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 برنامه ريزي معماري سازماني چابک ارزيابي ارائه مدل بهبود يافته براي

  
يكي از مشكالت روش هاي برنامـه ريـزي معمـاري سـازماني      :چکيده

، كه اين امر برنامه ريـزي  مي باشد يزيبرنامه رعدم ارزيابي چرخه هاي 
 و در نتيجـه نمـي تـوان    كردهماري سازماني را دچار خطا مع هاي بهبود

در ايـن مقالـه    .گيـري درسـتي انجـام داد    براي چرخه هاي آتي تصميم
معماري سازماني با استفاده از چارچوب  برنامه ريزي روشي براي ارزيابي

و متد فازي بـه روي مـدل هـاي مرجـع معمـاري       ١GQMتوگاف، متد 
ه مـي تـوان از خصوصـيات ايـن روش بـه      سازماني ارائه شـده اسـت، كـ   

جامعيت ارزيابي معماري سازماني و قابل ترسيم بودن  ، تضمين پوشايي
  .گراف رشد هر يك از مدل هاي مرجع  اشاره نمود

معمـاري سـازماني، چـارچوب توگـاف، معمـاري       :كليـدي  واژه هاي
  GQMسازماني چابك، ارزيابي معماري سازماني چابك، متد 

  

  مقدمه -١
ي سازماني با بيان طرحي دقيق از وضعيت فعلي كليه مولفه هـاي  معمار

اصلي سازمان و آنچه براي دستيابي به ماموريت سازمان ضـروري اسـت،   
كاستي هاي فعلي را اسـتخراج نمـوده و برنامـه اي را جهـت رفـع ايـن       

 نماي كلي اين روند را نشان مي دهد) ۱(شكل . كاستي ها ارائه مي كند
[6,10] .  

ــاس    د      ــر اس ــازماني را ب ــاري س ــه معم ــايي ك ــازمان ه ــامي س ر تم
چارچوبهاي مطرح شده بكار گرفته و از آن جهت بهبود وضـعيت فعلـي   
سيستم استفاده نمودند، نقاط ضعف مشابهي به چشـم مـي خـورد و آن    

هزينـه هنگفـت اسـتقرار معمـاري     و  صرف مدت زمـان بسـيار طـوالني   
  . سازماني مي باشد
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 ز عمليات معماري سازمانيديد كلي ا -۱شكل

يكي از نظريه هـاي مطـرح در حـوزه معمـاري سـازماني، تغييـر در            
چـابكي بـه    .اسـت  ٢فرآيند معماري سازماني بر اسـاس تعريـف چـابكي   

 معناي تطبيق پذير بودن در مقابل تغييرات مـداوم كسـب و كـار اسـت    
ي معماري سازماني چابك يـك پـارادايم طراحـي و مدلسـازي بـرا     . [1]

در يك سازمان بزرگ با گستردگي فرآينـدها و   تدوين معماري سازماني
  :[1,3,9]براي چابكي دو تعريف مي توان ارائه نمود .تغييرات مداوم است

چابكي به توانايي خالقيت و پاسخگويي به تغييرات به منظور  
رسيدن به منافع مورد نظر در يك محيط متالطم كسب و كار گفته مي 

  .شود
ه توانايي برقراري تعادل بين انعطاف پذيري و ثبـات  چابكي ب 

  .پايداري گفته مي شود

  بيان مسئله   -٢
 طرح گـذار  با استفاده ازمعماري وضع موجود وكه مي بايست  از آنجايي

به معماري وضع مطلوب كه شامل كليه اهداف كوتاه مدت و دراز مـدت  
نـد  يـك فرآي بـراي سـازمان هـا،     ، لذا اين فرآيندرسيدسازمان مي شود 

بوده و اغلب به دليل در نظر نگـرفتن تغييـرات در    زمانبر و پرهزينه اي 
  . سازمانها با شكست مواجه مي گردند

اما آيا با چابك سازي معماري سازماني مي توان تضـمين نمـود كـه         
فرآيند برنامه ريزي معماري سازماني صدر در صد كامل اجرا شده است؟ 

    به كليه اهداف خود همانگونـه كـه   ود كه سازمان مي توان مطمئن ب  آيا
معماري سازماني چابـك نيـز گـاه ممكـن      مي بايست دست يافته است؟

. است به خطا رفته و نيازهاي سازمان را آنطـور كـه بايـد مرتفـع نسـازد     
الزامـي   سازماني معماري فرآيندهايروشي جهت ارزيابي وجود  ،بنابراين
شيوه اي جهت توسعه و يا بهبود معماري  ي هرتا قبل از پياده ساز بوده،

ـ   مشخص گـردد سازماني و صرف هر گونه هزينه اي،  ي روشـ چـه   اكـه ب
                                                                 
2 Agility 

  شبنم محمودي
  واحد ساري عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي

  محمد باقري نسب
  مديرعامل شركت هوش افزار نوين

  ر علي سيديمي
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
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ر به نتيجه بهتـري دسـت   اصالح و ترفيع معماري سازماني با هزينه كمت
  .خواهد يافت

سازي معماري  توگاف به عنوان چارچوبي جهت چابك  - ٣
  سازماني

TOGAFارائه شد ۱۹۹۵ع آمريكا در سال ، اولين بار توسط وزارت دفا .
در . ، دستاوردها در پنج مرحله بررسي مي شـوند TOGAFدر چارچوب 

. [4,5]اين چارچوب، بر معماري از ديدگاه هاي مختلف تأكيد شده است
ايـن  . مي كند توگاف از متدولوژي توسعه معماري در هر چرخه استفاده

ار بيـان مـي شـود    متدولوژي داراي فازهاي مختلفي است كه بـه اختصـ  
[4,5]:  

  تصور وضعيت آينده:  Aفاز 
  توسعه خصوصيات معماري:  Dو  B  ،Cفاز 

  راه حل هاي برنامه ريزي و توسعه:  Fو  Eفاز 
  يش ارزشامديريت به كار گيري و افز:  Gفاز 
  مديريت تغييرات:  Hفاز 

  .[4,5] نشان داده شده است ۲اين فازها در شكل 

  
 ADMچرخه  - ۲شكل

در فازهاي مختلـف بـه    ADM١ين ترتيب با توگاف بر اساس چرخه به ا
  .اهداف گوناگون سازمان دست مي يابيم

مشـاهده مـي شـود، در ابتـدا      ADMهمانگونه كه در چرخه  •
اهداف مشخص شده و برنامه ريزي براي معماري آينده و طـرح گـذاري   

 . كه سازمان را به سمت مطلوب بودن سوق مي دهد، انجام مي شود
يا اهداف محقق شده نياز به بـازبيني و اصـالح دارنـد؟ در ايـن مرحلـه      آ

بحث ارزيابي معماري سازماني مطـرح مـي شـود، كـه توگـاف و چرخـه       
ADM عدم وجود چنين ارزيابي ممكـن  . مي باشندن قادر به پاسخگويي

چرا كـه  . است سازمان را در برنامه ريزي سطوح بعدي دچار مشكل كند
دافي به طور كامل در چرخه مـورد نظـر حاصـل    ممكن است هدف يا اه

روش . نشده و يا در مراحل بعدي نياز به بازبيني و بهبود داشـته باشـند  
هاي بسياري جهت ارزيابي معماري سازماني ارائه شده اند، ماننـد روش  
ارزيابي بلوغ معماري سازماني كه معماري سـازماني را بـه صـورت كلـي     

مشخص مي كنند كه معماري سازماني در  مورد ارزيابي قرار داده و فقط

                                                                 
1 Architecture Development Method 

روشـي   مقالهدر اين . آن نقطه روي چه سطحي از بلوغ قرار گرفته است
ارائه شده كه مبتني بر چارچوب توگـاف بـوده و در ابتـداي هـر چرخـه      

،  Hاهداف سازمان تعيـين شـده و در انتهـاي هـر چرخـه، پـس از فـاز        
ي شـود، كـه ارزيـابي را تـا     ارزيابي معماري سازماني به گونه اي ارائه مـ 

پايين ترين سطح مؤلفه هاي سازمان انجام داده و عالوه بـر ارزيـابي بـه    
صورت تحليلي، به صورت كمي نيز معمـاري سـازماني را مـورد ارزيـابي     

  .قرار دهد

  GQMپرسش و اندازه گيري يا  -متد هدف گذاري -٤
GQM    به يك سازمان كمك مي كند تا روي مقيـاس هـاي هـدف آن ،

طبق اين متد قبل از جمع آوري داده . [7] زمان تمركز صورت گيريدسا
هاي ورودي، يك سري اهداف از پيش تعريف شده براي سـازمان وجـود   

بنابراين طبـق ايـن   . [7]خواهد داشت كه البته تغيير ناپذير نخواهند بود
اهداف از پيش تعريـف شـده مجموعـه اي از سـواالت و جوابهـاي قابـل       

مي شوند، كه اين سواالت واحدهاي متريك هسـتند   فمالحظه اي تعري
و جوابهاي مناسب از داده هاي ورودي ضروري براي دستيابي بـه انـدازه   

در شش گام قابـل   GQMعموماً . گيري اهداف مورد استفاده مي باشند
كه سه گام اول درباره اسـتفاده اهـداف تجـاري بـراي     . توصيف مي باشد

بوده و سـه گـام بعـدي در رابطـه بـا      هاي درست  هدايت تعريف متريك
جمع آوري داده هاي اندازه گيري و اثـر نتـايج انـدازه گيـري هـا بـراي       

 GQMواحـدهاي   ۳در شكل .رسيدن به يك تصميم و بهبود مي باشند
  .[7]معرفي شده اند

  
 GQM تعريف واحدهاي -۳شكل 

  مدل هاي مرجع معماري سازماني -٥
اردي از اجـزاء حسـاس و   مدل و معمـاري مرجـع طبقـه بنـدي اسـتاند     

وند را فراهم که بايستي مدلسازي ش مفاهيم، فرآيندها و موجوديت هايي
مدل هاي مرجع کامل ترين نمونه، مدل هـاي مرجـع    مياناز . مي سازد

FEAمشاهده نمـود  ۴مي توان نمايي از آن را در شکل  که .مي باشد  ٢ 
[2,8].  

  
 FEA پنج مدل مرجع تشكيل دهنده -۴شكل

از آنجايي كه مدل هاي مرجع بر اساس شرايط سازماني كشور ايران      
 وند، كـه تنظيم نشده اند، بنابراين ابتدا مي بايست اين مدل ها بومي شـ 
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  ۵در شـكل  . [2] اين كار با چند بررسـي مـوردي صـورت گرفتـه اسـت     
  . نمونه اي از مدل مرجع بومي سازي شده نشان داده شده است

  
  سطح دوم مدل مرجع حرفهنمونه اي از  - ۵شكل

  ارائه روش پيشنهادي - ٦
ارائه روشـي بهبـود يافتـه بـراي برنامـه ريـزي        مقالههدف اصلي در اين 

به همين دليل، از توگـاف بـه عنـوان    . معماري سازماني چابك مي باشد
از آنجاييكـه در توگـاف   . چارچوبي براي چابك سازي استفاده شده است

ول اهداف تعيين شده در هر چرخـه  براي ارزيابي ميزان حص مكانيهيچ 
وجود ندارد، در اين تحقيـق سـعي بـر ارائـه روشـي جهـت چابكسـازي        
معماري سازماني است، كه اوالً بر مبناي چـارچوب توگـاف بـوده، ثانيـاً     

در واقع اساسي ترين . روشي جهت ارزيابي چرخه هاي توگاف ارائه نمايد
با توجه به پيچيده . است GQMقسمت روش ارائه شده، استفاده از متد 

بودن مؤلفه هاي سازمان، آنها را در قالب مدل هاي مرجع تقسيم بنـدي  
نموده و در نهايت سه دسته مدل مرجع كسب و كار، خـدمت و فنـاوري   

در هر يك از مراحل و سطوح بلوغ مي توان اهدافي از . را بررسي نموديم
سـازمان  تركيب اين مدل هاي مرجع در جهت بهبـود معمـاري كنـوني    

  . پيش بيني نمود
 GQMبا توجه بـه منطبـق بـودن موضـوع بـا متـد        ،مرحله دوم كار    

طراحي پرسشنامه اي بر مبناي اهداف تعريف شده مي باشد كـه پاسـخ   
به سؤاالت پرسشنامه مطابق با وضـعيت كنـوني سـازمان مـورد بررسـي      

      براي پاسخگويي به پرسشها نيـاز بـه انـدازه گيـري شـاخص و يـا       . است
وجـود و يـا عـدم وجـود شـاخص،      . شاخص هايي در همان زمينه اسـت 

همچنين ميزان مطابقت آن شاخص با سازمان مورد بررسي را بـا اعـداد   
نمايش مي دهيم، از آنجايي كه ممكن است براي هر سـؤال  ) ۱۰۰تا  ۰(

كه مـي بايسـت بـراي پاسـخگويي بـه آن       ،ددچندين شاخص مطرح گر
سؤال تمامي شاخص ها را محاسبه نمـاييم، بنـابراين پاسـخ هـر سـؤال      
    ميـانگين اعــداد بدسـت آمــده از شـاخص هــاي آن سـؤال خواهــد بــود    

  ).۱رابطه (
پاسخ هر سوال=   )۱(  

n
x∑  

اد كل شـاخص هـا در آن سـوال مـي     تعد  nشاخص و  xكه در آن      
مشاهده مي شود، ميانگين پاسخ شاخص  ١همانگونه كه در رابطه  .باشد

از آنجائيكـه بـراي هـر هـدف چنـدين      . ها، پاسخي است براي هر سؤال
به همين علت مي توان ميزان  سؤال در پرسشنامه مطرح خواهد گرديد،

الت آن هـدف  درصد تحقق هر هدف را نيز از ميانگين پاسـخ هـاي سـؤا   
  )٢رابطه ( .بدست آورد

ميزان تحقق هر هدف=   )۲(  
N

y∑  

 تعـداد كـل سـواالت مـي باشـد      Nپاسخ سوال و مقدار  yكه در آن      
يكبار حركت از سمت راسـت بـه    ٦بنابراين تا اين قسمت همانند شكل 

 روش ارائـه  ۷كـه در شـكل   چپ و سپس از چپ به راست خواهد بـود،  
نشـان   ۷همانگونـه كـه در شـكل    . شده به صورت دقيق تري آمده است

اهـداف سيسـتم بـوده و خروجـي      GQMداده شده، ورودي هاي روش 
هاي آن شاخص هايي براي مرحله بعدي كه قرار اسـت در آن محاسـبه   

  .جهت تصميم گيري صورت گيرد، مي باشد

  
  شماي كلي روش ارائه شده - ۶شكل

ز ارزيابي شاخص ها كه در سطح اول ايـن كـار   در روش ارائه شده پس ا
صورت مي گيرد در نهايت پاسخ سؤاالت هر هدف مشخص مـي شـود و   
به اين ترتيب وضـعيت معمـاري هـاي كسـب و كـار، حرفـه و فنـاوري        

صورت گرفته و در نهايت، پس از  ۳مشخص مي شود، اين كار در سطح 
م گيـري  اينكه وضعيت مدل هاي مرجع مشخص شد، حال نوبت تصـمي 

  . در مورد خود سيستم يا سازمان است

  
  معماري روش پيشنهادي - ۷شكل

  جايگاه سيستم فازي در حل مسئله  -٧
از نوع فازي سـاز و غيـر فـازي     مقالهسيستم فازي مورد استفاده در اين 

  : ساز مي باشد كه از چهار قسمت ذيل تشكيل شده است

  غير فازي ساز  -٤ دپايگاه قواع -٣موتور استنتاج  -٢ فازي ساز  -١
  . [11,12]مي باشدموتور استنتاج، شامل مجموعه اي از روابط فازي 

شامل چندين  GQMهمانطور كه اشاره شد هر يك از سؤاالت در مورد 
مؤلفه هـاي ذيـل تشـكيل شـده      اين سطح از. معيار پاسخ دهي هستند

  : [11,12]است
هسـتند   شامل مقادير معيارهاي مدل هاي مرجـع : ها  ورودي -١

كه از طريق تكميل يك پرسشنامه يا مصـاحبه بـا كارشناسـان سـازمان     
خـدمت و   بدست آمده و نتايج اهداف، از ديدگاه مدلهاي مرجـع حرفـه،  

  .فناوري مشخص شده اند
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اين تابع شامل تعيين دامنه عضـويت فـازي و   : تابع فازي ساز  -٢
ارهـاي  عملكرد فازي است كه نتيجه آن درجه عضـويت هـر يـك از معي   

  . پاسخ است

در طراحي سيستم هاي فازي انتخـاب تعـداد   : قواعد استنتاج  -٣
بر اساس محدوده هـاي  ) R(تعداد قواعد . قواعد مناسب بسيار مهم است

  R= Luمحاسبه مي شـود، ) L(و تعداد وروديها ) U(تابع عضويت فازي 
البته تعداد قواعد در يك سيستم فـازي بـر اسـاس تجـارب و      .[11,12]

جهـت  . نيازهاي خبره سيستم ممكن اسـت كمتـر از تعـداد فـوق باشـد     
  . استنتاج قواعد فازي فوق از استنتاج ضرب استفاده شده است

موتور اسـتنتاج مـورد اسـتفاده در ايـن روش،     : موتور استنتاج  -٤
مدل استنتاج ممداني و تركيب قواعد فازي نيز بر اساس حاصـل ضـرب   

  . فازي انجام مي شود
اين اساس يك سيستم فازي جهت سنجش كارايي و قابليت مدل  بر     

وروديهاي اين سيستم را نتايج حاصل از . هاي مرجع، طراحي و ارائه شد
مرحلـه آخـر از روش   . تشكيل مـي دهنـد   GQMتلفيق مدلهاي بلوغ و 

نشـان   ٨در شـكل   ،روش ارائه شده قرار  دارد ٣پيشنهادي كه در سطح 
  .داده شده است

  
  استنتاج فازي سنجش بلوغ معماري سازماني -٨شكل 

  مطالعه موردي   -٨
اسـتفاده   يجهت مطالعه مـوردي، مطـابق بـا روش ارائـه شـده از ابـزار      

نموديم كه با استفاده از آن مي توان كليه اطالعات سـازمان را در قالـب   
پايگــاه داده ســاده درآورد، اهــداف ســازمان را در آن تعريــف نمــود، بــه 

اف، سواالت و شاخص هاي مربوطه را در بانك اطالعـاتي  تناسب آن اهد
آن درج كرد و سيستم به صورت خودكـار كليـه اطالعـات داده شـده را     
بررسي و در نهات با استفاده از يك موتور فـازي وضـعيت سـازمان را در    

نتايج حاصل از بكارگيري نـرم افـزار در   . آن چرخه مشخص خواهد نمود
  .ده شده استنشان دا ۹اين حوزه در شكل

  
نتايج بدست آمده از موتور فازي - ۹شكل  

  نتيجه گيري  -٩
روش ارائه شده در اين تحقيق به عنـوان يـك روش بهبـود يافتـه بـراي      
برنامه ريزي معماري سازماني چابك مي باشد، كـه بـا اسـتفاده از متـد     

GQM     برنامه معماري سازماني در چندين گام به مرحلـه اجـرا درآمـده
اده از اين متد و تلفيق آن با موتور فازي روشـي ارائـه شـد    با استف. است

كه پس از انجام هر مرحله از معماري مي توان بطور دقيق بررسي نمـود  
همچنين با تمركز به روي اهـداف  . كه سازمان در چه وضعيتي قرار دارد

سازمان مي توان مشخص نمود كه چالشـهاي عمـده سـازمان در كـدام     
ي چرخه بعدي فعاليتها و اهداف سازمان برنامه قسمت بيشتر است و برا

همچنين مي تـوان ايـن روش را بـه عنـوان     . ريزي دقيق تري انجام داد
زيـرا فلسـفه   . روشي براي ارزيابي بلوغ معماري سازماني نيز به كـار بـرد  

مرحلـه و رسـيدن بـه    يـك  وجودي بلوغ نيز با موفقيت سـپري نمـودن   
اين روش مي توان به موارد زير اشاره  مرحله باالتر است، از جمله مزاياي

  :نمود
بدليل استفاده از مدل هاي مرجع معمـاري سـازماني در هـر     

چرخه، كليه فعاليت هاي سازمان تحت تاثير واقع شده و بـه  
 تضـمين اين ترتيب پوشايي معماري سـازماني در ايـن روش   

  .خواهد داشت
 استفاده از يك موتـور فـازي، بـراي تصـميم نهـايي درمـورد       

سازمان، عمل ارزيابي را دقيقتر انجام داده و جامعيت ارزيابي 
 . را تضمين مي كند

مهمترين مزيت روش پيشنهادي، قابل ترسـيم بـودن گـراف     
به اين ترتيب كـه  . رشد هر يك از مدل هاي مرجع  مي باشد

مي توان با بررسي سازمان هاي مختلف توسـط ايـن روش و   
، از متفـاوت زمان هـاي  دن تجربيات متعـدد از سـا  وربدست آ

. روند رشد در گذشته براي برآورد روند رشد آتي بهره گرفـت 
به اين ترتيب مي توان از ابزار طراحي شده به عنـوان موتـور   
  .پيش بيني كننده وضعيت سازمان ها در آينده استفاده نمود

همچنين تجربيات بدست آمده از يك سازمان را مي توان بـه   
بيـات بـه سـازمانه هـاي مشـابه و از      عنوان بستر انتقـال تجر 

  .سازماني به سازمان ديگر منتقل كرد
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