پرهیز نموده است؛ در فصول دیدگاه ارائهپرداخته است و از  نظران صاحبنویسندگان و 

 خواهد بود. تر برجستهی نگارنده ها لیتحلو  نقطه نظراتبعدی 

 

                                                           
1 Discipline 
2 Approach 
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 زیر است: قرار بهسرفصل مطالب این فصل 

 مفهوم معماری 

 تعریف معماری سازمانی 

 مفاهیم کلیدی معماری سازمانی 

 تاریخ تحلیلی معماری سازمانی 

 جوهره معماری سازمانی 

 ستاوردهای معماری سازمانیفواید و د 

 معماری سازمانی: ضرورت یا انتخاب؟ 

 انتقاد از گذشته و نگاه به آینده 

 مفهوم معماری 0-0
افزار، سازمان، ساختمان، نرم) ستمیسکه برای مدیریت پیچیدگی و ابعاد یک  میا دهیشنبسیار 

اری و معنای آن ابهام وجود ی خاص معمها یژگیو( نیاز به معماری است اما در مورد افزار و... سخت

 نوع کدارد، آیا معماری زیرمجموعه علم مهندسی است؟ یا از جنس هنر است؟ آیا مهارت معماری ی

استعداد خدادادی است یا مانند سایر علوم مهندسی با تمرین و تکرار قابل یادگیری است؟ آیا معماری 

تم و...( نیز همان مفهوم و کاربرد معماری ، معماری سیسافزار سختدر علوم جدید )برای مثال معماری 

 ساختمانی را دارد؟ دارقدمتدر علوم 

فوق و تبیین خاستگاه معماری، در ابتدا الزم است نگاهی مختصر به تاریخچه  سؤاالتبرای پاسخ به 

ی داشته باشیم و سپس معانی جدید معماری در حوزه مدیریت ساز ساختمانو مفهوم معماری در علوم 

 وری اطالعات را بررسی کنیم.و فنا

 یساز ساختماندر علوم معماری  0-0-0
ی لغت ازجمله فرهنگ دهخدا عبارت است ها فرهنگدر  «معماری»از  شده ارائهاگرچه تعریف ساده 

 تر قیعمی بسیار ساز ساختمان، اما تاریخچه و مفهوم معماری در علوم «بنایی، آبادانی و آبادسازی»از 

 .شود یمو به زبان عامیانه بنایی( شناخته عمران )ه به مهندسی امروز ازآنچهاست 
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به مفهوم  «رازیگر»و کار  سفتدیوارساز و  به مفهوم «واالدگر»ی ها واژهدر زبان فارسی قدیمی از 

. در زبان شد یمکه مترادف مهندس معمار باشد، استفاده  مهتر و بزرگ بنایان به مفهوم «مهراز»و استاد بنا 

به  "Tekton"و واژه  سیرئمعنای سرپرست و به  "Archie"از دو واژه  "Architect"واژه انگلیسی 

. در زبان عربی معماری از ریشه ها سازنده سیرئیعنی  درمجموعمعنای سازنده تشکیل شده است، 

 . (9516 ،)نقره کار بسیار آبادکننده است به مفهوم «معمار»عمران و آبادانی است و واژه  به مفهوم «عَمَر»

معماری  گفتار(ه کتاب )دَ -کتاب معماری  نیتر یمیپدر معماری در قد 9سویِوویترمارکوس 

. دانست یممعماری را مبتنی بر سه اصل اساسی ایستایی، کارایی و زیبایی  -منتسب به قرن اول میالدی 

ز او است که تمامی آثار معمار باید به علوم و معارف گوناگون آراسته باشد، چون با قوه تمییاز نظر وی، 

 6است داشتهرنسانس  تأثیر عمیقی بر معماران دورهکه یتروویس و .دیآ یدیگر هنرها به محک درم

 .برتری خاصی در میان سایر هنرها دارد رو نیکه ایجاد شده است و ازا داندمیاولین هنر و علمی را عماری م

شوق  ،های انسانی ترین اندیشه اصیل تجسم معماری را - یآلمانمعمار برجسته  - 5والتر گروپیوس

 .داند یم دین اوو  ایمان او ،انسانیت او ،او

از جهان ما شیوه دیدن، تفکر و سؤال پرسیدن را معماری  -معمار معاصر آمریکایی  - 1تام مِین

 .داند یهستی م

ون خانه از نوابغ معماری معاصر و طراح شاهکارهای متعدد معماری همچ - 3فرانک لویی رایت

قادر نباشد  معماراگر و معتقد بود  دانست یممعماری را کاری حکیمانه  - 8و هتل ایمپریال 5آبشار

. جالب است که پس از زلزله مهیبی که در او را یک معمار نامید توان یه سال جلوتر را ببیند، نمحداقل دَ

کشته و مفقود شدند، تلگرافی با  هزار نفر 933داده و نزدیک به  رخدر توکیوی ژاپن  9156سپتامبر  9

شهر در زلزله ویران شد و باید به شما مژده دهیم  ،جناب آقای رایت»این متن به آقای رایت ارسال شد: 

فلسفه . رایت پیرو «!زدگان است پابرجاست و امروز جایگاه زلزله -هتل ایمپریال - که تنها ساختمان شما

                                                           
1 Marcus Vitruvius 

و تناسبات بدن انسان را نشان است شده  ترسیم (دوره رنسانس ییایتالیمخترع اهنرمند و )معمار،  ینچیکه توسط داو "مرد ویتورین" 6

 .است مفاهیم کتاب ویترویوس بوده براساس دهد یم

3 Walter Gropius 

4 Thom Mayne 

5 Frank Lloyd Wright 
6 Fallingwater House 

7 Imperial Hotel 
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تا هماهنگی را بین انسان و طبیعت به حدی رساند که ساختمان و  بودوار  یا طبیعت« 9معماری اُرگانیک»

 .محیط باهم ترکیب شوند

معماری را هنر آفرینش تعریف کرده است، آفرینشی  -هنرمند و متفکر انگلیسی  - 6راسکینجان 

معماری آن است که در ین هفت مشعل معماری اثر راسک نیتر . معروفگذارد یکه زیبایی را به نمایش م

 .داند یم قرار حقیقت، ایثار، قدرت، زیبایی، زندگی، خاطره و اطاعت هفت مشعل بهشامل  را

موضوعی  صرفاًی ساز ساختمانکه معماری در علوم  شود یممشخص  شده گفتهدر بررسی تعاریف 

عمرانی و مهندسی نبوده، بلکه با آفرینش و زیبایی که هردو از صفات خالق هستی است، پیوند خورده 

 ،هنر یشمول معماری به لحاظ ماهیتش دارای دو بعد علمی و هنری است. با توجه به جنبه جهان است.

از دیدگاه سنتی معماری هنر آفرینش ، است یشناس یواجد معنای هست اش یمعماری نیز از بعد هنر

وند آفرینشی زیبا که الزمه وجود حقیقی است. انسان سنتی استعداد آفرینندگی خود را از خدا ،است

عنوان هنر آفرینش و آراستن کالبد زندگی واجد بعد  معماری به ،رو از نگاه سنت نی. از همداند یم

 .(9586 ،)اکرمی است یشناس یهست

 در علوم فناوری اطالعات و مدیریتمعماری  0-0-2

و کالن بر ساختار و  جانبه همهدر علوم فناوری اطالعات، اصطالح معماری یادآور یک طرح و دید 

ی بوده و تهیه و نگهداشت آن مستلزم دارای خواصی چون پیچیدگی و پویای رفتار موجودیتی است که

مفهوم در  ابتدا اینی است. ریپذ تعاملی و ریپذ انعطافی به جامعیت، یکپارچگی، ا ژهیوداشتن توجه 

ه موردتوجه شد ساخته شیکه موضوع استفاده مجدد از قطعات از پ یزمان ،دکرافزار اهمیت پیدا  سخت

طراحی  را یتوان سیستم جدید واقع شد و این سؤال که با چه ترکیب و تلفیقی از عناصر موجود می

گردید. این  مطرح افزار عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه سخت نمود، موضوع معماری نیز به

که که نیاز بود  ییجافناوری اطالعات و ارتباطات نیز وارد شد و هر یها در سایر حوزه جیتدر مبحث به

 موردتوجه قرار گرفت.معماری ، مدنظر قرار گیرند یک موجودیت پیچیدهساختار و رفتار 

 دانند یم، معماری را معادل طراحی سطح باال و مرتبط با تصمیمات مهم و اساسی افزار نرمدر ادبیات حوزه 

. (Clements, Paul et al., 2010) است افزار نرمی کیفی ها یژگیو خصوصاًی رفتاری و ها یازمندین محقق کنندهکه 

ساختار یا ساختارهای آن سیستم معادل  افزار یا سیستم محاسباتی معماری نرمدر تعریفی دیگر، 

                                                           
1 Organic Architecture 

2 John Ruskin 
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)شمس  دهد یها را نشان م از بیرون عناصر و ارتباطات بین آن تیرؤ خصوصیات قابل که شده فیمحاسباتی تعر

داند که می معماری را توصیفی از سیستم -نظر تفکر سیستمی صاحب –غی دا. جمشید قراچه(9513علیئی, 

 .(Gharajedaghi , 2011) کند یمرا تعیین  ها آن نیبکارکردهای حیاتی، عناصر اصلی و روابط 

مفاهیم یا » عبارت است از: ISO/IEC 42010:2011سیستم( طبق استاندارد تعریف رسمی معماری )

یک سیستم در محیط خود که توسط عناصر، روابط و اصول حاکم بر طراحی و بنیادی ی ها یژگیو

 .(ISO/IEC/IEEE, 2011) «تکامل آن، مجسم شده است

 تعاریف معماری سازمانی 0-2

درباره  نقطه نظراتی از ا گستردهرشته معماری سازمانی طی بیش از سه دهه گذشته، طیف با تکامل 

 و همکاران سیلو سنتآمده است، برای نمونه  به وجودمفهوم معماری سازمانی  وکاربرد  ، دامنهتعریف

(Saint-Louis, Morency, & Lapalme, 2019)تعریف برای معماری  953ف بیش از ، از منابع مختل

ی نظری و عملی متفاوت ها نهیزم شیپسازمانی شناسایی کردند، اگرچه این تعاریف که ریشه در 

ی کوچک و بزرگ زیادی بوده است؛ اما الگوهای مشترکی نیز در ها تفاوتداشته، دارای  سندگانشانینو

 ساختار و محتوای این تعاریف شناسایی شد.

؛ برای مثال یک نویسنده تعریف جامع و مانع اند نشده ارائهتعاریف با یک هدف نیز  از طرف دیگر،

ی مهم معماری را در قالب تعریف بیان ها یژگیویکی از  صرفاًنموده ولی نویسنده دیگر  ارائهخود را 

به چیستی معماری و  ماًیمستقتعریف کامل و جامع نیست(، همچنین محتوای بعضی تعاریف )داشته 

. البته تعاریف متعدد اند نمودهو بعضی دیگر ابعاد یا کاربردهای معماری را تبیین  زمان مربوط استسا

تر این است که بگوییم ی اختالف اساسی درباره مفهوم و کاربرد معماری نیست. بیان دقیقبه معنا لزوماً

 وجود دارد نظر اتفاقمعماری سازمانی  9ی اشتراک در تعاریف و واژگان، درباره جوهرهجا به
(Korolovych, 2019). 

تعریف شود و سپس  «معماری»شده تا برای تعریف مستدل معماری سازمانی ابتدا  هیتوص ازآنجاکه

، (Rao , Reedy , & Bellman , 2018) تا با تلفیق این دو به تعریف مستدل معماری سازمانی برسیم« سازمان»

یک بنگاه اقتصادی،  قاًیدقو اینکه آیا منظور از سازمان  میشو یمدر ادامه بر معنا و مفهوم سازمان متمرکز 

مفهوم سازمان فراتر از این موارد است، سپس به تعاریف اصلی  اصالًموسسه یا شرکت است؛ یا 

 .میپرداز یممعماری سازمانی 

                                                           
1 Spirit 



 53 | مفاهیم و مبانی معماری سازمانیفصل اول: 

 معنا و مفهوم سازمان 0-2-0
( با تمامی موسسه)بنگاه، شرکت،  6معادل یک تشکیالت تواند یم 9در ادبیات معماری، سازمان

بخشی از آن تشکیالت که قلمداد شود یا  شیها یفناور، اطالعات و ها تیقابلی، وکار کسبی ها تیفعال

زمانی فدرال آمریکا، اصطالح سازمان . چارچوب معماری سا(The Open Group, 2018) مدنظر است

سازمان معادل یک تشکیالت مشخص  که یوقتتعریف کرده است. نخست  به هم کینزدرا به دو شکل 

که مرز و  شود یم گفتهو تحت رهبری یک مدیریت واحد است، دوم وقتی سازمان به تشکیالتی 

آن نقش دارند. در هر دو حالت مدیریت متمرکز و مشخصی نداشته و چندین عامل در مدیریت منابع 

فریدون شمس علیئی، . (OMB, 2012) ی سازمان استریگ شکلهدف و خروجی مشخصی مبنای 

ی عصبی و حسی درون ها شبکه مثابه بهی اطالعاتی ها ستمیسکه  داند یمرا موجودیتی پیچیده  سازمان

 .(9585 ،یئی)شمس عل ، وارث همان پیچیدگی هستندآن

یک  تر قیدقبیان  بهسیستمی، سازمان معادل یک سیستم بزرگ و پیچیده یا  نظران صاحبدر تعاریف 

که ویژگی مهم آن، اهمیت روابط  (Giachetti , 2010) شود یم  گرفتهدر نظر  5فنی -سیستم اجتماعی

ی گذار به اشتراکه مصداق آن در هماهنگی میان کارکردها، ی آن است کها مؤلفهمتقابل میان اجزاء و 

ی در افزار نرم -یانسان. گاهی نیز سازمان را یک سیستم کند یماطالعات و اختصاص منابع نمود پیدا 

 . (Bloomberg, 2013) شود یمکه هر بخش آن خود یک سیستم محسوب  رندیگ یمنظر 

معماری در  1اُبژه عنوان بهرا  ها ستمیسو  ها تیموجودانواعی از  ISO/IEC/IEEE 42020استاندارد 

، 8وکار کسب، سیستم، زیرسیستم، 5یا موسسه، تشکیالت، راهکار 3، ازجمله یک شرکتردیگ یمنظر 

و حتی سیستمی از  ی کاربردیافزارها نرم، افزارها سختفناوری اطالعات، محصوالت، خدمات، 

 . (ISO/IEC/IEEE, 2019) ها ستمیس

ی درخصوص مفهوم سازمان، در بخش بعد به بررسی نمونه تعاریف معماری نیچ مقدمهبا این 

 .میپرداز یمسازمانی 

                                                           
1 Enterprise 

2 Organization 
3 Socio-Technical System 

4 Objet 

5 Company 
6 Solution 

7 Business 
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 نمونه تعاریف معماری سازمانی 0-2-2
و مکاتب  ه نظراتنقطبه هدف این کتاب برای تبیین پیکره دانش معماری سازمانی و تحلیل  با توجه

فکری متنوع، بجای معرفی یک یا چند تعریف کالسیک، در این بخش نمونه تعاریف متنوع معماری 

. دسته نخست توسط اشخاص حقیقی اند شده ارائهی و بند طبقهسازمانی در دو دسته اصلی 

و  اند شدهین تبی کتابژورنال، کنفرانس( یا مقاله )( در قالب نظران صاحب)پژوهشگران، نویسندگان، 

چارچوب،  در قالب، نهادهای مرجع( ها انجمن، ها شرکت، ها دولتدسته دوم توسط نهادهای رسمی )

با طیف متنوعی از تعاریف  تنها نه. بدین ترتیب خوانندگان اند شده ارائهقانونی  -استاندارد یا اسناد فنی

ست با دوم و نیز توجه به تغییرات ، بلکه با مقایسه تعاریف دسته نخشوند یممعماری سازمانی آشنا 

معماری سازمانی پی خواهند برد.  9تعاریف طی زمان، به درک بهتری از روند تحول و تکامل گفتمان

و الگوهای کاربرد آن در  ها سبکمکاتب فکری معماری سازمانی و  تر قیدقالزم به ذکر است، تحلیل 

 شده است. ارائهفصل دوم 

زمان  بیبه ترتشده از معماری سازمانی توسط اشخاص حقیقی  ارائه، نمونه تعاریف 9-9 جدول در 

 آورده شده است.

 توسط اشخاص حقیقی شده ارائهنمونه تعاریف معماری سازمانی  0-0 جدول 

 مرجع(منبع ) اشخاص حقیقیشده توسط ارائهتعاریف  ردیف

9.  
توصیفات فنی از ساختار و رفتار یک سازمان از  دهنده ارائهمعماری سازمانی 

 کاربردی و فناوری است. افزار نرم، داده، وکار کسبچهار منظر اصلی 
(Spewak & Hill, 1993) 

 

6.  

رتباط با تشریح یک سازمان ها( در ا توصیفی )مدل یها از ارائه یا مجموعه

و در دوره ده مدیریت )کیفیت(، تولید ش یها یازمندیکه بتواند منطبق بر ن چندان

 کند(. ریی)تغ حیات مفیدش قابل نگهداشت باشد
(Zachman J. A., 1997) 

5.  

حی و و رهنمودها برای طرا ها مدلی منسجم از قواعد، ا مجموعهمعماری 

ی ها رساختیزی فرایندها، ساختارهای سازمانی، گردش اطالعات و ساز ادهیپ

 فنی در یک تشکیالت است.

(Wagter, Berg, Luijpers, & 

Steenbergen, 2005). 

1.  
 دستانه شیپدر آمادگی  سازد یمرا قادر  ها سازمانی که ا چندرشتهیک رهیافت 

 یا فناوری باشند. وکار کسبتغییرات ضروری  برابر دربرای واکنش 
(Balabko & Wegmann, 

2006) 

                                                           
1 Discourse 


