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 چکیده
حلي به نام معماري  وکار و هماهنگي عناصر مختلف سازمان، به سراغ راهها به منظور سازگاري با پويايي کسبسازمان

هاي انجام معماري روند. معماري سازماني شرح جامعي از عناصر کليدي سازمان و ارتباطات بين آنهاست. روشسازماني مي

سازي ناکارآمد و آوري داده معماري دقيق و درست، مدلسازماني کنوني مشکالتي از قبيل عدم فهم معنايي مشترک، عدم جمع

شناسي گيري دارند. در اين پژوهش راهکاري براي انجام معماري سازماني بر مبناي مدل مفهومي هستاننامناسب براي تصميم

ابتدا در اين مقاله، کند. هاي معماري فراهم ميآوري دادهشناسي سازمان ساختار مشترکي براي جمعشود. هستانسازمان، پيشنهاد مي

هاي چارچوب زکمن سعي در تبيين  اينکه ستونارائه شده است، ب زکمن شناسي سازمان منطبق بر چارچومدل مفهومي هستان

چه کسي )انجام دهنده( چه کاري را )فعاليت( به چه علتي )هدف( ، براي چه چيزي )شي( و با کمک چه منبعي و در چه مکاني و 

بر مبناي مدل هستان شناسي سازمان  مانيبراي توسعه معماري ساز داده محور در ادامه نيز فرآينديدهد، دارد.  چه زماني انجام مي

ها، از همه پرسنل، ذينفعان، کاربران، معماران و سيستم شناسي سازمان در معماري سازمانيهستان به کارگيري با پيشنهاد شده است.

-همچنين به پشتوانه دادهشود. آوري ميهاي معماري به درستي جمعمفاهيم سازمان و ارتباطات آنها درک مشترکي پيدا کرده و داده

هايي را توانيم تحليلگيرندگان در معماري سازماني تمرکز بيشتري داشته و ميکردن نياز تصميمهاي مناسب معماري، روي برآورده

ابي ارزي به داده و قرار مطالعه مورد ايراني سازمان در يک را راهکار اعمال پايان چگونگي منطبق بر هدف معماري ارائه دهيم. در

 خواهيم پرداخت. آن

 :هاکلیدواژه
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 مقدمه
که با نگاه جامع به کنند ها تالش ميامروزه سازمان

وکار و فناوري اطالعات حريف تغييراتي که اهداف، کسب

ايجاد هماهنگي و افتد، شوند. در محيط سازمان اتفاق مي

ها و  ها، نقش افراد، سيستم همخواني بين فرآيندها، داده

هاي مورداستفاده با اهداف و راهبردهاي سازماني  فناوري

ها با کمک سازمان .است از اهميت بسيار بااليي برخوردار

توانند يکپارچگي سازماني را به معماري سازماني، مي

کار پياده کنند. ومنظور غلبه بر تغييرات محيط کسب

معماري سازماني به تعريف فراگير از همه عناصر کليدي 

دهد و ارتباطات آنها اشاره دارد. که سازمان را تشکيل مي

ي است که داراي به عبارت ديگر معماري سازمان طرح

واحدهاي سازنده سيستماتيک از قبيل فرآيندهاي تجاري، 

باشد و در هاي اطالعاتي ميتکنولوژي و ها، دادهسازمان

جزئيات  سازد که ساختارنتيجه اعضاي سازمان را قادر مي

سازمان و اجزاي سازمان و چگونگي همکاري آنها با 

 . [2, 1]يکديگر را بفهمند

سازماني موجود مشکالتي را با  هاي معماريروش

دقيق از مفاهيم  و مشترک خود به همراه دارند. فهم

 ينب سازمان و مفاهيم مورد استفاده در معماري سازماني

 هايي که درگير معماري سازماني هستندافراد و سيستم

اري وجود ندارد و باعث مشکل ناسازگاري در فرآيند معم

. درک متفاوت از مفاهيم منجر به درک [4 ,3]شودمي

شود. عالوه ها و نتايج بدست آمده نيز ميمتفاوت از مدل

شود آوري ميهايي که براي انجام معماري جمعبر اين داده

بر مبناي تعريف مشترک و دقيق از مفاهيم و ارتباطات 

ريز تعريفي از مفاهيم نيست و به عنوان نمونه برنامه

ساز تعريف ديگر و چه بسا در بعضي فعاليت دارد و پياده

شود. هنگامي هاي مختلف ياد اده مشترک با نامموارد از د

که طرفين معماري سازماني درک مشترک و دقيق از 

هاي معماري مفاهيم سازمان مورد نظر نداشته باشند، داده

 شود.آوري نميبا کيفيت مناسب جمع

-هاي مدلهاي سازماني، روشمشکل ديگر معماري  

ف بسياري از . نقطه ضع[5]سازي ناکارآمد است

هاي سازماني تکيه هاي معماريو متدولوژي 1هاچارچوب

نمودن به محصوالت معماري سازماني است. معماران 

 2سعي دارند محصولي توليد نموده و در اختيار ذينفعان

کنند مدل فرآيندهاي قرار دهند؛ به عنوان مثال تالش مي

کاري سازماني و يا مدل سيستمي سازمان را استخراج و 

هاي معماري ايجاد مدلدر اختيار مديران قرار بدهند. اما 

-مدل تنها ايجادو  سازماني گران و فاقد ارزش ذاتي است

ي خوب به گيريتصميماز معماري سازماني که  هاي

، مطلوب خواهد کنند و مطابق نياز ذينفعان باشدپشتيباني

ها باشند و در حال حاضر معماران بايد همراه مدل بود.

نتايج و توصيفات را شرح دهند تا مديران ارشد بتوانند با 

هاي توجه به آنها تصميم بگيرند. در بسياري موارد، مدل

شود که هر چند به لحاظ تکنيکي قابل تکنيکي توليد مي

 تند.گيري نامناسب هسقبول ولي براي تصميم

براي حل مسائل مطرح شده به يک ساختار تعريف 

-شده مشترک نياز داريم که اين ساختار مشترک را هستان

-کند. در اين پژوهش، هستانفراهم مي 3شناسي سازماني

شناسي سازمان به عنوان مبناي معماري سازماني در 

معماري سازماني را بر  کنيمشود و سعي مينظرگرفته مي

ن شناسي سازماني انجام دهيم. از مدل پايه مدل هستا

شناسي سازماني براي فهم مشترک مفاهيم سازمان و هستان

هاي مورد نياز معماري با مبناي درست آوري دادهجمع

هاي درستي که جمع کنيم. با توجه به دادهاستفاده مي

هايي را منطبق بر هدف معماري و نياز آوري شده، تحليل

 کنيم.اج ميذينفعان معماري استخر

                                                           
1
 Framework 

2
 Stakeholders 

3
 Enterprise Ontology 
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روش تحقيق اين پژوهش علم طراحي است. در روش 

علم طراحي، يک طرف سازمان و عوامل انساني و از 

هاي علمي در پژوهش دخيل هستند. طرف ديگر تئوري

کند بدين در پژوهش انجام شده، اين ويژگي صدق مي

صورت که از يک طرف سازمان و افرادي هستند که قرار 

روش انجام معماري  نا به عنواهست روش پيشنهادي ر

-هايي که زمينه هستانبه کار ببرند و از طرف ديگر تئوري

پژوهش در علم  1مصنوعشناسي و معماري وجود دارد. 

طراحي سازه ها، مدل ها، روش ها و نمونه ها هستند. در 

اين پژوهش هستان شناسي مصنوع است. در پژوهش علم 

طراحي، مطلوبيت و کارايي مصنوع بايد با دقت توسط 

روش هاي علمي ارزيابي شوند که در اين پژوهش هستان 

-شناسي با روش بررسي عدم وجود خطا در مدل هستان

هاي يکي از روشهمچنين  انجام شده است. شناسي

ارزيابي روش علم طراحي بررسي مورد مطالعاتي است، 

 ايم. که ما در اين تحقيق از اين روش استفاده نموده

مروري بر کارهاي مرتبط  2در اين مقاله در بخش 

مدل پيشنهادي ارائه شده  3انجام شده است، در بخش 

د ارزيابي گرديده و مدل پيشنهادي مور 4است، در بخش 

 گيري انجام شده است.نتيجه 5بخش 

 کارهای مرتبط-2 

 سازمانی شناسیهستان -2-1

 هايواژه از ايمجموعه سازماني شامل شناسيهستان

 توصيف جهت ايگسترده طور به که تعريف است خوش

 به مربوط مفاهيم دقت با و رفته به کار سازمان يک عمومي

 دهنده ارائه مجموعه اين دهند.مي پوشش را حوزه سازمان

 پايه استواري تواندمي و بوده سازمان يک از مشترکي درک

 مبناي و افزارينرم هاينيازمندي کردن مشخص براي

 ترتيب اشتباهات باشد. بدين سازماني هايمدل ايجاد

-مي به کار متفاوتي تعابير واژگان به که مواردي در ادراکي

                                                           
1
 Artifact 

 بين تعامل و تسهيل بهبود باعث و يافته کاهش روند،

 کارايي رفتن باال در مهمي گام خود که گرددمي عوامل

 يا رسانه يک به عنوان سازماني شناسيهستان .باشدمي

و  طراحان کاربران، شامل مختلف افراد بين تعامالتي بستر

 نمايد.مي عمل مختلف هايسازمان در ريزانبرنامه

 TOVE [6] ،[7] ،The Enterprise هايپروژه

Ontology (TEO )[8] ،Context-based 

Enterprise Ontology [9]  وDodaf data meta 

model[10] ،[5] ،[11] ،[12] ، هاي پيش رو در از پروژه

کدام از ستان شناسي سازمان هستند. هيچتوسعه ه

پروژهاي مدلسازي سازماني مبتني بر هستان شناسي، 

کنند که چارچوب زکمن را مبنا قرار نداده اند و سعي نمي

مفاهيمي را پيشنهاد دهند که چارچوب زکمن را پوشش 

دهد. در صورتي که مدل سازماني مناسب براي معماري 

 زکمن دهد.بايد پوشش خوبي به چارچوب 

 زين يسازمان يمعمار يها چارچوب آن بر عالوه

 نيباشند، بنابرا ياز سازمان م يمفهوم مدل کي ازمندين

 يمفهوم مدل ها يها و متدولوژ از چارچوب يبرخ

ارائه  يسازمان يانجام معمار يسازمان برا شناسي هستان

، DODAF Data Meta Model ،[10]اند مانند  داده

[5] ،[11] ،[12] ،MODAF [13] ،TOGAF 

Content Meta Model [14] ،Archimate [15] که 

 .رنديگيقرار م يبررس مورد مقاله نيا در زين ها آن
 

 شناسیمعماری سازمانی مبتنی بر هستان -2-2

 زيآم تيموفق يريبکارگ و ها تيپژوهشگران مز يبرا

مختلف، کامال روشن  يدر کاربردها شناسي هستان

 يمناسب هيسازمان، پا شناسي هستان . شناخت[16]است

 ،[19]و  [18]و  [17] يسازمان يمعمار يهاروش يبرا

، [23]، [22]، [21]، [20]يکار يندهايفرآ تيريمد
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 در دانش تيريمد ،[24]و  [20] 1مجدد يمهندس

 شد.باو  موارد  ديگر مي [25]سازمان

به  FEA-RMOمدل  [26]المنگ و همکارانش 

منظور درک مشترک معنايي ارائه دادند ولي اين مدل 

با  FEAچيزي جز توصيف چارچوب معماري سازماني 

باشد و تنها براي ( نميOWLي وب )شناسزبان هستان

رود. در اين مدل روشي به کار مي  FEAچارچوب 

گذاري معنايي اجزاي معماري و شفاف براي اشتراک

روشي براي توسعه معماري ارائه نشده است. کانگ و 

راهکار سه سطحي معماري سازماني مبتني  [9]همکارانش 

شناسي به منظور حل مشکل عدم درک معنايي بر هستان

هاي مختلف و بين انسان و سيستم مشترک بين سيستم

ختلف در يک سازمان که درک همچنين بين ذينفعان م

باشد. معنايي مختلفي نسبت به مسائل سازمان دارند، مي

شناسي در هستان SBVRتاکيد بر استفاده از رويکرد 

معماري سازماني دارد. در پژوهشي  ديگر کيتوسکي و 

ابزار معنايي معماري براي همکاري در  [27]فاستت 

اند. محيط کردهمديريت و توسعه معماري پيشنهاد 

همکاري براي پشتيباني از افرادي که درگير فرآيند 

معماري هستند شبيه ويکي طراحي شده است، تا افراد و 

هاي مختلف که در فاصله و فضاهاي مختلف قرار گروه

دارند بتوانند اطالعات را ثبت کنند. قاني و 

مديريت معماري معناگرا با محوريت  [28]همکارانش

 اند. به کاربران به عنوان مخاطبانکاربر را پيشنهاد داده

نمايد و سعي در ارائه اطالعات  معماري توجه خاص مي

معني دار براي  کاربران سازماني که همسو با نيازها و 

 حوزه کارکرديشان باشد دارد. 

-ها سعي دارند که به نحوي از هستانهمه پژوهش

شناسي در معماري استفاده کنند ولي هيچ کدام از 

ي ارائه ها راهکاري اساسي براي انجام معمارپژوهش

                                                           
1 Business process reengineering 

شناسي سازماني به عنوان اند و توجهي به هستاننداده

زيربنايي براي انجام معماري توجه نکرده است. همچنين 

فرآيندي براي توسعه معماري بر مبناي هستان شناسي 

 اند.ارائه نداده

 چارچوب زکمن -2-1

 که اندشده ارائه زيادي سازماني معماري هايچارچوب

، (ZEAF)زکمن  ب معماري سازمانيچارچو عبارتند از :

 ، چارچوب(FEAF)فدرال سازماني معماري چارچوب

 چارچوب ، (TEAF)داريمعماري سازماني خزانه

دفاع  وزارت معماري ، چارچوبC4ISRمعماري 

(DODAF)  و چارچوبTOGAF چارچوب ميان در-

 به عنوان [30, 29]زکمن چارچوب مختلف، هاي

کامالً  اطالعاتي سازماني معماري در مادر چارچوب

با  را ايمقاله 1987 در سال زکمن است. جان شده تهپذيرف

 که "اطالعاتي هايمعماري سيستم براي چارچوبي"عنوان 

 شودمي گفته نيز زکمن چارچوب آن به سهولت براي

 معماري يک تنها سازمان که کرد تأکيد کرد. زکمن منتشر

 يا هاجنبه که است سند و نمودار تعدادي داراي بلکه ندارد

 دهند.مي نشان سازمان از را مختلفي نماهاي

 براي تجريد نوع( هاستون) زکمن چارچوب افقي بعد

شش  پايه بر تجريدها اين .کندمي توصيف را ديد هر

-مي پرسيده مطلب يک فهم براي که است اصلي پرسش

  :از عبارتند تجريدها اين به عبارتي يا هاپرسش شوند. اين

 بر تجريد اين شود؟(مي تشکيل چيزي چه )از داده:

 .کندمي تمرکز محصول تشکيل دهنده اصلي اجزاء روي

هاي مهم براي سازمان هستند که مقصود کليه اشياء و داده

هاي مختلف مورد در سطرهاي چارچوب، از ديدگاه

گيرند. فهرست کالن از اشياء و بررسي قرار مي

وکار )سطر يک(، کليه هاي مهم کسبموجوديت

وکار و روابط بين آنها )سطر دو(، کسب هايموجوديت

هاي اطالعاتي و ارتباطات منطقي بين آنها )سطر سه(، داده

هاي فيزيکي که با فناوري خاصي توليد شده مدل داده
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)سطر چهارم( و دست آخر اجزاء و مشخصات جزئي 

هاي اطالعاتي، فيلدها و جداول پايگاه داده )سطر داده

 باشند. ميپنجم( مربوط به اين جنبه 

 روي بر تجريد اين کند؟(مي کار )چطور وظیفه:

تجريد  اين مدل. دارد تمرکز سازمان منديوظيفه و کارکرد

مقصود  .است فرآيند-خروجي/ورودي-فرآيند شکل به

ستون کليه فرآيندها و وظايف سازمان و چگونگي انجام 

-هاي مختلف مورد بررسي قرار ميآنها است که از ديدگاه

وکار و جريان گردش کار در فرآيندهاي کسب گيرد.

افزارهاي ها و نرمسازمان )سطرهاي يک و دو(، سيستم

خودکارسازي و فرآيندهاي )خدمات( خودکارسازي شده 

به همراه چگونگي عملکرد و رفتار آنها )سطر سه و 

هاي ها و ماژولچهار( و دست آخر جزئيات و کد برنامه

کنيم. به طور خالصه بندي ميسيستم را در اين جنبه طبقه

هاي وکار( و روالآنچه مربوط به فرآيندها )کسب

 "چگونه"ها( مربوطه است و در جواب پرسش )سيستم

 شود، مربوط به اين جنبه هستند.آورده مي

-گرفته قرار مکاني چه در هم به نسبت )اجزاء شبكه:

وکار سازمان مقصود ستون، توزيع جغرافيايي کسب .اند؟(

ها( است. ارتباط ها )گرهچگونگي ارتباط مکان و

هاي مورد استفاده در جهت انجام جغرافيايي مکان

هاي ارتباطي )سطر يک و دو(، فرآيندهاي سازمان و کانال

ها و اطالعات توزيع شده و همچنين معماري سيستم

چگونگي اتصال آنها در بستر شبکه ارتباطي )سطر سه و 

زه هستند. به طور خالصه آنچه چهار( مربوط به اين حو

دهنده شبکه آورده شود و نشان "کجا"در جواب پرسش 

هاي آن باشد، در ستون مکان مورد بررسي استقرار مؤلفه

 گيرد. قرار مي

 اين دهد؟(مي انجام را کاري چه کسي )چهافراد: 

يا  دستورات مقررات، همچنين و افراد روي بر تجريد

 برند کار به بايد وظايفشان انجام براي آنها که هاييمدل

 اشخاص و کارمندان اين ستون، از دارد. مقصود تمرکز

 سازماني واحدهاي .هستند هاسيستم يا وکارکسب با درگير

 و يک سازماني )سطر هاينقش بين مراتبي سلسله رابطه و

 هاسيستم به که اشخاصي کاربران و همچنين و دو(

 ارتباط جزئيات و دسترسي سطوح و دارند دسترسي

 ستون اين در چهار(، و سه واسط کاربري )سطر با کاربران

 چه"پرسش  جواب در آنچه خالصه به طور دارد. قرار

 و سازمان کارمندان دهنده نشان و شود آورده "کسي

مي "اشخاص" جنبه به مربوط است، هاسيستم کاربران

  .شود

 بر تجريد اين شوند؟(مي انجام کارها وقت )چه زمان:

براي  نياز مورد بنديزمان و هافعاليت حيات چرخه روي

دارد. مقصود رخدادها و فواصل زماني  تأکيد آنها کنترل

ها است. آنچه مربوط به وکار يا سيستممربوط به کسب

هاي وکار، همچنين فاصله زماني و محرکوقايع کسب

زماني آنها است )سطر يک و دو( و يا مربوط به 

-افزاري و سختهاي نرمها و وقفهرخدادهاي سيستم

شود )سطر سه و چهار(، در اين ستون مورد افزاري مي

گيرد. به طور خالصه آنچه در جواب بررسي قرار مي

بندي آورده شود و مربوط به زمان "چه وقت"پرسش 

-واقع مي "زمان"ها باشد، در جنبه وکار و يا سيستمکسب

 -زماني بازه -رخداد از: است عبارت زمان مدل شود.

 .رخداد

 تجريد اين شوند؟( تمرکزمي انجام کارها )چرا انگیزه:

 ها وسياست که است قوانيني و هابرنامه اهداف، روي بر

مقصود عوامل،  کنند.مي تعيين را سازمان راهبردهاي

وکار و يا قوانين و هاي مربوط به کسباهداف محدوديت

هاست. آنچه مربوطه به اهداف و استانداردهاي سيستم

-هاي سازمان و همچنين شرايط و قوانين کسبمحدوديت

ها هاي سيستموکار است )سطر يک و دو( و يا محدوديت

شود، سازي را شامل ميو شروط و استانداردهاي پياده

همه مربوط به اين ستون است. به طور خالصه آنچه در 
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ننده آورده شود و مشخص ک "چرا"جواب پرسش 

هاي سازمان ها و مأموريتاهداف، شرايط، محدوديت

-روش–شود. محرکباشد، در جنبه انگيزه بررسي مي

 .است تجريد اين در تعريف قابل مدل نتيجه،

 مدل پیشنهادی -3

 شناسی سازمانمدل پیشنهادی هستان -3-1

شناسي سازمان، بر مبناي مدل پيشنهادي هستان   

و به منظور برآورده کردن  [30, 29]چارچوب زکمن 

مفاهيم مورد نياز در انجام معماري سازماني ارائه خواهد 

شود که شناسي طوري ارائه ميشد. مفاهيم مدل هستان

هاي چارچوب زکمن را برآورده ها و يا همان جنبهستون

کند و پاسخگوي ذينفعان تعريف شده در سطرهاي زکمن 

چارچوب زکمن در سطرهاي خود پنج ذينفع باشد. 

بان فرآيندهاي کاري، طراحان، سازندگان ريز، صاح)برنامه

و پيمانکاران جزء( با ديدگاه مخصوص به خودشان را 

شناسي براي معماري سازماني بر شمرده است. مدل هستان

در سطح مفهومي بيشتر روي سطر اول و دوم زکمن يعني 

ريز و صاحبان فرآيند کاري تمرکز دارد و ديدگاه برنامه

ندگان و پيمانکاران جزء در سطح هاي طراحان، سازديدگاه

شود. شناسي به طور دقيق مشخص ميرسمي مدل هستان

شناسي سازماني با مدل هستانتوان گفت به طور کلي مي

هاي چارچوب زکمن و با در دهي به ستونهدف پوشش

 شود.هاي موجود در سطرها پيشنهاد مينظر گرفتن ديدگاه

شناسي با تانخواهيم مدل هسدر مدل پيشنهادي نمي

تعداد بسيار زيادي مفاهيم در حوزه سازماني ارائه دهيم 

و  1بلکه مهمترين هدف ما شناسايي و تحليل مفاهيم اصلي

روابط اصلي سازمان و بيان چگونگي انجام معماري 

سازماني با استفاده از اين مفاهيم است. سعي در بيان 

شناسي سازماني در معماري چگونگي به کارگيري هستان

عالوه بر اين تمرکز مدل پيشنهادي سازماني داريم. 

                                                           
1 Core Enterprise Ontology 

شناسي سازمان روي درون سازمان است و مفاهيم هستان

 و روابط اصلي درون سازماني مورد توجه واقع شده است. 

شناسي به طورکلي عبارتند هاي توسعه هستانفعاليت

 سازييادهپ، سازي، رسميسازي، مفهومسازيمشخص از:

سازي يکي از فازهاي فرآيند . مفهوم[31]و نگهداري

هاي توسعه شناسي است که در فعاليتتوسعه هستان

هاي توسعه، تأکيد بيشتري شناسي بعضي از روشهستان

اند سازي ارائه کردهروي آن نموده و روشي را براي مفهوم

اند.  ولي بعضي ديگر فقط اشاره مختصري به آن نموده

دار در هاي معنيبه مدل را دانش دامنه سازيمفهومفعاليت 

شبيه  سازيفعاليت مفهوم .کندساختاردهي مي سطح دانش

هاي تأمين آوري پازل با طرح پيچيده و ظريف از تکهجمع

-شده بوسيله فعاليت کسب دانش است که در طول مفهوم

سازي تهيه هدف فرآيند مفهومسازي تکميل شده است. 

-درجه کمتري از رسميت نسبت به مدل پياده مدل دامنه با

سازي و رسميت بيشتر نسبت به تعريف مدل به زبان 

باشد. همچنين کارشناسان دامنه، کاربران انساني طبيعي مي

ها به علت پيچيدگي، مشکالت بسياري در شناسو هستان

شناسي هاي پياده شده با زبان هستانشناسيدرک هستان

ها شناسيامنه قادر به ساخت هستاندارند و کارشناسان د

در اين پژوهش مدل  .[31]در دامنه تخصصيشان نيستند

شناسي سازماني در سطح مفهومي بيان پيشنهادي هستان

شود و قصد ورود به مراحل بعدي و درگير شدن با مي

 سازي نداريم. سازي و پيادههاي رسميفعاليت

 UMLشناسي از نمودار به منظور نمايش هستان    

شود. مفاهيم به عنوان کالس و از رابطه استفاده مي

"نوعي از"و  3، تجميع2انجمني
ها براي نمايش بين کالس 4

 1شکل کنيم. شناسي استفاده ميروابط بين مفاهيم هستان

شناسي را در سطح مفهومي نشان مفاهيم و روابط هستان

شناسي سازمان از نوع مدل پيشنهادي هستان دهد.مي
                                                           
2 Association 
3 Aggregation 
4 Is type of 
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ناسي سبک وزن و در سطح مفهومي ارائه شده شهستان

رابطه است، در ادامه  28مفهوم و  16است و داراي 

 مفاهيم مدل تشريح خواهد شد. 

هر سازماني داراي اهدافي است و به منظور هدف: 

برآورده کردن اهدافش تشکيل شده است. اهداف داراي 

انداز، مأموريت باشد، اين مفهوم چشمسلسله مراتبي مي

ازمان، اهداف کالن )بلند مدت( و خرد )کوتاه مدت( را س

دهد. رابطه بين اهداف خرد و کالن با کمک پوشش مي

کند. اهداف سطوح باال بيشتر رابطه تجميع تحقق پيدا مي

کيفي، عمومي و مداوم مي باشند و اهداف سطوح پايين 

گيري، قابل دستيابي و داراي کوتاه مدت، قابل اندازه

 تر هستند. زماني دقيقمحدوده 

استراتژي راه رسيدن به اهداف سازمان را استراتژی: 

تواند با توجه به نقاط ضعف و دهد، استراتژي مينشان مي

ها و تهديدات خارجي نقاط قوت دروني سازمان، فرصت

ها مسير رسيدن به اهداف را نشان تعيين شود. استراتژي

 هده دارند.ريزي اهداف را به عدهند و برنامهمي
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ها، کارها، همه فرآيندها، فعاليت  فعالیت:

وظايف، وقايع، عملکردهاي سيستمي و  توابع،

شود، را شامل اقداماتي که در سازمان انجام مي

هاي ها هميشه همسو با هدفشود. فعاليتمي

هاي سازمان و در راستاي تحقق استراتژي

گيرند. مفهوم فعاليت رابطه سازمان انجام مي

"قبل از"
دهد کدام با خود دارد که نشان مي 1

شود و م فعاليت انجام ميفعاليت قبل از کدا

باشد تا طبق ها به چه صورت ميترتيب فعاليت

ساختار فعاليت به نقطه مورد نظرش برسد. 

عالوه بر اين، رابطه تجميع نيز با خودش دارد 

دهد يک فعاليت ممکن است از که نشان مي

چندين فعاليت تشکيل شود تا با توجه به 

. بنابراين ساختار فعاليت به نقطه مورد نظر برسد

تواند تقسيم شود و به زيرفعاليت و فعاليت مي

تواند تقسيم شود. هر زيرفعاليت بازهم مي

-ها در راستاي رسيدن به هدفي انجام ميفعاليت

گويند که به ها به آنها ميشود و ساختار فعاليت

چه ترتيب و چگونه بايد انجام شوند. فعاليت 

يک نقش تواند توسط يک واحد سازمان، يا مي

تواند از منابع انجام گيرد، در حين انجام نيز مي

 استفاده نمايد و يا منبعي را توليد نمايد. 

اين مفهوم به ساختار و  ساختار فعالیت:

ها براي پشتيباني و محقق کردن ترتيب فعاليت

ها اشاره دارد. بنابراين يک اهداف و استراتژي

ساختار فعاليت از يک يا تعداد بسيار زيادي 

                                                           
1
 است.  predecessorمنظور رابطه   

فعاليت تشکيل شده است. هر ساختار فعاليت 

قرار هست که به يک وضعيت مطلوب که براي 

آن تعريف شده است برسد و وضعيت مطلوب 

ها در راستاي محقق کردن اهداف و استراتژي

موقتي و تواند به طور است. ساختار فعاليت مي

 يا دائم باشد.

اي که در اين مفهوم به هر نوع داده داده:

ها مورد نياز است و يا به حين انجام فعاليت

-شود، اشاره دارد. داده ميعنوان نتيجه توليد مي

وکار، موجوديت تواند يک موجوديت کسب

باشد. داده ممکن   اي، رکورد و يا يک فيلدداده

تر باشد، ياست خود متشکل از داده جزئ

بنابراين رابطه تجميع بين مفهوم داده و خودش 

 باشد.برقرار مي

با توجه به اهداف تعريف واحد سازمان: 

ها و کارهايي که قرار شده و با توجه به فعاليت

است انجام بگيرد، هر سازماني به واحد و يا به 

شود. بنابراين هايي تقسيم ميعبارت ديگر بخش

اي انجام فعاليتي تشکيل هر واحد سازماني بر

تواند يک يا شود. هر واحد سازماني ميمي

چندين فعاليت را انجام دهد. همچنين يک يا 

چند پست سازماني در آن جاي گيرد و از طريق 

هايي که به پست سازماني اختصاص پيدا نقش

کرده فعاليتي را انجام دهد. هر واحد سازمان 

از منابع يا تواند هايش ميبراي انجام فعاليت

ها استفاده نمايد. از آنجا که هر واحد داده

تواند از چند واحد ديگر تشکيل سازمان خود مي
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بشود رابطه تجميع بين مفهوم واحد سازماني و 

 خودش برقرار است.

هايي در هر سازماني سمت پست سازمانی:

شود. تعريف شده است که به آنها پست گفته مي

ش، دفتردار، مهندس به عنوان نمونه مدير بخ

توان ذکر نمود. افراد يا همان افزار را مينرم

-ها و تواناييپرسنل سازمان با توجه به مهارت

گيرند. بين ها قرار ميهايشان در اين پست

هاي سازماني رابطه سرپرستي و نظارت پست

تواند وجود دارد، بدين معنا که يک پست مي

 هاي ديگر باشد .ناظر بر پست يا پست

هاي هر يک از افرادي که در پستنقش: 

ها و گيرند با توجه به تواناييسازمان قرار مي

توانند يک يا چندين نقش را هايشان، ميمهارت

بازي نمايند. با توجه به نقش نسبت داده شده به 

آنها فعاليتي يا زيرفعاليتي را انجام دهند. بنابراين 

يي است که يک پست هانقش مجموعه مسئوليت

 دارد. 

منظور از اين مفهوم همه کارمندان و  :فرد

-کساني که در سازمان مشغول به کار هستند، مي

باشد. اين مفهوم مشخصات پرسنل همراه با 

ها، تحصيالت، تجربيات و ها، تواناييمهارت

 سوابق را در خود دارد.

اين مفهوم به هرچيزي که سازمان از منابع: 

ها، کارها براي م فرآيندها، فعاليتآن در انجا

کند، اشاره افزايش کارايي و اثربخشي استفاده مي

هايي که در سازمان انجام دارد. همچنين فعاليت

تواند منابعي را نيز توليد نمايد. منابع گيرد ميمي

-توانند داشته باشند، که نرمانواع مختلفي مي

، 1افزارهاي کاربردي، ابزارها، منابع مصرفي

 باشند.منابع مي "نوعي از"سرويس 

منظور منابعي است که با منابع مصرفی: 

يابد، مثل منابع مالي، مصرف ميزانشان کاهش مي

منابع انرژي، کاال، تجهيزات مصرفي. فعاليت 

کنند. مفهوم منابع مصرفي را توليد يا مصرف مي

 مفهوم منابع است.  "نوعي از"منابع مصرفي 

 توانند سرويسي راميها فعاليتسرویس: 

توانند از توليد کنند و ارائه بدهند، همچنين مي

سرويسي که قبالً توليد شده و يا يک سرويس 

خارجي به منظور انجام فعاليتي استفاده کنند و 

 "نوعي از"مصرف نمايند. مفهوم سرويس 

 مفهوم منابع است. 

-اين مفهوم به نرمافزاری: سیستم نرم

مورد استفاده در فناوري  افزارهاي کاربردي

افزار اطالعات اشاره دارد. از آنجا که يک نرم

ديگر  افزار کاربرديتواند به نرممي کاربردي

سرويس ارائه دهد، بين اين مفهوم و خودش 

مفهوم وجود دارد.  "دهدسرويس مي"رابطه 

بع امفهوم من "از ينوع" افزارهاي کاربردينرم

 است.

ها، زارها، دستگاهاشاره به همه ابابزار: 

ونقل و آالت، مثل ابزارآالت توليد، حملماشين

هاي تجهيزات فناوري اطالعات مثل سيستم

ابزار مفهوم اي و سخت افزار شبکه دارد. رايانه

 بع است.امفهوم من "از ينوع"

                                                           
11 Consumable Resource 
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اي منظور از اين مفهوم نقطه يا گستره محل:

شود، در فضا است که فعاليت در آن انجام مي

تواند فيزيکي باشد، يا محل منطقي مي محل

تر هاي دقيقتواند از محلباشد. محل خود مي

تشکيل بشود، به همين دليل ارتباط تجميع با 

تواند به طور فيزيکي خودش دارد. يک محل مي

 و يا منطقي به محل ديگر متصل باشد.

هر فعاليتي در زماني مشخص انجام زمان: 

زمان، زمان انجام شود. منظور از مفهوم مي

 باشد. فعاليت مي

شناسي از آنجا که زيربناي هستان   

اي بين پيشنهادي چارچوب زکمن است، مقايسه

مدل پيشنهادي  1دهيم. شکل اين دو انجام مي

هاي چارچوب شناسي سازمان را با ستونهستان

دهد زکمن مقايسه نموده است و نشان مي

فته شده مفاهيم پيشنهادي طوري در نظر گر

هاي چارچوب زکمن است که جنبه)ستون(

هاي چارچوب زکمن، پوشش داده شود. جنبه

 باشد.هاي مختلف سازمان ميجنبه

همان طور که قبالً هم اشاره شد، مقصود از  

هاي مهم ستون داده )چه چيز(، کليه اشياء و داده

براي سازمان است، مقصود از ستون وظيفه 

ا و وظايف سازمان و ه)چگونه(، کليه فرآيند

چگونگي انجام آنها است، مقصود از ستون 

وکار شبکه )کجا(، توزيع جغرافيايي کسب

ها( ها )گرهسازمان و چگونگي ارتباط مکان

است، مقصود از ستون افراد )چه کسي(، 

وکار يا کارمندان و اشخاص درگير با کسب

ها هستند، مقصود از ستون زمان )چه سيستم

ها و فواصل زماني مربوط به وقت(، رخداد

ها است و در نهايت مقصود وکار يا سيستمکسب

از ستون انگيزه )چرا(، عوامل، اهداف، 

وکار و يا قوانين هاي مربوط به کسبمحدوديت

، "داده"ها است. مفاهيم و استانداردهاي سيستم

هاي آن در ستون چه و زيرکالس "منابع"

 "فعاليت"و  "ساختار فعاليت"چيزي،  مفاهيم 

در ستون کجا،  "محل"در ستون چگونه، مفهوم 

، "پست سازماني"، "واحد سازماني"مفاهيم 

در ستون چه کسي، مفهوم  "فرد"و  "نقش"

و  "هدف"در ستون چه وقت و مفاهيم  "زمان"

-گيرد. تطبيقدر ستون چرا قرار مي "استراتژي"

-پذيري مدل پيشنهادي با چارچوب زکمن نشان

هاي سازمان است که مدل همه جنبهدهنده اين 

-را که مورد نظر معماري سازماني است، مي

  پوشاند.

شناسي سازماني به طور ايستا در نظر هستان  

تواند تکامل شود، تعاريف مفاهيم ميگرفته نمي

شناسي سازماني با پيشروي پروژه يابد. هستان

تواند اصالح و گسترش يابد. از آنجا سازمان مي

-مفاهيم و روابط اصلي در نظرگرفته شده، ميکه 

توان آنها را با توجه به نوع سازمان گسترش داد. 

شناسي پيشنهادي به طور عام براي مدل هستان

سازمان پيشنهاد شده است، اين مدل براي انواع 

تواند تغيير کند و مفاهيم و روابط ها ميسازمان

شناس، تواند توسط هستانخاص آن سازمان مي

 معمار، کارشناس دامنه گسترش يابد.
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 رسانه يک به عنوان سازماني شناسيهستان  

که در  مختلف افراد بين تعامالتي بستر يا

نمايد. مي عمل معماري سازماني درگير هستند

-و ذينفعان سازمان با کمک هستان عوامل کليه

 هايجنبه از مشترک فهم يک شناسي سازمان به

رسند. ناسازگاري معنايي سازمان مي يک مختلف

از شود. با کمک ساختار معرفي شده بر طرف مي

شناسي سازماني براي فهم مشترک مفاهيم هستان

هاي مورد نياز معماري آوري دادهسازمان و جمع

-با مبناي درست استفاده خواهد شد. هستان

کند که شناسي سازماني ساختاري را فراهم مي

پارچه و به طور هاي معماري به صورت يکداده

شناسي جامع ذخيره شوند. با کمک هستان

سازماني جامعيت، يکپارچگي، سازگاري و درک 

هاي معماري سازماني به مشترک براي داده

هاي دقيقي شود. با توجه به دادهارمغان آورده مي

هايي را منطبق بر آوري شده تحليلکه جمع

هدف معماري و نياز ذينفعان معماري استخراج 

توان نمود. در واقع مدل پيشنهادي زيرساختي مي

هاي معماري از آن آوري دادهاست که براي جمع

 شود.استفاده مي

فرآیند توسعه معماری سازمانی  -3-2

 شناسی سازمانیمبتنی بر هستان

در اين بخش فرآيندي براي توسعه معماري   

شناسي سازماني سازماني بر مبناي مدل هستان

هاي توسعه اهد شد. متدولوژيپيشنهاد خو

معماري سازماني مثل چارچوب معماري 

محصول محور  FEAF[2])سازماني فدرال)

چارچوب معماري وزارت دفاع  .هستند

(DODAF)  ،[10] ،[5] ،[11] ،[12]   داده

محور است و مربوط به حوزه نظامي است. 

فرآيند توسعه معماري پيشنهادي داده محور 

اي کند فرآيند سطح بااليي براست و تالش مي

شناسي توسعه معماري سازماني بر مبناي هستان

آوري سازماني ارائه دهد. تمرکز فرآيند بر جمع

 1داده دقيق و معتبر با مبناي محکم و توليد ديدها

 و محصوالت منطبق بر هدف معماري است.

گام است که در  5فرآيند توسعه معماري داراي 

به طور خالصه نشان داده شده است. در  2شکل 

 ها تشريح شده است.امه هريک از گاماد

�  1                         �    �     
                               

�   2                 

�   3                         

�  4              

�   5              

                          
    

   

   

 
-فرآیند توسعه معماری سازمانی مبتنی بر هستان 2شكل 

 شناسی سازمانی

گیرندگان : تعیین نیاز و هدف تصمیم1گام 

 و ذینفعان از انجام معماری سازمانی

براي تشريح اهداف معماري سازماني   

مخاطبان و يا ذينفعان بايد مشخص شوند. همان 

طور که در قبال گفته شد چارچوب زکمن پنج 

                                                           
1
 View 
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ريز، صاحبان فرآيندهاي کاري، ذينفع )برنامه

طراحان، سازندگان و پيمانکاران جزء( با ديدگاه 

مخصوص به خودشان براي معماري سازماني 

ينفعان اصلي را براي بر شمرده است. زکمن ذ

تواند سازمان معرفي کرده است ولي سازمان مي

و از  ذينفعان متعدد ديگري نيز داشته باشد

توان هاي روش پيشنهادي اين است که ميبرتري

ذينفعان ديگر نيز بسته به نياز و هدف معماري 

در گام اول معماري بايد بررسي  تعريف نمود.

ي چه کساني شود که ذينفعان معماري سازمان

هستند. بعد از شناخت ذينفعان قصد و منظور 

کنيم. آنها را از معماري سازماني شناسايي مي

هايي تصميم به ذينفعان براي پاسخ به چه پرسش

توان اند. در اين گام ميانجام معماري گرفته

نيازهاي ذينفعان را از طرق مختلف )جلسه، 

مصاحبه، چک ليست، پرسشنامه( استخراج و 

اهداف را با توجه به آن تعيين نمود. در هنگام 

تعيين و تشريح اهداف معماري عالوه بر نياز 

-ذينفعان بايد به اهداف کالن سازمان، استراتژي

وکار و مأموريت سازمان نيز توجه هاي کسب

نمود. اهداف معماري سازماني بايد همسو با 

مأموريت سازمان باشد. در فرآيند توسعه 

-هادي اهداف معماري تعيين ميمعماري پيشن

هاي بعدي با توجه به اهداف تعريف شود و گام

شود. معماري سازماني شده در اين گام انجام مي

-تواند اهداف متمايزي داشته باشد. فعاليتمي

شود با هاي بعدي انجام ميهايي که در گام

تواند متمايز باشد. توصيفات توجه به هدف مي

اهداف و مقاصد در گام اوليه نهايي معماري با 

همسو است. براي يک هدف ممکن است با 

هاي مرتبط آن اي از مفاهيم و دادهزيرمجموعه

آوري هايي جمعسر و کار داشته باشيم و داده

آوري شده هاي جمعکنيم و با توجه به داده

توصيفاتي را ارائه دهيم که براي هدف ديگر 

فرآيند توسعه  الزم نباشد که اين يک وجه تمايز

هاي ديگر معماري پيشنهادي با متدولوژي

باشد. در پايان فرآيند معماري سازماني مي

-معماري نيز نتايج حاصله با اهداف مقايسه مي

شود تا بتوانيم ارزيابي کنيم که آيا به اهداف 

 3تعيين شده رسيده ايم يا خير.  در شکل 

 هاي اصلي گامها و فعاليتها و خروجيورودي

نشان داده شده است. هنگام تعيين اهداف  1

معماري بايد محدوده معماري را نيز تعيين نمود، 

شود به دنبال معماري همچنين بررسي مي

سازماني وضعيت موجود هستيم يا معماري 

سازماني وضعيت مطلوب. آيا در اين پروژه 

بندي وجود دارد، هاي زمانمحدوديت

کل است. آيا بندي آن به چه شمحدوديت زمان

منابعي که در معماري در اختيار داريم داراي 

 محدوديت است يا خير. 
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    ه� م    ه�
       ت� 
  س ن مه

 ن  ت   ن     -
)   ه� م    ه�       ت�   س ن مه( ن  ت        ن     -
به (      ا ن ه  ه م  ظ   م     ر   ا ن  ا     م   ر  ب     ر  ظ     ت -

 نوا    و ه       م مور      س  م        م        و   س  م   ب  ا  ا  
)م   ر  س  م    را ب     ر  ظ     ت

      ا ن ه     ا  م   ر    س       ت مو و  است      س       ت -
   

     م      م          من ب  م   ر   ه ب  ر   ا  ا        م     ت-
.م   ر  س  م    ا   م   ار 

).    به     رس    ا       ه(      م   ر        ب ا  ار   ب  -

م        و  

س  م  

م مور ت س  م  

م  ن      ا  ا    

م   ر  س  م    

 
 1های اصلی گامفعالیت 3شكل 

 : تعیین عمق معماری2گام 

را با بايد با دقت سطح مناسب جزئيات   

توجه به هدف در نظر گرفته شده و محدوده 

معماري سازماني و تصميمي که با کمک 

خواهد انجام شود، انتخاب کرد. مهم معماري مي

اين است که به يک سطح مناسب از عمق در هر 

هاي ديد به پايان برسيم. اگر بعضي از ويژگي

وابسته حذف شوند، ممکن است معماري مفيد 

هاي غير ضروري هم در نظر ينباشد. اگر ويژگ

گرفته شود، ممکن است انجام معماري با توجه 

به زمان و منابع موجود غير عملي شود، و يا با 

کننده و درهم ريخته شود. آيا جزئيات بيشتر گيج

اطالعات در ابتدا براي معماري موجود و يا 

شود. در آوري ميبراي معماري مطلوب جمع

کنيم. عمق معماري مي اي ازآينده چه استفاده

 معماري بايد متناسب با هدف معماري باشد.

 : استخراج مفاهیم مورد نیاز3گام 

با توجه به اهداف شفاف شده در گام اول    

کنيم که به چه مفاهيمي و روابطي از تعيين مي

شناسي سازماني نياز داريم. با توجه به هستان

از هايي مورد نيمفاهيم انتخاب شده چه داده

ها نياز به مفاهيم آوري دادهاست، آيا براي جمع

توان جديدي داريم و يا از طريق مفاهيم قبلي مي

هاي جديد را تعريف نمود. بنابراين مفهوم داده

شناسي موجود مفاهيم مورد در صورتي هستان

نياز ما را تأمين نکرد، مفاهيم جديد با همکاري 

عماران، شناسانان، کارشناسان دامنه، مهستان

شود. در اين گام شناسي ميذينفعان وارد هستان

شناس نقش بسيار کليدي و فعالي در هستان

شناسي سازمان دارد. در اين گسترش مدل هستان

هاي شناسي با توجه به ويژگيگام مدل هستان

سازمان مورد نظر و نيازهاي کنوني آن تکامل 

شناس با دانشي که از کند. هستانپيدا مي

-ذينفعان، معماران و کارشناسان دامنه کسب مي

شناسي سازمان را بهبود و کند مدل هستان

هاي عميقي روي دهد. بررسيگسترش مي

هاي آن بايد صورت گيرد تا سازمان و ويژگي

 4اين مرحله به طور صحيح انجام شود. شکل 

ها و ورودي 5دهد. شکل اين روند را نشان مي

اصلي اين گام را نشان  هايها و فعاليتخروجي

توانيم جدولي ايجاد دهد. در اين گام ميمي

چه  نموده و در يک ستون نشان دهيم به
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مفاهيمي نياز داريم و در ستون ديگر دليل اين 

 که چرا به اين مفاهيم نياز داريم را بيان کنيم.

 

 ن س    �   ر ن س            ه ب          
 امنه� م   را      ن     ب   ار م  و 
     م      مو و    س  و          ن 

 ن س     م      ه       
   ب   و ه به ا  ا  م   ر 

          س  م   

 ن س        
مو و 

 
 شناسی سازمانبروزرسانی هستان 4شكل 

 

     
      م      مور       م   ر 

 ن س     م      ه      

   ت م        ر اب 

مور        ر    ن   نو   

 امنه       م   ر 

ا  ا  م   ر 

 
 3های اصلی گام فعالیت 5شكل 

 آوری داده: جمع4گام 

-در اين گام با توجه به مفاهيم انتخابي، داده  

ها در قالب فراداده شود، دادهآوري ميها جمع

-شود و ذخيره ميشناسي ريخته ميهستان در

گردد. در اين بخش ممکن است مخزن حاوي 

هاي قبلي آوري شده در پروژههاي جمعداده

هاي باشد که با پروژه کنوني مشترک است. داده

هاي آوري دادهقبلي کمک بسيار زيادي در جمع

-هاي قبلي نيز ميکند. بنابراين از دادهجديد مي

کنيم که ده کنيم. در نهايت بررسي ميتوانيم استفا

آوري شده براي تأمين نيازها و هاي جمعآيا داده

هدف تعريف شده ما کافي است يا خير، 

به بعد مجدداً  2هاي درصورت کافي نبودن گام

تکرار خواهد شد. از آنجا که مفاهيم بر مبناي 

شناسي سازمان به طور شفاف و روشن هستان

کل عدم سازگاري تعريف شده است و مش

-تواند توسط گروهها ميآوري دادهنداريم، جمع

هاي مختلف هاي مختلف در سازمان و در مکان

ها در مخزن معماري سازماني انجام بشود. داده

 شود.ذخيره مي

 ها : تحلیل داده5گام 

هاي معماري بر اساس اين مفاهيم و داده  

 آوري شده و درروابط معنايي بين آنها جمع

شود. با کمک مخزن معماري سازماني ذخيره مي

ديدها که اولين گزينه براي ارائه توصيفات 

توان برخي محصوالت را معماري است، مي

هاي بنا شده روي ديدها از روي دادهتوليد نمود. 
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-شناسي و روابط آنها به عنوان مقدماتيهستان

 شوند. ترين محصول توليد مي

هاي جا که دادهعالوه بر ديدها، از آن  

معماري سازمان در ساختار مناسب تهيه شده و 

-اطالعات جامع، يکپارچه و سازگار داريم مي

هايي را با توجه به اهداف تعريف توانيم تحليل

شده در گام يک داشته باشيم. در واقع در بعضي 

گيرندگان موارد براي پاسخ دادن به نياز تصميم

ورت ديد در لزومي ندارد که نتايجي را به ص

اختيار آنها قرار دهيم، بلکه با توجه به اين که 

آوري شده است، در ها به درستي جمعداده

هاي آماري و يا توان تحليلمواقع لزوم مي

ريزي استراتژيک هاي برنامههاي روشتحليل

انجام داد. اين مورد نيز  SWOTمثل تحليل 

هاي اين فرآيند توسعه يکي ديگر از برتري

تواند توسط متخصصين و يا ها مي. تحليلاست

ابزار انجام شود. در اين روش بدين دليل که 

تاکيد بر داشتن داده درست و دقيق معماري 

داريم و از داده مناسب به عنوان پشتوانه معماري 

-نماييم، در گام تحليل معماران مياستفاده مي

توانند از هرگونه ابزار و روشي براي تحليل داده 

سيدن به نتايج مطلوب که مناسب براي و ر

گيري ذينفعان سازمان است، استفاده تصميم

نمايند. در اين گام بسته به هدف و منظور 

معماري و با توجه به شرايط و امکانات موجود 

تواند از هر ابزاري براي تحليل معمار آزادانه مي

ها را  توسط انسان استفاده نمايد و يا تحليل

-شود. به طور کلي بعد از جمعمتخصص انجام 

هاي معماري به طور دقيق و درست، آوري داده

ديگر هيچ گونه محدوديتي براي استفاده از ابزار، 

روش، مدل، دياگرام براي تحليل داده وجود 

 تواند انتخاب نمايد.  ندارد و معمار آزادانه مي

هاي اصلي که توسط در اين گام پرسش  

گان معماري مطرح شده گيرندذينفعان و تصميم

هاي بدست شود. با کمک دادهبود پاسخ داده مي

هاي سفارشي و منطبق بر توان تحليلآمده مي

هدف تهيه نمود. البته به طور بالقوه با توجه به 

توانيم ديدهاي آوري شده ميهاي جمعداده

زيادي توليد کنيم ولي ممکن است به همه آنها 

به عنوان نمونه تعدادي از محصوالت  نياز نباشد.

معماري سازماني انتخاب  [32] معمولاصلي و 

شده است و مفاهيمي و روابط مورد نياز براي 

 نشان داده شده است. 1هر محصول در جدول 

 
 شناسی مورد نیاز هرکدامو مفاهیم هستان یمعمول معماری سازمان بعضی محصوالت 1جدول 

 هاي مورد نيازرابطه مفاهيم مورد نياز برخي از محصوالت معماري سازماني

 هدف با خودش "تجميع"رابطه  هدف سلسله مراتب اهداف سازماني

واحد سازماني، پست  سازماني ساختار

 سازماني

 خودش، واحد سازماني با "تجميع"رابطه 

 بين واحد سازماني و پست سازماني "تجميع"رابطه 

 فعاليت با خودش "تجميع"رابطه  فعاليت وکارفرآيندهاي کسب مراتب سلسله
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 و تجميع فعاليت با خودش  "قبل از"رابطه  فعاليت، ساختار فعاليت فرآيند ( مدل کار) گردش

 داده با خودش "تجميع"رابطه  داده وکارکسب هايموجوديت ارتباط

 افزاري با خودشسيستم نرم "دهدسرويس مي"رابطه  افزاريسيستم نرم هاي کاربرديمعماري برنامه

 ريزيبرنامه به مربوط بنديزمان نمودار

 هافعاليت

 بين فعاليت و زمان "افتداتفاق مي"رابطه  زمان، فعاليت

-شناسيهستان هاي متنوعي براي توليدزبان  

ها يکي از اين زبان OWLها وجود دارد، زبان 

است. ولي بايد به دنبال زبان مناسب براي مدل 

شناسي سازمان و مناسب براي معماري هستان

. با انتخاب زبان [33]و  [15]سازماني باشيم

ي در سطح رسمي، با وضوح مناسب و پياده ساز

توان محصوالت معماري را نمايش بيشتري مي

داد. در سطح رسمي محصوالت با عبارات 

شناسي نمايش داده معنايي وابسته به زبان هستان

ها و روابط حوزه سازمان با عبارات شود. واژهمي

معنايي دقيق و مشترک بين انسان و ماشين بيان 

گفته شد اين عبارات  شود. همان طور که قبالًمي

شناسان، کارشناسان حوزه مورد توافق هستان

گيرد. همچنين سازمان، معماران، ذينفعان قرار مي

شناسي بخشي براي ويرايشگرهاي هستان

شناسي دارند مثل پروتژ مشاهده گرافيکي هستان

دارد و امکان  Graphvizکه بخشي با نام 

 کند.ميشناسي را فراهم مشاهده گرافيکي هستان

سازي در صورت استفاده از زبان و رسمي  

آوري شده در هاي جمعتوان روي دادهمدل مي

و استنتاج نمود  1فرآيند توسعه معماري استدالل

و نتايج بهتر و ارزشمندتري را استخراج نمود. 

                                                           
1
 reason 

هاي شناسي، استداللهستان 2موتور استداللگر

ارتباطات مورد نياز را با توجه به مفاهيم، 

هاي تعريف شده در مفاهيم، قواعد و محدوديت

  دهد.شناسي رسمي شده  انجام ميسطح هستان

معماری  بررسی وضعیت مخزن -3-3

 سازمانی

 خودکار سازيذخيره امکان معماري، مخزن  

باشد  استفاده قابل پيگيري معماري براي که مدل

 ابزارهاي ههم . تقريباً[30]کندرا فراهم مي

 يک سازماني داراي معماري و زارافنرم طراحي

 آن خود خاص بيشتر که البته هستند اروکت مخزن

 به و تبديل تعامل قابليت چندان ابزار بوده،

 براي محلي تنها نبايد را ندارند. مخزن را يکديگر

 قادر اين ابزار بلکه دانست هامدل ذخيره سازي

 حتي و معماري مديريت در شاياني کمک است

 يک گفت، مخزن توانمي دهد. لذا ارائه سازمان

 سازماندهي، منظور به که است اطالعاتي دارايي

 اطالعات معماري اشتراک و سازيذخيره

 و اطالعاتي عناصر ميان ارتباطات سازماني،

 .[34]شودمي استفاده کاري محصوالت

 همه نگهداري براي محلي عنوان به مخزن  

 ميان هايو وابستگي معماري تعاريف و هامدل

 مهندسان و معماران براي هم که ايبه گونه آنها

                                                           
2
 reasoner 
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 قابل سازمان ريزانو برنامه مديران براي هم و

 اهداف تحقق در کليدي نقشي باشد؛ استفاده

 کند.ايفا مي سازماني معماري آلايده

هاي مدليکي از نقاط ضعفي که روش  

سازي معماري سازماني موجود دارند پراکنده 

بودن محصوالت مختلف و يکپارچه نبودن 

محصوالت معماري در قالب مخزن معماري 

هاي سازماني است. محصوالت در قالب مدل

شود که سازگاري آنها با يکديگر مجزا توليد مي

ار سخت و بعضاً غيرممکن است. همچنين بسي

شود که در صورت عدم يکپارچگي باعث مي

تغيير يک مدل و يا بروزرساني مدل تأثير آن در 

ديگر محصوالت قابل ردگيري نباشد و اعمال 

نشود. به طور کلي مديريت معماري سازماني 

يک سازمان بدون داشتن مخزن يکپارچه بسيار 

رصت استفاده سخت است. مخزن يکپارچه ف

آوري شده را نيز فراهم هاي جمعمجدد از داده

 کند.مي

-از آنجا که در راه حل پيشنهادي هستان  

شناسي سازمان به عنوان زيربناي معماري 

هاي سازماني در نظر گرفته شده است و داده

شود، ديدهايي آوري ميمعماري حول آن جمع

ل شود دسته اوها تشکيل ميکه روي اين داده

محصوالت معماري سازماني را براي ما فراهم 

هاي کند و اين ديدها ارتباط تنگاتنگي با دادهمي

شناسي سازماني معماري دارند. بنابراين هستان

کند زمينه داشتن يک مخزن مشترک را ايجاد مي

هاي زير را فراهم که اين مخزن مشترک فرصت

هاي هماهنگي و سازگاري بين داده -1کند: مي

هماهنگي و سازگاري بين -2آوري شده جمع

ديدهاي توليد شده با توجه به اين که ديدها بر 

ها نيز با شود و دادهها توليد ميمبناي داده

-پيش -3شود. آوري ميزيربناي مناسب جمع

-بيني تأثير تغيير سازمان و تغييرات محيط کسب

 -4وکار در محصوالت و توصيفات معماري 

سازي محصوالت معماري  هنگامتسهيل به

هاي امکان استفاده مجدد از داده -5سازماني 

تسهيل پيگيري فرآيند گذر  -6آوري شده جمع

 -7از معماري موجود به معماري مطلوب 

 ها و ديدهاي معماريجامعيت داده

شناسان در صورت نياز معماران و هستان  

شناسي سازمان را يا تغيير سازمان، هستان

کنند و تغييرات را در مخزن ميبروزرساني 

هاي مورد نياز معماري نيز کنند. دادهاعمال مي

توسط معماران و در بعضي موارد توسط ذينفعان 

ها شود و دادهو پرسنل سازمان وارد مخزن مي

شود. همچنين معماران پس از بروزرساني مي

ها و ديدهايي منطبق بر آوري داده، تحليلجمع

آوري شده هاي جمعوي دادههدف معماري از ر

هاي موتور استداللگر در مخزن و استدالل

شناسي تهيه و براي مشاهده در اختيار هستان

دهند. ذينفعان نيز براي ذينفعان سازمان قرار مي

توانند به مخزن مراجعه نمايند. ها ميمشاهده ديد

نمايي از مخزن و موارد کاربري آن را  7شکل 

 دهد.نشان مي
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شناسی مخزن معماری سازمانی مبتنی بر هستان 6شكل 

 سازمانی و موارد کاربری آن

به طور کلي مهمترين مزاياي راهکار 

 پيشنهادي عبارتند از: 

درک مشترک همه پرسنل، ذينفعان، کاربران،  .1

ها از مفاهيم سازمان و معماران و سيستم

 ارتباطات آنها. 

 آوري داده دقيق با مبناي دقيق.جمع .2

آوري هاي جمعيکپارچگي و سازگاري داده .3

شده براي معماري سازماني و محصوالت 

-مختلف معماري سازماني در قالب هستان

 شناسي.

آوري داده مطابق نياز و منطبق بر جمع .4

 هدف.

و متناسب هاي متنوع امکان استخراج تحليل .5

گيرندگان )ديدها، ماتريس با نياز تصميم

SWOT دياگرام ساده اکسل( با توجه ،

 هاي درست و دقيق. وجود داده

 ي.سازمان گيرندگانيمتصم يازتمرکز بر ن .6

امکان بروزرساني آسان نتايچ معماري  .7

سازماني و همگامي با تغييرات محيط 

 وکار و سازمانکسب

متنوع و احياناً  امکان پاسخگويي به نيازهاي .8

جديد که نسبت به معماري سازماني مطرح 

 شود. مي

دستيابي به جامعيت در معماري سازماني در  .9

صورتي که تمام روابط و مفاهيم در نظر 

 گرفته شود.

شناسي در معماري دستيابي به مزاياي هستان .10

 سازماني

پر نمودن خالء ناشي از کمبود متدولوژي  .11

اري سازماني هاي معمانجام در چارچوب

با استفاده از فرآيند توسعه معماري سازماني 

 شناسيمبتني بر هستان

 ارزیابی  -4

روش تحقيق همان طور در مقدمه ذکر شد 

است. در روش علم ي اين پژوهش علم طراح

طراحي، يک طرف سازمان و عوامل انساني و از 

هاي علمي در پژوهش دخيل طرف ديگر تئوري

ها، پژوهش در علم طراحي سازه 1مصنوعهستند. 

ها هستند. در اين ها و نمونهها، روشها، مدل

شناسي مصنوع است. در پژوهش پژوهش هستان

علم طراحي، مطلوبيت و کارايي مصنوع بايد با 

دقت توسط روش هاي علمي ارزيابي شوند که 

شناسي با روش در بخش اول ارزيابي هستان

شناسي بررسي عدم وجود خطا در مدل هستان

هاي يکي از روشانجام شده است. همچنين 

ارزيابي روش علم طراحي بررسي مورد مطالعاتي 

کرده است، که ما در اين تحقيق از اين روش استفاده 

                                                           
1
 Artifact 
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فرآيند توسعه معماري  دوم ارزيابيدر بخش و 

سازماني را با کمک مورد مطالعاتي ارزيابي 

 .  ايمنموده

دل بررسی عدم وجود خطا در م -4-1

 شناسی سازمانپیشنهادی هستان

-رويکردهاي مختلف در ارزيابي هستان  

ها و شناسيها با توجه به نوع هستانشناسي

شناسي متفاوت است. به هدف ارزيابي هستان

-منظور بررسي صحت مدل پيشنهادي هستان

،  [31]پرز -شناسي سازمان، از روش گمز

اي پرز سه دسته از خطاه-شود. گمزاستفاده مي

بندي را که ممکن است در هنگام مهم طبقه

سازي مفهومي رخ دهد، شناسايي نموده مدل

است. اين سه دسته خطا عبارتند از: خطاهاي 

مربوط به ناسازگاري، خطاهاي مربوط به کامل 

نبودن و خطاهاي مربوط به افزونگي. هريک از 

اين خطاها داراي انواع مختلفي هستند، حال اگر 

نين خطاهايي در مدل تأييد شود، عدم رخداد چ

شناسي سازماني به اثبات درستي مدل هستان

 رسد.مي

خطاهاي مربوط به ناسازگاري عبارتند از   

خطاهاي گردشي، خطاهاي افراز، خطاهاي 

شناسي سازمان معنايي، که هيچ کدام در هستان

-يافت نشدند. خطاهاي گردشي زماني رخ مي

يرکالس يا دهند که يک کالس به عنوان ز

-سوپرکالس خودش تعريف شود. در هستان

شناسي سازمان پيشنهادي زيرکالس يا 

سوپرکالس حداکثر در يک سطح تعريف شده 

است، بنابراين خطاي گردشي رخ نداده است. 

شناسي وجود خطاي معنايي نيز در اين هستان

هاي ارائه شده معنادار و بنديندارد، تمام طبقه

فراز نيز در اين مدل درست است. خطاهاي ا

 شود، چون افرازي در آن وجود ندارد. ديده نمي

خطاهاي مربوط به کامل نبودن به دو دسته 

-بندي ناقص مفاهيم و خطاهاي افراز بخشطبقه

بندي ناقص مفاهيم شوند. خطاي طبقهبندي مي

شناسي رخ نداده است بدين دليل که اين هستان

مفاهيم و شناسي سازمان است و هسته هستان

روابط اصلي و پر اهميت را در نظر گرفته است. 

بنابراين اگر مفهومي هم در نظر نگرفته شده 

است به طور عمدي بوده است. خطاهاي افراز 

که شامل حذف دانش تجزيه و حذف دانش 

جامع است رخ نداده است به دليل اينکه تجزيه 

فصلي و تجزيه جامع در مدل پيشنهادي وجود 

 ندارد.  

در آخر نيز خطاهاي افزونگي را مورد   

دهيم. افزونگي در روابط بررسي قرار مي

شناسي اي از در هستانزيرکالسِ و نمونه

پيشنهادي سازمان وجود ندارد زيرا هيچ کدام از 

ها به طور مستقيم يا غير مستقيم بيش از کالس

اي از ندارند. در يک رابطه زيرکالسِ يا نمونه

تعاريف رسمي يکسان از  ارتباط با خطاي

توان اظهار نظر کرد، زيرا ها نميها و نمونهکالس

ها از قلمرو اين ها و نمونهتعريف رسمي کالس

 پژوهش خارج است.

 بررسی مورد مطالعاتی -4-2
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در اين بخش راهکار پيشنهادي را براي   

-کنيم و نشان مييک مورد مطالعاتي پياده مي

دي در حل مسأله دهيم چگونه راهکار پيشنها

کند. با به معماري سازماني به ما کمک مي

خواهيم عملي بودن و کارگيري راهکار، مي

قابليت انجام راهکار پيشنهادي را نشان دهيم. در 

اين مورد مطالعاتي با بررسي فرآيند موجود 

کند که براي افزايش عملکردهايي را شناسايي مي

کارايي بهتر است به صورت سيستمي و 

 يکپارچه انجام شود. 

مورد مطالعاتي در نظرگرفته شده، در   

ارتباط با يکي از واحدهاي اداره تدارکات کاالي 

شرکت پااليش نفت با نام واحد خريد محلي 

باشد. اداره تدارکات کاال داري دو واحد براي مي

 -1انجام عمليات خريد است که عبارتند از: 

کالن. واحد خريدهاي  -2واحد خريد محلي 

شود که خريدهاي محلي به خريدهايي گفته مي

ميلون ريال است و  40هزينه آنها کمتر از 

خريدهاي کالن مربوط به مبالغ بيشتر از آن 

است. خريدهاي محلي فرآيند کوتاهتري نسبت 

به خريدهاي کالن دارد و خريد کاال از همان 

شهر در اولويت باالتري قرار دارد. واحد خريد 

-پرسنل است که داراي پست 10اي محلي دار

هاي مأمور خريد، دفتردار، مسئول واحد هستند. 

مدير اين واحد مشکالتي را در اين واحد دارد 

خواهد راه حلي براي که از معماران سازمان مي

 -1آن ارائه دهد، مشکالت کنوني عبارتند از: 

گيرد. در بعضي خريدها به کندي صورت مي

ت يک خريد تا تحويل مواقع از زمان درخواس

مأمور خريد معموالً  -2کشد. ماه طول مي 6کاال 

شود، در انتخاب فروشنده دچار مشکل مي

خريدهاي گذشته به سختي در دسترس است. 

شناسايي اداراتي که به دفعات زياد -3

دهند بسيار مشکل درخواست کااليي را مي

بعضي از اسناد درخواست در امور  -4است. 

شوند و هيچ اقدامي اشته و متوقف ميمالي نگه د

گيرد، ردگيري اين براي آنها صورت نمي

تخمين -5ها بسيار مشکل است. درخواست

قيمت کاالها از روي خريدهاي قبلي براي 

-خريدهاي جديد بسيار مشکل است. حال مي

خواهيم با انجام معماري سازماني مشکالت 

هاي مطرح شده را حل نماييم، بنابراين گام

 بريم.پيشنهادي را براي حل آن به کار مي

گیرندگان تعیین نیاز و هدف تصمیم 1گام 

يکي از   و ذینفعان از انجام معماری سازمانی: 

اهداف کالن سازمان تعالي عملياتي است، که 

منظور توسعه خودکارسازي کليه فرآيندهاي 

سازماني در جهت ارتقاء کارايي و افزايش 

 عملياتي، تعالي باشد. دريرضايتمندي ذينفعان م

 به و بوده متعالي فرآيندهاي فرآيندها بايد

بنابراين در  .شوند انجام اثربخش و کارا صورت

 سازيراستاي همين هدف، سازمان به دنبال بهينه

 سطح در آن جايگاه و فرآيندها قوانين، ساختار،

باشد. استراتژي سازمان و واحدهاي آن مي

همسو با اين اهداف، بهبود مستمر فرآيندهاي 
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سازماني و استفاده از فناوري اطالعات براي 

 بهبود فرآيندها است.

مدير واحد خريد محلي به عنوان ذينفع   

اصلي معماري سازماني، براي اعمال استراتژي 

هاي خواهد تغييراتي در فعاليتذکر شده مي

ا کارايي را در اين واحد خريد محلي بدهد ت

واحد باال برده و کارها با هزينه کمتر انجام شود 

اي که ادارات ديگر از اين و همچنين از لحظه

اي که کنند تا لحظهواحد درخواست خريد مي

رسد حداقل زمان ممکن کاال بدست آنها مي

صرف شود. هدف از معماري سازماني افزايش 

حداقل  کارايي، استراتژي کاهش هزينه، صرف

زمان در پاسخگويي به درخواست خريد است. 

هايي است توسط محدوده معماري، تمام فعاليت

اين واحد و يا در ارتباط با اين واحد به خاطر 

شود و همچنين تمام عناصر خريد کاال انجام مي

 باشد.سازماني که درگير اين مسأله هستند، مي

محدوده  تعیین عمق معماری: 2گام 

چک است و فقط در ارتباط يک معماري کو

فرآيند و يک واحد است ولي در اين محدوده 

 شويم. وارد جزئيات زيادي مي

از آنجا    استخراج مفاهیم مورد نیاز: 3گام 

شناسي سازماني، مفاهيم اصلي که مدل هستان

سازمان را در خود دارد و در حل مسأله مطرح 

شده نيز با مفاهيم اصلي سروکار داريم مدل 

ارائه شده در بخش قبل براي پاسخگويي مناسب 

است. براي پاسخگويي به مسأله مطرح شده نياز 

هاي به تهيه مدل فرآيند به همراه منابع و سيستم

هايي که درگير آيند و نقشمورد استفاده در فر

باشد. مفاهيم مورد نياز عبارتند از: آن هستند، مي

فعاليت، ساختار فعاليت، نقش، واحد سازماني، 

ها بايد حول اين افزاري، داده. دادهسيستم نرم

آوري شوند. مفاهيم و ارتباطات بين آنها جمع

در محدوده خطوط  8مفاهيم مورد نياز در شکل 

 ده شده است.بسته نشان دا

در ارتباط با مسأله  آوری داده:جمع 4گام 

مطرح شده، طي جلساتي که با اين واحد برقرار 

شد و مصاحبه با مسئول و کارمندان و مأمورين 

خريد اين واحد، داده مورد نياز کسب شده 

ها حول مفاهيم و روابط انتخاب شده است. داده

آوري و در مخزن معماري در گام قبلي جمع

هاي مصاحبه اي از پرسشگردد. نمونهخيره ميذ

فرآيند خريد به چه  -1در زير آورده شده است. 

هايي که در فرآيند و فعاليت -2صورتي است؟ 

شود در راستاي کدام هدف حال حاضر انجام مي

هايي در واحدها چه فعاليت -3سازمان است؟ 

چه  -4شود؟ در قبال درخواست خريد انجام مي

يي درگير با فرآيند خريد هستند و هاسيستم

مشکالت  -5هرکدام چه عملکردهايي را دارند؟ 

ها ديده کنوني شما چيست و در کدام فعاليت

 شود؟مي

 



مة
لنا

ص
ف

 
ي 

لم
ع

– 
هي

ند
رما

ي ف
هش

ژو
پ

 و 
ل،

نتر
ک

 
ال

س
 

وم
س

، 
رة

ما
ش

 
 ،سه

ييز
پا

 
13

98
 

 

 مقالـــــه

 

  
37 

  �             

   

   

   

             

     

      

        

           
            

            

            

         

      

            �                   

     -     

           

                  

     

                

           

    

                   

            

     

    

             

              

           

 
 مورد مطالعاتي دهي به نياز معماريمفاهيم و روابط مورد نياز براي پاسخ 7شکل 

ابتدا فرآيند اصلي که هم اکنون در واحد   

دهيم. دهد را شرح ميخريد محلي رخ مي

هاي خريد کاال از ادارات مختلف درخواست

پااليشگاه از طريق سيستم مکاتبات اداري به 

ها رسد. واحد، درخواستواحد خريد محلي مي

نمايد د و بررسي ميکنرا در دفتر خود ثبت مي

که آيا اطالعات درخواست به درستي وارد شده 

است يا خير و همچنين مجاز بودن درخواست 

کند. براي دادن مجوز به درخواست را تأييد مي

بايد خريدهاي قبلي اداره مورد بررسي قرار گيرد 

که مستلزم صرف زمان بسياري است. در 

بوطه صورتي که درخواست رد شود، به اداره مر

شود. بعد از تأييد درخواست، آن اطالع داده مي

را از طريق سيستم مکاتبات اداري به اداره امور 

کنند، امورمالي نيز از طريق مالي ارسال مي

هاي مندرج در سيستم مالي و شماره حساب

کند، ممکن است در درخواست تأمين اعتبار مي

اين قسمت امورمالي با توجه به موجودي 

اره تأمين اعتبار نکند و درخواست را حساب اد

ها ابهاماتي رد نمايد، در بعضي موارد درخواست

شوند تا اينکه دارند و در اداره مالي متوقف مي

خريد محلي وضعيت آنها را جويا شود، در اين 

حالت اداره اصلي نيز از وضعيت آنها بي خبر 

است و ممکن است زمان زيادي در اينجا تلف 

تأمين اعتبار امورمالي، واحد خريد  شود. بعد از

محلي مأمور خريدي از بين مأمورين خريد خود 
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نمايد. بهتر است فردي انتخاب شود انتخاب مي

که درگذشته کاالي مورد نظر يا کاالهاي مشابه 

را خريداري نموده و کارهاي محول شده کمتري 

دارد. مأمور خريد نيز بايد به فروشندگاني که 

اند، نين کاالهايي را داشتهسابقه خريد چ

دسترسي داشته باشد. بعد از انتخاب يک 

فروشنده مناسب، مأمور خريد کاال را سفارش 

دهد. ممکن است زماني طول بکشد تا مي

فروشنده کاالي مورد سفارش را آماده کند که 

اين زمان مربوط به يک فعاليت خارجي است و 

واحد در اختيار مأمور خريد و يا به طور کلي 

-خريد نيست. البته آگاهي سريع از درخواست

هايي که در اين حالت هستند بسيار مورد نياز 

است. بعد از خريد کاال، کاال تحويل اداره 

شود. فاکتورهاي آن همراه با قيمت مربوطه مي

شود تا قيمت واقعي به اداره مالي تحويل داده مي

واقعي کاالها وارد شود و از حساب اداره 

 است کننده مبلغ دقيق کم شود.  درخو

هاي اصلي که در اين به طور کلي فعاليت  

شوند عبارتند از: ارسال فرآيند انجام مي

هاي ديگر، ثبت درخواست کاال از اداره

درخواست توسط واحد خريد محلي، بررسي 

درخواست، تخمين قيمت کاال، بررسي اعتبار 

مالي، مالي اداره درخواست کننده توسط امور 

تأمين اعتبار مالي کاال و تأييد آن، انتخاب مأمور 

خريد، جستجو براي فروشنده مناسب، سفارش 

خريد، دريافت کاال و ارسال به اداره مربوطه، 

هاي واقعي، کسر ارسال سند و فاکتور با هزينه

 هاي واقعي به جاي تخميني.قيمت

هدف فرآيند، وظيفه اصلي اين واحد است   

واحد خريد محلي بايد "ست از که عبارت ا

کاالهاي مورد نياز ادارات ديگر پااليشگاه را که 

ميلون ريال است را با  40هزينه آنها کمتر 

ترين قيمت و در حداقل زمان خريداري مناسب

آوري شده حول مفاهيم هاي جمع. داده"نمايد

شوند آوري مي، جمع3در نظرگرفته شده در گام 

هاي سي در مخزن دادهشناو در قالب هستان

هاي داده  9شوند. در شکل معماري ذخيره مي

معماري و روابط آنها را در معماري وضعيت 

 موجود نشان داده شده است. 
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 موجود های معماری و روابطشان در معماری وضعیتداده 8شكل 

از کشيدن شيء ساختار فعاليت که در آن 

ها توضيح داده شده است و با روند اين فعاليت

هاي نشان داده شده ارتباط دارد به کل فعاليت

خاطر کاهش پيچيدگي در شکل صرفنظر شده 

است. همچنين شيء هدف که با شيء ساختار 

د واح"فعاليت ارتباط دارد و عبارت است از 

خريد محلي بايد کاالهاي مورد نياز ادارات ديگر 

ترين قيمت و در حداقل پااليشگاه را با مناسب

را در شکل به اختصار  "زمان خريداري نمايد

 ايم.به آن اشاره نموده

-با نگاه کلي به داده  ها :تحلیل داده 5گام 

به اين  9آوري شده در شکل هاي معماري جمع
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هاي درگير در باط سيستمرسيم که ارتنتيجه مي

ها به اين فرآيند قطع است و بيشتر فعاليت

شود. بنابراين بايد فرآيند صورت دستي انجام مي

خريد مورد بازبيني بيشتر قرار بگيرد. همه 

ها ضروري هستند و هيچ کدام از آنها فعاليت

قابل حذف، انجام به طور موازي و يا ادغام 

توان از ها را ميفعاليتنيستند ولي هر کدام از 

نظر ميزان کارايي و شيوه انجام مورد بررسي 

قرار داد. در ادامه پيشنهادهايي براي بهبود 

هاي انجام دهيم. در تحليلعملکرد آنها مي

هايي که جاي بحث بيشتري گرفته، روي فعاليت

 ايم.دارند تمرکز نموده

فعاليت ارسال درخواست: سيستم تدارکات 

دهد، ولي به ت مختلفي را ارائه ميکاال خدما

دهد واحد خريد محلي تنها خدمتي که ارائه مي

باشد، نشان دادن نام کاال و کد اختصاصي آنها مي

و خود سند درخواست کاال را از طريق سيستم 

مکاتبات اداري به صورت نامه و نه فرم 

 شود. الکترونيکي ارسال مي

 هايفعاليت بررسي درخواست: درخواست

گيرد، رسيده از ادارات مورد بررسي قرار مي

ها بنا به داليلي رد ممکن است بعضي درخواست

هاي رسيده در دفتر شود. اطالعات درخواست

شود. براي بررسي درخواست خريدها ثبت مي

بايد خريدهاي قبلي اداره را بررسي نمود که 

جستجوي دستي در اين دفتر کار بسيار سخت و 

 ن بسياري است.مستلزم صرف زما

فعاليت تخمين قيمت کاال: قيمت کاالهاي 

درخواستي با توجه به خريدهاي قبلي از آن قلم 

شود. کارمند مربوطه با کاال تخمين زده مي

جستجو در دفاتر و اسناد خريد قبلي قيمت را 

زند که مستلزم صرف زمان زيادي تخمين مي

 است.

ين فعاليت انتخاب مأمور خريد: در بين مأمور

خريد بهتر است فردي انتخاب شود که قبالً از 

کاالي مورد نظر را خريداري نموده و وقت 

کافي دارد، بنابراين بايد گزارشي از وضعيت 

مأمورين خريد وجود داشته باشد. عملکردي 

سيستمي مورد نياز است که وضعيت مأمورين 

 خريد را نشان بدهد .

فعاليت جستجو براي فروشنده مناسب: در 

اين فعاليت در بين خريدهاي قبلي کاالي مورد 

شود و نظر و يا کاالي مشابه جستجو مي

فروشندگان کاال ليست شود. اين کار هم با 

گيرد که مستلزم جستجو در دفاتر صورت مي

صرف زمان زيادي است. بنابراين نياز به 

عملکردي سيستمي داريم که فروشندگان در 

 قرار دهد.خريدهاي قبلي را مورد بررسي 

فعاليت آماده کردن سفارش توسط فروشنده: 

فعاليت خارجي است که توسط فروشنده انجام 

شود مأمور خريد مدتي در شود و باعث ميمي

انتظار باشد. در سرعت انجام اين فعاليت، واحد 

تواند تأثيري بگذارد ولي خريد محلي نمي

آگاهي سريع از وضعيت خريد در اين حالت 
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-به ردگيري درخواست و اطالعکمک بيشتر 

 کند.رساني به ادارات مي

فعاليت تأمين اعتبار مالي: اين فعاليت توسط 

شود ولي در وضعيت سيستم امورمالي انجام مي

موجود سيستم امورمالي ارتباطي مستقيم با واحد 

خريد محلي ندارد. بنابراين نياز به عملکردي 

د سيستمي داريم که ارتباط سيستم جديد واح

تري خريد محلي و سيستم مالي به طرز مناسب

 برقرار شود.

هاي واقعي: اين ارسال سند با فاکتور و هزينه

فعاليت نيز از طريق سيستم مکاتبات اداري انجام 

شود که بهتر است به جاي آن تبادل از طريق مي

سيستم جديد خريد محلي و سيستم مالي 

 صورت بگيرد. 

درگير اين فرآيند در حال حاضر چند سيستم 

ها يکپارچگي وجود هستند ولي بين اين سيستم

ها قطع و توسط ندارد و فرآيند در بعضي قسمت

شود و يا به صورت غير عامل انساني انجام مي

-الکترونيکي در دفاتر کاغذي ثبت و بايگاني مي

ها تر بين سيستمشود. بنابراين نياز به ارتباط قوي

سيستمي  عملکردهايه باشد. عالوه بر آن بمي

تواند در قالب يک سيستم جديد و جديد که مي

يا در صورت امکان اضافه نمودن عملکردهاي 

هاي قبلي نياز داريم. علت پيشنهادي به سيستم

ها و تأخيرها، بيشتر عدم يکپارچگي سيستم

هاي اصلي توسط انسان است در انجام فعاليت

ر و با تواند با سرعت بيشتحالي که سيستم مي

تر آن را انجام دهد. دقت مضاعف و کامل

هاي اصلي اين همچنين از آنجايي که فعاليت

اداره به صورت دستي است، ردگيري وضعيت 

خريد بسيار سخت است. در بعضي از موارد 

شود اي متوقف ميها در مرحلهدرخواست مدت

بدون اينکه متوليان اين واحد از آن باخبر بشوند. 

عملکردهاي سيستمي مورد نياز در به طور کلي 

قابليت ارسال  -1اين فرآيند عبارتند از: 

-2هاي الکترونيکي درخواست از طريق فرم

قابليت ردگيري درخواست توسط اداره 

قابليت -3درخواست کننده و واحد خريد محلي 

ها در قالب رکوردهاي سازي درخواستذخيره

ر قابليت واکشي گزارش خريدها ب-4اطالعاتي 

اساس اداره درخواست کننده به منظور بررسي 

-قابليت واکشي گزارش فروشنده-5درخواست 

هايي که در گذشته از آنها همان کاال و يا 

قابليت  -6کاالهاي مشابه خريد شده است 

واکشي گزارش مأمورين خريد بدين شرح که 

درحال حاضر چه خريدهايي به عهده دارند و 

-7اند انجام دادهدر گذشته چه خريدهايي را 

قابليت تبادل اطالعات با سيستم امورمالي و 

امکان تبادل اطالعات مبالغ تخميني، تأمين اعتبار 

قبل از خريد و تبادل قيمت واقعي بعد از پايان 

عملکردهاي سيستمي ذکر شده بايد در -8خريد 

ها سيستمي جديد که امکان تبادل با بقيه سيستم

ينکه در صورت امکان را دارد، فراهم شود يا ا

ها و عملکردهاي کنوني سيستم اداره به قابليت

اي شدن تدارکات کاال اضافه شود تا از جزيره

 9ها جلوگيري به عمل آيد. در شکل سيستم
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هاي معماري و روابط آنها در معماري داده

 وضعيت مطلوب نشان داده شده است. 

در اين مورد مطالعاتي، نياز معماري بررسي 

يند و ارائه پيشنهادهاي سيستمي براي بهبود فرآ

هاي آن است و نيازي کارايي و عملکرد فعاليت

هاي ديگر نيست. اغلب به توليد ديد يا تحليل

ها نياز به انجام شدن از طريق سيستم فعاليت

دارند که در حال حاضر هيچ سيستمي به 

هاي کند. دادهطورکامل از آنها پشتيباني نمي

ضعيت موجود همين مسأله را معماري در و

هاي معماري در وضعيت دهد و دادهنشان مي

دهد. مطلوب، راهکار پيشنهاد شده را نشان مي

هاي معماري موجود و معماري مطلوب در داده

شود. همان طور که در مخزن معماري ذخيره مي

قبال گفته شد، با توجه به خواسته و نياز معماري 

-ستفاده در تحليل مينتايج و ابزارهاي مورد ا

تواند متفاوت باشد. در اين مورد مطالعاتي از 

 2هاي انساني استفاده نموديم. در جدول تحليل

هاي معماري آورده شده است. با خالصه گام

استفاده از مورد مطالعاتي عملي بودن راهکار 

نشان داده شد و نتيجه گرفتيم که راهکار 

 پيشنهادي قابل انجام است
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 های معماری و روابطشان در معماری وضعیت مطلوبداده 9شكل 

 خالصه مراحل انجام شده در بررسی مورد مطالعاتی  2جدول 

 شود.محلي انجام ميعدم کارايي در فرآيند خريد که توسط واحد خريد  مشکل

 واحد خريد محلي ذينفع

 افزايش کارايي و کاهش زمان پاسخگويي در فرآيند خريد محلي هدف و مقصود معماري

  افزاري، دادهفعاليت، ساختار فعاليت، نقش، واحد سازماني، سيستم نرم مفاهيم اصلي مورد نياز

 نتيجه تحليل
ها و عملکردهايي دستيافتيم که بايد توسط افتد به قابليتاتفاق ميهايي که در اين فرآيند با بررسي فعاليت

 افزار برآورده شود. سيستم و نرم

 پيشنهاد
هاي ديگر و عملکردهاي سيستمي بدست آمده بايد توسط سيستم جديدي ايجاد شود و ارتباط با سيستم

 شود.هاي قبلي اضافه يکپارچگي آن لحاظ شود و يا در صورت امکان به سيستم
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 گیرینتیجه - 5
ها مفاهيم و روابط معنايي شناسياز آنجايي که هستان  

دهند کمک شاياني به در يک حوزه از دانش را نشان مي

کنند. اين پژوهش روي آوري دانش از سازمان ميجمع

شناسي و به کارگيري سازي سازماني مبتني بر هستانمدل

ائل سازمان تمرکز داشته و نحوه استفاده مدل براي حل مس

شناسي سازمان در حل مسائل سطح باالي از هستان

 سازمان را نشان داده است.

شناسي سازمان را اين پژوهش مدل مفهومي هستان  

مبناي معماري سازماني قرار داده و فرآيند سطح باال و 

گام پيشنهاد داده  5داده محور توسعه معماري سازماني در 

شد. در فرآيند توسعه معماري سازماني به جاي محور 

قرار گرفتن محصول، داده به عنوان محور در نظر گرفته 

 شود. مي

-همان طور که مشاهده شد کمک گرفتن از هستان  

شناسي درک مشترک معنايي، يکپارچگي، سازگاري، 

آورد. در هاي معماري به ارمغان ميجامعيت را براي داده

آوري انيم داده درستي را براي معماري جمعتونتيجه مي

هاي فرآيند توسعه نيز به نحوي طراحي شده کنيم. گام

است که تمرکز بر خواست و نياز کاربران معماري داشته 

 باشد.

توان از در اين راهکار نشان داده شد که چگونه مي  

شناسي به عنوان پشتوانه معماري سازمان هاي هستانمزيت

هاي معماري نمود. در حال حاضر چارچوباستفاده 

برند، سازماني از کمبود متدولوژي و روش انجام رنج مي

شناسي پر نمود و توان اين کمبود را با استفاده از هستانمي

در کنار آنها از فرآيند توسعه پيشنهادي به عنوان 

متدولوژي انجام معماري سازماني استفاده نمود. در اين 

کمن مورد توجه قرار گرفته ولي پژوهش چارچوب ز

هاي ديگر انجام داد و توان براي چارچوبهمين کار را مي

هاي آوري دادهشناسانه براي جمعاز يک پشتوانه هستان

توان معماري و انجام معماري سازماني بهره گرفت. مي

يک نگاشت دوسويه بين چارچوب معماري و داده 

توان در را مي محوري داشت. فرآيند توسعه پيشنهادي

-ها در نظر گرفت، هم از مزيت هستانکنار همه چارچوب

شناسي استفاده نمود و هم کمبود متدولوژي انجام و 

ها را برطرف نمود. همان توسعه معماري در چارچوب

طور که ذکر شد براي انجام معماري با فرآيند توسعه 

-معماري شروع نموده و داده معماري دقيق و درست جمع

توان در قالب ي نموده و سپس در گام آخر نتاج را ميآور

محصوالت چارچوب زکمن و يا چارچوب ديگر ارائه 

 داد. 

-هايي در مراحل اوليه توليد هستانيکي از فعاليت

شود، فعاليت کسب دانش از شناسي سازماني انجام مي

هاي مهندسي نيازها در توان از تکنيکسازمان است. مي

شود که در استفاده نمود. پيشنهاد مي فعاليت کسب دانش

کارهاي آينده روي اين مسأله و تنگناي کسب دانش 

 تحقيق شود.

-توان روي ويژگيهاي آينده ميهمچنين در پژوهش  

-هاي زبان مناسب و انتخاب چنين زباني براي هستان

شناسي سازماني و متناسب با نيازهاي معماري تمرکز کرد. 

شناسي سازماني، ناسب براي هستانبعد از انتخاب زبان م

-توان در پژوهشي ديگر مدل را با کمک زبان هستانمي

پياده نمود. فرآيند توسعه معماري  شناسي در سطح رسمي

هاي هاي زيرين نشان داد. در اليهتوان در اليهرا نيز مي

شناسي در مخزن هاي هستانها و استنتاجزيرين استدالل

 سازماني بهتر قابل رؤيت است.معنايي معماري 

عالوه بر موارد قبلي و با توجه به اين که در اين   

پژوهش زکمن به عنوان مبناي معماري سازماني در نظر 

هاي شود که در پژوهشگرفته شده است، پيشنهاد مي

هاي ديگر مثل چارچوب معماري آينده براي چارچوب

 سازماني فدرال همين روش به کارگرفته شود.
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