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 ششمفصل 

 هاها و نمونه مثالتشریح مولفه رهنمودها، تکنیک
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  هاها و نمونه مثالرهنمودها، تکنیک مؤلفهتشریح  6 
است که  »شناسیچارچوب و روش«اصلی  مؤلفه، چهارمین و آخرین »هاونه مثالها و نمرهنمودها، تکنیک«

چارچوب و «دیگر  مؤلفهها و رهنمودهاي کاربردي براي انجام معماري سازمانی و مکمل سه دربردارنده نمونه مثال
  است. »شناسیروش

 کتابخانه، مانند یک دارندین و ثابت که محتوایی مع »شناسیوشچارچوب و ر«هاي مؤلفه، برخالف دیگر مؤلفهاین 
  .یابندمیکه به صورت مستمر گسترش ها و رهنمودهاي تکمیلی است براي توصیف نمونه مثال

  مدل خودارزیابی بلوغ معماري سازمانی 6-1

کند میزان توانمندي ها کمک میشود، به سازمانمدل خودارزیابی بلوغ معماري سازمانی که در این بخش معرفی می
. این مدل براساس شش کنندگیري نموده و نقاط ضعف را شناسایی و برطرف لوغ برنامه معماري سازمانی را اندازهو ب

 .شودمیتهیه  1- 6 شکلگیري مطابق با سطح بلوغ و هشت ویژگی قابل اندازه

  
  مدل خودارزیابی بلوغ معماري سازمانی 1-6 شکل

  

  شش سطح بلوغ معماري عبارتند از:

  : عدم وجود0سطح  •
  شده : آماده 1سطح  •
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  اندازيراه: دردست 2سطح  • 
  : ایجاد شده3سطح  •
  : مدیریت شده4سطح  •
  : بهینه شده5سطح  •

  گیري عبارتند از:هشت ویژگی قابل اندازه

 منطقی، گذاريهدف شامل معماري طرح براي مناسب ریزيبرنامه ویژگی، این :گذاريریزي و هدفبرنامه •
 را معماري خدمات مناسب طرحو تعیین شرح  تصویب منابع، برآورد معماري، دامنه و محدوده تعیین
 .دکنمیگیري اندازه

 براي شدهتعریف هايمسؤولیت و هانقش شامل سازمان معماري تیم مؤثر راهبري ویژگی، این راهبري: •
 هايمکانیزم و سازمان در معماري تیم مهارت و دانش تجهیز معماري، هايفرآیند سازمان، در معماري
 .دکنمیگیري اندازه را نظارتی و کنترلی

چنین هم، معماريابزار و  ، استانداردهاکارگیري مناسب چارچوبه، انتخاب و بویژگیاین  و ابزار:چارچوب  •
 .دکنمیگیري اندازه را مادهآهاي ها و پرسشنامههاي مرجع، الگوها، قالبمدلاز  مؤثراستفاده مناسب و 

مربوط به معماري وضعیت موجود هاي فرآوردهاسناد و  جامعیتکفایت و ، ویژگیاین  هاي معماري:فرآورده •
 .دکنمیگیري اندازه شناسی طرح راو انطباق آنها با محدوده و روش مطلوب و

است، طرح مناسب و هماهنگ  »هاي معماريفرآورده«نوعی مکمل بهکه  ویژگیاین  :سازيراه پیادهنقشه •
و سازي طرح گذار)، نظام پیاده( معماري شامل تحلیل شکاف، برنامه اجرایی هاينقشهبراي پیاده سازي 

 .دکنمیگیري اندازهرا پایش 

، تطابق طرح با اسناد وکار با فناوري اطالعاتراستایی بین کسب، همویژگیاین  :و یکپارچگی همراستایی •
هاي سازمان و طرحها و سایر پروژه هاي معماري دراز خروجی مؤثرچنین استفاده همو الزامات باالدستی و 

 .دکنمیگیري را اندازهمنابع راف ساکاري و دوبارهجلوگیري از 

آموزش برنامه هاي مختلف سازمان و تیم معماري با بخش مؤثر، ارتباطات ویژگیاین  :و آموزشارتباطات  •
 .دکنمیگیري اندازهسازي معماري را فرهنگو 

طرح معماري و حمایت  درهاي مختلف سازمان همکاري بخشمیزان ، ویژگیاین  و حمایت:همکاري  •
  .دکنمیگیري اندازه رامدیران ارشد متناسب با اهداف طرح معماري 
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گیري، جدولی تهیه شده که شرایط براساس توضیحات گفته شده، در بخش بعدي براي هر هشت ویژگی قابل اندازه 
س از تعیین سطح هر یک از هشت شاخص بلوغ، نتیجه نهایی در قالب پ دهد.را  نشان میو نحوه تعیین سطح بلوغ 

  قابل نمایش است. 2- 6 شکلمشابه  63یک نمودار رادار

تعیین  ،شود، نه تنها سطح فعلی بلوغ هر ویژگیجا که سطح بلوغ معماري بر اساس هشت ویژگی مشخص میآن از
 »ارتباطات و آموزش«ویژگی  2- 6 شکلمثال در برايشود، بلکه توازن و تناسب امتیازات نیز مشخص خواهد شد، می

که به کمترین امتیازات را دارد  »راستایی و یکپارچگیهم«و  »راهبري« هايبیشترین امتیاز را کسب کرده اما ویژگی
   بیشتر است.و تالش به توجه معنی نیاز 

  تواند بیانگر سطح بلوغ کلی معماري سازمانی باشد.شده در هشت ویژگی، میکسب معدل امتیازاتدر نهایت 

  
  صورت نمودار راداراز نتایج خودارزیابی بلوغ معماري سازمانی به اينمونه 2-6 شکل

                                                   
63 Radar chart 

0
1
2
3
4
5

برنامه ریزي و هدف گذاري

راهبري

چارچوب و ابزار

فراورده هاي معماري

نقشه راه پیاده سازي

همراستایی و یکپارچگی

ارتباطات و آموزش

همکاري و حمایت

نتایج خودارزیابی بلوغ معماري سازمانی
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  سطح بلوغ تعیینروش  1- 1- 6 

  .شودمیتفکیک هرکدام از هشت ویژگی بلوغ، نحوه محاسبه امتیاز و تعیین سطح بلوغ تشریح بهدر ادامه 

  :گذاريریزي و هدفبرنامه

  .شودمیتشریح  1-6 جدولگذاري در ریزي و هدفمعیارهاي تعیین سطح بلوغ براي ویژگی برنامه
  گذاريریزي و هدفمعیارهاي تعیین سطح ویژگی برنامه 1-6 جدول

  معیارهاي تعیین سطح   سطح بلوغ
  : 0ح طس

  عدم وجود
  معماري سازمانی وجود ندارد.ریزي براي برنامهمبنی بر وجود  شاهديهیچ  •

  : 1سطح 
  آماده شده

نیاز به معماري سازمانی مورد توافق است، اما هنوز برنامه مشخصی براي آن تهیه  •
 .استشدهصورت غیررسمی شروع به اولیههاي ، فعالیتاستشدهن

 ،ابع وجود داردگذاري و تعیین منها، هدفنیاز به تعیین ذینفعان، تشریح نیازمندي •
 .استشدهانجام نولی هنوز 

گیري و شرح خدمات ناظر تصمیم، پیمانکار، در خصوص استفاده از خدمات مشاور •
  .استشده) تهیه RFP( مربوطه

  : 2سطح 
  اندازيدردست راه

 .استشدهناظر انجام و  پیمانکار، مشاور تأمینانتخاب و  •
 .استشدهکالن استخراج اند و نیازمنديذینفعان معماري سازمانی مشخص شده •
ها، محدوده، اهداف و که در آن نیازمندي استشدهانداز معماري سازمانی تهیه چشم •

 اند.هاي مورد انتظار تعیین شدهشاخص
  .استشدهها تهیه و خروجی بنديزمانها، فعالیتبرنامه کاري معماري شامل  •

  : 3سطح 
  ایجاد شده

  است. در حال اجرا طرح معماري سازمانی طبق برنامه •
 شود.هاي تیم معماري بر اساس برنامه کنترل می، منابع و فعالیتبنديزمان •
  .استشدهگیري بلوغ معماري سازمانی مشخص اندازه روش و معیارهاي •

  : 4سطح 
  مدیریت شده

شود و در صورت انحراف یا وقوع میصورت مستمر کنترل تهیه شده به برنامه •
  شود.رخدادهاي جدید، برنامه بازبینی می

بازخورد) با رویکرد توسعه ، اجرا، ریزيبرنامه( برنامه بلندمدت از چرخه معماري •
 .استشدهتهیه  تدریجی و تکاملی

  .استشدهوغ معماري سازمانی انجام و نتایج تحلیل خودارزیابی بل •
  : 5سطح 

  بهینه شده
خود ارزیابی)، توسط مراکز ( گیري داخلیهبلوغ معماري سازمانی عالوه بر انداز •

 شود.گیري و نتایج تحلیل میاعتبارسنجی معماري سازمانی نیز اندازه
شود، ریزي معماري استفاده میهاي مختلفی که براي برنامهروش و شاخص •

  شود.صورت پیوسته ارزیابی و بازبینی میبه
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  راهبري :ویژگی  

  .استشدهتشریح  2-6 جدولمعیارهاي تعیین سطح بلوغ براي ویژگی راهبري در 
  معیارهاي تعیین سطح ویژگی راهبري 2-6 جدول

  معیارهاي تعیین سطح   سطح بلوغ
  : 0ح طس

  عدم وجود
  مبنی بر وجود نظام راهبري معماري سازمانی وجود ندارد. شاهديهیچ  •

  : 1سطح 
  آماده شده

) ها، اصول، سیاست، اختیاراتفرآیندساختار، ( نیاز به نظام راهبري معماري سازمانی •
 .استشدهمورد توافق است، اما هنوز ایجاد ن

  است.شدهنقش و شرح وظابف کمیته راهبري معماري سازمانی تعیین  •
  : 2سطح 

  اندازيدردست راه
ساختار راهبري معماري سازمانی در قالب کمیته معماري سازمانی تشکیل شده و  •

تعیین هاي اجرایی در قالب یک تیم کاري مسؤولیت ،انداعضاي آن مشخص شده
  .استشده

  اند. نشده تأمیناند، اگرچه هنوز مالی، انسانی، ...) تعیین شده( منابع مورد نیاز •
اگرچه هنوز فعالیتی شروع  استشدهبرنامه کاري شروع معماري سازمانی تهیه  •

 .استشدهن
  .استشدهها و اصول معماري مشخص سیاست •

  : 3سطح 
  ایجاد شده

 .استشدهشروع  چارچوب فنیکاري و طرح معماري سازمانی طبق برنامه •
هاي کاري و شود و برنامهصورت مداوم تشکیل میکمیته معماري سازمانی به  •

  نماید.پیشرفت کار را بررسی می
  اند.و تخصیص داده شده تأمینمنابع مورد نیاز  •
  .استشدهاگرچه هنوز ایجاد ن استشدهبراي معماري سازمانی تعیین  دائمیساختار  •

  : 4سطح 
  مدیریت شده

ها را مورد ارزیابی و نظارت مستمر قرار معماري سازمانی نتایج و فعالیتکمیته  •
  دهد.می

 وهاي سازمانی آن تکمیل شده پست ،معماري سازمانی ایجاد دائمی برايساختار  •
  .استشدهمنتقل جدید وظایف تیم کاري موقت به ساختار 

 اند.شده یجادصورت یک فعالیت پیوسته ابههاي مدیریتی معماري سازمانی فرآیند •
اند و روش معماري سازمانی تعیین شدهمرتبط با راهبري گیري هاي اندازهشاخص •

  است.شدهامتیازدهی مشخص 
  : 5سطح 

  بهینه شده
 است.رسیدهنظام حاکمیت معماري سازمانی تدوین و به تصویب ریاست سازمان  •
گیري شده و نتایج اندازهمعماري سازمانی هاي مرتبط با راهبري و اثربخشی شاخص •

 شود.ارشد سازمان گزارش میبه مدیریت 
شود، مختلفی که براي راهبري و ارزیابی معماري استفاده می هايروش و شاخص •

  شود.صورت پیوسته ارزیابی و بازبینی میبه
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  :و ابزارچارچوب  

  .استشدهتشریح  3-6 جدولمعیارهاي تعیین سطح بلوغ براي ویژگی چارچوب و ابزار در 
 معیارهاي تعیین سطح ویژگی چارچوب و ابزار 3-6 جدول

  معیارهاي تعیین سطح   سطح بلوغ
  : 0ح طس

  عدم وجود
  سازمانی وجود ندارد. کارگیري چارچوب و ابزار براي معماريهبمبنی بر  شاهديهیچ  •

  : 1سطح 
  آماده شده

سازي و معماري پذیرفته ها و استانداردهاي مدللیستها، چکنیاز به تهیه قالب •
 .استشده

معماري شناسی سازي چارچوب و روشهاي خاص سازمان جهت سفارشینیازمندي •
 .استشدهاستخراج 

  اند.گیري بررسی و انتخاب شدهابزارهاي مدیریت، مدلسازي و گزارش •
  : 2سطح 

  اندازيدردست راه
ها مسؤولیتها و شناسی معماري سازمانی سفارشی گردیده و نقشچارچوب و روش •

 اند.تعیین شده
 اند.هاي مورد نیاز تهیه و آماده شدهلیستها، استانداردها و چکقالب •
اند، شده و نصب تأمینگیري سازي و گزارشنیاز براي مدیریت، مدلابزارهاي مورد  •

  .استشدهمخزن معماري سازمانی ایجاد شده اگرچه هنوز تکمیل ن
  : 3سطح 

  ایجاد شده
 ها وفرآوردهطی چرخه معماري استفاده شده و  ي تهیه شدههالیستها و چکقالب •

 شوند.می ولیدت شناسیهاي معماري طبق چارچوب و روشدادنیتحویل
ها در مخزن سازي مورد استفاده قرار گرفته و خروجیابزارهاي مستندسازي و مدل •

 شوند.آوري میمعماري جمع
ها، استانداردها و رهنمودهاي کاربردي معماري سازمانی لیستها، چکمجموعه قالب •

  .استشدهگذاري اشتراكتحت وب) براي متولیان موضوع به( به صورت الکترونیکی
  : 4سطح 

  مدیریت شده
گیرند و گزارشات گیري و مدیریتی معماري، مورد استفاده قرار میابزارهاي گزارش •

 شود.معماري استخراج می جها و نتایفرآوردهمدیریتی و تجمیعی از 
 فرآیندصورت یک ها و استانداردها بهلیستها، چکروزرسانی قالبهتغییرات و ب •

 شود.مستمر انجام می
  .استشدههاي مربوط به اثربخشی ابزارها و استانداردها تهیه شاخص •

  : 5سطح 
  بهینه شده

هاي مطرح صورت پیوسته با سایر نمونهبهشده شناسی سفارشیچارچوب و روش •
 گیرد.المللی مقایسه شده و در صورت نیاز مورد بازبینی قرار میداخلی و بین

گیري شده و نتایج به اثربخشی ابزارها و استانداردها اندازه هاي مربوطشاخص •
 شود.تحلیل می

صورت پیوسته ارزیابی و در مقایسه با شده بهاستانداردها و ابزارهاي استفاده •
  شود.موفق، بازبینی می هايتجربه
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  : هاي معماريفرآورده 

  .استشدهتشریح  4-6 جدولهاي معماري در فرآوردهمعیارهاي تعیین سطح بلوغ براي ویژگی 
  هاي معماريفرآوردهمعیارهاي تعیین سطح ویژگی  4-6 جدول

  معیارهاي تعیین سطح   سطح بلوغ
  : 0ح طس

  عدم وجود
وضعیت موجود یا مطلوب  هاي معماري برايفرآوردهمبنی بر وجود  شاهديهیچ  •

  وجود ندارد.
  : 1سطح 

  آماده شده
اند و نحوه تولید آنها تعیین هاي معماري مشخص شدهدادنیها و تحویلفرآورده •

 .استشده
 اند.شده اسناد و منابع موجود و مفید سازمان تعیین و براي استفاده آماده •
  .استشدهآگاهی از کاربرد و اهمیت مخزن معماري سازمان ایجاد  •

  : 2سطح 
  اندازيدردست راه

هاي معماري مانند برنامه راهبردي سازمان، اسناد باالدستی، مطالعات ورودي •
 .استشدهآوري و آماده هاي معماري و ... جمعالگوبرداري، پیشران

ي فاوا طبق روش توسعه معماري، وکار و معمارمعماري کسب هايفرآوردهتهیه  •
 .استشدهبراي وضعیت موجود و مطلوب شروع 

هاي معماري به فرآوردهشوند تا می کار گرفتههسازي و مستندسازي بابزارهاي مدل •
  صورت استاندارد و طبق دستورالعمل مربوطه، تولید شوند.

  : 3سطح 
  ایجاد شده

وکار و معماري فاوا طبق روش توسعه معماري کسبهاي دادنیها و تحویلفرآورده •
 است.شدهمعماري، براي وضعیت موجود و مطلوب تکمیل 

 است.شدههاي معماري با یکدیگر برقرار دادنیها و تحویلفرآوردهارتباط بین  •
  .استشدهروش و ابزار الزم براي کسب بازخورد و اعمال تغییرات ایجاد  •

  : 4سطح 
  مدیریت شده

یه تأییدوکار و معماري فاوا براي وضعیت موجود و مطلوب، اسناد معماري کسب •
 اند.متولیان و ذینفعان مربوطه را کسب کرده

 شود.هاي معماري کنترل میدادنیها و تحویلفرآوردهصحت، دقت و جامعیت  •
  شود.مستمر انجام می فرآیندصورت یک روزرسانی اسناد معماري بههتغییرات و ب •

  : 5ح سط
  بهینه شده

 شود.گیري میهاي معماري تهیه شده و اندازهفرآوردههاي ارزیابی کیفی شاخص •
ها و هاي معماري با روشدادنیها و تحویلفرآوردهیکپارچگی و جامعیت  •

 شود.هاي مختلف ارزیابی و اشکاالت یا تناقضات شناسایی و اصالح میتکنیک
 هصورت پیوستبهمعماري  هايفرآوردهیه هر تکاررفته دهمتدها و استانداردهاي ب •

  شود.موفق، بهبود داده می هايتجربهبازبینی و در مقایسه با 
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  :سازيراه پیادهنقشه 

  .استشدهتشریح  5-6 جدولسازي در راه پیادهمعیارهاي تعیین سطح بلوغ براي ویژگی نقشه
  سازيراه پیادهمعیارهاي تعیین سطح ویژگی نقشه 5-6 جدول

  معیارهاي تعیین سطح   سطح بلوغ
  : 0ح طس

  عدم وجود
  سازمانی وجود ندارد. سازي معماريراه پیادهنقشهمبنی بر وجود  شاهديهیچ  •

  : 1سطح 
  آماده شده

سازي و نحوه استخراج آن براي مدیریت ارشد سازمان و پیاده راهاهمیت نقشه •
 .استشدهگیران تشریح تصمیم

  اند.هاي الزم تعیین شدهسازي و وروديراه پیادهنحوه استخراج نقشه •
  : 2سطح 

  اندازيدردست راه
معماري مطلوب و ( هاي الزم براي تحلیل شکاف و استخراج طرح گذار ورودي •

 موجود) در دست تهیه است.
 .استشدههاي سازمان براي گذار مشخص ها و محدودیتاولویت •
نقش و جایگاه تیم مدیریت اجراي طرح گذار و ارتباط آن با تیم تدوین معماري  •

  .استشدهمشخص 
  : 3سطح 

  ایجاد شده
هاي و اقدامات و پروژه استشدهشکاف بین وضعیت مطلوب با موجود انجام تحلیل  •

 اند.گذار تعیین شده
 اند.هاي گذار استخراج شدهاقدامات و پروژه بنديزمانبندي و منابع، اولویت •
 .استشدهمدیریت اجراي طرح گذار تعریف  تیم •
  .استشدهارتباط بین تیم تدوین معماري با تیم اجراي طرح گذار ایجاد  •

  : 4سطح 
  مدیریت شده

ها ابالغ و اجراي مسؤولیتو  استشدهتیم مدیریت اجراي طرح گذار رسما ایجاد  •
 است. طرح گذار آغاز شده

 اند.شده یینهاي ارزیابی پیشرفت برنامه گذار تعشاخص •
 شود.می گزارشکمیته راهبري معماري به پیشرفت برنامه گذار وضعیت  •
  شود.به صورت مستمر بازبینی و اصالح می سازيراه پیادهنقشه •

  : 5سطح 
  بهینه شده

 شود.هاي مرتبط با پیشرفت برنامه گذار کنترل میشاخص •
سازي به صورت پیوست بازبینی و در مقایسه با هاي مرحله پیادهروش و تکنیک •

 شود.موفق، بهبود داده می هايتجربه
گیري و هاي عملکرد سازمانی اندازهمستقیم اجراي طرح گذار بر شاخص تأثیرمیزان  •

  شود.به مدیریت ارشد گزارش می
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  :همراستایی و یکپارچگی 

  .استشدهتشریح  6-  6 جدولراستایی و یکپارچگی در معیارهاي تعیین سطح بلوغ براي ویژگی هم
  معیارهاي تعیین سطح ویژگی همراستایی و یکپارچگی 6-  6 جدول

  معیارهاي تعیین سطح   سطح بلوغ
  : 0ح طس

  عدم وجود
با سایر معماري سازمانی  راستایی و یکپارچگیهممبنی بر وجود  شاهديهیچ  •

  وجود ندارد.هاي تحول سازمان و اسناد باالدستی طرح
  : 1سطح 

  آماده شده
هاي تحول و سازمان به اهمیت و ضرورت هماهنگی معماري سازمانی با سایر طرح •

 .استشدهاسناد باالدستی واقف 
 .استشدهمشخص  معماري هاي اثرگذاري مراجع و اسناد باالدستی در طرححوزه •
  اند.شدهو آماده اسناد باالدستی کشوري و بخشی مرتبط با معماري شناسایی  کلیه •

  : 2سطح 
  اندازيدردست راه

ها یا شوراهاي سازمان که با موضوع معماري سازمانی اشتراکاتی دارند، کمیته •
سازمانی مورد ها با کمیته معماري شناسایی شده و نیاز به هماهنگی بین این کمیته

 توافق مدیریت ارشد سازمان قرار گرفته است.
هاي راهبردي سازمان و اسناد باالدستی کشوري و بخشی، در طرح معماري مؤلفه •

 گیرند. بررسی و مورد استفاده قرار می
  معماري مشخص است. فرآیندطی  وکاربا کسب اواف سازيراستاهمروش و تکنیک  •

  : 3سطح 
  ایجاد شده

هاي تحول سازمانی برگزار جلسات مشترکی با سایر کمیتهکمیته معماري سازمانی  •
  .نمایدها جلوگیري میکاريو از دوبارهرا هماهنگ هاي مشترك نموده و فعالیت

هاي مالی و اجرایی سایر گیريخروجی و نتایج معماري سازمانی براي تصمیم •
 یرد.گهاي سازمان نیز مورد استفاده قرار میپروژه

  .استشدهوکار و فاوا تهیه هاي راهبردي سازمان با معماري کسبمؤلفهنگاشت بین  •
  : 4سطح 

  مدیریت شده
هاي مهم سازمان در یک کمیته مشترك از واحدها و متولیان ها و طرحکلیه پروژه •

 شود.گیري میبررسی و در خصوص بودجه و نحوه اجرا تصمیم
راستا هاي تحول سازمانی، هماهنگ و همامهطرح معماري سازمانی با سایر برن •

 کاري وجود ندارد.کاري یا موازيو دوباره استشده
هاي مرتبط سازمان قابل دسترس است و ها و پروژههمخزن معماري براي همه حوز •

  شود.ها در یک مخزن مشترك اعمال میروزرسانیهکلیه تغییرات و ب
  : 5سطح 

  بهینه شده
ات الزم در تأثیرصورت مستمر رصد شده و تغییرات در الزامات و اسناد باالدستی به •

 شود.اسناد معماري سازمانی اعمال می
هاي تحول در سازمان و حذف جویی حاصل از تجمیع و یکپارچگی طرحصرفه •

 شود.دهی میگیري و گزارشهاي موازي، به صورت مستمر اندازهپروژه
گیري شده و نتایج تحلیل راستاسازي و یکپارچگی، اندازههمهاي مربوط به شاخص •

  شود.می
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  :و آموزشارتباطات  

  .استشدهتشریح  7-6 جدولمعیارهاي تعیین سطح بلوغ براي ویژگی ارتباطات و آموزش در 
  معیارهاي تعیین سطح ویژگی ارتباطات و آموزش 7-6 جدول

  معیارهاي تعیین سطح   سطح بلوغ
  : 0ح طس

  عدم وجود
  سازمانی وجود ندارد. و آموزش معماريارتباطت مبنی بر وجود  شاهديهیچ  •

  : 1سطح 
  آماده شده

اند، هنوز گیران با مفاهیم و اهمیت معماري سازمانی آشنا شدهمدیران ارشد و تصمیم •
 .استشدههاي آموزشی جامع در سطح سازمان تعریف و اجرا ندوره

  است.شدهذینفعان داخلی و مدل تعامالت مشخص  •
  : 2سطح 

  اندازيراهدردست 
هاي آنها و نیازمندي استشدهمعماري سازمانی شروع داخلی تعامالت با ذینفعان  •

 شود.آوري میجمع
، اگرچه هنوز شدهسازمان تهیه سطوح مختلف سازي براي برنامه آموزش و فرهنگ •

  است. شروع نشده
  : 3سطح 

  ایجاد شده
ارشد و میانی سازمان به سازي در حال انجام است. مدیران برنامه آموزش و فرهنگ •

 گیرند.صورت مرتب در جریان وضعیت طرح معماري سازمانی قرار می
گذاري آنالین مستندات و دریافت بازخورد اشتراكرسانی و بهاي براي اطالعبرنامه •

 . استشدهتدوین 
ناظر بیرونی مشخص و  پیمانکار، ارتباطات بین تیم داخلی معماري با مشاورمدل  •

   .استشده
  : 4سطح 

  مدیریت شده
هاي آموزشی طبق برنامه در هاي اصلی و ضروري پایان یافته و سایر دورهآموزش •

 دردست برگزاري است.
صورت الکترونیکی رسانی کلیه مستندات و نتایج معماري و دریافت بازخورد بهاطالع •

 پذیرد.و توسط پورتال یا شکبه داخلی سازمان صورت می
گیرد و بازخوردهاي آن به ها آموزشی مورد ارزیابی قرار میمیزان اثربخشی دوره •

 شود.میارائه کمیته معماري سازمانی 
  .استشدهتبدیل دائم مدون و  فرآیند هاي ارتباطات بهها و روالفعالیت •

  : 5سطح 
  بهینه شده

رسانی نحوه و میزان مراجعه ذینفعان طرح معماري سازمانی به پورتال اطالع •
 شود. گیري شده و تحلیل میاندازه

ها مقایسه شده و سایر سازمانهاي تجربهمدل و نحوه ارتباطات و آموزش، با  •
  شود.هاي بهبود استخراج میفرصت
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  :و حمایتهمکاري  

  .استشدهتشریح  8-6 جدولمعیارهاي تعیین سطح بلوغ براي ویژگی همکاري و حمایت در 
  معیارهاي تعیین سطح ویژگی همکاري و حمایت 8-6 جدول

  معیارهاي تعیین سطح   سطح بلوغ
  : 0ح طس

  عدم وجود
  سازمانی وجود ندارد. همکاري و حمایت از معماريمبنی بر وجود  شاهديهیچ  •

  : 1سطح 
  آماده شده

مدیریت ارشد سازمان نیاز به طرح معماري سازمانی را پذیرفته و با شروع مقدمات  •
 نموده است.موافقت 

نمایندگان واحدهاي مختلف سازمان در کمیته راهبري معماري سازمانی مشخص  •
 اند.شده

وکار و فاوا که در طرح معماري سازمانی مشارکت خواهند داشت، کارشناسان کسب •
  .استشدهرسانی تعیین شده اند و وظایف آنها اطالع

  : 2سطح 
  اندازيدردست راه

و کمیته  شدهموافقت رسمی شروع طرح معماري سازمانی از ریاست سازمان اخذ  •
 .است معماري سازمانی با حکم ریاست سازمان رسمیت یافته

وکار، فاوا و مدیران در طرح معماري نحوه فعالیت و مشارکت کارشناسان کسب •
 .است ، اگرچه هنوز شروع نشدهشدهسازمانی تهیه 

  .استشدههاي مدیران ارشد، میانی و کارشناسان از معماري، مستند نیازمندي •
  : 3سطح 

  ایجاد شده
وکار و فاوا در طرح معماري سازمانی مشارکت نموده و به وظایف کارشناسان کسب •

 کنند. خود براي ارایه اطالعات یا اعالم بازخورد به تیم معماري عمل می
اعالم نظر و کسب بازخورد مدیران و کارشناسان به  مستندات و نتایج معماري براي •

 شود.رسانی میصورت مرتب و از طریق ابزارهاي الکترونیکی اطالع
نتایج و وضعیت پیشرفت طرح معماري سازمانی در جلسات ماهانه به اطالع مدیریت  •

  شود.شود و نظرات و بازخوردها اخذ میارشد سازمان رسانده می
  : 4سطح 

  مدیریت شده
وکار اخذ هاي معماري کسبفرآوردهوکار بر مستندات و یه کارشناسان کسبتأیید •

 . استشده
 .استشدههاي معماري فاوا اخذ یه کارشناسان فاوا بر مستندات و فرارودهتأیید •
راه تحول سازمان به وضعیت مطلوب، هاي نهایی معماري سازمانی و نقشهخروجی •

 وده است.یه ریاست سازمان را کسب نمتأیید
گیري و مستقیم نتایج معماري سازمانی بر بهبود عملکرد سازمان اندازه تأثیرمیزان  •

  شود.منتشر می
  : 5سطح 

  بهینه شده
 شود.گیري و ارزیابی میهاي مربوط به میزان و نحوه مشارکت اندازهشاخص •
گیري شده و تحلیل اندازه کارشناسان دریافت شده از بازخورد و پیشنهاد نظر، تعداد •

 شود. می
صورت پیوست بازبینی و بهمدل کسب حمایت و همکاري در طرح معماري سازمانی،  •

  شود.موفق، بهبود داده میهاي تجربهدر مقایسه با 
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  رابطه مدل بلوغ معماري سازمانی با روش توسعه معماري 2- 1- 6

نیاز به اقداماتی در سازمان است که در جداول بخش قبل  مورد نظربراي کسب امتیازات الزم و رسیدن به سطح بلوغ 
الزم است  ،شودمیتشریح  »روش توسعه معماري«از آنجا که مراحل و روش انجام کار در  تشریح شد، از طرف دیگر

  انطباق سطوح بلوغ معماري با مراحل و شرح خدمات طرح مشخص شود.

  .شودمیبا سطح بلوغ معماري مشخص  »روش توسعه معماري«رابطه بین مراحل  3-6 شکلدر 

  
 رابطه بین مراحل روش توسعه معماري با سطح بلوغ معماري 3-6 شکل
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  تکرارهاي چرخه 6-2

تشریح شد دربردارنده مراحل و نحوه تدوین معماري سازمانی است. این روش از  4روش توسعه معماري که در فصل 
دربردارنده انواعی از تشکیل شده است و » سازيپیاده«و » تدوین معماري«، »سازيآماده«سه مرحله اصلی 

سازي وضعیت موجود پیاده- تدوین-سازيآمادهکامل فرض، در یک چرخه . در حالت پیشاست 64هاي تکرارچرخه
شود. در این شرایط آل) تبدیل میشده و قابل تحقق، نه ایدهگذاريمعماري سازمان به وضعیت مطلوب(مطلوب هدف

معماري مطلوب قبلی، اکنون معماري موجود سازمان است و هر زمان که شرایط و نیاز به چرخه جدید معماري باشد، 
  فازها براي حرکت از وضعیت موجود جدید به مطلوب جدید انجام خواهد شد. مجددا مراحل و

مراحل و فازها است که نتیجه آن کامل و متوالی دربردارنده اجراي  اصلی(چرخه هاي اصلی معماري اما غیر از چرخه
هاي چرخه)، شودمیو گذار از وضعیت موجود به مطلوب هاي معماري ها و خروجیتولید یک نسخه از همه فراورده

هاي تکرار فرعی، اجراي چند فاز از کل تکرار فرعی نیز در روش توسعه معماري مورد نیاز است. منظور از چرخه
و  "وکارمعماري کسب"، براي مثال فازهاي تحقق انتظارات استتوسعه معماري در قالب چند تکرار تا زمان  روش

تولید صورت توسعه تکاملی و با سطح جزئیات مختلف به ند تکرار توانند در طی چمی "معماري فناوري اطالعات"
 شوند(ابتدا سطح کالن و سپس سطح تفصیلی).

هاي توان گفت در روش توسعه معماري انواع مختلفی از چرخهبا توجه به مطالب گفته شده، به صورت خالصه می
هاي تکرار فرعی پرکاربرد معرفی از چرخهمورد  سهدر ادامه  ،) ممکن است مورد نیاز باشدداخلیتکرار اصلی و فرعی(

  : شده است

ماري سازمانی عسنجی و تعریف طرح ماین چرخه تکرار در مراحل ابتداي امکان سازي:چرخه تکرار آماده •
طی چند تکرار شرایط الزم را براي  ،به دلیل عدم تحقق آمادگی و توانمندي الزم براي اجراي معماري

  نماید.میانداز معماري مهیا شروع رسمی معماري و توافق بر محدوده و چشم
شود اجرا میبینی نشده، ریزي قبلی یا بخاطر وقایع پیشاین چرخه تکرار بنابر برنامه چرخه تکرار طراحی: •

  مرتبه در چند تکرار تولید شوند.یک تولیدبجاي  فناوري اطالعات) - وکار(کسباسناد فنی معماريتا 
این چرخه که نسبت به دو چرخه قبلی پرکاربردتر است براي تثبیت  چرخه تکرار حاکمیت معماري: •

اجرا  یا بهبود سطح بلوغ معماري و رفع کمبودهاي جزئی یرات یاستقرار نظام حاکمیت معماري و مدیریت تغ
 شود.می

                                                   
64 Iteration Cycles 
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  در روش توسعه معماري نشان داده شده است.گفته شده هاي تکرار فرعی چرخهجایگاه سه نمونه  4-6 شکلدر  

  

  
 در روش توسعه معماريفرعی هاي تکرار چرخه 4-6 شکل

  

سه مدل (یک تکرار قالب درمعماري مراحل اجراي  9-6 جدولدر هاي تکرار فرعی، کاربرد چرخهشدن براي روشن
مدل اول تنها یک در چرخه اصلی) مشخص شده است. فرعی در چرخه اصلی، سه تکرار فرعی اصلی، دو تکرار 

شود و سپس معماري تفصیلی که در مدل دوم ابتدا معماري کالن طراحی میباشد، چرخه اصلی معماري را دارا می
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بدین منظور دو تکرار درنظر گفته شده است. در مدل سوم براي ترسیم معماري موجود یک تکرار و براي معماري  
دیگري تعریف شده است، همچنین براي تثبیت حاکمیت معماري و کسب امتیازات بهتر در فاز  مطلوب نیز تکرار

  ارزیابی بلوغ معماري یک تکرار جدید اضافه شده است.
  

    هاي تکرار در روش توسعه معمارينمونه چرخه 9-6 جدول

 با یک چرخه روش توسعه معماري
  اصلی 

 تکرارروش توسعه معماري با دو 
  در چرخه اصلی فرعی

 تکراربا سه  روش توسعه معماري
  در چرخه اصلی فرعی
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  معماري اندازچشم .2
  وکارکسب معماري .3
  وداده اطالعات معماري .4
  کاربردي افزارهاينرم معماري .5
  فناوري زیرساخت معماري .6
  گذار طرح .7
  معماري حاکمیت .8
  معماري بلوغ سنجش .9
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  فناوري زیرساخت معماري .6

  )تفصیلی طراحی( طراحی تکرارچرخه 
  وکارکسب معماري .7
  وداده اطالعات معماري .8
  کاربردي افزارهاينرم معماري .9

  فناوري زیرساخت معماري .10
  گذار طرح. 11
  معماري حاکمیت .12
  معماري بلوغ سنجش .13
  هانیازمندي مدیریت .14

  سازيآماده و سنجیامکان .1
  معماري اندازچشم .2

  )معماري موجود( طراحی تکرارچرخه 
  وکارکسب معماري .3
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  وداده اطالعات معماري .8
  کاربردي افزارهاينرم معماري .9
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