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چکیده
سازمان های مختلف به ویژه سازمان های متالطم و پرتغییر برای اجرای فرآیند معماری سازمانی دچارمشکالتی هستند .
فرآیند معماری سازمانی بسیار کند و فرسایشی است و در نتیجه موجب شکست پروژه ها میشود .امروزه و در آینده ای نه
چندان دور ,سازمانها با روندی رو به افزایش با پیچیدگی و عدم اطمینان مواجه میشوند .با توجه به مدیریت سازمانها ,جهان
امروز محیطی بس یارپرچالش به نظر میرسد.عالوه بر این چالش های بیرونی ,چالش های درونی سازمان نیز بر این روند تاثیر
گزار است .این مفاله سعی در معرفی چالش های بزرگ در آینده سازمانها دارد.جهت اولین گام برای حل مشکالت ,چارچوب
زکمن معرفی شده و به سازمان چابک به عنوان راه حل دوم هم اشاره شده است . .چابکی به مفهوم تندی  ،سرعت  ،سبکی
و زیرکی است و به خالقیت و نوآوری نیاز دارد .هنگامی که در مساله ای آشفتگی و تالطم وجود داشته باشد چابکی یکی از
کلید های حل مساله است.
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مقدمه
خیلی ها بر این باورند که معماری سازمان میتواند سازمان ها را در زمینه های سخت و پیچیده از طریق راهنمایی در
طراحی سازمان یاری کند .این کمک در راستای طراحی ارتجاعی و قابلیت سازگاری باالست .هرچه طراحی یک سازمان
خاصیت ارتجاعی وسازش باالتری داشته باشد  ,پیشرفت سازمان هم به طبع باالتر میرود ,چرا که با توجه به کنارگذاشتن مرزها
در سازمانها و گسترش روابط جهانی,سختی و پیچیدگی و عدم قطعیت هم در سازمانها باالتر میرود و با طراحی یک معماری
ارتجاعی میتوان تا حد زیادی با این موضوع به درستی رفتار کرد( Lapalme et al, 2015).
ما در دنیایی زندگی میکنیم که با سرعت در حال تغییر است و جنبه هاای مختلفای را در ایان موضاوع میتاوان گنجاناد
ساختارهای اجتماعی ,محیط های عملیاتی و تکنولوژی های موجود) . ( Lapalme et al, 2015باا توجاه باه مادیریت ساازمانها
,جهان امروز محیطی بسیارپرچالش به نظر میرسد.عالوه بر این چالش های بیرونی ,چالش های درونی سازمان نیز بر ایان روناد
تاثیر گزاراست و سازمانها را دچار تغییراتی میکند.پرسنل مدرن  ,باید با چالش ها همانند تغیرات فرهنگی برخورد کنند چرا که
سازمانها باید در دنیای مدرن زنده بمانند و به رقابت ادامه دهند). (Knut Hinkelmann, 2015
در مواجهه با این چالشها  ,اکثرا نگران طراحی و عملیات سازمانها هستند پا چناد ساوال اساسای را در نظار میگیرناد.
)(Lapalme et al, 2015

 -1چگونه با پیچیدگی درونی سازمان برخورد کنند؟
 -2سیستم های اطالعاتی سازمانها را متناسب با دنیای مدرن چگونه طراحی کنند؟
 -3برای مشکالتی که تنها بخش کوچکی از آنرا میدانیم چگونه خود را آماده کنیم؟
 -4آیا میتوان همه تغییرات را پیش بینی کرد اگر میتوان ,فرآیند معماری سازمان مورد نظر چه ویژگی باید داشته
باشد؟
 -5از چه رویکردی جهت معماری استفاده کنیم؟
معماری سازمان در واقع یک تمرین است که باعث میشود زمینه ای برای پیشرفت و عملیات ساازمانهای دارای پیچیادگی
باشد .خیلی ها احساس میکنند که معماری سازمانی میتواند یک نقش کلیدی را در کمک به طراحی سازمان ها ایفاا کناد اماا
این اتفاق زمانی می افتد که این طراحی با فرآیندها و استراتژی سازمان همسو باشد.بنابراین زمانی که از نسال بعادی معمااری
سازمان سخن میگوییم باید نسل های بعدی فرآیندها و سیستم های اطالعات سازمان را هم در نظر بگیریم ,چارا کاه سیساتم
های اطالعاتی سازمانی یک مفهوم کلیدی در طراحی معماری سازمانی هستند .از آنجا که تغییرات از پارامترهای کااری ناشای
میشود این موضوع مرتبط با پیشرفت تکنولوژی خواهد بود ,بنابراین همراستایی کسب و کار و فنااوری اطالعاات در ایان باین
الزم خواهد بود(Knut Hinkelmann,2015).
چهارچوب این مقاله راهنمایی در استفاده از چهارچوب زکمن خواهد بود.در حین استفاده از این مادل تعادادی از چاالش
های پیش رو در طراحی سیستم اطالعات سازمان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.مقاله باه اینواورت برناماه ریازی شاده در
بخش  2زمینه را به طور خالصه مطرح میکنیم و رابطه معماری را با ,سیستم اطالعااتی ساازمانی و مهندسای ساازمان مطارح
میکنیم.در بخش  3پیش درآمدی بر چهارچوب زکمن خواهین داشت و برای پایش بینای چاالش هاا از آن کماک میگیاریم.
)(Lapalme et al, 2015
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 -2سازمانها و چهارچوبهای سازمانی
ایده اولیه برای توصیف  ,درک  ,معرفی و طراحی ابعاد مختلف شرکت ,در اوایل سال  1991در رشته های مختلف توسعه
داده شد .این موضوع باعث پیدایش چندین چهارچوب معماری سازمان شد .چهارچوب اصلی زکمن بود که هدف آن شناسایی
واحدهای اساسی سازمان بود .تعداد زیادی از چهاچوب های معماری موجود در سازمانها  ,ازاین چهارچوب الهام گرفته شده
است .(J. Schekkerman, 2011) .با توجه به تاریخچه معماری سازمان تعریف های مختلفی برای  EAمطرح شده است اما با
توجه به هدف این مقاله برای بیطرف بودن در این مقوله از تعریف عمومی و همگانی موجود و بر اساس استاندارد  IEEEبهره
میبریم ).(J.A. Zachman,1987
معماری سازمان پ از درک عناصر ضروری یک سازمان اجتماعی و فنی ونحوه تعامل آنان با یکدیگرو در مواجهه با
تغییرات و مشکالت در راستای طراحی و تکامل سازمان شکل میپذیرد . (ISO/IEC, 2011) .مدیریت معماری سازمان عملی
مداوم است و با به روز رسانی معماری درک بیشتری از پیچیدگی ومدیریت تغییرات بدست می آوریم .چارچوب زکمن جنبه
های کامل تری از معماری را در خود گنجانده است.توجه به سه رکن افراد ,زمان و انگیزه عالوه بر جنبه های داده و کارکرد و
شبکه سبب میگردد تا در سازمان بر افراد و وقایع کنترل بهتری انجام داد( A. Gerber et al, 2014).
مهندسی سازمان 1و هستی شناسی سازمان , 2اهدافی هستند که سازمان و دامنه معماری سازمان را با هم ادغام
میکند.مهندسی سازمان اولین بار توسط سایموسا 3معرفی شد و به طور کامل در چندین مقاله مورد بحث و بررسی قرار
گرفت) .(K. Kosanke,2011توسط مارک فاک مطرح شد و توسط همکارانش توسعه یافت).(M.S. Fox,1995مهندسی
سازمان به عنوان یک نظام در زیر مجموعه سیستم های مهندسی توسعه یافت .هستی شناسی توصیف ساخت و ساز و بهره
برداری از یک سیستم است و در نتیجه یک لزوم برای طراحی یک سازمان است) .( J.L.G. Dietz,2008هدف این مقاله تجمیع
این دو واژه نیست .به طور جامع این موضوعات را در نظر میگیریم تا طرحی برای آینده سازمان داشته باشیم.

 2-1ارتباط و کمک به سیستم های اطالعاتی

سیستم های اطالعاتی سازمان ,4سیستم هایی هستند که تمام فرآیندهای یکپارچه سازمان را پشاتیبانی میکنناد .اگرچاه
این زمینه امروزه شامل تمام جنبه های مرتبط سیستم هاست نظیرطراحی  ,پیاده سازی ,توسعه و استقرارو نگهداری و پذیرش
آن .معماری سازمان اغلب زمینه را برای سیستم های اطالعاتی سازمان فراهم میکند و با توجاه باه دیاد ساازمان باه تواویب
میرسد.ابتدا معماری سازمان نیازسنجی و طراحی میکند و سیستم اطالعاتی سازمانی را ,استقرار میدهد .با توجاه باه همکااری
باال بین  ,معماری سازمانی و سیستم های اطالعاتی سازمان ,چالش های بزرگ برای آینده معماری سازمانی  ,نظیر بازتااب در
جامعه  ,تکنولوژی وتئوری های آینده درواقع آینده سیستم های اطالعاتی سازمان را نشان میدهد(A. Zachman, 2011).
)( S.Olson et al, 2010
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 2-2مهندسی سازمانی

جیاچتی 1اظهار داشته که "مهندسی سازمان بدنه اصلی دانش سازمانی و تمرینی برای تشکیل یک سازمان است".سازمانی که
پیچیدگی خود را دارد ومجموعه ای از منابع نظیر انسانها ,اطالعات و تکنولوژِی است و باید با یکدیگر همکاری کنند تا در
محیط مورد نظر سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری برسانند .توانایی حرکت در این مسیرو مواجه شدن با تغییرات غیر
منتظره از توانایی های یک سازمان مدرن است .داو این مشخوه را چابکی 2مینامد و آن را اینگونه تعریف میکند توانایی یک
سازمان درپاسخگویی به تغییرات مستمر و محیط کاری غیرقابل پیش بینی). (R.E.Giachetti,2011
مفهوم سازمان چابک در اوایل سال  1991مطرح شد.یک سازمان چابک به سرعت میتواند خود را باا شارایط کااری غیار
قابل پیش بینی وفق دهد و به طور مستمر خود را توسعه داده و قدرتمناد میساازد تاا هزیناه هاا ,سارعت و کیفیات را بهیناه
کند.این موضوع باعث میشود مدیران سطح باال استراتژی های جدید را سریعا پیدا کرده و پارامترهای کلیدی بیازین را بارای
رسیدن به مزیت رقابتی به کار گیرند.یک سازمان تنها یکبار طراحی نمیشود بلکه دائما در حاال تغییار باوده و بار ایان اسااس
سیستم های اطالعاتی و فرآیندها هم در حال تغییر هستند.هنگامی که در مسائله ای آشافتگی و تالطام وجاود داشاته باشاد
چابکی یکی از کلید های حل مسئله است. (Knut Hinkelmann, 2015).

 2-3سازمان چابک

معماری سازمانی چابک در سازمان های متالطم برنامه ریزی و اجرا میشود.یک سازمان متالطم ,سازمانی اسات کاه تحات
تاثیرتغییرات مکرر,گسترده و غیرقابل پیش بینی کسب و کار قراردارد). (Morgan Kaufmann, 2009معماری ساازمانی چاباک
روشی است جهت توصیف کامل جنبه ها و الیه های مختلف یک سازمان متالطم  ,که تغییرات پیش بینای نشاده مااموریتی و
فناوری به صورت گسترده بر آن تاثیر گذار است.این تغییرات گسترده به دلیل اینکه غیر قابل پیش بینی هستند نمیتوان بارای
آنها برنامه ریزی خاصی تدوین کرد و هرچقدر هم که انعطاف پذیری وجود داشته باشد ممکن است نتاوان باا آن مقابلاه کارد
).(Knut Hinkelmann,2015
بدین منظور معماری سازمانی چاباک قاادر اسات تاا باا طراحای طارح گاذار ,زماان و هزیناه و مناابع ماورد اساتفاده در
ماموریاات هااای سااازمان را کاااهش دهااد[.]3کااامینز چابااک بااودن را در  4سااطح دسااته بناادی میکنااد پویناادگی
,سازگاری,انعطاف پذیری وآگاهی(M. Luoma, 2006) .
پویندگی توانایی ایجاد تغییر در مفهوم فرآیند.نیاز ایجاد این تغییر ممکن است به دالیل مختلفی نظیرتوسعه فرآیند یا ایجاد
فرآیند و یا بازمهندسی فرآیند باشد.
سازگاری توانایی یک سازمان در نشان دادن عک العمل در برابر نشانه های قابل پیش بینی و یا اتفاق های غیرمنتظره در
طول اجرای یک فرآیند است که این فرآیند ممکن است از پیش آن را ندانیم و به نوعی اتفاقی باشد.
انعطاف پذیری توانایی برخورد متعادل با درجه ای از عدم قطعیت موجود.
آگاهی توانایی تشخیص موقعیت ها و ریسک ها.

 -3چالش ها و برخورد با آنها
Giachetti
Agility
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در این بخش به ارائه چالش های سازمانی و یک سری مطالب مرتبط با آن میپردازیم.این بخش درواقع کمک هایی غیر
فراگیر را در برخورد با مواردی که ما انان را چالش های اصلی مینامیم بیان میکند.

 3-1معماری سازمانها در مقابل پیچیدگی و عدم قطعیت

مفهوم پیچیدگی در نظام های مختلفی مطرح شده است و تعریف های مختلفی در دسترس است.در تعریف معماری
سازمان استاندارد منظور از پیچیدگی توانایی برخورد با موقعیت هایی مد نظر است که بسیار پیچیده و سخت بوده ویا توانایی
درک آن به طور کامل برای جامع ه سخت است.زمانی که با پیچیدگی مواجه میشویم به ندرت تمام جنبه های موضوع را از نظر
میگذرانیم و این موضوع منجر به عدم قطعیت میشود) (R. Villarreal, 2015یکی از ابزارهای کلیدی در ساخت توانایی
سازگاری ,توانمند سازی است.پ با بها دادن به افراد و تیم ها ,به آنها فرصت بدهید تا تومیم درست را بگیرند با توجه به
موقعیتی که در سازمان دارند.چرا که هرک در هر جایگاهی که باشد بهتر میتواند با پیچیدگی مربوط به خودش برخورد
کند.این حاالت تفکر باعث میشود فرد ح کند که در یک مفهوم بزرگی شریک است.
تئااوری هااا و ماادل هااای زیااادی در خوااو طراحاای سیسااتم هااا در زمینااه عاادم قطعیاات و پیچیاادگی وجااود
دارد.برخاای از آنهااا را اینجااا بااه اختوااار بیااان میکنیم.مهمتاارین تئااوری) (M.leuoma,2006سیسااتم هااای سااازگار
پیچیااده ,1ساااینفین  ,(C.F. Kurtz, 2003)2ساامانمایم بااا قابلیاات اطمینااان باااال (M.C. Jackson, 2009)3تئااوری
سیستم های باز(M. Emery, 2000).4
سازمانهای باا قابلیات بااال و سااینفین در ماورد مطالعاه پیچیادگی بررسای میکنناد ,ساازمانهای باا قابلیات بااال ,خاود
سامانده هستند و میتوانند خود را باا شارایط وفاق دهناد ,سااینفین یاک چهاارچوب اسات کاه در دامناه هاای پیچیاده راه
حاال ارائااه میدهااد.این ماادل در فهاام ایاان مااورد کااه چااه راه حلاای باارای دامنااه مناسااب اساات کمااک میکنااد .بنااابر علاام
پیچیاادگی ,راه حاال هااای زیااادی شااناخته میشااود ,وایاات و ربااووی  ( G. Rebovich, 2010), 5پیشاارفت هااایی در زمینااه
مهندسی سیستم های سازمانی را انجام داده اند.
گریااوز 6رویکااردی باارای معماااری سااازمان باار مبنااای ساااینفین ارائااه داده اساات .گریااوز ) (T.Graves,2010اظهااار
داشته که معماری سازمان نباید بار فنااوری اطالعاات تمرکاز کناد ,بلکاه بایاد بار تماام معمااری یاا سااختار تماام ساازمان
و تمااام چیزهااایی کااه وجااود دارد بایااد تمرکااز کنااد.او چیاازی را کااه بااه آن رویکاارد سیسااتماتیک میگفاات و توسااط
دیادگاههای تجمعای"  5پای" بدسات آماده را ایان چناین تعریاف کارد دلیال ,ماردم  ,آمااده ساازی ,فرآیناد و عملکاارد و
بااه همااراه  5دیاادگاه سااازمانی مااوثر ,قاباال اعتماااد ,خااوش طاارح ,مناسااب و مجتمااع در پاااالب (TOGAF,2011), 7چنااد
نویسنده در مفهوم مدیریت پیچیدگی در سازمان بحث کرده اند.
مفهوم سیستم های با قابلیت باال نیز مانناد تئاوری هاای سیساتم بااز ماورد توجاه شارکت هاای در حاال توساعه اناد.
سیستم های با قابلیت بااال بار عوامال قابال فهام و افکاار ساازمانی بارای رسایدن باه ارتجااع ساازمانی تمرکاز دارد .تئاوری
سیتم های باز پیشنهاد درون بینی و تمارین بارای طراحای و اساتقرار ساازمان هاای دموکراتیاک کاه بار اسااس تایم هاای
خااود سااازماندهی شااده انااد . (Lapalme et al, 2015).هاگرورساات8یااک رویکاارد سااازماندهی شااده را باارای طراحاای
1
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سازمانی که بارای ارتقاا ,انعطااف و تواناایی در تغییارات غیار قابال پایش بینای پیشانهاد میدهاد.رویکرد پاایین باه بااال باه
اهمیاات توانااایی و پتانساایل کارمناادان اساات . (J.A. Zachman, 2011) .همااانطور کااه توسااط جکسااون گفتااه شااده ,
چندین جریان فکری سیساتمی سسیساتم هاای ساخت و سیساتم هاای پویاا و سیساتم هاای نارم و پسات مادرن وجاود
دارد و هرکدام نیز توور خا خود را در مورد پیچیدگی  ,قدرت و تفکر دارند). (M.C. Jackson,2009
بنابراین هر جریانی برای خودش عقیده خاصی در مواجهه باا پیچیادگی و عادم قطعیات دارد.مادل سیساتم زیساتا 1کاه
نویسنده های زیادی در موردش صحبت میکنند و نشان میدهد چگونه سازمان طراحای و آنالیزشاود.جریان هاای دیگار نظیار
سیستم های پویا  ,برای آنالیز محیط های وسیع تری از ارتباطات بین سازمانهای دموکراتیک بر اساس تئوری هاای سایتم بااز
است). (J.A. Zachman,1987الپالمه و دگوئره 2قوانینی برای معماری سازمان مطرح کرده اند.اما زکمن مدل دیگری را پیشنهاد
کرده ابتدا یک مدل اولیه از سازمان را که نشان دهنده مشخوات آن است را تهیه کارده ساپ مهنادس ساازمان میتواناد باا
تجمیع این طرح های اولیه سازمان را طراحی کند( K. Vicente, 2003) (W. Ulrich, 2010).

 3-2معماری سازمانها برای واقعیت های جدید

چگونااه واقعیاات هااای جدیااد میتواننااد در یااک ساااختار اسااتاتیک و ثاباات نظیاار سااازمانهای اسااتاندارد دیااده شااوند؟
دلیل این مبحث  ,برخی آگاهی ها را از پایش بینای هاا و هام چناین ماوردی کاه یاک آیناده را باا عادد سانی از جمعیات
در یک دنیای پیشارفته پایش بینای میکناد و اماا یاک جمعیات جدیاد و ناو پاا در جامعاه و در حاال توساعه ,دنیاایی کاه
بین قدرت و ارزش نیازهاای اولیاه  ,مثال آب پااکیزه و هاوای تمیاز کاه بارای خیلای هاا ممکان اسات گاران تماام میشاود
اما ماردم حاضارند بارای دساتیابی باه تکنولاوژی هرکااری انجاام دهناد.ماورای چاالش جهاانی ساازی  ,ساازمانها و زنجیاره
تامین  ,آنهاا در برخاورد باا واقعیات هاای جدیاد اجتمااع و وظاایف اقتواادی از اینجاا عضاو میشاوند  ,در آیناده  ,طراحای
سازمانهای با طرح خطای پاایین  ,ساازمانهای متمرکاز سیاک ساازمان توساعه یافتاه دیگار یاک طارح دلخاواه نیسات بلکاه
برای رسیدن به قابلیت نگهاداری یاک اجباار اسات .در واقاع ایان تاالش بارای ساه خطای شادن ساود و زیاان ساازمان در
مااورد پاارورش دادن سااازمان از سااه جهاات  ,ذینفعااان و محاایط آنهااا و چشاام اناادازهای مااالی شااان اساات.از دیااد مااردم ,
قدرتمند سازی مردم یک معنای کلیدی برای سالمت سیستم و سازمان است(Knut Hinkelmann, 2015).
تعداد قابل توجهی تئوری ها و مدل ها هستند که میتوانند در چارچوب قابلیت های جدید برای هدایت معماری سازمان
استفاده شوند .مدل های قبلی مانند سیتمهای باز ,سیتمهای سازگار پیچیده و عالوه بر این ) ,(K. Vicente, 2003سیستم های
بحرانی اکتشافی (W. Ulrich, 2010) 3و نردبان های تکنولوژی بشری 4نیز میتوانند کمک کنند).( W.K. Michener,2001
تئوری سیتم های باز و نردبان تکنولوژی بشری هردو به ارتباط سیستماتیک بین انسان و تکنولوژی اهمیت میدهندنردبان
های بشری یک مدل  5سطحی را پیشنهاد میدهد سفیزیکی ,تیمی,سازمانی,روانی و سیاسی که کمک میکند تا سیساتم هاای
اجتماعی تکنیکی طراحی شود.تئوری سیتمهای باز مدل هایی برای طراحی سیستم های درونای ارائاه میدهاد و آن را تکمیال
میکند.سیستم های بحرانی اکتشافی در سیستم های رهایی بخش جریان فکری جای میگیرد  ,که پیشنهاد میدهاد راهنماای
عملی برای طراحی سیتم های رویکردی بحرانی و در زمان تنوع و گوناگونی قدرت برنامه
زیست پیچیده 5یک زمینه تحقیق است که به مطالعه خوا

ریزی دارد(Lapalme et al, 2015).

در حال ظهور از فعل و انفعال رفتاری  ,بیولوژیکی شیمیایی

و فیزیکی و اجتماعی که تاثیر میگذارد  ,حفظ یا اصالح میشود.از دیدگاه علوم سازمانی  ,پیشرفت باتوجه به مفهوم سازمانهای
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مجازی و بدون مرز بدرد بخور خواهد بود برای برخورد با پیامدهای جهانی و شبکه ای شدن و توسط خیلی از جریان های
فکری هدایت شده است,که برخی از نویسندگان رویکردهای معماری سازمانی را پیشنهاد کرده اند که تالش میکند که فراتر از
دغدغه های مالی برود).( Lapalme et al, 2015
ویارئال 1که با سیستم های دینامیک راهنمایی شده و یک چارچوب آنالیزی برای متوجه شدن کلید قوانین توسعه داده
است ) (R. Villarreal, 2015الپالمه و دگوئره با تئوری های سیتم باز راهنمایی شده ,کلیدهای قانونی برای نگه داشتن معماری
سازمانی در رفتاری که هم ویژگی های انسانی داشته باشد و هم سازمان-در-محیط را همزمان استفاده میشود.الوردوره و

کان2

تعدادی از جریان های فکری را برای نگهداری نگرانی ها ادغام کرده اند.ویارئال چارچوب تحلیلگر را برای نگهداری و نگرانی
های معماری سازمانی ادغام کرد(Lapalme et al, 2015).

 3-3همسوسازی فناوری اطالعات

از دیدگاه فناوری اطالعات  ,معماری سازمانی متمرکز شده بر دستیابی همسوسازی کساب وکاار و فنااوری اطالعاات و یاا
تضمین آنکه فناوری اطالعات هم سو شده و از استراتژی کاری پشتیبانی میکند .این سنت به شادت تحات تااثیر زمیناه هاای
مهندسی و علم کامپیوتری است .برخی از توورات کلیدی ساده شده اند ستقسیم و غلبه کردن بار مشاکل کافیسات  ,فکرهاای
سیستمی بسته سمحیط تنها میتواند برای حل مشکل کمک کند ,جبرگراییسما میتوانیم آیناده را همانناد رابطاه هاا پیشابینی
کنیم و مثبت گراییسسازمان ها و تکنولوژی ها موجودیتی مستقل از مردم دارد .بزرگترین چالش برای سازمانهای امروز که در
این تحقیق مورد بررسی است  ,نه تنها همسو سازی بلکه ادامه یافتن همسو سازی فناوری اطالعات و بیزین در یاک محایط
در حال تغییر است .
3
با توجه به گارتنر سازمانها با یک دوره جدیدی از فناوری اطالعات مواجه هستند .عور دیجیتالی  ,یک دوره ترسیم شاده
با نوآوری عمیق فرای بهبود عملکرد است .بهره مندی از یک تکنولوژی دیجیتالی وسایع تار ,کساب و کاار یکپارچاه بیشاتر و
نوآوری در فناوری اطالعات  ,یک نیاز برای سازگاری سریعتر و چابکتر در راستای روبه رو شدن با این چالش رویکردی پیشنهاد
شده است ( Charles J, 2004).رویکرد بر پایه قوانین مهندسی سازمان مدل شده و با دو عامل نوآوری و توسعه چاالش برانگیاز
تکامل پیدا میکند.
 تغییر پارادایم از مهندسی مدل  ,از توسعه به سازگاری مستمر ,در مقایسه با توسعه نرم افزار غیرمعماول اسات بارایمهندسی سازمان که دنبال کننده رویکرد زمین سبز 4و شروع از یک خط . 5به جای آن ,به صورت ساده ,ساازمان در
حال حرکت در حال سازگاری است.چالش این است که با چالش در کار و فناوری اطالعات عک العمال نشاان داده
شود و به طور مستمر سعی در همسو سازی کسب وکار و آی تی داشته باشیم.
مدل ها برای طراحی و سازگاری سازمان و سیستم های اطالعاتی سازمان قبل از اینکه در واقعیت عوض شود ,استفاده میشود.
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ماشین های پشتیبانی تفسیر پذیر انسانی

مک کالی 1یک سازمان چابک را اینگونه تعریف میکند سازمانی که موقعیت یا تهدید را میتواند ح کند ,پتانسیل
هارا اولویت بندی کند و موثر و کارا عمل کند.جهت پشتیبانی قابل فهم ,اولویت بندی و اجرا  ,مدل ها تنها نباید یک
محل نگهداری برای انسانها باشد ,بلکه فرآیند مدل در این مفهوم متقاضی عملیات اطالعات مدل ها باشدکه اطالعات را
بازیابی میکند و آن را برای تومیم گیری ها تفسیر میکند .تمرکز بر دانش ماشین مفسر ,مهندسی دانش 2گفته میشود.و
تمرکز بر دانش قابل تفسیر بشر دارد.چالش این است که هر دو را کنار هم داشه باشیم  .برای درک این چالش ها  ,یک
رویکرد متامدل برای نسل بعدی سیستم های اطالعاتی پیشنهاد شده که بر اساس مهندسی دانش برای مدیریت فرآیند
ارائه شده است و خوا این رویکردها به شرح زیر است



نوشته های گرافیکی داریم که به سادگی قابل فهم هستند.
سبک سنگی ن کردن به شیوه معنا شناسی  ,که معنای متامدل را روشن میکند,نظیر آنالیز ,سازگاری و ارزشیابی مدل
ها ,که توسط ماشین انجام شده است.

 .4نتیجه گیری
با بررسی روش های موجود معماری سازمانی در می یابیم که این روش ها در سازمان های متالطم که تغییرات پیش
بینی نشده زیادی بر آنها اثر گذارند دچار مشکالت متعددی هستند  (M. De Vries, 2014).براین اساس می توانیم این
مشکالت را به شکل زیر دسته بندی نماییم:


به همه جوانب کار توجه نداشته و هرکدام روی جنبه های خاصی تکیه دارند .سمثال بیشتر جنبه های تکنیکی ،
بیشتر جنبه های برنامه ریزی  ،بیشتر طراحی و ...




بیشتر آبشاری و ترتیبی می باشند تا اینکه تکرار پذیر و تکاملی  ،بدین ترتیب دارای چرخه های طوالنی بوده و تولید
فرآورده ها در آنها بسیار زمانگیر و مشکل می باشد .

وابسته به ابزارهای خاصی بوده که این مساله موجب سخت بودن اجرای فرآیند می گردد  .سعدم سهولت و سادگی 



بیشتر از اینکه روی افراد تکیه کنند برروی داده ها یا فرآیندها و یا فرآورده ها تکیه دارند  .



برروی مدلسازی پویا و جنبه های رفتاری معماری کمتر متمرکز هستند  .



دقیقا منطبق بر یک چارچوب خا



برنامه خاصی جهت هماهنگی و تعامل بیشتر وبهتر بین تیم معماری سازمانی و تیم های پروژه ها ندارند .




نمی باشند با توجه به اینکه چارچوب قلب معماری سازمانی می باشد .

بیشتر بر برنامه ریزی تاکید داشته و مسائل را پیش بینی می کنند .ساین کار سبب افزایش انعطاف پذیری می گردد
ولی آیا می توان همه چیز را به یکباره پیش بینی کرد ؟ 
حجم مستندات زیاد و فرآیند تولید محووالت و فرآورده ها طوالنی می باشند.

تغییرات مکرر و عمدتا غیرقابل پیش بینی در اهداف و استراتژی های سازمان ها که بیشتر در حوزه کسب وکار است ،تاثیر
بسزایی در ساختارسازمانی  ،فرآیندها  ،سیستم های اطالعاتی ،مدیریت داده و زیرساخت های فناوری دارد .هدف معماری
سازمانی چابک این است که دریک سازمان متالطم که تحت تاثیر تغییرات غیرقابل پیش بینی گسترده است  ،نه تنها ازتوقف
یا شکست فرآیند معماری سازمانی جلوگیری کند بلکه حتی نتیجه مطلوب را حاصل نماید.
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معماری سازمانی چابک ایده جدیدی است که جای کار زیادی دارد و یکی از راههای حل مشکل روش های جاری
 انطباق چارچوب های رایج معماری سازمانی مثل. معماری سازمانی است که از افراد و روش ها چابک استفاده می کند
چارچوب زکمن با مدل های مرجع چابک و اصول معماری سازمانی چابک یکی از مهمترین روش های اجرای معماری سازمانی
 اول این که به ذینفعان توجه خا: ( در معماری سازمانی چابک سه نکته مهم استKnut Hinkelmann,2015).چابک است
 دوم این که گام به گام و تکرارپذیر حرکت نمود و سوم اینکه به پیاده سازی و توسعه سیستم های نرم افزاری توجه، داشت
 می توان مهمترین اهداف معماری سازمانی چابک را چنین،  با توجه به مطالب ارائه شده. (Knut Hinkelmann, 2015).نمود
:مطرح نمود
افزایش انعطاف پذیری و تطبیق پذیری نسبت به تغییراتافزایش اثربخشی معماری سازمانیاستفاده بهتر ازمنابع و مدیریت بهینه فرآیندهای کسب وکارافزایش توانمندی سازمان به منظور نگاهداشت معماری سازمانیافزایش میزان رضایت کاربرانبا توجه به مسائل و مشکالت مطرح شده در این زمینه متوجه میشویم که چارچوبهای سازمانی نقش بسیار موثری را در
امید داریم که معماری.بخش جدید و بزرگ معماری سازمانی بر مدلسازی و طراحی تمرکز دارد.آینده سازمان خواهند داشت
به طور خالصه از زمانی.سازمانی بیشتر در توجه مردم و محیط در جهت نوآوری و یافتن مورد های مطالعاتی جدید قرار گیرد
. پیشرفت آن و آینده آن به عنوان بزرگترین چالش مطرح است,که طراحی سازمانی برای آینده از نگرانی های معماری است
( Lapalme, 2015)
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