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 چكیده

اناد  بارای هناساایی    سازی و اجرای قابلیت مدیریت معماری ساازمانی اراهاه هاده   های توانمندساز برای پیادهقابلیت، در این مقاله

دهنده آن بررسی هده و با توجه باه تایریر متقابال    های توانمندساز معماری سازمانی، ابعاد مختلف این قابلیت و منابع تشكیلقابلیت

های توانمندساز برای مدیریت معماری سازمانی هناسایی هاده اسات    ها، قابلیتدهنده آنهای سازمانی و منابع تشكیلمیان قابلیت

دهنده قابلیت مدیریت معماری سازمانی از فهرست و مشخصات فرآینادها، مناابع انناانی و ابهارهاای     برای هناسایی منابع تشكیل

های سازمانی و تحلیل ارتباط آن با قابلیات  همچنین برای بدست آوردن فهرست قابلیتگردیده است  معرفی هده در مراجع استفاده 

هاایی هاه در ایان مقالاه باه عناوان       های سازمان استفاده هده است  قابلیات مدیریت معماری سازمانی از یک مدل عمومی قابلیت

هنناد  بناابراین مز    پر رنگی در ارتقا و بهبود این قابلیت ایفا می اند، نقشتوانمندساز قابلیت مدیریت معماری سازمانی معرفی هده

ها های توانمندساز و همچنین تیریر آنسازی قابلیت معماری سازمانی در سازمان، به تعامل آن با قابلیتاست در زمان استقرار و پیاده

های قابلیت مدیریت معماری سازمانی، در ایان  فع نیازمندیمنظور ردر موفقیت این قابلیت توجه گردد و تغییرات و بهبودهای مز  به

 های توانمندساز اعمال هود قابلیت

 هلمات هلیدی

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

 

 

 مقدمه -1
یوک قابلیوت   اندازی و استقرار یک قابلیت جدید یا بهبودد و ارتقوای   ایجاد، راه

دهنوده یوک   جاافتاده در سازمان، مستلزم تدجه به ابعاد و منابع درونی تشویی  
های مرتبط با آن است. این بدان معنی است در روش قابلیت و تدجه به قابلیت

ریزی [ باید عالوه بر برنامه3و ] [1های سازمانی ]ریزی مبتنی بر قابلیتبرنامه
هوا بور ییودینر نیوز     ، به تأثیر متقاب  قابلیتبهبدد منابع پایه هر قابلیتجهت 

تداند تأثیر مستقیمی بر عملیورد  تدجه شدد. بهبدد هر منبع پایه یک قابلیت می

ریوزی بهبودد   ها داشته باشد. بنابراین الزم است در تحلی  و برنامهسایر قابلیت
ها بر های مرتبط با آن شناسایی شده و نحده تأثیر متقاب  آنهر قابلیت، قابلیت

 ییدینر ارزیابی شدد.
هوای سوازمانی، تعیوین    ریزی مبتنی بور قابلیوت  یک گام مهم و مؤثر در برنامه
رایو  ممشوتر      هوای هاست. در این مقاله قابلیوت نقشه ارتباطی میان قابلیت

تحوت عنودان    مؤثر هسوتند،  عملیرد قابلیت معماری سازمانیبر ها کهسازمان
هود    مدرد بررسی قرار گرفته است.ی سازمانی معمار ازهای تدانمندسقابلیت
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های تدانمندساز قابلیت مودیریت معمواری   اصلی در این مقاله شناسایی قابلیت
 باشد.سازمانی می

 مفهو  قابلیت هنب و هار -2

سازی تحلیو  معمواری کسوب و    قابلیت کسب و کار مفهدم جدیدتری در مدل
ی منابعهای ساختاری ممؤلفهیه رود. این مفهدم در برگیرنده کلکار به شمار می

نظیر واحد سازمانی، پست، منبع اطالعاتی، مؤلفه کاربردی، سورور، زیرسواخت   
های رفتاری مفرآیند، خدمت، وظیفه و ارائه خدمات و ...  و مؤلفه تدلیدی، درگاه

مدرد استفاده سازمان است که در کنار هم تدانایی مشخصی را در سوازمان   ... 
د هر یوک از  نتدانمی   و رفتاریمنابعهای ساختاری ممؤلفه. این کنندایجاد می
هوا  تموام مشخصوات و کیفیوت آن   های رای  معماری سازمانی به همراه مؤلفه
 باشد.

یک قابلیت عمودمی سوازمان  « مدیریت روابط مشتریان»عندان مثال، به
، «شناسایی مشوتری »محدر است که از ترکیب فرآیندهایی نظیر های مشتری

هوا و  و پسوت « سونج  رضوایت مشوتری   »، «ننهداری اطالعات مشوتری »
پیشخدان ارائوه  »، «مدیریت پاسخندیی به مشتریان»واحدهای سازمانی مانند 

 شدد.در یک سازمان ایجاد می« CRMسامانه اطالعات »و  «خدمت
وکوار در مراجوع مختلو     های کسبرغم تندع تعاریفی که از قابلیتعلی
، همه این تعاری  در چند نیتوه زیور کوه محدرهوای     [6],[5],[4] شده است

وکار اسوت،  سازی معماری کسبتمایز این مفهدم از سایر مفاهیم رای  در مدل
 ند:هست مشتر 

 اصولی   هوای مؤلفهوکار، واحدهای مفهدمی هستند که های کسبقابلیت
کنند. بنوابراین  را در قالب یک مفهدم واحد ییپارچه می معماری سازمانی

یک « پذیرمعماری»ترین واحدهای وکار اساساً کدچکهای کسبابلیتق
 . روندشمار میسازمان به

 ساختار و رفتاری معماری  عناصر 1سازیبا کپسدله وکارکسبهای قابلیت
انجام کارهوای یوک سوازمان را     مسئدلیتیا  انجاموکار، چندننی کسب

کند. به این ز میتمرک« 2چه کاری»مخفی کرده و بر روی دغدغه اصلی 
وکوار، بورای پاسوخندیی بوه     های کسبقابلیت برپایهسازی ترتیب مدل

هایی که در سطح استراتژی سازمان طرح شده و معمدالً از سطح پرس 
 تر است.جزئیات کمی برخدردار است، مناسب

 شودند، نوه بوا    نامنوذاری موی  « اسوم »وکار معمدالً بوا  های کسبقابلیت
 «.فع »

 وکوار،  وکار، نسوبت بوه سوایر عناصور معمواری کسوب      کسبهای قابلیت
پایدارتر بدده و تنها ممین است براثر تغییر مأمدریت سازمان تغییر کنند. 

همین دلی  مادامی که مأمدریت تغییر نیرده است، هر سازمانی یک و به
وکار دارد که سازمان را افراز های کسبتنها یک مجمدعه واحد از قابلیت

وکوار، بععود زموان در مودرد     رخال  سایر عناصر معماری کسبکنند. بمی
عندان مثال؛ وضع مدجدد، وضوع  وکار مصداق ندارد مبههای کسبقابلیت

وکوار نشواننر   هوای کسوب  های انتقالی ، چدن قابلیتمطلدب یا معماری
دهد یا باید انجام دهود. آنهوه   کارهایی هستند که یک سازمان انجام می

کند، سوطح بلودو و اهمیوت    درد یک قابلیت تغییر میدر طدل زمان در م
 راهبردی آن قابلیت است.

وکار نیز در بوین مراجوع مختلو ،    های کسبدرمدرد اجزاء و ابعاد قابلیت
وکار را مرکب از سوه جوزء   اجماع وجدد ندارد. بیشتر مراجع، یک قابلیت کسب

در  Open Groupدانند. راهنموای  می« ابزار»و « فرآیند»، «نیروی انسانی»
وکار برشومرده  وکار، ابعاد زیر را برای یک قابلیت کسبهای کسبمدرد قابلیت

  :[7] است
  نفعوان  هوای سوازمانی،  ی  وکوار، پسوت  ها: شام  واحدهای کسوب نق

 بیرونی یا شرکای تجاری

 ها اجورا یوا ارائوه    وکار که قابلیت از طریق آنفرآیندها: فرآیندهای کسب
 شدد.می

  :دان  و اطالعات سازمانی که برای اجرای فرآیندهای قابلیت اطالعات
 الزم است.

 های مشهدد یوا غیرمشوهدد   های اطالعاتی، داراییابزارها: شام  سیستم
 الزم برای ارائه قابلیت

هوا و سیاسوت  دینری نظیر استراتژی منابع، به مراجعهمهنین در برخی 
در شوی  زیور یوک     ه اسوت. شود وکار و ... اشاره ها، استانداردها، قداعد کسب

نشوان داده   Archimate 3قابلیت کسب و کار با استفاده از زبان نمادگذاری 
 شده است:
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 دهنده آنساختار یک قابلیت و منابع تشكیل( : 1) هكل

 قابلیت معماری سازمانی -3
ای از منابع مفرآیند، ابزار، قابلیت معماری سازمانی، بنا به تعری ، مجمدعه

دهود کوه از مزایوای    ای به سازمان مینی  است. این قابلیت، تداناییمنابع انسا
استقرار و مدیریت معماری سازمانی که بوه تفصوی  در ادبیوات قابو  بررسوی      

در ادامه منابع مدرد نیاز این قابلیوت مودرد بررسوی قورار     مند گردد. است، بهره
 گرفته است.

 فرآیندی مدیریت معماری سازمانیمنابع  -3-1

مدیریت معماری سازمانی بر اساس اهدافی و موأمدریتی کوه   فرآیندهای 
تداند متفاوت باشد. با ایون  شدد، میبرای این قابلیت در هر سازمان تعری  می

ای حداقلی از فرآیندهای مدیریت معمواری سوازمانی در مراجوع    حال مجمدعه
 در ادامه بررسی شده است. تعری  شده که مختل 

در شی  زیر ارائه  دیریت معماری سازمانیدر حدزه م [9]مدل فرآیندی 
 است: شده
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 SAPفرآیندهای مدیریت معماری سازمانی ( : 2) هكل

 
 شام  فرآیندهای زیر است:این مدل 
 راه معماری سوازمانی: شوام  تعریو  اهودا  و     تدوین نقشه

هوای معمواری سوازمانی    های تمرکز فعالیتها و حدزهبرنامه
 است.

 ارتعری  معماری کسب و ک 

 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
های مختل  معماری  ای مدر الیههای تدسعهاز تطابق پروژه

 باشد.ن میبا اصدل و وضع مطلدب معماری سازما

ای از فرآینودها مودیریت معمواری سوازمانی مودرد      نیز مجمدعه [2]در 

تشوریح شوده    ADMفرآیندها در بررسی قرار گرفته است. بخ  اصلی این 

 است.

 
مدیریت معماری سازمانی در : فرآیندهای اساسی (3) هكل

TOGAF 

                                                 
dArchitecture Development Metho 

 

 مدیریت معماری سازمانی منابع اننانی -3-2

هوا و  بر اساس مهارت مدرد نیاز در قابلیت معماری سازمانیانسانی منابع 
وظای  مدرد نیاز در اجرای فرآیندهای این حدزه قاب  تعری  است. این منوابع  

 باشد. ی  می در مراجع مدرد بررسی به شرح
 زیر است: شی به منابع انسانی مدرد نیاز [ 9در ]
 

 
قابلیت مدیریت معماری سازمانی در  ساختار مورد نیاز( : 4) هكل

[sap ppt] 

 

 
 های مورد نیاز قابلیت مدیریت معماری سازمانی نقش( : 5) هكل

 
ان های مدرد نیاز شام  مدیر فناوری اطالعات، مدیردر این ساختار نق 
افزار، امنیت و غیره و معموار ارشود در نقو  مودیریت     فنی نظیر مدیر فنی نرم

اند. همهنین معماران بخشی، متخصص زیرساخت معماری سازمانی قرار گرفته
و  ینفعان فناوری اطالعات بوه عنودان اعیوای کمیتوه معمواری سوازمانی و       

هوا فعالیوت   روژهح  در زمینوه اجورای پو   وکار و معماران راهگران کسبتحلی 
 کنند.می
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قابلیت مودیریت  های مشخصی برای اجرای فرآیندهای [ نیز نق 2در ]
 شده است که به شرح زیر است: بینیمعماری سازمانی پی 

 عید کمیته معماری سازمانی 

 حامی ممتدلی  معماری سازمانی 

 مدیر معماری سازمانی 

 معمار داده 

 معمار کاربرد 

 معمار کسب و کار 

 مدیر برنامهمدیر طرح/ 

 طراح فناوری اطالعات 

 ابهارهای مدیریت معماری سازمانی -3-3

مودرد   کننده خدمات کواربردی ابزارهای مدیریت معماری سازمانی فراهم
های نیاز در اجرای فرآیندهای معماری سازمانی هستند. این خدمات، نیازمندی

را به  های مختل  مجری فرآیندهای مدیریت معماری سازمانیمدرد نیاز نق 
نمایند. در ادامه فهرستی از خدمات کاربردی مدرد سازی میشی  میانیزه پیاده

 [:10[ و ]9نیاز در فرآیندهای مدیریت معماری سازمانی ارائه شده است ]
 و متدولدژی تدسعه معماری پشتیبانی از چارچدب 

 سازی نماهای معماری سازمانیمدل 

 ارائه گزارشات تحلی  فاصله 

 شات تحلی  اثرارائه گزار 

 بررسی و کنترل نماهای معماری سازمانی 

 ثبت گزارشات ارزیابی انطابق 

 اعمال قداعد حاکمیت معماری سازمانی 

 های مرتبط با معماریها و دغدغهثبت و مدیریت نیازمندی 

 ثبت و مدیریت تغییرات مرتبط با معماری 

 مدیریت دسترسی و ارائه اطالعات 

ی شده مدرد نیاز در قابلیت مدیریت معمواری  های بررسبا تدجه به مؤلفه
هوای سواختاری و   سازمانی، ساختار کلی و عمدمی این قابلیوت، شوام  مؤلفوه   

 رفتاری، به شی  زیر است:
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 (: قابلیت مدیریت معماری سازمانی6هكل )

 های توانمندسازقابلیت روش هناسایی -4
یی هسوتند کوه   هاهای تدانمندساز، قابلیتهمانطدر که اشاره شد، قابلیت

تأثیر مشخصی در اجرای مؤثر و تحقق اهدا  یوک قابلیوت دینور دارنود. بوه      
دهنده یک قابلیت عبارت دینر وجدد هر گدنه نقص یا مشی  در منابع تشیی 

شدد، قابلیت دینر محتی اگر از منوابع مناسوبی برخودردار    تدانمندساز، باعث می
 نماید. باشد  نتداند اهدا  خدد را به شی  کام  محقق

هوای تدانمندسواز قابلیوت مودیریت معمواری      منظدر شناسایی قابلیوت به
هوای  مؤلفوه هوا بوا   این قابلیت ها و نتای  اجرایخروجیسازمانی، ارتباط میان 

. در این تحلیو  توأثیر هور    یت معماری سازمانی تحلی  شده استقابلیت مدیر
رسی نشده است؛ زیورا  ها به جز بردهنده سایر قابلیتهای تشیی یک از مؤلفه

با تدجه به ماهیت قابلیت و ارزش آن به عندان یک ک ً تدانمندساز، نتیجه یوا  
دهنوده آن از  داد تعام  و همیاری عناصور سواختاری و رفتواری تشویی     برون

 شدد.باشد که در خروجی و نتیجه اجرای آن نمایان میاهمیت برخدردار می
دسواز قابلیوت مودیریت معمواری     هوای تدانمن منظدر شناسایی قابلیوت به

 سازمانی مراح  زیر طی شده است:
 هوای عمودمی   های سازمانی بور اسواس مودل   تعیین قابلیت

 [12[ ]11] قابلیت

 های سواختاری و رفتواری قابلیوت مودیریت     شناسایی مؤلفه
 [2[ ]9معماری سازمانی ]

 هوای  هوا و نتوای  مودرد انتظوار قابلیوت     تحلی  تأثیر خروجی
های ساختاری و رفتاری قابلیوت مودیریت   ؤلفهسازمانی بر م

 معماری سازمانی

 های تدانمندساز قابلیت معماری سازمانیارائه مدل قابلیت 
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 هانتایج و یافته -5
های سازمانی بر قابلیت مدیریت معمواری سوازمانی در   تأثیر سایر قابلیت

ی هوا جدول زیر نشان داده شده است. در این جدول، فهرست جامعی از قابلیت
کسب و کار تأثیرگذار بر قابلیت مدیریت معماری سوازمانی ارائوه شوده اسوت.     

دهنوده قابلیوت مودیریت    هوای تشویی   ها بر مؤلفهتأثیر هر یک از این قابلیت
معماری و ماهیت تأثیر آن نیز ارائه شده است. برای شناسایی و تحلی  ارتبواط  

مانی، از تحلیو   های کسب و کوار بور قابلیوت مودیریت معمواری سواز      قابلیت
محتدایی جلسات فنی با مشاورین حدزه معماری سوازمانی مدر سوطح اجورای    

سوازی، اسوتقرار و   هوای معمواری، پیواده   های معماری، مودیریت کمیتوه  پروژه
سووازی قابلیووت معموواری سووازمانی ، متدلیووان معموواری سووازمانی در   درونووی
تحقیقوات مورتبط انجوام    اند و نتای  هایی که این قابلیت را ایجاد گردهسازمان
 استفاده شده است.  [9]شده 

 های توانمندساز مدیریت معماری سازمانی: قابلیت(1)جدول 

عنوان قابلیت 

 توانمندساز

ارتباط قابلیت توانمندساز با قابلیت 

 مدیریت معماری سازمانی

 قابلیت مدیریت معماری سازمانی

 ارابه چارچوب فرآیندها
استاندارد و 

 قالب

ساختار و 

 نیروی اننانی
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ه م
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ا

 

ب
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 ها

ی
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از
س
ار 
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ت
ار
مه

 ها

تدسعه استراتژی 
 کسب و کار

EA  تعیین جایناه 

  ها و اهدا  با کیفیتتدوین استراتژی

های ها مبتنی بر مدلتدوین استراتژی
 معماری

 

مهندسی و 
 طراحی

تدسعه مدل مفهدمی محصدالت و خدمات 
ها قابلیت استخراج نیازمندیباعث افزای  

از محصدل و خدمت  EAو پدش  بهتر 
 گردد. می

 

 مدیریت کیفیت

 EAافزای  کیفیت اجرای فرآیندهای 
افزای  کیفیت مدیریت مستندسازی 
محصدالت و خدمات باعث افزای  

 گردد.می EAشناخت و تحلی  بهتر در 

 

 ریدخ
مدیریت تامین کنندگان خدمات 

 EAهای سازی پروژهپیاده
 

مدیریت فناوری 
 اطالعات

IT  ها و اهدا  با کیفیت تدوین استراتژی

های ها مبتنی بر مدلتدوین استراتژی
 معماری

 

EA  ر خدمات پشتیبانی از ابزا

از  EAفزای  شناخت و تحلی  بهتر در ا
 ها و تغییرات آنهامستندسازی برنامهطریق 

 

مدیریت طرح و 
 پروژه

 های معماریاجرای و کنترل پروژه
کاربست نتای  و بازخدردهای حین اجرای 

 EAهای روزآوری پروژهها در بهپروژه
 

مدیریت 
 اطالعات

تعیین اهمیت و اولدیت عناصر معماری و 
های بندی اجرای پروژهدر نتیجه اولدیت

EA  اطالعات و گزارشات آماری به واسطه
 روزدقیق و به

 

مدیریت دان  و 
 تحقیقات

در  EAآوری و انتشار دان  حدزه جمع
 بع انسانیتدانمندسازی منا

 

سازی و انتقال دان  در سطح فرهنگ
 سازمان

 

 ها و ابزارهای شناسایی و معرفی روش
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 EAجدید مدثر در 

 مدیریت ریسک

وضع مطلدب و  تر و مؤثرتردقیق تدوین
یلی شناسایی و تحلاز طریق برنامه گذار 
ها در و اعمال آن های محیطیریسک

 های مطلدببرنامه و معماری

 

مدیریت منابع 
 انسانی

 EAتامین منابع انسانی 

 EAآمدزش منابع انسانی 
 

های جبران خدمت در جلب تاثیر میانیزم
 همیاری خبرگان کسب و کار

 

مدیریت امدر 
 حقدقی

تاثیر قدانین و مقررات حقدقی در تدوین 
 اصدل معماری

 

 

 گیرینتیجه -6
قابلیت مدیریت معماری سازمانی، گرچه خودد یوک قابلیوت زیرسواختی     

هوای سوازمانی   ای از سوایر قابلیوت  شمار رفته و در اجرای مؤثر بخ  عمدهبه
هوا در  ای از قابلیوت نیز نیازمند اجرای مطلدب مجمدعه نق  مهمی دارد، خدد

های تدانمندساز، در زمان طراحی و اسوتقرار قابلیوت   ازمان است. این قابلیتس
ای معماری سازمانی و همهنوین پوای  و بهبودد مسوتمر آن از اهمیوت ویوژه      

هوا،  دهنوده ایون قابلیوت   های تشیی برخدردار هستند. هر گدنه تغییر در مؤلفه
 تداند بر عملیرد قابلیت مدیریت معماری سازمانی مؤثر باشد.می

بهبدد و ارتقای قابلیت مدیریت معماری سوازمانی، عوالوه بور تدجوه بوه      
دهنوده آن، مسوتلزم ایجواد تغییورات و اعموال بهبددهوای       های تشویی  مؤلفه

 باشد. های تدانمدساز آن نیز میاحتمالی در قابلیت
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