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فناوري
 

 
 اطالعات 

 

  : تعاريف و مفاهيم- 1

  . طه انتزاعي بين پديده هاراب:  داده -الف
  . دهيم معنائي كه به داده نسبت مي:  اطالع-ب
مجموعه زنده افزار، نرم افزار و سخت افزار براي : اي  سامانه اطالعاتي رايانه-پ

  . خودكارسازي يك فرآيند كاري
فنون بهم پيوسته انجام كار بر روي اطالعات و تعبير امروزين از :  فناوري اطالعات-ت

ه انفورماتيك بمعني پردازش خودكار اطالعات است واژ
رايانه، كنترل ( كه در فصل مشترك دو حوزه مهندسي 

و يك ) اطالعات و سامانه ها(و دو نظريه ) و خودكاري
  : قرار دارد) ارتباطات(فناوري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . همبندي مؤلفه هاي يك سامانه:  معماري-ث
يك چارچوب يكپارچه براي ارتقاء يا نگهداري فناوري : عات معماري فناوري اطال-ج

هاي اطالعاتي جديد براي نيل  موجود و كسب فناوري

 مهندسي
  کامپيوتر

 نظريه اطالعات

نظريه 
 سيستم

مهندسي 
کنرتل و 
 خودکاري 

 فناوری
  ارتباطات
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قانون (به اهداف راهبردي سازمان و مديريت منابع آن 
  ).كوهن-كلينگر

ها براي استفاده از اطالعات  فرآيند تعريف معماري:  برنامه ريزي معماري سازماني-چ
اي براي  آيندهاي كاري و برنامهجهت پشتيباني فر

  ). استيون اسپيواك(ها  سازي اين معماري پياده
  ) .اي درون و برون سامانه(همبندي مؤلفه هاي سامانه اي :  معماري سامانه ها-ح
  
  :  پيشگفتار- 2

كاهش وجوه راهبردي فناوري اطالعات ناشي از مزيت رقابتي منابع نادر است زيرا در 
اي يا ارتباطات  هاي رايانه در قالب فناوريهاي شبكه(  اطالعات دسترس بودن فناوري

ها، آنرا به حد يك زبان ارتباط بين سازماني ارتقاء داده  براي اكثر سازمان) شبكه اي بين
  . و فرآيند ادغام آن در راهبردهاي سازماني را تسريع نموده است

 رآيندهاي سازماني از سويي ديگر تدوين و اجراي برنامه خودكارسازي مستمر ف

ها و از شروط ادامه بقاي  نياز ايجاد و حفظ سطح تعامل قابل قبول با ساير سازمان پيش
هاي گردش كار حاصل  پيوند و تعامالت بين سازماني از پيوند جريان. سازماني است

بر اين . شده و سامانه هاي اطالعاتي مجري گونه هاي خودكار شده اين فرآيندها هستند
گردد كه خود نيازمند زبان  عامالت بين سازماني منجر به تعامالت ميان سيستمي ميمبنا ت

 1ها هايي نظير تبادل الكترونيكي داده مشتركي براي تعامالت بين سيستمي است كه فناوري
  . از گونه هاي اوليه پياده سازي اين ارتباطات هستند

هاي آن در دسترس ماست  ولفهاز منظر سازماني، معماري سازمان كه در قالب همبندي م
در جهان بيروني در قالب فرآيندهاي گردش كار در ارتباط با كاربران واقع مي شود اما 

                                             ً               كه تصويري عملياتي از واقعيات سازماني است عمال  در قالب گردش 2اين گردش كار
صحت، دقت و سرعت انجام كار در سازمان در انطباق . آيد  به اجرا در مي3اطالعات

 در انطباق كامل 4ش كار با گردش اطالعات متجلي مي شود و بهترين كارائي سازمانيگرد

                                                 
١ -EDI: Electronic Data Interchange 
٢ -WF: Work Flow  
٣ -IF: Information Flow  
٤ -OP: Organization Performance  
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شود و برنامه مستمر خودكارسازي  گردش كار و گردش اطالعات در سازمان محقق مي
  . اداري با هدف تحقق اين انطباق طراحي مي گردد

ي سازماني توان به لزوم دسترسي و به هنگامي معمار با استناد به مقدمات فوق مي
اي   اي كافي، واجد توصيفات مورد نياز سازماني دست يافت و با تشريح اليه بعنوان نقشه

هاي كاربردي پردازش كننده  هاي در دسترس سازماني، سامانه از وضعيت فناوري، داده
داده هاي درون وبرون سازماني، اطالعات فرآيند شده توسط سامانه ها به اليه كاري 

  . ه اين اطالعات را در خدمت فرآيندهاي كاري مي گيردسازمان رسيد ك
 مي بايست  توصيفات كافي 5 و كاري4، اطالعاتي3، سامانه اي2، داده اي1هاي فناوري نقشه

از شرايط فعلي سازمان در هر لحظه به دست دهند كه واحد مجري معماري سازماني با 
داشته و در قالب يك فرهنگ به هنگامي مستمر آن اين تصوير سازماني را به روز نگه

اي و پيوند درون و برون   بزرگ از آن بعنوان زبان مشترك برپائي سامانه6اي داده
 با استفاده از برنامه 7اين فرهنگ در برنامه ريزي معماري سازماني. سازماني بهره گيرد

 درگونه توصيف وضعيت مطلوب بازمهندسي 8راهبردي فناوري اطالعات سازمان
گذار براي رسيدن از وضعيت موجود به مطلوب طراحي و از اين  سپس برنامهشود و  مي

  . هاي اطالعاتي سازمان فراهم مي گردد طريق چارچوبي پيوندپذير براي برپائي سامانه
اي واقع بينانه و كاربردي از طريق الگوي معماري  روش معماري سازماني به گونه

 ترتيب واقعيت سازماني مستند و در قالب  قابل پياده سازي است و به  اين9اطالعات 
هاي  نسخ الكترونيكي نگهداري و به هنگام مي گردد تا بعنوان ابزاري كه در توليد سامانه

را تسهيل ) اي سامانه(به جهان نرم افزاري ) سازماني( اطالعاتي، نگاشت از جهان واقعي 
  . شودو كيفيت قابل قبول آنرا تضمين مي كند، مورد استفاده واقع 

 1 و مدلسازي آنها10كاربرد هاي معماري سازمان بويژه در باز مهندسي فرآيندهاي كاري
.  در سازمانها هستند3 و تغيير2از مهمترين ابزارهاي الگوهاي نوين مديريت كارآيي

                                                 
١ -TM: Technology Map  
٢ -DM: Data Map  
٣ - ISM: Information System Map 
٤ - IM: Information Map 
٥ - BM: Business Map 
٦ - Data Dictionary 
٧ - EAP: Enterprise Architecture Planning 
٨ - IT Plane 
٩ - IA: Information Architecture  
١٠ - BPR: Business Process Reengineering 
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امروزه عدم تدوين معماري سازمان به منزله در دسترس نبودن رويه هاي . هستند
عدم دسترسي به سازمان رسمي فهم .  است4رسميرسمي انجام كار و در نتيجه سازمان 

 را نيز براي مديران ناممكن يا دشوار مي سازد 5سازمان رسمي و غيررسمي تعامالت بين
و در پي آن اصالحات سازماني درحد تغييرات صوري و جابجائي هاي سليقه اي و 

  . مصرف تزييني يا غير كاراي فناوري نازل مي شود
اري سازماني در قالب روش معماري اطالعات مي تواند مقدمه و پياده سازي برنامه معم

. ابزاري براي دستيابي به سطوح باالتر از كارآيي سازماني در اين سازمان تلقي شود
سازماني كه بعلت حجم و ارزش اجتماعي و اقتصادي فعاليت هايش، بهبود سازماني در 

  . ماعي چشمگير شودآن مي تواند منجر به صرفه هاي اقتصادي و اثرات اجت
 آغازين خودكارسازي مستمر اداري است كه با انتخاب 6معماري اطالعات سازماني بيانيه

منظر تمركز بر فعاليت تخصصي مي تواند با ارتقاء كيفي انجام كار تخصصي سازمان 
هايي  سازمان   اجراي برنامه معماري سازماني براي. توجه اجتماعي به بار آورد اثرات قابل

 در جهان پرتغيير امروز، بقاي براثر نياز اجتماعي را برحضور بدون علت وجودي يا كه
ثمربخشي عيني، ترجيح مي دهند گام نخستين است كه انجام آن ممكن و استمرار آن 
بدون اراده مديريت و تحقق پويايي سازماني با تكيه بركارآفريني و ساماندهي 

   . ناممكن است7ساختارهاي مديريت معرفتي
 

  :  مقدمه- 3
هاي  افزاري در تحليل و طراحي سامانه هاي نگاشت جهان واقعي به جهان نرم دشواري

هاي  هايي بوده است كه با هدف توليد سامانه اطالعاتي عامل اصلي ابداع انواع فراروش
هاي اطالعاتي سازماني  فرآيند  يكپارچه سازي سامانه. اطالعاتي كارآ ترويج مي شوند

ان يك نياز در جهان واقعي با دشواري پيوند فرآيندهاي عملياتي، كاري نيز به عنو
هاي سنتي تا مدرن كه از   است و در جهان نرم افزاري طيفي ازراه حل سازمان مواجه

پرونده هاي اطالعات مديريت آغاز و به خدمات اطالعات مديريت ختم مي شوند در پي 
                                                                                                                                            
١ -  BPM: Business Process Modeling 
٢ - Performance Management  
٣ - Change Management  
٤ - Formal Organization  
٥ - Informal Organization 
٦ - Manifest   
٧ -KM: Knowledge Management  
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 در سطح سامانه اي هنوز راه حل رسد حل اين دشواري هستند، اگرچه به نظر مي
جامعي براي اين يكپارچگي وجود ندارد و اين دشواري حتي در روش هاي نوين 

  .نيز به چشم مي خورد ]25[  2 و مديريت الكترونيكي1مديريت ابرمتني
فراروش معماري اطالعات با حدود دو دهه عمر در محيط هاي كاربردي با پذيرش اصل 

ت از كاربردها و عنايت به ارزش معنائي اطالعات در سازمان، مهم لزوم جدائي اطالعا
اطالعات را مولفه اي شالوده اي در تشريح مشخصات سازماني مي داند و با تحليل 
اقالم اطالعاتي كه سازمان را نمايندگي مي كنند، برمبناي يك فرهنگ داده اي مجموعه اي 

اهم مي سازد، كه مبين و تصويرگر كم تغيير تر از سامانه هاي اطالعاتي موردنياز فر
تغيير نيازهاي سازماني و به تبع آن تغيير سامانه هاي . سيماي اطالعاتي سازمان هستند

اطالعاتي كه معموال براساس بهبود يا بازمهندسي فرآيندهاي كاري روي مي دهد، از 
العاتي و از اينرو تغيير در سامانه هاي اط. پردازش تركيبات اطالعاتي ناشي مي گردند

فرآيندهاي كاري بيشتر از تغيير در اقالم اطالعاتي سازمان هستند و اين پايائي بيشتر 
  .اطالعات، منشا اعتبار بيشتر راهبرد معماري اطالعات مي شود

 با اين استدالل معماري اطالعات مبتني بر معناي اطالعات در سازمان و همبندي 
تغييرات سامانه اي و فرآيندي تا منابع اطالعات گوناگون است، ضمن اينكه تمامي 

در عين حال اين اطالعات كم تغيير، تصوير نسبتا كاملي از . اطالعاتي قابل رديابي هستند
مشخصات سازماني به دست مي دهند كه با اين مشخصات مي توانند به عنوان عامل 

 محسوب يكپارچه ساز سامانه هاي اطالعاتي بدون افزونگي و به عنوان مرجعي پايه
گر خود وقتي در داخل يك  اطالعات مذكور با پيوندها و ابرداده هاي توصيف. شوند

فرهنگ داده اي سامان داده شوند، ويژگي هاي يك تصوير نسبتا جامع از سازمان را 
دارند كه به عنوان يك مرجع و سند مشترك برمبناي آن ها مي توان عالوه بر توليد 

تصال و اعمال بهنگامي ناشي از تغييرات، در هرلحظه سامانه هاي اطالعاتي قابل ا
. تصويري به روز از سازمان به دست داد و فرآيندهاي خودكاري را در آن پي گرفت 

 آنفراروش معماري اطالعات از اين منظر الگوئي قابل اعتناست كه گسترش بكارگيري  
  .نشانه كارآئي و ثمربخشي آنست

                                                 
١- WBM: Web-Based Management 
٢- e-Management  
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   : اطالعات و سازمان- 4
ده ها روابط انتزاعي بين پديده ها را بيان مي كنند، اطالعات معاني هستند كه به اگر دا

  . داده ها نسبت داده مي شوند و مجموعه اي بزرگ تر را مي سازند 
 توصيف مي گردند كه 2اطالعات هستند و با ابرداده ها1 بوم–اين معاني ناشي از زيست 

 ،به كمك اين ابرداده ها . ]1[ دربر دارند هاي محيط و سازمان بكارگيري اطالع را ويژگي
توصيف موردي اطالع كه دربردارنده پاسخ هائي در مورد اين كه اطالع  كي، كجا ، 

توليد، پردازش، (توسط چه كسي ، به چه بهائي و با چه هدفي و به چه شكلي قابل فرآيند 
ردي هر اطالع  است ، بدست مي آيد كه محاسبه ارزش هاي مو)بهنگامي، حذف، دسترسي

شود آن  گردش كار سازماني كه فرآيند هاي كاري از آن زاده مي. را ميسر مي كند 
چنان به گردش اطالعات در سازمان وابسته است كه انطباق اين دو بهترين شكل انجام 

ابزارهائي كه توصيف گر . كار و زمينه الزم براي خودكاري سازماني را فراهم مي سازد
عات در سازمان ها هستند، امكانات بالقوه و پايه براي فراهم سازي گردش كار و اطال

زمينه اين انطباق را دارند و فراروش معماري اطالعات در قالب فرهنگ داده اي كه فراهم 
  .مي آورد ، عمال اين امكان را بدست مي دهد

    سان            تاويالت ناهم  .                                                                    سازمان هاي بزرگ از اين دشواري به گونه اي مضاعف رنج مي برند         
                                                                                                از يك قلم اطالعاتي از درون سامانه هاي اطالعاتي يك واحد آغاز و به سامانه هاي بـين                  
                                                                                                  سازماني و از همه مهمتر به گونه هاي سـازماني يـك سـامانه مـثال سـامانه حـسابداري                    
                                                                                               تسري پيدا مي كنند و به اين ترتيب امر يكپارچه سازي عمليات، چه به شكل دستي و چه                  

                                        با وجود معماري اطالعات به عنوان يك          .                             و يا ناممكن مي سازند                            بطور خودكار را دشوار   
                                                                      توان از بروز اين دشواري جلوگيري نمود و حول اقـالم اطالعـاتي                                       سند مرجع از ابتدا مي    

    هاي                                                                                        مشترك و هم چنين تعريف سامانه هاي يك واحد، سامانه هاي بين واحدي و سامانه              
                                               كه از ايـن منظـر هـم فـراروش معمـاري                                                          مشترك واحدها را قابل پيوند و بكارگيري نمود       

    .                           اطالعات راه حلي كم بديل است
  

                                                 
١ . Ecology 
٢ .Meta-Data 
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٨

  : پيشينه معماري اطالعات- 5
 يا به اختصار 2  كه به عنوان معماري سازماني فناوري اطالعات1 معماري اطالعات
بهره 4  نيز شناخته مي شود از الگوي برنامه ريزي معماري سازي3معماري سازماني

 سازمان يك راه حل تلقي 5  برنامه ريزي راهبري فناوري اطالعاتگيرد و در چارچوب مي
  .]23 [مي گردد

معماري اطالعات بيش از آنكه يك فراورش ايجاد سامانه هاي اطالعاتي باشد، رهيافتي 
براي فراهم آوردن يك چارچوب سازماني براي هماهنگ كردن و همسوسازي كليه 

اين رهيافت از نظر . ون يك سازمان استفعاليت ها و عناصر فناوري اطالعات در در
بندي آنها  هاست و در طبقه ترين ها از تازه تاريخي پيشينه طوالني ندارد و در بين فراروش

  . از گونه سازمان نگر وداده گرا تلقي مي شود
هاي  هاي بزرگ و افزايش سقف هزينه با گسترش بكارگيري فناوري اطالعات در سازمان

فزون تغييرات در مواجهه با لزوم افزايش تعامالت درون و برون مصروفه و شتاب روزا
هاي پژوهشي  اي مي گرديد، پروژه سازماني كه منجر به تعامالت درون و برون سامانه

  . براي رفع اين بحران شكل گرفت
 از پيشگامان اين 7 (DOE)و وزارت انرژي اين كشور  6(DOD)وزارت دفاع امريكا 

 را با TAFIM 8 وزارت دفاع امريكا پروژه پژوهشي  1992ال در س. ها بودند پژوهش
هدف تهيه يك طرح جامع براي چارچوب بخشيدن و هماهنگي كليه منابع اطالعاتي درون 

اي واحدهاي تابعه را   اين وزارتخانه با انتشار بيانيه1994در سال . وزارتخانه آغاز نمود
  قانوني به نام قانون 1996در سال . ملزم به اجراي نتايج اين پروژه نمود

 در كنگره امريكا تصويب گرديد كه براساس آن و بر پايه نتايج 9» كوهن-كلينگر«
TAFIM هاي فدرال امريكا ملزم به تهيه معماري فناوري  ها و سازمان ، همه وزارتخانه

اطالعات سازمان خود شدند و مسئوليت تدوين، اصالح و اجراي معماري فناوري 
 (CIO)پارچه در هر سازمان مطابق اين قانون بر عهده مدير ارشد اطالعاتي اطالعات يك

  . آن سازمان قرار گرفت 10

                                                 
١- Information Architecture (IA)   
٢ - Information Technology Enterprise Architecture 
٣- Enterprise Architecture 
٤ - Enterprise Architecture Planning (EAP) 
٥ - Strategic Information Technology Planning (SITP) 
٦ - Department Of Defence (DOD) 
٧ - Department Of Energy (DOE) 
٨ - TAFIM: Technical Architecture For Information Management 
٩ - Clinger -Cohen Act 
١٠ - Chief Information Officer (CIO) 
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٩

يك چارچوب « .در قانون فوق معماري فناوري اطالعات اين گونه تعريف شده است
يكپارچه براي ارتقاء يا نگهداري فناوري موجود و كسب فناوري اطالعاتي جديد براي  

  . »ردي سازمان و مديريت منابع آننيل به اهداف راهب
ريزي  هاي كه بودجه خود را از سازمان مديريت و برنامه پس از اين تاريخ  همه سازمان

. هايي را در زمينه معماري اطالعات آغاز نمودند پروژه. كردند دريافت مي1 (OMB)امريكا
ي چارچوب  امريكا سندي را منتشر ساخت كه حاو2سپس شوراي مديران ارشد اطالعاتي

معماري سازماني دولت فدرال امريكا بود كه در واقع سند معماري اطالعات دولت فدرال 
  .                             ً                          امريكا محسوب مي شد و مستمرا  در حال بازنگري و اصالح است

گردد و منافع  هاي بزرگ مشتري مدار و خدمت محور پيشنهاد مي اين الگو براي سازمان
  : زير بر آن مترتب است

  . جزيان اطالعات در سازمانتسهيل ) الف
  .افزايش قابليت تعامل اطالعات با ساير سازمانها) ب
   .حصول اطمينان از استفاده از فناوري اطالعات براي تحقق اهداف راهبردي سازمان) پ
   .حصول اطمينان از به روز بودن زيرساخت ها و همگامي با فناوري)ت
  .ر سازمانكاهش هزينه بهسازي، پشتيباني و نگهداري د)ث

.  است3»جان زاكمن«ادبيات و الگوهاي فناوري معماري اطالعات متأثر از ديدگاههاي 
چارچوب « هاست و كتاب معروف او بنام 4 زكمن از پژوهندگان بنام مهندسي سامانه

 ، پايه بسياري از مدلهاي بعدي معماري اطالعات ]22 [  5» معماري سامانه هاي اطالعاتي
  6 (BSP)از طراحان اصلي فراروش برنامه ريزي سامانه هاي تجاري زكمن . قرار گرفت

 تكميل و 7    ً                                 بعدا  ديدگاههاي زكمن را استيون اسپيواك. ام بود. بي. در اي1970در سالهاي 
  .   را تأليف نمود]21 [  8»برنامه ريز معماري سازماني«براساس آن كتاب كليدي 

             ً         است كه عموما  سه اليه 9» عماري سازمانيمدل م«الگوي پايه اي معماري اطالعات الگوي 
شامل فناوري، سامانه ها و مدلهاي كاري بوده است كه موسسه ملي استانداردها و 

آن را براي معماري اطالعات در قالب يك مدل پنج اليه به شكل 10  (NIST)فناوري امريكا 
  : زير پيشنهاد نموده است

  
                                                 
١ - OMB: Organization Of Management and Budgeting 
٢ - CIO Council 
٣ - John Zackman 
٤ - System Engineering  
٥ - Framework Of Information Systems Architecture 
٦ - BSP: Business Systems Planning 
٧ - Steven H.Spewak 
٨ - Enterprise Architecture Planning 
٩ - Enterprise Architecture Mode 
١٠ - NIST: National Institute of Standards and Technology 
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 اليه پاييني در خدمات اليه بااليي است و درك عملياتي آن با اين فرآيند در اين هرم هر
پايه اي قابل تصور است كه بسترهاي فناورانه سازمان داده ها را از محيط هاي تماس 

 سپرده و اطالعات حاصل از آنها يهاي اطالعات اخذ و آن را به سامانه) دروني و بيروني(
هاي  حاصل اجراي پروژه معماري اطالعات نقشه. گيرندرا در خدمت فرآيندهاي كاري مي 

اي، اطالعاتي و كاري  اي، سامانه هاي فناوري، داده  است كه در قالب نقشه1سازماني
سيماي كمينه و فناورانه اي از سازمان بدست مي دهند كه با بهنگام نمودن آن و ثبت 

طالعاتي از سازمان در اختيار اي، اطالعاتي و سازماني مي توان يك مدل ا تغييرات سامانه
هاي اطالعاتي يكپارچه شونده و  و از آن براي تدوين برنامه توليد سامانه داشت
ريزي براي انطباق گردش كاري بر گردش اطالعاتي سازمان نيز مي توان بهره  برنامه
در سازمان 2ها براي اصالح فرآيندهاي كاري و تحقق مديريت بازده  از اين نقشه. گرفت

اما حاصل مطالعه معماري اطالعات از مجموعه اين نقشه ها و نيازها و . ره گرفتبه
امكانات بالقوه و بالفعل توليد و مصرف اطالعات و منابع آن، چيزي نيست بجز يك 

  . در سازمان3   (IRC)فرهنگ مدون منابع اطالعاتي 

                                                 
١ - Organization Maps 
٢ - PM: Performance Management 
٣ - IRC: Information Resource Catalog 

سخت (اليه معماري فناوري 
)افزار، نرم افزار، ارتباطات  

ده هااليه معماري دا

اليه معماري سامانه هاي 
 اطالعاتي 

اليه معماري اطالعات

اليه معماري کاري
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نگر است و به                                          ً                  الزم به يادآوري است كه معماري اطالعات اساسا  يك فراروش سازمان 
شعار اصلي معماري اطالعات  .استفاده از اطالعات در سازمان نگرشي راهبردي دارد

 كه نشان مي دهد 1».مسائل سازماني، راه حل هاي سازماني مي طلبد«: قابل توجه است
                    ً                                                      معماري اطالعاتي اساسا  روشي سازمان نگر و داده گرا است و محصوالت مهم آن اسناد 

از اين منظر نتايج زير در رابطه با معماري . اي نه اسناد سامانهسازماني هستند و 
  : اطالعات به دست مي آيد

   .تأكيد بر برنامه ريزي راهبردي براساس معماري اطالعات •
  .تأكيد بر لزوم مشاركت و تعهد و اراده مديريتي در اجرا •

  .زمانتأكيد بر لزوم توسعه معماري اطالعات با مشاركت همه منابع انساني سا •

 .تأكيد بر جهت گيري فناوري اطالعات در سازمان به سمت اهداف سازماني •
با مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت كه معماري اطالعات بيش از مديريت فناوري بر 

مديريت «مديريت اطالعات تكيه داد و از  اين نظر مي توان آن را حاصل تكامل فناوري 
 .  شمرد2 (IRM) » منابع اطالعات

 و مناسب سازي الگوها و 3»بومي سازي«ر الگوهاي اجرايي معماري اطالعات بر د
روشهاي كلي در سازمان و هر مورد مطالعاتي، تأكيد مي شود زير فرآورش معماري 
                     ً                                               اطالعات يك فراروش كامال  مشخص و ثابت و اجرايي نيست بلكه در منابع موجود 

 .  و بقيه تجارب موردي استخطوط راهنما و چارچوب هاي اساسي آن موجود است
   

   :معماري اطالعات ، مفاهيم ، اهداف و كاربردها - 6
معماري اطالعات سازمان، قاب يا چارچوبي يكپارچه براي توصيف اطالعات و        

 كه در آن پيوند ]2[ سازماني براي نيل به اهداف راهبردي است -فناوري هاي اطالعاتي
ها، سامانه ها، موجوديت و اطالعات  ، فرآيندها، فعاليتبين اهداف، ماموريت ها، وظايف

  .سازماني نگهداري و به هنگام مي شود 
اجزاي مختلف اين معماري، ساختار يا معماري هاي جزئي هستند كه يك الگوي پنج 

اليه اهداف در قالب معماري كاري، اليه اطالعاتي، اليه : اي به شرح زير را مي سازند  اليه
بخشي از . قالب معماري سامانه هاي اطالعاتي، اليه داده اي و اليه فناوريكاربردي در 

فراهم سازي امكان تحقق برنامه راهبردي مديريت : اهداف اين معماري به شرح زير است
اطالعات سازمان، يكپارچه سازي فرآيندهاي كاري، فراهم سازي امكان پيوند و 

                                                 
١ - Enterprise wide Problems need Enterprise wide Solution 
٢ - IRM: Information Resource Management 
٣ - Customization 
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امكان تسري تغييرات در همه سطوح يكپارچگي سامانه هاي كاربردي، فراهم سازي 
  . سازماني به شكل يكسان و جلوگيري از افزونگي اطالعات

در توصيف كاربردهاي معماري اطالعات عالوه بر كاربردهاي كهن كه متاثر از اهدافي 
است كه در باال اشاره شد، بايد به اوج گيري توجه امروزين به اين معماري در 

 اشاره نمود كه آنرا به پيشنيازي ضروري 1 ويژه خدمات ابرمتنيكاربردهاي نوين ابرمتني به
هاي جريان  ، زبان2براي استفاده از فناوري هايي نظير زبان هاي توصيف خدمات ابرمتني

   .]3[ تبديل كرده است4 و تشريح، كشف و يكپارچگي عمومي خدمات3خدمات
 

  : سير تكامل راهبردهاي معماري اطالعات- 7
 و جامعيت و توفيق 5طالعات در سازمان ها به عنوان يك منبع راهبرديارتقاء جايگاه ا

بكارگيري اين راهبرد به اضافه گستردگي دامنه پژوهش در مورد آن و ارائه نسل هاي 
  .گوناگون از آن عامل بقاء و روند رو به رشد بكارگيري آن بوده است

.  ]5[ قابل بررسي استسه نسل از راهبردهاي معماري اطالعات از دهه هفتاد تاكنون
نسل اول اين راهبرد از آغاز دهه هفتاد تا پايان دهه هشتاد استوار باقي ماند و برمبناي 
نگره سامانه كاربردي به عنوان يك كاربرد منفرد براي يك سازمان خاص طراحي 

ساده از اطالعات چارچوب توصيف 6در اين نسل توصيفات دوبعدي. گرديده بود
 مي داد كه با پيچيده شدن وظايف سامانه هاي كاربردي منفرد اين معماري را تشكيل

در . توضيحات ناكافي جلوه مي نمود و از اين رو در دهه نود با نسل دوم جايگزين شد
اين نسل سامانه هاي كاربردي به عنوان مجموعه يكپارچه اي از مولفه هاي درون يك 

اطالعاتي بيشتري توصيف مي شد و سازمان فرض مي گرديد و جداول دوبعدي با اقالم 
گرديد كه اين نسل نيز پس از  درون  آن به مدل هاي تجاري رايج در سازمان اشاره  مي

 به علت پيچيده و متصل شدن كاربردها و تقاضا 1999 تا 1990يك دهه در سال هاي 
  .براي بازبكارگيري مولفه ها با نسل سوم جايگزين گرديد

                                                 
١ .Web Services 
٢. WSDL: Web Service Description Language 
٣ .WSFL: Web Service Flow Language 
٤ .UDDE: Universal Description, Discovery and Integration 
٣. Strategic Resource 
٦ Two Dimensional 
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 رواج يافت كه به اطالعات به عنوان يك منبع سازماني با 90نسل سوم از اواخر دهه 
حمايت ابزار و فنون فناوري اطالعات مي نگريست و در قالب جداول چند بعدي به 
توصيف معماري اطالعات مي پرداخت و چارچوب هاي اطالعات را براي هرسازمان 

  .يم مي كرد مربوطه را ترس1مناسب سازي مي نمود و الگوها و نقشه هاي اطالعاتي
ضرورت هاي شكل گيري نسل سوم راهبردهاي معماري اطالعات، ناشي از گسترش       

، گسترش پيوندهاي 2هاي تجارت الكترونيكي و كاربردهاي پيوندهاي كاري سامانه
 و نگاه سامانه اي فراگير به اطالعات 3اي بين سازماني، استفاده از مديريت دانش سامانه

 5براي تحقق دولت الكترونيكي 4دي و لزوم ارائه خدمات الكترونيكيبه عنوان منبع راهبر
  .بود

نسل سوم اين راهبرد تفاوت محتوائي و شكلي با دو نسل ديگر به لحاظ تعداد نمودارها 
و ابعاد توصيف اطالعاتي دارد و ابزارهايي نيز براي مستندسازي  رايانه اي آن توليد 

زارهاي توليد خودكار نرم افزار به روش مهندسي شده است تا آن جا كه در برخي از اب
  مي نمايد كه  ، اين راهبرد در شكل تكامل يافته خود محصوالتي توليد6نرم افزار

 .قابل تبديل خودكار به كدهاي برنامه اي هستند

   :معماري اطالعات به عنوان فراروش يكپارچگي درون سازمان و پيوند برون سازماني - 8
هاي توليدي   كه به روش7 مهندسي و بازمهندسي كاربردهامباحث نويني نظير

 اشاره دارند با روشنگري در زمينه كاربردهاي عتيقه يا 8هاي كاربردي ابرمتني سامانه
 به عنوان جبر محتوم سازمان هاي خودكار كه در معرض تغييرات مستمر فناوري 9كهن

مانه هاي كاربردي با هدفي سازي سا اطالعات و ابزارهاي آن هستند، بحث كهن يكپارچه
 را مستلزم توليد 11 يا سامانه هاي اطالعات مديريت10نظير توليد خدمات اطالعات مديريت

به  و ]4[است هايي نظير معماري اطالعات قابل توليد  دانند كه با روش فرهنگ هائي مي

                                                 
١. Information Patterns and Maps 
٢ . B٢B Applications 
٣.  Knowledge Management 
٤.  e- services 
٥.  e-government 
٦.  Case 
٧ .Application (RE)Engineering 
٨ .Web-Based Application Development 
٩ .Legacy 
١٠ .MISR: Management Information Services 
١١ . MIS: Management Information Systems 
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  . شود  هم منجر مي1اي تري نظير استفاده از مخازن داده هاي گسترده حل راه
و حتي ساير روش هائي كه مبتني  3  و وظيفه2 هاي يكپارچه سازي مبتني بر دادهروش

بر بازمهندسي فرآيندهاي كاري هستند با فرهنگ داده اي ناشي از معماري اطالعات قابل 
  . اعمال و پياده سازي هستند

 در چارچوب 5و عمودي4سازي  شامل يكپارچگي افقي براي روش هاي جامع يكپارچه
هايي را بكار گرفت كه مدل هاي پژوهشي بسياري  توان روش طالعات نيز ميمعماري ا

اين يكپارچگي را براساس پيوند مدل هاي سامانه اي يا ابرداده ها و يا در سطح فناوري 
   . ]4[اطالعات مصرفي سازمان، مورد بررسي قرارداده اند

  

  :)حل تلفيقي يك راه( 7 بر پايه برنامه راهبردي فناوري اطالعات6معماري اطالعات -9
با گسترش بكارگيري فناوري اطالعات در كشور، امروزه به داليل مختلف سازمان ها به 

اند تا از راه حل هاي اين فناوري براي بهبود شرايط كاري و پاسخگوئي به  تكاپو افتاده
برخي از سازمان ها درصدد تدوين برنامه هاي جامع يا راهبردي . مردم بهره گيرند

 و گروهي ديگر براساس توصيه هاي ضمني كميسيون هاي ]10[وري اطالعات هستندفنا
تخصصي شوراي عالي اطالع رساني يا تجارب موجود داخلي و خارجي در حال اجراي 

  . ]11[ سازمان خود هستندمعماري اطالعاتيا تدوين  8مديريت منابع اطالعاتبرنامه هاي 
رون سازماني به تحليل، طراحي و پياده سازي گروه سومي نيز از طريق منابع درون و ب

هاي كاربردي براي خودكارسازي درون سازماني و يا ارائه خدمات بهتر به  سامانه
نگاه گروه سوم هر چند در مواردي . كاربران، مراجعين يا مشتريان خود پرداخته اند

مواردي سنجي نشده و روزمره مي نمايد اما نتايج ملموس و قابل حصول، در  امكان
گروه هاي اول و دوم هر چند فعاليت شان . هاي آن ها را موجه تر جلوه مي دهد فعاليت

اي تر به نظر مي رسد اما تالش هاي آنها بدون استفاده از يك راه حل تلفيقي و تدوين  پايه
نگاهي امروزين به برنامه .  به سامان نخواهد رسيد9و اجراي يك برنامه گذار

                                                 
١ . Data Warehouses 
٢ . Data Oriented Integration 
٣ . Function Oriented Integration 
٤ .Horizontal Integration 
٥ . Vertical Integration 
٦.IA: Information Architecture 
٧.IT-Plan (Information Technology strategic Plan)  
٨.IRM: Information Resource Management 
٩.Migration Plan 
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ني آن را برنامه اي مستمر و نه مرحله اي مي داند كه پس از تدوين  سازما1خودكارسازي
و پياده سازي تا زمان استمرار حيات سامان مي بايست با روندي تكاملي به حيات خود 

اين برنامه كه جزئي از برنامه راهبردي فناوري اطالعات سازمان است از . ادامه دهد
  2بين سامانه هاي كاربردي نو و كهنطريق يك برنامه مستمر گذار به كاهش فاصله 

برنامه راهبردي فناوري اطالعات . مي پردازد و شرايط يكپارچگي آن ها را فراهم مي كند
سازمان كه ترسيم گر شرايط حال و آينده بكارگيري اين فناوري در سازمان است براي 

راروش تحقق، نياز به تصويري از وضعيت موجود و آتي اطالعاتي سازمان دارد كه ف
از سوئي ديگر برنامه معماري اطالعات . معماري اطالعات مي تواند آن را تامين كند

سازمان در ترسيم تصوير وضعيت آتي بر مبناي شرايط فعلي، نياز به دانستن اهداف و 
جهت گيري هائي دارد كه مي تواند از درون برنامه راهبردي فناوري اطالعات سازمان 

حوه تدوين اين الگوي تلفيقي موضوع بحث مفصلي است كه در مراحل و ن. استخراج شود
ابتدا براي درك . اين مختصر با نه تصوير، ابعادي از اين راه حل را توصيف مي كنيم

جايگاه سامانه هاي اطالعاتي در سازمان در پيوند با اجراي عمليات و اهداف سازماني از 
در شكل يك حوزه تعامل فرآيندهاي  . ]12[نمودار پيشنهادي وسالو رپا استفاده مي كنيم

  :كاري ، مديريت گردش كار و سامانه هاي اطالعاتي در سازمان ترسيم شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١.Automation Plan 
٢.New & Legacy 

کاري

کاري

 کاري

 کاري

کاري
کاري

کاري
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  نمودار تعامل فرآيندهاي كاري، مديريت-شكل يك
  گردش كار و سامانه هاي اطالعاتي در سازمان

  
  

يريت گردش كار و سامانه هاي كاربردي اشاره اين مدل به لزوم همگرائي مدل كاري، مد
مي كند كه براي سازماني با فعاليت مشخص كه جهت بهبود فرآيندهاي سازماني خود در 

در اين الگو اشاره مي شود . پي ارتقاي فرآيندهاي خودكارسازي باشد، قابل استفاده است
ه قصد بهبود كه هر برنامه اي، اصالحي تلقي شده و در حد توان جذب سازماني ب

به همين دليل در برنامه گذار و . ها با صرفه اقتصادي، مي تواند بكارگرفته شود روش
 جاري و 1مديريت گردش كارمهندسي و بازمهندسي فرآيندهاي كاري بايد مالحظات 

هاي  در طرح سامانه. اي موجود و آتي، لحاظ گردد هاي اطالعاتي رايانه قابليت هاي سامانه
  :اي اين همگرائي را در شكل دو ترسيم نموده است توصيف سامانهو رپا وسالعملياتي 

                                                 
١.WFM: Work Flow Management 
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   نمودار حوزه هاي تعامل مدل كاري و موجوديتي براي-شكل دو
   تحقق مدل مفهومي سامانه هاي اطالعاتي

  
 با براين اساس تحليل مفهومي فرآيندهاي كاري در گام اول از منظر مهندسي فرآيندها و

هاي مناسب و قابل جذب  نگره اي اصالحي براي ترسيم وضعيت آتي با بازمهندسي
شكل گيري فرآيندهاي خودكارسازي به اين شكل با كمترين . سازماني، پيشنهاد مي شود

مقاومت سازماني صورت خواهد گرفت وتضميني براي اجراي برنامه هاي خودكارسازي 
  . گسترده تر در آينده خواهد بود

اين ترتيب سازمان در روندي تكاملي در مسير برنامه هاي خودكارسازي مستمر قرار به 
مدل مفهومي معماري اطالعات سازمان در ساختاري پنج اليه از طريق .خواهد گرفت

ترسيم نقشه هاي موردي، توصيف گر فرآيندها و اطالعاتي خواهد بود كه سازمان در 
يط درون و بيرون سازمان جذب خواهد كرد و آن قالب داده از طريق ابزار فناوري از مح

 کاري

 کاريکاري

 کاري
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را به سامانه هاي كاربردي رايانه اي سپرده و اطالعات فرآينده شده را در جهت 
  ):شكل سه( فعاليتهاي كاري، تحقق اهداف برنامه اي و سازماني به خدمت خواهد گرفت
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 منودار منطقي و -شکل چهار
 زيستچرخ آن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   مدل مفهومي معماري اطالعات -شكل سه

 
 معماري اطالعات سازماني تا تحقق سامانه هاي كاربردي به ترسيم 1خل زيستچردرتحلي

  :يك مدل منطقي به شكل چهار مي توان پرداخت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
١.Life Cycle 

داده 
ا

 فرآيندهاي
 کاري

اطالعات 

کار
سامان
ا

 اهداف
 کاري

سامانه هاي 
کا
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در اين شكل نشان داده شده است كه معماري اطالعات ابزار تحقق برنامه گذار از طريق 

براي توصيف دقيق مراحل . دي است توليد، پياده سازي و راه اندازي سامانه هاي كاربر
فرآيندي اين فعاليت ها، مي توان مدل فرآيندي تعامل مدل معماري اطالعات و برنامه 

  :معماري سازمان را به شكل پنج  ترسيم نمود
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مدل فرآيندي تعامل مدل معماري اطالعات و برنامه معماري سازمان-شكل پنج
  
  
  

ميان نكته مهم، ترسيم جايگاه راهبردهاي فناوري اطالعات و ساير راهبردهاي در اين 
 شش نشان ميدهد كه برنامه راهبردي فناوري شكل. سازماني و تعامل آن هاست

داده 
ها

سازم
ان

سامانه هاي 
کا
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 به عنوان يك 1ونكاترامن-براساس مدل هندرسون(اطالعات به ويژه در سازمان هاي موجود
در خدمت آن  نامه هاي راهبردي سازمان ور بري در جهت سا)]13[ترازي راهبردي مدل هم

  .ها تدوين مي شود و داور تعيين سطح اين تعامل، مدل كاري سازمان است

                                                 
١.Henderson-Venkatraman 
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   نمودار تعامل برنامه راهبردي اطالعاتي سازمان باساير برنامه هاي راهبردي -شكل شش
  

. ي معماري نيز بايد توجه شوددر اين پيشنهاد به امكانات گذار و روند بلوغ در فرآيندها
  :شكل هفت اين وضعيت را در قالب گزينه هاي مطلوب و نامطلوب ترسيم مي كند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

کار
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   نمودار تحليل امكانات گذار به شرايط بلوغ براي تحقق فرآيندهاي -شكل هفت
  مدون از پيش معماري و طراحي شده در سازمان 

  
  

لفيقي پيشنهادي، شكل هشت كه نمودار ترسيم كننده براي رسيدن به شكل نهائي راه حل ت
شرايط حاصل از بكارگيري الگوهاي متفاوت برنامه ريزي راهبردي فناوري اطالعات 
درسازمان است، نشان مي دهد كه گذر تدريجي به شرايط معماري شده، روندي كمابيش 

تشخيص داده الزم است چنانچه خودكارسازي اداري براي سازمان امري الزم و مستمر 
 :شده باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   نمودار تغييرات ويژگي هاي فرهنگي متصور از بكارگيري الگوهاي-شكل هشت
   متفاوت برنامه ريزي راهبردي فناوري اطالعات در سازمان

  

انع
طاف

انع
طاف
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در نهايت الگوي تركيبي فراروش معماري اطالعات و برنامه فناوري اطالعات سازمان در 
  تي مطلوبآهد كه داور گذار از شرايط فعلي معماري به شرايط شكل نه نشان مي د

مي تواند برنامه راهبردي فناوري اطالعات سازمان باشد كه اين راه حل واقع بينانه، عملي 
  : شرايط تحقق، مي تواند مثمر ثمر باشدنو در صورت فراهم شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  رنامه فناوري اطالعات سازمان الگوي تركيب فراروش معماري اطالعات و ب-شكل نه

  
  

  : برنامه فناوري اطالعات سازمان و دشواري هاي تدوين آن-10
گرچه فناوري اطالعات ” :]14[مي نويسد“افول مزيت فناوري اطالعات”در مقاله“1نيكالس كار”

از فناوري هاي قبلي پيچيده تر و منعطف تر است، اما داراي همه صفات بارز يك فناوري 
درحقيقت، مجموعه ويژگي هاي فناوري اطالعات تبديل سريع آن به يك . استزيرساختي 

  .“محصول نامتمايز را تضمين مي كند

                                                 
١ .Nicholas G.Carr 
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 “پنج بعد راهبردهاي فناوري اطالعات”در مقاله“ترزا استين بچ”و“جيمز وايت” ،“ليندا نايت”

م كاهش خطر بهره گيري راهبردي از فناوري اطالعات مستلز : ]15[تحليل مي كنند كه
 مي تواند مبناي اين 2000درسال “وايت ” مدل پيشنهادي.نگرشي همه جانبه به آن است

 . تحليل باشد كه مي توان اندازه سازماني آن را تا حد ملي تعميم داد

فناوري اطالعات يعني فناوري و اطالعات  شامل تعيين اولويت نگاه به اجزاء اين پنج بعد
است كه پاسخ به سوال چه منبعي راهبردي “1هبردياولين منبع را”بعد اول،گزينش. است
باشد و گزينه اطالعات يا فناوري اولين پاسخ راهبردي در اين رابطه  مي (?What)است
 است،كه چگونگي و جايگاه استفاده از اين منبع 2بعد دوم تعيين راهبرد رقابتي. است

 و گزينه هاي آن (?How)راهبردي بعنوان راهبردي با مزيت رقابتي را مشخص مي كند 
يا 3هدف راهبردي بعد سوم تعيين. اتفاقات هزينه، نوآوري، رشد، تشخص و: عبارتند از 

بعد . مشتريان و رقبا هستند كه گزينه هاي آن فروشندگان،(?Who)مخاطب برنامه است
 است كه داراي دو گزينه حالت تهاجمي ويا تدافعي 4چهارم وضعيت ياحالت راهبردي

درتعميم .  است كه داخلي يا خارجي مي تواند باشد5 تعيين جهت رقابتيبعد پنجم. است
كه پيشنهادي براي تعيين راهبردهاي فناوري اطالعات دراندازه هاي (“نايت”ديدگاه هاي
براي برنامه ريزي هاي راهبردي در اندازه هاي بين سازماني و كشوري ) سازماني است

مود كه كاهش خطر بكارگيري فناوري بايد توجه ن“وايت”به علت اصلي طراحي مدل
فايده و توجه به پيش نيازهاي بكارگيري و تاثيرات جانبي / اطالعات برمبناي تحليل هزينه

  . آن است
دراندازه هاي سازماني، يك هدف راهبردي براي بكارگيري فناوري اطالعات مي تواند 

نامه هاي ميان مدت و بلند افزايش بهره وري باشد، اما در اندازه ملي جايگاه آن را در بر
مدت رشد و توسعه بايد با دقت بيشتري تعيين شود و نبايد تنها با توجه به منافع احتمالي 
گسترش كاربردهاي آن نقشي راهبردي فراتر از قابليت ها و امكانات بالقوه آن در 

بايست به محدوديت هاي آن بعنوان يك  هاي توسعه به آن سپرد و همواره مي برنامه
فناوري كه نقشي ابزاري است توجه داشت و در تحليل اثربخشي آن با ديدگاه هاي خوش 

  .بينانه، محوريتي غير واقعي و غير قابل تحقق قائل نشد

                                                 
١.Primary Strategic Resource 

٢.Competitives Strategy 

٣.Strategic Target 

٤.Strategic Mode 

٥.Competitives IT Orientation 



                                                 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي / وزارت آموزش و پرورش
                    

 

     گشاراه  شرکت 
  ١٣٨٣  خرداد ماه

 
٢٦

يك فناوري پرتغيير نظير فناوري اطالعات به سرعت به جايگاه واقعي خود در 
سطح ملي نزديك هاي پروژه ها و بهبود اشكال كار و افزايش بهره وري در  زنجيره

مشخصات اين فناوري  خواهد شد، درصورتيكه الگوي برنامه ريزي راهبردي متناسب با
بويژه در توسعه درون بخشي آن به درستي انتخاب شود و از ابتدا در نقش ممكن اين 

  .فناوري در رشد و توسعه جامعه غلو نشود
ريزي راهبردي  رنامههاي ب  به همين منظور در ادامه اين بحث نگاهي گذرا به مدل

افكنيم تا ابعادي ديگر از اين مسئله را كه لزوم انتخاب الگوي برنامه ريزي راهبردي  مي
   .متناسب باماهيت اين فناوري است راتدقيق كرده باشيم

       مي نويسد “توصيف اوليه برنامه ريزي راهبردي”در مقاله الكترونيكي“1كارترمك نامارا”
و  “ راهبردي مشخص مي كند در سال هاي آينده چگونه به كجا برويمبرنامه ريزي”: ]16[ 

 . اين مسير را اهداف و ساختار سازماني تعيين مي كنند

هاي سنتي نيز روش هاي  در مورد نحوه برنامه ريزي راهبردي حتي در قالب فراروش
مك ”امتفاوتي وجود دارد كه به هرالگو ويژگي هاي موردي، زماني و سازماني ميدهد ام

تحليل وضعيت : فعاليت اصلي اين فرآيند را در عناوين زير خالصه مي كند “نامارا
  .4 و تدوين برنامه عملياتي3، تعيين جهت راهبردي2راهبردي

برنامه ريزي راهبردي براي سازمان هاي كوچك و بزرگ و سازمان هاي انتفاعي و غير 
ت ها در الگو هاي مورد استفاده انتفاعي داراي تفاوت هائي است كه برخي از اين تفاو

   ً                              مثال  در تحليل وضعيت راهبردي الگوي . درمراحل برنامه ريزي راهبردي لحاظ مي شود
خرد در سازمان هاي كوچك مورد استفاده واقع مي شود و در سازمان هاي بزرگ از 

به عنوان مثال به الگوي . جمله در سطح بخشي وكشوري الگوهاي كالن مصرف دارند
بررسي ( PEST6و الگوي كالن) بررسي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها( SWOT5خرد

  . ]17[مي توان اشاره نمود) شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي، وفني

توجه به منافع مورد انتظار از برنامه ريزي راهبردي، كمك خواهد كرد كه فراروش 
ئي كه اين منافع را محقق مناسب اين برنامه ريزي به درستي انتخاب شود والگوها

آشكارسازي : مهمترين اين منافع عبارتند از. سازند، مناسب تشخيص داده نشوند نمي
                                                 
١.Carter McNamara 

٢.Strategic Analysis  

٣.Strategic Direction 

٤.Action Planning 

٥.SWOT:Strengths/ Weakness/ Opportunities/ Treats 

٦. PEST:Political/ Economic/ Social/ Technological  
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اهداف واقع بينانه سازماني، برقراري پيوندبين اين اهداف و مشخصات سازماني، تدقيق 
عوامل تدوين و اجراي برنامه، فراهم سازي امكان استفاده مناسب از منابع سازماني در 
جهت اهداف، فراهم سازي دسترسي به يك الگوي اندازه پذير براي تشخيص اولويت 
نيازها و اندازه گيري توفيقات و شكست ها و تغييرات الزم، ترسيم راهي روشن از مسير 

  .آتي سازمان به شكل واقع بينانه
 طحهاي برنامه ريزي راهبردي بسيار راهگشا هستند و س اين معيارها در انتخاب فراروش

 تا اهداف جزئي برنامه اي قابل تصور هستند، به حد مطلوب 1اهداف نهايي را كه از منظر
فرآيند برنامه ريزي راهبردي روياپردازي راجع به . و مناسب و قابل قبولي مي رسانند

آينده نيست، بلكه تدوين برنامه عملياتي براي نيل به اهداف مشخص در ميان يا بلند مدت 
ه زماني تحقق، بيش از اينكه به اهداف درتوصيف جنبه آرماني بدهند با است كه اين دور
بايد منجر به تدوين برنامه اي آينده نگر و نه آينده محور ) كه دشوار است (پيش بيني آينده

 .شود

درتدوين جهت راهبردها، مالحظات همسوئي در اولويت قرار دارند و توالي با حداقل 
هاي عملياتي كه برمبناي اهداف اجرائي،  در برنامه. همپوشاني مالحظه بعدي است

گيرد، نظارت، ارزيابي و نزديكي به اهداف  هاي زماني شكل مي ها و محدوده مسئوليت
  .ها هستند  كالن معيارهاي استمرار فعاليت

ريزي راهبردي، معيارهاي استفاده مناسب با  هاي گوناگون برنامه بررسي اجمالي مدل
پنج مدل پايه اي در . زماني و بخشي مورد نظر را به دست ميدهد توجه به مشخصات سا
 و 5مدل سناريوئي، 4مدل ساماندهي،3مدل هدف گرا، 2مدل ابتدايي. اين زمينه موجود است

  .6مدل سازمند
               ً                   هاي كوچك كه قبال  تجربه برنامه ريزي  اين مدل براي سازمان: مدل ابتدائي -1

حين اجرا پس از سال اول تصحيح در . راهبردي نداشته اند توصيه مي شود
 .شود، اين برنامه توسط مديران ارشد تهيه ودرحين اجرامناسب مي گردد مي

گام هاي اين مدل شامل ترسيم ماموريت ها، اهداف، نحوه حصول آن ها ، 
  .هاي عملياتي، نظارت و بهنگامي برنامه هاست  برنامه

                                                 
١ .Vision 

٢ . Basic Model 

٣ . Goal-Based Model 

٤ . Alignment Model  

٥ . Scenario Model  

٦ . Organic Model 
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ل ابتدائي آغاز كرده اند و براي سازمان هائي است كه با مد: مدل هدف گرا  -2
 ، تحليل راهبردي اولويت اهداف، تدوين SWOT تبيين: فرآيندهاي آن عبارتند از 

برخي سازمان ها اين (3 و ارزش ها2، مأموريت1برنامه هاي راهبردي ، طراحي منظر
، تدوين برنامه هاي )سه مورد را بدون امكان سنجي و از ابتدا غلط تدوين مي كنند 

 اجراي برنامه ها و بهنگامي منظرها و مأموريت ها، تدوين مستندات عملياتي،
  .اجراي برنامه ساالنه، تخصيص بودجه اجرائي ساالنه

هدف اين مدل تنظيم ارتباطات بين ماموريت ها و منابع در دسترس : مدل ساماندهي -3
اين مدل مناسب سازمان هاي داراي اشكاالت اجرائي است كه . سازماني است

ردها را با امكانات و نيازها تنظيم مي كنند و اين مدل براي سازمان هائي با راهب
  .تجربه اجرائي و سابقه كهن مناسب است 

برمبناي مدلسازي شرايط موجود شكل مي گيرد و آرمان ها را : مدل سناريوئي -4
درحد اهداف برنامه اي و تغييرات موردنظر ممكن تقليل مي دهد و برقابليت اجراي 

مدلسازي سناريوئي گزينه هايي را مطرح مي كند كه در مجموع .  مي افزايدآن
در اين مدل . قسمت اعظمي از واقعيات را لحاظ مي كنند واز يك گزينه منفرد برترند

                               ّ                                          عوامل تغيير و بهبود با تحليل عل ي روابط آنها شناسايي مي شوند و در هر مورد 
براي . ير در سازمان تدوين مي شودحداقل سه سناريو براي تحليل اثرات هر تغي

گردد و تغييرات محتمل ممكن  هر تغيير مورد نظر ارزش هاي هر سناريو تحليل مي
  .گردند شناسائي و سناريوهاي برگزيده جهت اجرا معين مي

 آغاز   SWOT اين مدل كه معروف به مدل مكانيكي يا خطي است، با تحليل:مدل سازمند -5
اي   ماني و منظر گروه كاري سازمان تحليل و منظر برنامهسپس فرهنگ ساز.گردد مي

شود و  به اجزاء سازمان تقسيم شده و در قالب اهداف دپارتماني و گروهي تحليل مي
هاي جزئي، برنامه كالن راهبردي تنظيم مي شود كه  از جمع آوري و تجميع  برنامه

  . منطقه اي است -ريزي بخشي نمونه آن برنامه
  

هاي گوناگون، انتخاب نقطه آغازين عمليات  سد دشواري عمده مدلر به نظر مي
ريزي راهبردي است كه طي آن اشكال گوناگون اهداف سازماني كه سطح كمينه آن  برنامه

اي يا برنامه عملياتي و سطح بيشينه آن منظر برنامه اي است، مورد تفسير  هدف پروژه
                                                 
١ .Vision 

٢.Mission 

٣.Values 



                                                 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي / وزارت آموزش و پرورش
                    

 

     گشاراه  شرکت 
  ١٣٨٣  خرداد ماه

 
٢٩

موردي  امه عملياتي فاقد دورنگري ومشكل واقعي اين است كه هدف برن. قرار مي گيرد
يافتن پاسخ . دهد  اي نشان مي مي نمايد و منظر برنامه اي، رؤيا پردازانه و مدينه فاضله

 و بررسي تجارب موجود و سير 1اين پرسش نيازمند بحث بيشتري راجع به منظر نگاري
  .تحول برنامه ريزي در اندازه هاي بخشي و ملي است 

داراي ابهامات و ايرادات جدي است و اختالالت برنامه اي كه “2راهبرديفرآيند منظر سازي ”
ايجاد مي نمايد مي تواند منجر به اخذ اين تصميم گردد، كه منظر از رأس هرم برنامه ريزي 
راهبردي به عنوان نقطه آغازين حذف گردد و يا به گونه اي با توجه به اشكاالت احتمالي 

اي مرتبط  به اهداف كالن زنجيره“3           ّ      مدل سازي عل ي پويا” آن باناشي از ترسيم آرمان گرايانه
  . تبديل گردد

ايرادات حضور منظر در رأس برنامه راهبردي بخش اعظمي ناشي از گونه اي از برنامه 
 5است كه منظر بعنوان رأس هرم چنانچه بعنوان ريشه4ريزي از باال به پايين سامانه اي
 حاوي هر ايراد اجرائي ديگري تدوين شود، اين اشكال به نادقيق، نادرست،بلند پروازانه يا

فرزندان آن يعني تمام فرآيند هاي منتج از آن در شاخه ها و برگ ها تسري يافته و برنامه 
  . را در حد اجرا، ناممكن يا اهداف برنامه اي را غيرقابل تحقق مي سازد 

ايرادات تدوين ]: 18[ آمده استنگاشته اند “6مشاورين بين المللي گراو” در متني درسي كه
منظر يا با استفاده از مدل سناريوئي و حذف گام تدوين منظر ميسر است و يا با تدوين 

واقعيت اين است كه مدل منظرسازي راهبردي تكامل مدل . 7مدل منظر سازي راهبردي
است                                                 ّ                          سناريوئي و استخراج منظرها بر اساس تدوين رابطه عل ي بين مولفه هاي برنامه اي 

  .كه تالش براي  بكارگيري آن از دهه هفتاد آغاز شده است و هنوز ادامه دارد
با مقدمات فوق به پاسخ اين پرسش مي پردازيم كه چرا برنامه ريزي راهبردي دربخش 

 نسبت ]19[) مدل برايسون( 8ماموريت -)منظر(فناوري اطالعات برمبناي مدل هاي چشم انداز
 عملكرد براي اين -                            ّ     مبناي مدلسازي زنجيره هاي عل ي هدفبه برنامه ريزي راهبردي بر

  :فناوري پر تغيير در اولويت قرار ندارد 
  

                                                 
١.Vision Specification 

٢.Strategic Visioning Process  

٣.Dynamic Models  

٤.Systematic 

٥.Root  

٦.Grave Consultants International 

٧.Strategic Visioning Model 

٨.Vision & Mission 
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 مأموريت به موضوع برنامه ريزي و زمينه و سازمان برنامه –مدل چشم انداز  -
پذير كم توجه است و سلسله مراتب اهداف و امكان سنجي تحقق منظر را لحاظ 

  .نمايد نمي
 مأموريت از گونه - برنامه ريزي راهبردي، مدل چشم اندازهاي از ديدگاه مدل -

هاي ابتدائي و مناسب يك دوره برنامه اي در آغاز حيات سازمان است كه  مدل
  .ترسيم كننده افق يا اتوپياي سازماني است

فاصله چشم انداز تا مأموريت و تا اهداف پروژه اي قابل اندازه گيري نبوده و امكان  -
  .               ً                             پروژه اي الزاما  به معني تحقق چشم انداز نيست سنجي تحقق اهداف 

يك مدل (  عملكرد نظير مدل كلوپ رم يا سوستاك-      ّ     هاي عل ي هدف مدل زنجيره -
                                                       به دو گونه متفاوت ام ا برمبناي مدلي از وضعيت سازماني به ) بازاريابي معتبر

هاي  ماموريت به خيال پردازي -تحليل مي پردازند، درحاليكه مدل چشم انداز
  .ريز محدود است  برنامه

اي جلوگيري نموده  هاي برنامه  عملكرد از اتالف سرمايه-اي هدف هاي زنجيره مدل -
ريزي امكان بهبود مدل، امكان رفع ايرادات و كاهش  و حين انجام فرآيند برنامه

 -هاي چشم انداز هاي احتمالي تا ثمردهي را دارند، در حالي كه مدل خسارت
عدم توفيق براي جبران شكست قبلي با ارتقا چشم انداز عمال مأموريت در هر گام 

  .تر تبديل مي شوند تر و غيرقابل تحقق هاي غير واقع بينانه به برنامه
ريزان   ماموريت، عدم نياز به حضور برنامه-يك علت استقبال از مدل چشم انداز -

هاي  جيرهدرحاليكه مدل برنامه ريزي زن. خبره بخشي براي انجام واجراي آن است
 عملكرد نيازمند خبرگان بخشي است تا بتوانند قبل از اقدام بر -  ّ     عل ي هدف

ها را تدوين  هاي بخشي و تاثير و تاثر متقابل آن                ٌ       ريزي مدلسازي عل ي مولفه برنامه
ريزي به شكل عيني مبتني بر شرايط واقعي با قابليت  كنند كه بر اساس آن برنامه

  .يق برنامه و علت آن ميسر باشدگيري توفيق يا عدم توف اندازه
 عملكرد كه يك گونه رايج و –      ّ     هاي عل ي هدف ريزي بر اساس مدل زنجيره برنامه -

از ) ريزي راهبردي به شكلي تكامل مدل سازمند برنامه(سنتي آن مدل سناريويي است 
  .هاي ديگر نيز مي تواند بهره گيرد ها و سازمان ريزي در بخش هاي برنامه توانمندي

 ماموريت با ماهيت مستقل از موضوع يا بخشي خود، –انداز ريزي چشم برنامهمدل  -
انگيز است ولي  ها بكارگيري آن وسوسه آنقدر عمومي است كه براي همه ي بخش

.                                    آنقدر از مقتضيات بخشي تهي است كه مستندات آن شعار گونه مي نمايد 
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ريزي راهبردي در بخشي نظير فناوري اطالعات به علت پر تغييري، نيازمند  نامهبر -
هاي ميان مدت  راهبرد به عنوان برنامه بلند مدت وحتي هدف كالن بعنوان برنامه

نيست، زيرا اين امر نه تنها جايگاهي غير واقعي به آن به عنوان يك فناوري يا ابزار 
ه به توهم امكان حل مشكالت كالن اجتماعي از بخشد، بلك هاي توسعه مي در برنامه

  .زند  طريق بكارگيري آن دامن مي
 عملكرد عليرغم دشواري آن در -هاي هدف        ّ        ريزي عل ي زنجيره استفاده از مدل برنامه -

ريزي راهبردي خطي است كه مدل  زمينه مدلسازي، اولين گام در ترك مدل برنامه
ريزي  ترين تعبير اگر ازگونه برنامه بينانه ماموريت با خوش-ريزي چشم انداز برنامه

  .هاي خطي است  ابتدائي تلقي نشود ازگونه مدل
                                 ّ                                ضرورت استفاده ازمدلسازي علمي و عل ي براي تحليل بخشي را با يك مثال  -

توان مسجل نمود، زيرا تحليل خطي در موارد متعددي به خطا مي رود مثال اگر  مي
 سطح رفاه بشماريم به شكل ضمني فرض افزايش سطح بهداشت را نشانه افزايش

ناگفته افزايش سطح توليد ناخالص ملي در ازاي افزايش جمعيت را پذيرفته ايم، در 
حالي كه در شرايط واقعي چنانچه به عللي اين امر واقع نشود با افزايش سطح 

به علت افزايش جمعيت و ثابت ماندن توليد (بهداشت ميزان رفاه كاهش هم خواهد يافت 
اين مثال در رابطه با سه پارامتر است با پارامترهاي بيشتر و تحليل  . )ناخالص ملي
توان ساخت كه                       ّ     منفي و مثبت، مدلي عل ي مي2 منفي و مثبت و  پيش خور1پس خور

هاي بخش باشد و برنامه را نه به سمت مدينه فاضله بلكه به سوي  واجد ويژگي
  .تحول و تكامل ممكن رهنمون سازد

ملي نيز همچون سطح يك سازمان استفاده از منظر و تدوين آن در درسطح  -
ريزي و تنها يكبار موجه است و اگر در همه سطوح  باالترين سطح برنامه

هاي انتقال فناوري به تعريف منظرهاي  اي و يا برنامه ريزي بخشي، منطقه برنامه
 امكان ترسيم دادن وجوه همسوئي و متفاوت و متنافر بپردازيم عالوه بر از دست

يك منظر كالن مشترك، برآيند منظرهاي موردي حتي به شرط تحقق نيز ممكن 
          َ        اي امكان ك مي سازي  ضمن اينكه منظرهاي موردي برنامه. است مطلوب نباشد

 .سازد ها را در پيوند با يكديگر ناممكن مي اهداف و ارزيابي ثمربخشي برنامه

  

                                                 
١ .Feed Back 

٢ .Feed Forward 
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  : مستندسازيمعماري اطالعات، ابزارها و روش هاي -11
توصيفات جزئي تر از مفاهيم معماري اطالعات براي بررسي نقاط ضعف و قوت و 

هاي اليه در  هاي بكارگيري اين فناوري الزم است يك تصوير ساده از پيوند روش
هاي پياده سازي پروژه معماري  معماري اطالعات سرآغاز اين بحث براي اشاره به راه

  : ]8[اطالعات سازماني است 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شكل فوق فرآيند پايه اي كه معماري اطالعات در پي تسهيل و تسريع آن است و در 
  . دهد اي محسوب مي شود را نشان مي هر مدل كاري اين فرآيند پايه

معما
 ري 
کا

معماري 

معماري سامانه هاي 

معماري داده اي 

سخت افزار، (معماري فناوري هاي پايه 
(

پيش مي 

جتويز مي 
کن

تبيني مي 
کن

محايت مي 
 شود توسط

استاندا
پس ا

ا خ



٣٢ 

 



٣٣ 

دهد كه تغييرات زماني و تحصوالت فناوري، نيازهاي كاري را  اين شكل نشان مي
هد با ارتقاء منظرهاي سازماني فرآيند هاي كاري الشعاع قرارداده و ارتقاء مي د تحت

جديدي خلق مي كنند كه انجام آن نياز به اطالعات تازه اي دارد كه بايد حاصل فرآيند 
  . سامانه هاي كاربردي با اخذ اطالعات فرآيندهاي كاربران در پيوند با محيط بيروني باشد

دش اطالعات در سازمان چرخه معكوس اين فرآيند توصيف يك شرايط عيني براي گر
در رابطه با محيط بيروني است كه با دريافت اطالعات بر بستر شالوده فناوري اطالعات 
سازمان آغاز و با فرآيند نمودن آن توسط سامانه هاي كاربردي و تبديل آن به اطالعات 

توصيف كمينه اي از ماهيت و .  مورد نياز فرآيندهاي كاري سازماني ادامه مي يابد
  : تواي اليه ها براي ادامه اين بحث الزم استمح

محتويات نقشه كاري كه سند اصلي اليه كاري مدل معماري اطالعات است شامل 
مأموريت، اهداف، چشم انداز و راهبردهاي دراز مدت است كه فرآيندهاي كاري را تعيين 

 آن كه سطح باالئي اين اليه كه موارد فوق است كم تغيير و سطح پاييني. مي كنند
فرآيندهاي كاري نقطه آغازين و مهم توصيفات سامانه اي سازمان است و يك الگوي 

 و 1مناسب براي توصيف نقشه هاي اين اليه بايد شامل توصيف دقيق فرآيندهاي كاري
  .  سازمان باشد2در صورت نياز مدل كاري

وليدات و محتويات نقشه اطالعاتي كه سند اصلي اليه اطالعاتي است توصيف كننده ت
نيازهاي اطالعاتي سازمان و عناصر سازماني از ديدگاه كاربري، توزيع و دسترسي 

مديران ارشد و مياني سازمان مخاطب اين اليه هستند و بايد با اسناد اين اليه به . است
اين پرسشها پاسخ داده شود كه چه اطالعاتي براي چه كساني در چه زمان هايي توليد 

اين اليه فصل  مشترك اين مدل با مدل مديريت منابع . توليد شودمي شود و يا بايد 
  . اطالعات است

كه سند اصلي اليه معماري كاربرد ) كاربردها( محتويات نقشه سامانه هاي اطالعاتي
است، الگوهاي اطالعاتي، عملياتي و كاربردي سامانه ها و جايگاه آنها در سازمان 

  . توصيف مي كند

                                                 
١ - BP: Business Process  
٢ - BM: Business Model 
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 اي سازمان كه سند اصلي اليه معماري داده است شامل شكل و  محتويات نقشه داده
. محتواي پايگاه هاي داده اي سازمان، الگوهاي ذخيره و بازيابي و مبادالتي داده است

پوشش اين اليه هم . مدل موجوديت هاي داده اي و پيوند آنها از محتويات اين نقشه است
  . كاركنان سازمان است

گر   سازماني معماري فناوري اطالعات اليه فناوري كه توصيفدر پايين ترين اليه مدل
بسترهاي سخت افزاري، نرم افزاري و ارتباطي سازمان است، قرارداد كه وجود آنها 
براي اجراي سامانه هاي اطالعات و گردش اطالعات و عمليات سازمان الزم است و اين 

  . ريهاي مرتبط با آن استاليه در معرض بيشترين تغييرات بعلت تغييرات سريع فناو
مي توان اذغان نمود كه معماري اطالعات تنها در دوره برنامه ريزي در زيستچرخ توليد 
سامانه هاي اطالعاتي در سازمان كاربرد دارد و قدرت اين فراروش در وحدت بخشيدن 
                                               ً                            به  منابع اطالعاتي سازمان است و اين فراروش عمدتا  براي بكارگيري در سازمانهاي 

بدين ترتيب دو مولفه اصلي در معماري فناوري . زرگ و گسترده طراحي شده استب
كه جهت هاي اصلي (اطالعات سازمان اصول  فناوري اطالعات مورد نظر سازمان است 

اعم ( و استانداردها كه بومي سازي فراروش را محقق مي كند ) كند معماري را معين مي
به تعبيري ديگر مي توان ). ي وبين المللي و فنياز استانداردهاي قانوني، سازماني، مل

بعد كار و مكان كه نحوه سازماندهي : گفت معماري سازماني چهاربعد اساسي دارد
فرآيندهاي كاري و توزيع مكاني آنها را مشخص مي كند، بعد مجموعه هاي اطالعاتي كه 

اي كاربردي كه داده هاي مورد نياز فرآيندهاي كاري را مشخص مي كند، بعد برنامه ه
محصوالت اطالعاتي سامانه ها رابدست ميدهد و بعد زير ساخت فني كه شالوده فني و 
اجرائي سازمان را مشخص مي كند و هر توصيفي از وضع موجود يا مطلوب بايد به اين 

  . چهار بعد بپردازد
هاي  يك نكته كليدي در فراروش هاي معماري اطالعات از منظر زكمن توجه او به روايت
هاي  گوناگون افراد از سازمان با توجه به جايگاههاي آنهاست كه در مقابل پرسش

براي ": همان گونه كه بنظر زكمن. يكسان پاسخ هاي متفاوت آنها را ببار مي آورد
جلوگيري از فروپاشي مأموريت هاي سازمان، الزم است تا مفهوم معماري سازماني از 

، براي ]24["ت ضروري و واجب تبديل شودموجوديت غير ضروري به يك موجودي
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بدست آوردن محصوالت مناسب از تحليل معماري اطالعات بايد به تفاوت منظرها توجه 
  : ها زير تبيين مي كند زكمن جنبه هاي مختلف يك سامانه را با پرسش. نمود

 . چه چيز؟ چه چيز در سازمان جريان دارد و براي سازمان كليدي است •

 .جام فرآيندهاي كاري چيستچگونه؟ نحوه ان •

 . كجا؟ محل وقوع يك حادثه اطالعاتي •

 . چه كسي؟ عاملين اين رخداد كيانند •

 . چه وقت؟ زمان وقوع رويدادها •

 . چرا؟ انگيزه رويدادها •

زكمن اين منظرها را براي برنامه ريزان، كارفرمايان، طراحان، سازندگان و پيمانكاران 
  : ]22[عماري شناخته مي شودتوصيف مي كند كه بعنوان چارچوب م

 چرا؟ كي؟ چه كسي؟ كجا؟ چطور؟ چه چيز؟
 ابعاد       جنبه

 انگيزه زمان افراد شبكه وظيفه داده

 ايمحتو حوزه

 برنامه ريز

داده هاي مهم 
 سازماني

فرآيندهاي مهم 
 سازماني

مكانهاي انجام كار 
 سازمان

كالسهاي فردي و 
 سازماني

رويدادهاي مهم 
 سازماني

فهرست اهداف و 
 راهبردها

 مفهومي مدل سازماني

 كارفرما

مدل معنائي پيوند 
 عناصر سازماني

مدل فرآيندهاي 
 كاري

شبكه پشتيباني 
 سازمان

زمان بندي  مدل گردش كار
 رويدادهاي مهم

 برنامه ريزي كاري

 منطقي مدل  سامانه اي

  طرح
مدل منطقي پيوندهاي 

 داده اي

معماري برنامه هاي 
 كاربردي

ماري توزيع شده مع
 سامانه اي

معماري ارتباطات 
 انساني

ساختار پردازشي 
 سازمانه ها

مدل قواعد 
 سازماني

 فيزيكي فناوريمدل 

  سازنده
مدل فيزيكي پيوندهاي 

 داده اي

مالحظات طراحي 
 سامانه ها

معماري فني 
 هاي پراكنده سامانه

معماري اشكال 
 ارائه و نمايش

 طراحي قواعد ساختار پايشي

 غير محتوائي نمليش جزئيات

  پيمانكار
 مشخصات قواعد تعاريف زماني معماري امنيتي معماري شبكه تشريح برنامه ها تعريف داده ها

  پياده سازي   حاصل سازماني
 داده اي

پياده سازي 
 اي وظيفه

پياده سازي 
 اي شبكه

پياده سازي 
 سازماني

پياده سازي 
 بندي زمان

پياده سازي 
 راهبردها

 براي اجراي يك TAFIMامروزه در اكثر موارد به تبعيت از الگوي هفت مرحله اي پروژه 
  : پروژه معماري اطالعات مراحل زير پيشنهاد ميگردد

  . تعريف چشم انداز، اهداف و اصول فناوري اطالعات-گام اول
  .  شناخت معماري وضعيت موجود-گام دوم
  . عماري وضعيت مطلوب توصيف م-گام سوم

  .  فاصله سنجي و تحليل كمبودها- گام چهارم
  ).جايگزينه هاي انتقال( تحليل و طراحي برنامه گذار -گام پنجم
  .  پياده سازي معماري مطلوب- گام ششم
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  . بازنگري و بهبود مستمر معماري سازماني-گام هفتم
تغيير : اجرا گذارده مي شودگام هفتم بعلل زير در ادامه پياده سازي معماري مطلوب به 

در فناوريهاي نوين اطالعاتي، آشكار شدن ايرادات تحليل هاي قبلي، تغيييرات سازمان و 
  . تغيير در قوانين يا الزامات محيطي

  :   منافعي كه از تحقق معماري اطالعات براي سازمان پيش بيني مي شود عبارتند از
 . مطابقت با الزامات قوانين •

 . ات تعامل درون و برون سازمانيافزايش امكان •

 . فراهم سازي امكانات دسترسي گسترده تر به اطالعات •

 . مديريت پروژه، برنامه و بودجه دقيق تر •

 . برنامه ريزي راهبردي مديريت اطالعات •

 . امكان پاسخگوئي به شرايط در حال تغيير •

 . تضمين كيفي اطالعات و خدمات •

 .اتي متغيرامكان برآورد مستمر نيازهاي اطالع •

. يك نكته مهم در تدوين منظر در اين راهبرد رعايت كاربر مداري و مشتري محوري است
دشواري مهم اجراي پروژه هاي معماري اطالعات بومي و مناسب سازي موردي مورد 
نياز و الزم االجرا در هر پروژه است كه دريافت هزينه اين فعاليت از سوي كارفرما براي 

  . ر استپيمانكاران دشوا
ابزارهاي اجراي يك پروژه معماري اطالعات، ابزارهاي تحليل و برنامه ريزي راهبردي 

مصاحبه، جمع آوري اطالعات به روش پرسشنامه اي، مطالعات محيطي ، : هستند شامل
براي مدلسازي وضعيت موجود و مطلوب . تحليل محتوائي متون و مقررات و مدلسازي

موجود يا (ند سازي و كفايت آنها براي توصيف هر وضعيت تعداد و انواع برگه هاي مست
                             ً                                    معين و استاندارد نيست و عموما  موجب اختالف كارفرمايان و پيمانكاران ) مطلوب

  . اي مي نمايد                              ً      هاي ناظرين در اين زمينه عموما  سليقه شود و استدالل مي
وضعيت (احل قبل از پيشنهاد ميزان قابل قبولي از اين مستندات براي هر يك از مر

مدل زكمن . بايد به يك دشواري در اين زمينه اشاره نمود) موجود، مطلوب و برنامه گذار
با مطرح ساختن منظرهاي متفاوت نگاه به معماري سيستم، الگوي پايه اي تحليل وضعيت 
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موجود و توصيف وضعيت مطلوب را از مجموعه مستندات رايج توصيف يك معماري 
ش كار سازماني است كه در قالب مدل كاري و مدل فرآيندكاري خارج مي كند و آن گرد

                                                       ً                  هر چند مرجع اصلي تحليل است اما در مدارك و مستندات معموال  در قالب برگه هاي 
  . ديگر ارائه مي گردد

براي توصيف معماري وضعيت موجود در هر اليه فراهم سازي اطالعات زير پيشنهاد 
  : مي گردد
تجزيه عملكردي، سلسله مراتب فرآيندي، زنجيره ارزش نمودار :  اليه كاري-الف

فرآيندي، نقشه ارتباط فرآيندها، تشريح فرآيندها، جدول ارتباط 
  . فرآيند/فرآيند و جدول ارتباط سازمان/ عملكرد

  .نمودارهاي ارتباط موجوديت هاي اطالعاتي:  اليه اطالعات-ب
د متني تشريح معماري سامانه، نمودار پيون:  اليه كاربرد-پ

سامانه، شناسنامه  سامانه هاي اطالعاتي، جدول  
/ فرآيند، جدول ارتباط سامانه/ ارتباط سامانه

  . مكان/ موجوديت و جدول ارتباط سامانه 
  .مدل فيزيكي داده ها:  اليه داده -ت
نمودار شبكه، نمودار گسترش، برگه هاي شناسائي سخت افزارها، :  اليه فناوري-ث

  . كانات شبكه اي و ارتباطينرم افزارها، ام
در توصيف معماري وضعيت مطلوب در اليه كاربرد نموداردهاي موارد كاربرد و نمودار 

در توصيف فرايند گذار بايد به اولويت ها و زمان بندهاي پياده . كالسها اضافه مي گردند
عات سازي سامانه ها و گزارشات درخواست پيشنهاد و برنامه هاي اجرائي معماري اطال

  . پرداخت
بدليل نياز به . در مستند سازي نتايج اجراي پروژه معماري اطالعات دشواري وجود دارد

بهنگامي نقشه ها و اسناد، نسخه هاي كاغذي كاربرد نداشته و نسخه الكترونيكي نيز بايد 
قابليت بهنگامي داشته باشد و همه اين موارد از طريق يك فرهنگ داده اي با قابليت 

  .  ساده بايد فراهم شودكاربري
براي طراحي برگه هاي مستندسازي چندين راه وجود دارد كه اين امر را تسهيل كند 

 در كنار امكانات، محدوديت هائي را به UMLاستفاده از زبان هاي مدلسازي نظير 
 كه ابزارهائي System Architect استفاده از نرم افزارهائي نظير. طراحان تحميل مي كند

معماري سامانه اي هستند به سادگي نيازهاي معماري اطالعات را برآورد نمي كند براي 
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و عالوه بر نياز به برنامه سازي در مورد جداول مورد نياز، تهيه نسخه هاي كاغذي 
 كه Synthesisنرم افزارهاي ديگري نظير . بويژه به زبان فارسي دشواريهاي زيادي دارد

ست در توصيفات داده اي و اطالعاتي دشواري ايجاد يك نرم افزار مديريت سازمان ا
در بيان اين دشواريها كه طبيعت استفاده از فناوريهاي نوپاست يك نكته مهم و . كنند مي

پاياني عدم وجود نمودارهاي كافي و مناسب بويژه براي توصيف كامل اليه هاي داده اي 
از جداول مديريت منابع اطالعات رسد در اين زمينه استفاده  و اطالعاتي است كه منظر مي

)IRM (مناسب تر باشد .  
  

  :معماري اطالعات، فعاليت ها و گام هاي اجرائي-12
معماري اليه اي پنج بخشي شامل اليه كاري، اليه اطالعاتي، اليه كاربردي، اليه داده اي 
و اليه فناوري و توليد محصوالت مربوطه اساس فعاليـت ها و گام هاي اين مدل را 

  . تشكيل مي دهد
شايان ذكر است كه معماري اطالعات به معني مهندسي و بازمهندسي فرآيندهاي 

نكته دوم . كاري نيست، هرچند در دومي مي توانيم از معماري اطالعات بهره بگيريم
تصوير  اينكه انجام معماري اطالعات سازمان به علت ماهيت آن كه مي بايست

، كاري مداوم و مستمر و به روز شونده است كه اطالعات سازماني به هنگام باشد
در عين حال هدف از اين روش . بايد مستمرا تغييرات مربوطه در آن اعمال شود

تصوير وضع موجود و ترسيم وضعيت آتي است  و فرهنگ داده اي حاصله محمل 
  . اين گذار خواهد بود

 است كه اولي مبناي اطالعاتي اين فراروش، معماري فيزيكي و منطقي اطالعات
در توصيف . معطوف به ساختار سازماني و دومي متوجه به منطق فرآيندي است

مراحل ايجاد و توسعه معماري اطالعات سازماني چهار مرحله عمده زير درنظر گرفته 
  :مي شود
  .برنامه ريزي اجراي پروژه معماري اطالعات سازمان ) الف
  .ت موجودتدوين و مستندسازي معماري اطالعات وضعي) ب
  .تعريف منظر و معماري آينده سازمان) پ
  .ايجاد اليه هاي جزئي و معماري وضعيت مطلوب) ت
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است اما ) هرچند به شكل تخصصي(برنامه ريزي اجراي پروژه از مقوله مديريت پروژه 
  :تهيه مدل وضع موجود شامل گام هاي زير است

  .توليد اليه معماري كاري موجود) 1-گام ب
  .پااليش معماري فوق) 2-گام ب

  .تعريف و توصيف محيط مديريت اطالعات وضعيت موجود) 3-گام ب
  

 شامل ايجاد مدل اوليه سازمان، مرور ماموريت هاي سازماني، رسم -1-گام ب
نمودارهاي وظايف، فرآيندها و فعاليت ها و انطباق آن بر نمودارهاي سازماني 

  .است
، تجزيه فرآيندها، تعريف نيازهاي كاري،  شامل مرور اهداف، ماموريت ها-2-گام ب

  .تحليل محيط مديريت اطالعاتي است
 شامل سطح بندي منابع مديريت اطالعات و تبيين ابزارهاي رشد دهنده و -3-گام ب

  . حذف گونه هاي منسوخ ابزاري است
تحليل سامانه هاي  :تعريف منظر و معماري آينده سازمان شامل سه مرحله است 

، تحليل نيازهاي كاري و اولويت آن ها، مرور و بررسي موارد موجود و آتي
  .فوق 
 هاي جزئي و معماري وضعيت مطلوب با استفاده از پنج مدل صورت ايجاد اليه

مدل سازمان براي ايجاد نگرش و ديد مطلوب از اليه معماري كاري، مدل : گيرد مي
غلي و حرفه اي به منظور اطالعات به منظور تكميل اليه اطالعاتي، مدل كاربردهاي ش

اي و استفاده از مدل  هاي كاربردي، پااليش معماري اليه داده تكميل اليه برنامه
  .فناوري

  
  :  چارچوب ها، الگوها و برنامه ريزي اجرائي پروژه معماري اطالعات سازمان-13

 معماري توصيفي فني از يك سامانه است كه نشان دهنده اجزاء، ساختار اجزاء، ارتباط
داليل اصلي تدوين  معماري . بين آنها و اصول و قواعد حاكم بر طراحي و تكاملشان است

استفاده از تجربيات موجود در ساير رشته هاي مهندسي، پيچيدگي : سازماني عبارتند از
ها، تغييرات پيشبران ماموريتي و فناوري، لزوم بازمهندسي  روز افزون سازمان
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هاي اطالعاتي و  تغييرات سازماني، تغيير نقش سامانههاي اطالعاتي براساس  سامانه
  . ها، نياز به تعامل پذيري درون و برون سازماني ارتباطي در سازمان

ريزي راهبردي فناوري اطالعات،  فرآيند معماري سازمان شامل سه گام اصلي برنامه
  : برنامه ريزي معماري سازمان و اجراي آن است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در پاسخ به پرسش ( موجوديت ها :  معماري، عناصر پايه معماري شاملاز منظر كاربران
ها  و انگيزه) كي؟(، زمانها )چه كساني؟(، افراد )كجا؟(، مكانها )چطور؟(، فرآيندها )چه چيز؟

  . مفاهيم متفاوتي دارند و همبندي آنها منظرهاي معماري متفاوتي مي سازد) چرا؟(
هاي الزم و  دي است كه به منظور تعريف معماريريزي معماري سازماني فرآين برنامه
هاي استفاده  سازي آنها انجام شده و هدف آن فراهم كردن زمينه ريزي جهت پياده برنامه

حاصل تدوين معماري . هاي سازماني است موثر از اطالعات جهت پشتيباني ماموريت
ان در واحد اطالعات سازمان، در اختيار بخش نوپاي مديريت برنامه معماري سازم

مديريت فناوري اطالعات سازمان بعنوان سند مرجع قرار خواهد گرفت و در فرآيند توليد 
هاي اطالعاتي و بهبود فرآيندهاي سازماني مورد استفاده واقع شده وبه هنگام  سامانه
  . شود

هاي كالن و اوليه تعريف و تدوين منظور معماري  فرآيند و رويكرد معماري شامل گام
عماري، عمق معماري، محصوالت مناسب، ارزيابي و انتخاب يك چارچوب و حوزه م

  . گزينش ابزار مناسب نمايش معماري سازمان است
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سلسله مراتب مديريتي در برنامه ريزي راهبردي فناوري اطالعات در سازمان را به شكل 
  : زير مي توان ترسيم نمود

  

  
  

وند راهبرد و شالوده را در سازمان و مدل هم ترازي راهبردي در تصوير زير بخوبي پي
  : در پيوند با فناوري اطالعات نشان ميدهد
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هاي اطالعاتي  ريزي سامانه هاي قديمي تر برنامه ريزي معماري سازماني با روش برنامه
               ً                                            هاي قديمي عموما  فرآيند و فناوري محورند اما روش جديد داده و  روش. تفاوت دارد

ها و مراحل اصلي فرآيند معماري سازمان را در شكل زير  گام. ر استماموريت محو
  : توان نشان داد مي

  
انتخاب چارچوب معماري الزامي نيست ولي توصيف يك چارچوب چه مستقل و چه 

هاي رايج در اين  چارچوب. تلفيقي و مناسب سازي آن روش معماري را الگو گرا مي نمايد
 : زمينه به شرح زيرند

 )www.zifa.com :1987ارائه كننده جان زكمن در سال ( معماري زكمنچارچوب •
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  )org.opengroup.www: 1995 در سال open groupارائه كننده  (TOGAFچارچوب معماري  •

  )www.c3i.osd.mil: 1996ارائه كننده وزارت دفاع امريكا در سال (C4ISRچارچوب معماري  •

ارائه كننده سازمان مديريت ارشد فناوري اطالعات امريكا در ( FEAFچارچوب معماري  •
 )www.cio.gov:1999سال 

  )www.treas.gov: 2000ارائه كننده خزانه داري امريكا در سال( TEAFچارچوب معماري  •

ي هاي اطالعاتي مناسب برا يك گام مهم در اجراي پروژه معماري اطالعات انتخاب برگه
توصيف پوشايي هر اليه از معماري به شكلي است كه براي توصيف وضع موجود الزم 

از مهمترين توافقات بين . بوده و بازمهندسي آن و ترسيم وضع مطلوب را كفايت كند
كارفرما و مجري كه امر اجراي پروژه معماري اطالعات را تسهيل و تسريع مي كند، 

عزم .  پس از تهيه اوليه آن توسط مجري استها توافق بر روي اين چارچوب و برگه
كارفرما مبني بر طراحي سازماني واحد تحويل گيرنده، به هنگام كننده و نگهدارنده اسناد 

هاي سازماني مربوطه مي تواند، مجري را در توليد بخش هائي  معماري اطالعات و نقشه
 . مين كند ياري نمايداز راه حل  معماري اطالعات كه حيات مستمر آنرا در سازمان تا

  
  ):يك بستر و سه رويا(ها   معماري سازماني، معماري اطالعاتي و معماري سامانه-14

در متون سنتي، مفاهيم پايه معماري سازماني را با مثال سرنوشت عمارت ويكتوريائي 
بدون ) 1884-1922( سال 38بيوه آقاي وينچستر رايفل در سن خوزه امريكا كه طي 

و از پيش تعريف شده ساخته بود آغاز مي كنند  و با نسبت دادن الگوي نقشه معين 
اما .  به اين بنا بر ضرورت معماري و معماري سازماني تأكيد مي كنند"فقدان معماري"

سازي  پس از گذشت دو دهه از عمر اين فناوري بايد به وجوه ديگر از دشواريهاي پياده
هاي معماري  بسياري در اجراي پروژهاين فراروش اشاره كرد كه هنوز مشكالت 

  . اطالعات بوجود مي آورد
از معماري سازماني بعنوان الگوي كاربردي در فراروش معماري اطالعات ياد مي شود 

هاي يك سامانه است با سه  اما واقعيت اينست كه معماري كه منظر تأكيد بر همبندي مولفه
به سه حوزه معنائي و كاربردي مرتبط اما اي، تبديل  پسوند سازماني، اطالعاتي و سامانه

متفاوت مي شود و توقعات متفاوتي را در پيمانكاران، ناظران و كارفرمايان بوجود 
  . ها را با دشواري مواجه نمايد تواند اجراي اين پروژه آورد كه مي مي
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محصوالت . محصوالت معماري سازماني براي بازمهندسي سازماني كاربرد دارند
          ً                                                       العات عمدتا  به كاربازمهندسي فرآيندهاي كاري و مدل فرآيندي مي آيد و معماري اط

گردد اما اين سه مقوله  اي پيشنهاي مي معماري سازماني با هدف يكپارچه سازي سامانه
. هاي اساسي دارند و توقع محصوالت يكي از ديگري ناممكن و بي ثمر است تفاوت

 هستند و براي 1اي يريت فرهنگ دادههاي مد                          ً       ابزارهاي خودكاري كه عموما  سامانه
مورد استفاده واقع ) IRC(سازي اين مطالعات و توليد فرهنگ منابع اطالعات  مستند

هاي   هستند و به كار توليد خوكار سامانهCASE                      ً          شوند بدليل اينكه عموما  ابزارهاي  مي
د كه براي كاربردي مي خورند و نيازهاي به برگه هاي مياني ديگري براي توليد كه دارن

هاي معماري  مطالعه معماري اطالعات مصرف ندارند و اين امر براي مجريان پروژه
  . اطالعات دشواري بوجود مي آورد

رسد دسترسي يا توليد محصوالتي كه براي حمايت از هر سه اين فراروش ها  بنظر مي
د بخشي توان بكار آيند و يا محصوالت تخصصي براي معماري سازماني يا اطالعاتي مي

  . ها را كاهش دهد از اين دشواري
براي حل اين دشواري عالوه بر فرهنگ سازي نياز به  درج موارد فني كافي در شرح 
خدمات قرارداد پروژه ها وجود دارد تا تفاوت منظرها منجر به دشواري در اجراي اين 

  . پروژه ها نشود
 هستند براي معماري CASE  كه مورد نياز ابزارهاي حجم بيشينه برگه هاي اطالعاتي

سامانه اي مناسب تر است در حاليكه براي معماري اطالعات از تكامل ابزارهاي مدلسازي 
افزار موردنياز  نرم. توان بهره گرفت كاري و مديريت گردش كار بعنوان شالوده بهتر مي

اي همه منظوره با سطوح كاربري و دسترسي  معماري سازماني بايد يك فرهنگ داده
  .  مورد نظر را ساختIRCتفاوت در اختيار قرار دهد كه بر پايه آن بتوان م

                                                 
١- DDS: Data Dictionary System   
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  : اطالعات در ايران هاي بكارگيري فناوري معماري حل ها و راه ها، دشواري  ضرورت-15
هاي بكار گيري فناوري معماري اطالعات در ايران به دو مورد لزوم  در توصيف ضرورت

و اتصاالت بين سازماني از طريق اتصاالت بين ها  يكپارچگي درون سازماني سامانه
ريزي راهبردي فناوري اطالعات  حركت ناگزير به سمت برنامه. اي بايد اشاره نمود سامانه

حل مي طلبد كه فناوري  هاي بزرگ ما حداقل يك گزينه فناورانه بعنوان راه در سازمان
 اينكه محصوالت اين معماري اطالعات در اين زمينه قابل توصيه است با مراقبت از

  . مطالعات تبديل به اسناد كاغذي بالاستفاده و نابهنگام نشود
فرهنگ سازي در مطرح ساختن و ترويج اين فناوري در حوزه مشخص و الزم مي تواند 

ارائه دروسي در اين زمينه در . در افزايش توان جذب اين فناوري در سازمانها مؤثر باشد
تواند  هاي مهندسي رايانه و فناوري اطالعات نيز مي هاي كارشناسي در رشته دوره

  . راهگشا باشد
هاي بزرگ و مشتري مدار و خدمت محور و داوطلب  در بيان اولويت بكارگيري سازمان

هاي معماري اطالعات مورد حمايت  بايد براي اجراي پروژه 1در ارائه خدمات الكترونيكي
 بايد به اندازه ميزان كمينه مورد نياز اين ميزان اين حمايت. صريح و گسترده واقع شوند

  . پروژه ها باشد
در تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي بكارگيري اين فناوري به خطر ترويج 
اين فناوري از طرف كارشناسان فناوري اطالعات در غياب كارشناسان تحليل و مديريت 

  . قع شودسازماني اشاره كرد كه مي تواند مورد تجديد نظر وا
هاي اصلي بكارگيري اين فناوري دانش ناكافي همه مولفه هاي درگير از كارفرمايان  چالش

تا پيمانكاران تا ناظران پروژه هاي در دست اجرا است كه با پرداخت هزينه مشترك و 
  . تعامل مسئوليت پذيرانه مي توان بر آن غلبه كرد

دارد ولي در گام اول در مورد محيط بومي سازي اين فناوري در ايران نياز به زمان 
مناسب مستندسازي و كفايت مستندات تحليل و طراحي گام هاي اين فراروش مي توان به 

  . يك الگو يا تفاهم مشترك رسيد

                                                 
١ - e-Services  
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  : مؤخره -16
                                  ً      فناوري نه خوب است و نه بد اما قطعا  خنثي «را به خاطر سپرد كه » كرانزبرگ«بايد گفته 

بكارگيري فناوري هاي نو، اين الزام را بوجود مي آورد كه در اشاره به تبعات . »نيست
معرفي، نمونه سازي و ترويج فناوري هاي نو به امكانات ، قابليت، حوزه هاي كاربردي و 

  . نيازهاي محيط بكارگيري با امكان سنجي دقيق اعتنا نمود
ذعان نمود بعلت با گذشت بيش از چهار دهه از بكارگيري فناوري رايانه در ايران بايد ا

تالش هاي محدودي كه در افزايش توان جذب فناوري نو در سازمانها و نزد منابع انساني 
صورت گرفته، در بكارگيري ثمربخش اكثر فناوري هاي نو دشواري هاي جدي بوجود 
آمده است، مناسب سازي فناوري ها در فرآيند نمونه سازي و ارزش گذاري نسبي بر 

ي نو مي توان از زيانهاي احتمالي بكارگيري نامناسب اين فناوريها قابليت ها هر فناور
  . بكاهد

                                                      ً             هاي پر دشوار موجود كه در قالب ديوانساالري هاي كهن عموما  علت وجودي و  سازمان
هايشان به  دليل بقاي اقتصادي و اجتماعي ندارند براي ادامه حيات و حل دشواري

كه به امكانات و كاربردهاي آنها دقيق بنگرند و آورند بدون اين ها متفاوت رو مي فناوري
  . ثمره آن از بين رفتن امكانات و فرصتهاي متعدد است

براي عدم تكرار اين موضوع براي فناوري معماري اطالعات بايد آن را همانگونه كه 
همگان اذعان دارند در سازمان هاي بزرگ مشتري مدار و خدمت محور مثل بانكها و يا 

ها و  ها، با الويت بكار گرفت و در مورد محصوالت اين مطالعه و ارزش خانهبرخي وزارت
نحوه بكارگيري آن فرهنگ سازي نمود و در اين زمينه از هر انحرافي برحذر بود و بياد 
                                              ً                            سپرد كه ثمربخشي يا عدم ثمربخشي هر فناوري عموما  به نحوه بكارگيري آن ارتباط 

  . گ استدارد و اين تأييد مجدد حرف كرانزبر
در پايان الزم به ذكر است مطالب ارائه شده نتايج بخشي از مطالعات گروه تحقيق و 
توسعه شركت راهگشا براي اجراي چند پروژه معماري و مديريت منابع اطالعات است كه 

ها با  در دست اجرا دارد و آنرا با هدف فراهم سازي زمينه تعامل سازنده و تبادل دانسته
 و كارشناسان براي اطالع عموم منتشر مي نمايد، كه اميد است مفيد واقع ها ساير سازمان

  . شود
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