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چكیده
در این مقاله ،قابلیتهای توانمندساز برای پیادهسازی و اجرای قابلیت مدیریت معماری ساازمانی اراهاه هادهاناد بارای هناساایی
قابلیت های توانمندساز معماری سازمانی ،ابعاد مختلف این قابلیت و منابع تشكیلدهنده آن بررسی هده و با توجه باه تایریر متقابال
میان قابلیتهای سازمانی و منابع تشكیلدهنده آنها ،قابلیتهای توانمندساز برای مدیریت معماری سازمانی هناسایی هاده اسات
برای هناسایی منابع تشكیل دهنده قابلیت مدیریت معماری سازمانی از فهرست و مشخصات فرآینادها ،مناابع انناانی و ابهارهاای
معرفی هده در مراجع استفاده گردیده است همچنین برای بدست آوردن فهرست قابلیتهای سازمانی و تحلیل ارتباط آن با قابلیات
مدیریت معماری سازمانی از یک مدل عمومی قابلیت های سازمان استفاده هده است قابلیاتهاایی هاه در ایان مقالاه باه عناوان
توانمندساز قابلیت مدیریت معماری سازمانی معرفی هدهاند ،نقش پر رنگی در ارتقا و بهبود این قابلیت ایفا میهنناد بناابراین مز
است در زمان استقرار و پیادهسازی قابلیت معماری سازمانی در سازمان ،به تعامل آن با قابلیتهای توانمندساز و همچنین تیریر آنها
در موفقیت این قابلیت توجه گردد و تغییرات و بهبودهای مز بهمنظور رفع نیازمندی های قابلیت مدیریت معماری سازمانی ،در ایان
قابلیتهای توانمندساز اعمال هود

هلمات هلیدی
قابلیت ،مدیریت معماری سازمانی ،توانمندساز ،فرآیند ،منابع اننانی ،ابهار معماری سازمانی

سایر قابلیتها داشته باشد .بنابراین الزم است در تحلی و برنامهریوزی بهبودد
هر قابلیت ،قابلیتهای مرتبط با آن شناسایی شده و نحده تأثیر متقاب آنها بر
ییدینر ارزیابی شدد.
یک گام مهم و مؤثر در برنامهریزی مبتنی بور قابلیوتهوای سوازمانی ،تعیوین
نقشه ارتباطی میان قابلیتهاست .در این مقاله قابلیوتهوای رایو ممشوتر
سازمانها که برعملیرد قابلیت معماری سازمانی مؤثر هسوتند ،تحوت عنودان
قابلیت های تدانمندساز معماری سازمانی مدرد بررسی قرار گرفته است .هود

 -1مقدمه
ایجاد ،راهاندازی و استقرار یک قابلیت جدید یا بهبودد و ارتقوای یوک قابلیوت
جاافتاده در سازمان ،مستلزم تدجه به ابعاد و منابع درونی تشویی دهنوده یوک
قابلیت و تدجه به قابلیتهای مرتبط با آن است .این بدان معنی است در روش
برنامهریزی مبتنی بر قابلیتهای سازمانی [ ]1و [ ]3باید عالوه بر برنامهریزی
جهت بهبدد منابع پایه هر قابلیت ،به تأثیر متقاب قابلیتهوا بور ییودینر نیوز
تدجه شدد .بهبدد هر منبع پایه یک قابلیت میتداند تأثیر مستقیمی بر عملیورد
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اصلی در این مقاله شناسایی قابلیتهای تدانمندساز قابلیت مودیریت معمواری
سازمانی میباشد.

 -2مفهو قابلیت هنب و هار
قابلیت کسب و کار مفهدم جدیدتری در مدلسازی تحلیو معمواری کسوب و
کار به شمار می رود .این مفهدم در برگیرنده کلیه مؤلفههای ساختاری ممنابعی
نظیر واحد سازمانی ،پست ،منبع اطالعاتی ،مؤلفه کاربردی ،سورور ،زیرسواخت
تدلیدی ،درگاه ارائه خدمات و  ...و مؤلفههای رفتاری مفرآیند ،خدمت ،وظیفه و
 ...مدرد استفاده سازمان است که در کنار هم تدانایی مشخصی را در سوازمان
ایجاد میکنند .این مؤلفههای ساختاری ممنابع و رفتاری میتدانند هر یوک از
مؤلفههای رای معماری سازمانی به همراه تموام مشخصوات و کیفیوت آنهوا
باشد.
بهعندان مثال« ،مدیریت روابط مشتریان» یک قابلیت عمودمی سوازمان
های مشتریمحدر است که از ترکیب فرآیندهایی نظیر «شناسایی مشوتری»،
«ننهداری اطالعات مشوتری»« ،سونج رضوایت مشوتری» و پسوتهوا و
واحدهای سازمانی مانند «مدیریت پاسخندیی به مشتریان»« ،پیشخدان ارائوه
خدمت» و «سامانه اطالعات  »CRMدر یک سازمان ایجاد میشدد.
علیرغم تندع تعاریفی که از قابلیتهای کسبوکوار در مراجوع مختلو
شده است [ ،]4],[5],[6همه این تعاری در چند نیتوه زیور کوه محدرهوای
تمایز این مفهدم از سایر مفاهیم رای در مدلسازی معماری کسبوکار اسوت،
مشتر هستند:
 قابلیتهای کسبوکار ،واحدهای مفهدمی هستند که مؤلفههوای اصولی
معماری سازمانی را در قالب یک مفهدم واحد ییپارچه میکنند .بنوابراین
قابلیتهای کسبوکار اساساً کدچکترین واحدهای «معماریپذیر» یک
سازمان بهشمار میروند.
1
 قابلیتهای کسبوکار با کپسدلهسازی عناصر ساختار و رفتاری معماری
کسبوکار ،چندننی انجام یا مسئدلیت انجام کارهوای یوک سوازمان را
مخفی کرده و بر روی دغدغه اصلی «چه کاری »2تمرکز میکند .به این
ترتیب مدلسازی برپایه قابلیتهای کسبوکوار ،بورای پاسوخندیی بوه
پرس هایی که در سطح استراتژی سازمان طرح شده و معمدالً از سطح
جزئیات کمی برخدردار است ،مناسبتر است.
 قابلیتهای کسبوکار معمدالً بوا «اسوم» نامنوذاری مویشودند ،نوه بوا
«فع ».
 قابلیتهای کسبوکار ،نسوبت بوه سوایر عناصور معمواری کسوبوکوار،
پایدارتر بدده و تنها ممین است براثر تغییر مأمدریت سازمان تغییر کنند.
بههمین دلی مادامی که مأمدریت تغییر نیرده است ،هر سازمانی یک و
تنها یک مجمدعه واحد از قابلیتهای کسبوکار دارد که سازمان را افراز
میکنند .برخال سایر عناصر معماری کسبوکوار ،بععود زموان در مودرد
قابلیتهای کسبوکار مصداق ندارد مبهعندان مثال؛ وضع مدجدد ،وضوع
EA
management
مطلدب یا معماریهای انتقالی  ،چدن قابلیتهوای کسوبوکوار نشواننر
کارهایی هستند که یک سازمان انجام میدهد یا باید انجام دهود .آنهوه
بلودو و اهمیوت
کند ،سوطح
در طدل زمان در مدرد یک قابلیت تغییر می
EA analysis
EA models
EA modeling
skills
skills
راهبردی آن قابلیت است.
Domain
architect
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درمدرد اجزاء و ابعاد قابلیتهای کسبوکار نیز در بوین مراجوع مختلو ،
اجماع وجدد ندارد .بیشتر مراجع ،یک قابلیت کسبوکار را مرکب از سوه جوزء
«نیروی انسانی»« ،فرآیند» و «ابزار» میدانند .راهنموای  Open Groupدر
مدرد قابلیتهای کسبوکار ،ابعاد زیر را برای یک قابلیت کسبوکار برشومرده
است ]:[7
 نق ها :شام واحدهای کسوبوکوار ،پسوتهوای سوازمانی ،ینفعوان
بیرونی یا شرکای تجاری
 فرآیندها :فرآیندهای کسبوکار که قابلیت از طریق آنها اجورا یوا ارائوه
میشدد.
 اطالعات :دان و اطالعات سازمانی که برای اجرای فرآیندهای قابلیت
الزم است.
 ابزارها :شام سیستمهای اطالعاتی ،داراییهای مشهدد یوا غیرمشوهدد
الزم برای ارائه قابلیت
همهنین در برخی مراجع ،به منابع دینری نظیر استراتژیهوا و سیاسوت
ها ،استانداردها ،قداعد کسبوکار و  ...اشاره شوده اسوت .در شوی زیور یوک
قابلیت کسب و کار با استفاده از زبان نمادگذاری  Archimate 3نشوان داده
شده است:
Business
Functions

Specific
processes

Application
Services
Biz. Capability
Data Object

Materials

Business
Service
Devices

Business
Objects

Resources

Resources

Contract

Business
Interface

Specific
Applications

Resources

HR

Facilities

Products

هكل ( : )1ساختار یک قابلیت و منابع تشكیلدهنده آن

 -3قابلیت معماری سازمانی
قابلیت معماری سازمانی ،بنا به تعری  ،مجمدعهای از منابع مفرآیند ،ابزار،
منابع انسانی است .این قابلیت ،تداناییای به سازمان میدهود کوه از مزایوای
استقرار و مدیریت معماری سازمانی که بوه تفصوی در ادبیوات قابو بررسوی
است ،بهرهمند گردد .در ادامه منابع مدرد نیاز این قابلیوت مودرد بررسوی قورار
گرفته است.

 -1-3منابع فرآیندی مدیریت معماری سازمانی
فرآیندهای مدیریت معماری سازمانی بر اساس اهدافی و موأمدریتی کوه
برای این قابلیت در هر سازمان تعری میشدد ،میتداند متفاوت باشد .با ایون
حال مجمدعه ای حداقلی از فرآیندهای مدیریت معمواری سوازمانی در مراجوع
مختل تعری شده که در ادامه بررسی شده است.
EA board
EA
] [9در حدزه مدیریت معماری سازمانی در شی زیر ارائه
مدل فرآیندی
management
governance
شده است:
EA compliance
review

CIO

Specific
CXOs
EA governance
definitions

Lead
architect

 -2-3منابع اننانی مدیریت معماری سازمانی
منابع انسانی مدرد نیاز در قابلیت معماری سازمانی بر اساس مهارتهوا و
وظای مدرد نیاز در اجرای فرآیندهای این حدزه قاب تعری است .این منوابع
در مراجع مدرد بررسی به شرح ی میباشد.
در [ ]9منابع انسانی مدرد نیاز به شی زیر است:

هكل ( : )2فرآیندهای مدیریت معماری سازمانی SAP

این مدل شام فرآیندهای زیر است:
 تدوین نقشه راه معماری سوازمانی :شوام تعریو اهودا و
برنامهها و حدزههای تمرکز فعالیتهوای معمواری سوازمانی
است.
 تعری معماری کسب و کار
 تعری معماری کاربردها
 تعری معماری داده
 تعری معماری زیرساخت
 تهیه و ننهداشت اسناد معماری ماصدل ،استانداردها و ...
 تطابق با معماری سازمانی :شام بررسی و حصدل اطمینوان
از تطابق پروژههای تدسعهای مدر الیههای مختل معماری
با اصدل و وضع مطلدب معماری سازمان میباشد.
در ] [2نیز مجمدعه ای از فرآینودها مودیریت معمواری سوازمانی مودرد
بررسی قرار گرفته است .بخ اصلی این فرآیندها در  ADMتشوریح شوده
است.

هكل ( : )4ساختار مورد نیاز قابلیت مدیریت معماری سازمانی در
[]sap ppt

هكل ( : )5نقشهای مورد نیاز قابلیت مدیریت معماری سازمانی

در این ساختار نق های مدرد نیاز شام مدیر فناوری اطالعات ،مدیران
فنی نظیر مدیر فنی نرمافزار ،امنیت و غیره و معموار ارشود در نقو مودیریت
معماری سازمانی قرار گرفتهاند .همهنین معماران بخشی ،متخصص زیرساخت
و ینفعان فناوری اطالعات بوه عنودان اعیوای کمیتوه معمواری سوازمانی و
تحلی گران کسبوکار و معماران راهح در زمینوه اجورای پوروژههوا فعالیوت
میکنند.

هكل ( :)3فرآیندهای اساسی مدیریت معماری سازمانی در
TOGAF

Architecture Development Method

27

در [ ]2نیز نق های مشخصی برای اجرای فرآیندهای قابلیت مودیریت
معماری سازمانی پی بینی شده است که به شرح زیر است:
 عید کمیته معماری سازمانی
 حامی ممتدلی معماری سازمانی
 مدیر معماری سازمانی
 معمار داده
 معمار کاربرد
 معمار کسب و کار
 مدیر طرح/مدیر برنامه
 طراح فناوری اطالعات

EA board

EAM processes

Architecture
development

EA requirement
management

EA change
management

EA governance
definition

EA
roadmapping

EA compliance
review

Key
stakeholders
Specific
CXOs
CIO

EA board
management
EA
governance

Compliance
reports

EA management

EA modeling
skills

Lead
architect

EA standards and
framework

EA analysis
skills

Publish
portal

IT designer

 -3-3ابهارهای مدیریت معماری سازمانی
EA
priciples

ابزارهای مدیریت معماری سازمانی فراهمکننده خدمات کواربردی مودرد
نیاز در اجرای فرآیندهای معماری سازمانی هستند .این خدمات ،نیازمندیهای
مدرد نیاز نق های مختل مجری فرآیندهای مدیریت معماری سازمانی را به
شی میانیزه پیادهسازی مینمایند .در ادامه فهرستی از خدمات کاربردی مدرد
نیاز در فرآیندهای مدیریت معماری سازمانی ارائه شده است [ ]9و [:]10
 پشتیبانی از چارچدب و متدولدژی تدسعه معماری
 مدلسازی نماهای معماری سازمانی
 ارائه گزارشات تحلی فاصله
 ارائه گزارشات تحلی اثر
 بررسی و کنترل نماهای معماری سازمانی
 ثبت گزارشات ارزیابی انطابق
 اعمال قداعد حاکمیت معماری سازمانی
 ثبت و مدیریت نیازمندیها و دغدغههای مرتبط با معماری
 ثبت و مدیریت تغییرات مرتبط با معماری
 مدیریت دسترسی و ارائه اطالعات
با تدجه به مؤلفههای بررسی شده مدرد نیاز در قابلیت مدیریت معمواری
سازمانی ،ساختار کلی و عمدمی این قابلیوت ،شوام مؤلفوههوای سواختاری و
رفتاری ،به شی زیر است:

EA tool

Domain
architect

EA models

EA repository

Project/Program
manager
Reference
models

EA metamodel

EA
standards

EA viewpoints

هكل ( :)6قابلیت مدیریت معماری سازمانی

 -4روش هناسایی قابلیتهای توانمندساز
همانطدر که اشاره شد ،قابلیتهای تدانمندساز ،قابلیتهایی هسوتند کوه
تأثیر مشخصی در اجرای مؤثر و تحقق اهدا یوک قابلیوت دینور دارنود .بوه
عبارت دینر وجدد هر گدنه نقص یا مشی در منابع تشیی دهنده یک قابلیت
تدانمندساز ،باعث می شدد ،قابلیت دینر محتی اگر از منوابع مناسوبی برخودردار
باشد نتداند اهدا خدد را به شی کام محقق نماید.
به منظدر شناسایی قابلیوت هوای تدانمندسواز قابلیوت مودیریت معمواری
سازمانی ،ارتباط میان خروجیها و نتای اجرای این قابلیتهوا بوا مؤلفوههوای
قابلیت مدیریت معماری سازمانی تحلی شده است .در این تحلیو توأثیر هور
یک از مؤلفههای تشیی دهنده سایر قابلیتها به جز بررسی نشده است؛ زیورا
با تدجه به ماهیت قابلیت و ارزش آن به عندان یک ک ً تدانمندساز ،نتیجه یوا
برونداد تعام و همیاری عناصور سواختاری و رفتواری تشویی دهنوده آن از
اهمیت برخدردار میباشد که در خروجی و نتیجه اجرای آن نمایان میشدد.
به منظدر شناسایی قابلیوت هوای تدانمندسواز قابلیوت مودیریت معمواری
سازمانی مراح زیر طی شده است:
 تعیین قابلیت های سازمانی بور اسواس مودل هوای عمودمی
قابلیت []12[ ]11
 شناسایی مؤلفه های سواختاری و رفتواری قابلیوت مودیریت
معماری سازمانی []2[ ]9
 تحلی تأثیر خروجیهوا و نتوای مودرد انتظوار قابلیوتهوای
سازمانی بر مؤلفه های ساختاری و رفتاری قابلیوت مودیریت
معماری سازمانی
 ارائه مدل قابلیتهای تدانمندساز قابلیت معماری سازمانی
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قابلیت های کسب و کوار بور قابلیوت مودیریت معمواری سوازمانی ،از تحلیو
محتدایی جلسات فنی با مشاورین حدزه معماری سوازمانی مدر سوطح اجورای
پروژههای معماری ،مودیریت کمیتوههوای معمواری ،پیوادهسوازی ،اسوتقرار و
درونوویسووازی قابلیووت معموواری سووازمانی  ،متدلیووان معموواری سووازمانی در
سازمانهایی که این قابلیت را ایجاد گردهاند و نتای تحقیقوات مورتبط انجوام
شده ] [9استفاده شده است.

 -5نتایج و یافتهها
تأثیر سایر قابلیت های سازمانی بر قابلیت مدیریت معمواری سوازمانی در
جدول زیر نشان داده شده است .در این جدول ،فهرست جامعی از قابلیتهوای
کسب و کار تأثیرگذار بر قابلیت مدیریت معماری سوازمانی ارائوه شوده اسوت.
تأثیر هر یک از این قابلیتها بر مؤلفههوای تشویی دهنوده قابلیوت مودیریت
معماری و ماهیت تأثیر آن نیز ارائه شده است .برای شناسایی و تحلی ارتبواط

جدول ( :)1قابلیتهای توانمندساز مدیریت معماری سازمانی
قابلیت مدیریت معماری سازمانی
فرآیندها

توسعه مدلهای معماری

تدوین نقشه راه معماری

مدیریت تغییرات معماری

مدیریت نیازمندیهای معماری

مدیریت دان
تحقیقات

و

معماری

مدیریت
اطالعات

ارزیابی و انطباق سنجی

مدیریت طرح و
پروژه

















































































































































 



























 



















 

تدوین استراتژیها مبتنی بر مدلهای
معماری









خدمات پشتیبانی از ابزار EA











































































تدوین استراتژیها و اهدا با کیفیت
تدوین استراتژیها مبتنی بر مدلهای
معماری
تدسعه مدل مفهدمی محصدالت و خدمات
باعث افزای قابلیت استخراج نیازمندیها
و پدش بهتر  EAاز محصدل و خدمت
میگردد.
افزای کیفیت اجرای فرآیندهای EA
افزای کیفیت مدیریت مستندسازی
محصدالت و خدمات باعث افزای
شناخت و تحلی بهتر در  EAمیگردد.
مدیریت تامین کنندگان خدمات
پیادهسازی پروژههای EA
تدوین استراتژیها و اهدا با کیفیت IT

مدیریت فناوری
اطالعات

تعریف نظا حاهمیت معماری

خرید

چارچوب

مدیریت کیفیت

ابهار و پرتال

مهندسی و
طراحی

استانداردها

تدسعه استراتژی
کسب و کار















افزای شناخت و تحلی بهتر در  EAاز
طریق مستندسازی برنامهها و تغییرات آنها
اجرای و کنترل پروژههای معماری
کاربست نتای و بازخدردهای حین اجرای
پروژهها در بهروزآوری پروژههای EA
تعیین اهمیت و اولدیت عناصر معماری و
در نتیجه اولدیتبندی اجرای پروژههای
 EAبه واسطه اطالعات و گزارشات آماری
دقیق و بهروز
جمعآوری و انتشار دان حدزه  EAدر
تدانمندسازی منابع انسانی
فرهنگسازی و انتقال دان در سطح
سازمان
شناسایی و معرفی روشها و ابزارهای
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قالبها

تعیین جایناه EA



ساختار سازمانی

توانمندساز

مدیریت معماری سازمانی

قالب

مهارتها

عنوان قابلیت

ارتباط قابلیت توانمندساز با قابلیت

چارچوب

ابهار

استاندارد و

ساختار و
نیروی اننانی

























جدید مدثر در EA

مدیریت ریسک

مدیریت منابع
انسانی
مدیریت امدر
حقدقی

تدوین دقیقتر و مؤثرتر وضع مطلدب و
برنامه گذار از طریق شناسایی و تحلیلی
ریسکهای محیطی و اعمال آنها در
برنامه و معماریهای مطلدب
تامین منابع انسانی EA
آمدزش منابع انسانی EA
تاثیر میانیزمهای جبران خدمت در جلب
همیاری خبرگان کسب و کار
تاثیر قدانین و مقررات حقدقی در تدوین
اصدل معماری



  



















































































پانویس ها

 -6نتیجهگیری

Encapsulation
What

قابلیت مدیریت معماری سازمانی ،گرچه خودد یوک قابلیوت زیرسواختی
بهشمار رفته و در اجرای مؤثر بخ عمدهای از سوایر قابلیوتهوای سوازمانی
نق مهمی دارد ،خدد نیز نیازمند اجرای مطلدب مجمدعهای از قابلیوتهوا در
سازمان است .این قابلیت های تدانمندساز ،در زمان طراحی و اسوتقرار قابلیوت
معماری سازمانی و همهنوین پوای و بهبودد مسوتمر آن از اهمیوت ویوژهای
برخدردار هستند .هر گدنه تغییر در مؤلفههای تشیی دهنوده ایون قابلیوتهوا،
میتداند بر عملیرد قابلیت مدیریت معماری سازمانی مؤثر باشد.
بهبدد و ارتقای قابلیت مدیریت معماری سوازمانی ،عوالوه بور تدجوه بوه
مؤلفههای تشویی دهنوده آن ،مسوتلزم ایجواد تغییورات و اعموال بهبددهوای
احتمالی در قابلیتهای تدانمدساز آن نیز میباشد.
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