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 چکيده

ا موورد بحوق اورار داده و    ر یسازمان یمعمار یها و مبانیشهر يل،و تحل یهتجز ،یسازمدلزیادی ، پژوهشگران سه دهه اخيردر 

و ارزش افزوده  ياتی بودنعملتوان در مورد بنابراین به وضوح می. اندصنعت مورد استفاده ارار داده کم و بيش دررا  یسازمان یمعمار

در زمينوه  های چوا  دوده   تنها کافی است با نگاهی اجمالی به تعداد مقاله استفاده از معماری سازمانی اطمينان حاصل نمود. یاحتمال

 دهد.را نشان می 4000معماری سازمانی در سه دهه گذدته توجه نمود که عددی بيش از 

ایود معوين   بمنظوور  بدین. مشخص گرددمعمار خود و  یسازمان یمعمار ی،معمار ی ازاندازچشمکه  مقاله هدف این است ایندر 

بررسی چرخه تب تکنولوژی گوارتنر   آینده حرکت خواهند نمود. به چه سویی درو  چه مسيری را پيمودهگردد که هر یک از این موارد 

در نهایوت،   نشان داد که همواره جامعه علمی نسبت به صنعت پيشرو بوده است. 2018تا  2010های برای معماری سازمانی در سال

 دود.بيان می در صنعت ای پيشروای تحقيقاتی و زمينههای موجود نسبت به آینده معماری سازمانی به عنوان زمينهیافته

 کلمات کليدی

 .تکنولوژی گارتنر، چرخه تب وکارکسب يستماکوس یمعمار سازمانی،، طراحی معماری سازمانیمعماری 
 

 

 

 مقدمه -1
در  یعسر ییراتکه با تغ گذارندغیر قطعی را میو  یچیدهپامروزه بشر روزگاری 

مواجه است.  یکیو اختالالت تکنولوژ یکار یهایطمح ی،اجتماع یساختارها
توانناد  مای باازار   یو آشفتگ یاجتماع ییراتتغهایی نظیر ییرپذیبآس بنابراین
های امروزی که اغلب دارای ابعاد و در سازمانشود. ها ی سازمانسرنگونباعث 

تنها ذکار اینکاه  اه     ،ساختارهای پیچیده و از نظر فیزیکی توزیع شده هستند
بلکاه   .وظایف( انجام شود کافی نیسات  کارهایی باید توسط  ه کسانی )شرح

 ،کنناد ها، اهداف و نقش افرادی که در سازمان انجام وظیفه میفرایندها، داده
ریازی راهباردی ارا اه    باید با اهداف و راهبردهای سازمان که در قالب برناماه 

شوند، همخوانی داشته باشد.  نین امری مساتلزم آن اسات کاه ساازمان     می
تا بتواند با استفاده از این نقشه، روابط  ،تمام ابعاد خود باشددارای یک نقشه از 

بین ابعاد سازمان را درک نموده و در صورت نیاز با تغییرات هماهنا  نمایاد.   
ها و دیگر ابعاد این نقشه از سازمان، که حاوی اطالعات افراد، فرایندها، مکان

 .شودنامیده می معماری سازمانیو خصوصیات سازمان است، 

اما مادت  شده است،  یجرابسیار  یسازمان یاصطالح معمارامروزه اگر  ه      
یاتی از آن وجاود  و عمل ی درستکه درک یبه سطحزمان زیادی از رسیدن آن 

 یناز اولا  یکای باه عناوان    شااید بتاوان زکمان را    گاذرد. داشته باشاد، نمای  
مفهوم از  غنای خاصی بر استفادههای خود که در نوشته برشمرد پژوهشگرانی

 مایالدی،  یسات  قارن ب  یاان تا پا اما .]2و  1[ معماری سازمانی بخشیده است
یرش قرار نگرفته بود. سوالی کاه در  پذمورد به طور گسترده  یسازمان یمعمار

نی بارای ایان   طوال ن مدت زمانی را ااین است که  ،گردداین بین مطرح می
 ؟امر صرف شده است

این هاست. سازمان یطراح یبرا یکپار گی باالبا  یروش یسازمان یمعمار     
ماورد توجاه    یسازمان یمختلف در طراحهای زمینهتمام بدین معنی است که 

ساازمان، اطالعاات،   تاوان باه خاود    هاا مای  گیرند. از جمله این زمینهقرار می
از  یار . باه غ ی اشااره نماود  کاربرد یهاو برنامه یندهامحصوالت، فرآ یست ،س

 یبه خاود نیز  یفرد یهادرک حوزهها به یکدیگر، این حوزهل متقاب یوابستگ
باه ایان موعاو      یفنا تجااری و   یادگاه د در این بخش ازاست.  یچیدهخود پ

  .شودپرداخته می
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کساب  یوهش ییربر تغاصلی گذشته تمرکز میالدی از قرن  90و  80ی در دهه
کساب  آیناد فر مجدد یو مهندس یطراحدر این راستا، . قرار گرفته بودوکارها 
و محصوالت مورد استفاده قرار گرفت. در گذشاته،   آیندهااصالح فر یوکار برا

نماوده  ها خودکاار  را در شرکت یدیتول یهایتاز فعال یاریبس یانقالب صنعت
پا   . یافت ییرتغگری به سمت کارهای اداری کاربدین ترتیب مشاغل از . بود

ساازی سااده   خودکار ندان اداری بادر انجام وظایف کارمبهبود کارکرد از این، 
از ساوی کارمنادان    تار وری بااال با بهرهکار  ها نیاز بهسازمانبلکه  میسر نبود.

 1990در سال . هامر بود اطالعات یورآفنکه مستلزم استفاده مؤثر از ، داشتند
، «یاد نابود نکن خودکار،به صورت » یزآم یکعنوان تحرای با در مقاله میالدی

. به نظر او، ]3[ کار اعالم کردوکسب یندمجدد فرآ یمهندس رهدرباخود را  نظر
 یراز گرفت،موجود باید مورد بازخوانی قرار می یمنطق یرغ یتجار یهایتفعال
یدها، اطالعات فنآوری یمعرفبا  به  الش بکشد.ها را نداشت آنت أجر یکس
قاادر باه   ات اطالع یفنآور یهایت. قابلنیز مطرح شدندکار وکسب یدجد یها

  .]4[ سازدیموری را فراه  ایجاد شرایط الزم برای افزایش بهره
 یمشاتر بار روی  وکار، تمرکز کسب یندهایفرآ ییرتغ یلاز دال یگرد یکی     

رقابات  با یکادیگر باه   خود  یانحفظ و گسترش مشتر یبرا یدها بابود. شرکت
 یفیات بااال، ک  یفیتک ،پایین ینههز یع،به خدمات سر یازن ی. مشترپرداختندمی

بهباود و   یری،پاذ انعطااف  ینه،هز یت،. در نهاشتدا یریاستاندارد و انعطاف پذ
 یهاا یتفعالبه  ا نگاهیببر فرآیند دارد. تمرکز  یازمندن یفیت،ک یاستانداردساز

 یبر مبناها را که بتوان آنرسد یبه نظر م یی،نها یمشتر مورد انتظار یتجار
 یات موجاود، موقع  یادار یمرزهاا  یاسای، قادرت س  و سااختار  یخیتمدن تاار 

 نمود. ی تقس یاییجغراف یو مرزها یزیکیف

 یکسازمان، کار در یک  یوهش ییرتغایجاد و خطرات  یچیدگیبا توجه به پ     
 یچیادگی باا پ بارای مقابلاه   . باود  یازوکار مورد نکسب یندفرآ یمهندس یکردرو

انه الزم باه  معمار و ابزارهای هاز روشانتزا  با استفاده اایجاد به  یازن ،یطراح
 یبرا یمختلف یها و ابزارها، روشمیالدی . در اواخر قرن گذشتهرسیدنظر می

شاد.   یطراحا  یمشتربر و تمرکز  یندهافرا زیساینهها در بهکمک به سازمان
قابال   یازان باا م  یند،ناخوشاا  فعالیات  یاک وکار از کسب یندمجدد فرآ یطراح
(، ]5[ به مثال ید)نگاه کن تبدیل شدتکرار شده  ینتمر یکشکست، به  یتوجه

 .نمودندیم یفاا یوکار نقش مهمکسب یندفرآو معماری  یسازکه در آن مدل
 یدارناد. در طراحا   یطاوالن  یخیتاار  یو معماار  یسازمدل ی،از منظر فن     

ه است. مورد استفاده قرار گرفتمیالدی  60 از دهه یسخت افزار، مفهوم معمار
هاای  ماشین یدر طراحبروکز و   ون امدال، بالوو یتوسط افراد ین معماریا

IBM S/360  در  یمعماار  یاف تعر یناولها آن .]6[ استشده گرفته به کار
 یبارا  ینجاا در امعماری اصطالح » :]7[ دادنداطالعات را ارا ه  یورآفن دنیای
 .شاود یما  بیاان  ی ناو برنامه از دیدگاه یک یست س یک یهایژگیو یفتوص

 یانجرمستقل از  ،برنامه یو رفتار عملکرد یساختار مفهومبه ، دین معنی کهب
  «.شودتوجه می یزیکیف سازیپیادهو  یمنطق یها و کنترل، طراحداده
ماورد اساتفاده در    یطوالن یمدت زمان یبرا یزنها معنایی داده یسازمدل     

ناو   نماودار  به عنوان مثال،  .های ذخیره و بازیابی اطالعات بودایجاد سیست 
رده  ی. امروزه نمودارهایافتتوسعه میالدی  70 در دههنو  ارتباط -موجودیت

گرا هساتند.  یءشهای سیست  یو طراح یلعنصر مه  در تحل یک UML در
. دیگری وجاود نادارد  مورد بارز ، هامعنایی داده یسازمدل به جزدر عین حال، 

هاا  تحلیل و طراحی سیست  یبرا اکارهراهز ا یاری، بسUMLاستاندارد اگر ه 

مورد اساتفاده   یرسم یرغ یهایکاز تکن یاری، اما در عمل  بسرا معرفی نمود
 قرار گرفت.

کسب یا یسازمان یدگاهنسبت به د یفننظر  از یوجود، نقش معمار ینبا ا     
اسات  موعو  این  ینا یبرا یلدل یک. از اهمیت بیشتری برخوردار استوکار 

وکار است: کسب یندهایتر از فرآواعح یاربس ینهزم یندر ا یمعمار یتکه اهم
باوده و  ها بالفاصله قابال مشااهده   یست ها و سعملکرد و مناسب بودن برنامه

تاوان  مای  یشاه شود؛ هم ینامطلوب و کاربران ناراع یغاتبه تبل نجرتواند میم
برای  یشواهد توانز مینی. در مطبوعات قرار دادسرزنش مورد را  «یوترکامپ»

و  یناان اطم یات قابل یری،پاذ یاساستحکام، مق ین،بنابرا یافت. یدهپد یناتأیید 
 هاا یسات  س یو طراحا  یلدر تحل یدیکل ی مفاه و غیره از جمله یسنجامکان
 .ندشده ا یلتبد
یرش جامعه پذ تر موردراحت یلیوکار، عملکرد بد خکسب یندهایفرآ یبرا     
-12مادت   یمجوز ساخت و ساز براصدور که  یتواقع یناثال، به طور م .بود
در از ساال را   یمین یباًتقر شدگانیمهباز  یبعض ینکها بکشد، یاهفته طول  18

 .دیرسا یما  مطبوعاات به کمتر کنند، یم یخود سپر یبازنشستگهای صندوق
ه بود یرفتهپذ ی زیادی موردهاسال ینو  عملکرد برا ینکه اتر این بود عجیب
شاد. اماا   مای احساس  یوکار به سختکسب یندفرآ یبه معمار یازرو ن ینو از ا
 .شد ییرتغباعث ایجاد زمان 
شاکل  بنابراین، نیاز به تعریفی مشخص از معماری سازمانی وجود داشات.      
از دیادگاه خارد و کاالن نشاان داده     (  گونگی تعریف معماری سازمانی را 1)

د، در دیادگاه کاالن بایساتی باه معمااری      شاو طور که دیده مای است. همان
های اطالعاتی )شاامل معمااری کااربرد و معمااری داده( و معمااری      سیست 

فنآوری اطالعات )شامل معماری کاربرد، معماری داده و معماری فنآوری( نیاز  
وکار، معماری کاربرد، معماری در متن معماری سازمانی )شامل معماری کسب

 توجه نمود. داده و معماری فنآوری( 

               
Business Architecture

           
Data Architecture

             
Technology Architecture

             
Application Architecture

  
  
   
 
  
  
  
  
 

 
   
  
 

 
  
 
  
  
  
  
   
  
  
 

  
   
  
  
 
  
  
 

(
  
  
  
 

)

               (       )

 
 (]8[)بازتوليد دده از  تعریف معماری سازمانی( : 1دکل )

 
ساختار مقاله به این ترتیب است. در بخش دوم  گونگی ظهاور معمااری        

در بخاش  وکاار  گیرد. در ادامه، اکوسیست  کسبسازمانی مورد بررسی قرار می
  پانج بیان خواهد شد. بخاش    هارمدر بخش  و آینده معماری سازمانیسوم 

 پردازد. گیری مینیز به نتیجه
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 یسازمان یظهور معمار -2

 یاک  یطراحا  یبارا  یکیابازار تااکت   یاک نه تنها به عنوان  یجبه تدر یمعمار
 یبارا  یکابازار اساتراتژ   یاک سازمان، بلکه باه عناوان    یندهایآو فر یست س
در اکثار   یمعماار هناوز  حال،  ین. با امورد توجه قرار گرفت یسازمان یریتمد

 طحاز س یربه غ یهماهنگاز  یو به سطح شتهتمرکز دا یطراح یها روسازمان
و نقاش   «یمعماار »اصاطالح   یان، عالوه بر ا .است یدهنرس یسازمان یریتمد
  اند.مواجه شده یدشد تغییراتقرار گرفته و با  یرثأبه شدت تحت ت «معمار»

 ،ردسود با  یسازمان یمعمار یکاستراتژ یلاز پتانس واقعاًبتوان  ینکها یبرا     
هاا  و آن نموده یسازینهها و ابزار معمارانش را بهها، روشمهارت یدسازمان با
 یحال، بادون در نظار گارفتن ساازمان     ینمناسب قرار دهد. با ا یترا در موقع
 بالقوه آن برآورده نخواهد شد. یایاز مزا یک یچه ی،معمار نظرمناسب از 

طارف، ارتبااط    یاک . از واجه هستندمشکل م ینها با ااز سازمان یاریبس     
 یارسازمان بسا  بهتردرک  یها برایست و توسعه س یتجار یبا واحدها یکنزد

نظارت بر  یبرا یفاصله مشخص و اقتدار خارج یک یگر،د یمه  است. از سو
 یاری. در بسا است یمعمار یتماهاین مه  است:  ییراتو تغ یندهاها، فراپروژه

 یمعماار واحاد  »مانناد   ییواحادها ایجااد  منجر باه  موعو   ینها، ااز شرکت
 یشده است که با تعامل مداوم با واحدها «یسازمان یمعمارواحد » یا «شرکت
 ینقاش مهما   کاه  یندآیبه حساب مواحدهایی  یاو دیگر سرگرم شده  یتجار

 کنند.یم یفاا
دارد.  یبه ارزش افزوده آن بساتگ  یماًمستق یسازمان ینقش معمار یرشپذ     
باه   «یرتصااو  یطراحا »ارزش افازوده از   ینطور که فاولر معتقد است، اهمان

 یهاا یناه توساعه، کااهش هز  زمان ، بلکه بر اساس کوتاه شدن آیددست نمی
ینشان م فالور. شودبرآورد میدر سازمان  یریپذانعطاف یشبرآورد شده و افزا
از  یبانی، اگر معماران ماهر، با پشتوجود دارد ینقش ینن ایفای دهد که امکان 

به  یلیخاگر  ه امروزه . ]9[ مناسب را اعمال کنند یهایکموثر، تکن یابزارها
 .ی ایدهرسناما هنوز به آن  ،ای نزدیک شدهمرحله این 
دوران  یندر ا اند،شتهمشارکت دا ArchiMateکه در پروژه  ییهاسازمان     

. کنناد مای مبارزه  موجودو در حال حاعر با مشکالت ن زمینه بوده ای یشرویپ
 یازجامعه ن ییرو سرعت تغ یچیدگیوجود ندارد: پ یدیگر ینهگز یچه یت،در نها

 یاد با یسازمان معماران. یابدادامه نرخ  یندارد تا بتواند با ا یسازمان یبه معمار
 یااد ز یناه باه صارف هز   یلها تماسازمان کهینکنند، مگر ا یفارا ا ینقش اصل
 .برایشان اهمیتی نداشته باشد یانانتظارات مشتر یانداشته و 

 یاد اسات کاه با   ینا یسازمان یدر شناخت نقش معمار یدیعنصر کل یک     
از لحااظ عملکارد    ینو همچن یاز لحاظ مال ی،معمار یرتأث یریگقادر به اندازه

باه انادازه   که روش کار  یک یایمزا یقدقکمی نمودن  . متأسفانهودب یسازمان
ی ساخت ، باه  اواخار  ین. تاا هما  دشاوار اسات  ، باشدگسترده  یسازمان یمعمار
و  درونیح  یک فراتر از  ی،سازمان یارزش معمارنشان دادن  یبرای شواهد

خواسته اسات   یرعاملمد یکتا به حال از  ی. اما کسمیسر بود یفیاستدالل ک
ارزش شاواهد  عاالوه،  بهکند؟  یینسازمان تع یک یتا ارزش افزوده خود را برا

در  ییشاتر ب یمطالعاات ماورد   یارا ز. اسات  یشدر حال افزامعماری سازمانی 
 دهناد )باه عناوان مثاال    یرا نشان ما  یهستند که ارزش افزوده واقع سترسد
 یبار معماار   یایناده باه طاور فزا  فورساتر   و گارتنرمانند  یگرانیلتحل. (]10[

 یایندهخود به طور فزا یسازمان یمعمار ین،اربکنند. عالوهیتمرکز م یسازمان
اطالعاات ماورد    یفنااور  یهاا پروژه یایمزا یابیارز برایابزار  یکبه عنوان 

 .(]11[ )به عنوان مثال یردگیاستفاده قرار م

 وکارکسب يستماکوس -3
، هر د ممکن است ناام آن  پابرجا خواهد بود یسازمان یمعماررسد به نظر می

نقاش  شاود.   «وکاار کساب  یطراح»بزرگتر از  یااز رشته یشبخ یاکند  ییرتغ
هاا ارزش  از ساازمان  یاریو در بسا  تبیاین شاده   یو معماران به خوب یمعمار

 عناوان هاا باه   نقاش آن  ینده،. به طور فزااستنشان داده از خود  یافزوده جد
به عناوان   یمعمار ینشده است.  ن یلتبد یگذاران و سرپرست سازمانیهسرما
 رایبا  یکاساتراتژ  گار عامال و ساازمان، انتخااب    یرمد یناتصال ب هحلق یک
و  ینادها فرا یمفهاوم  یکپاار گی محافظ از  یکی،تاکت ییراتو تغ یریگی تصم
. کناد یآن عمل م یطو مح سازمانی ینو نگهبان رابطه ب یسازمان یهایست س
  .آیدبه وجود می یمعماران سازمان یبرا ییدجد یهاحال،  الش ینبا ا
بیشاتر در   ینوآورطالب و افزایش یافته  یندهبه طور فزا یانمشترتقاعای      

 یکای الکترون یهابه رسانه یشدن بازارها و دسترس یهستند. جهان تمحصوال
عادم تعاادل و فشاار     ی،فعلا  یبه بازارهاا  یدجد یکنانمنجر به ورود باز یدجد
 یشترب یریاف پذها و انعطینه، کاهش هزشدن کارآمدتر یبرا یشگیهم یرقابت
هاا و  ساازمان  قطعااً  یاک و دولات الکترون  یکای شود. ظهور تجارت الکترونیم
  داده است. ییررا تغ یمتقابل سازمان یندهایفرا
تفکار را   یاد جد یهاو روش یدوکار جدکسب یهامدل یکتجارت الکترون     
 یورآبار فنا   یکاار مبتنا  و، تحول کساب ونکاترامان کرد. بر طبق گفته یمعرف

 کسب ییربه تغ یمحل یهایبندی از تقس یتواند در سطوح مختلفیاطالعات م
 یاک تجارت الکترون تحوالتوکار در مجدد شبکه کسب یفتعر یحت یاوکار و 

  .]12[ منجر شود
 یها از منظر سازماننسبت به سازمانرا  همگان یدگاهد یکتجارت الکترون     
(. محادوده  ]13[است )به عنوان مثاال   داده ییرتغ یست شبکه و اکوسمنظر به 

در  یوکارشبکه کسب یا سازمانوسعه ت به یایندهبه طور فزا یسازمان یمعمار
 یلوکار تباد کسب یست اکوس یمعمار (.]14[) ، بستگی داردکندیم یتآن فعال

شاده   وکارکسب هایو شبکه هامدل یمرزها یینتعبرای  ید،جد هینزم یکبه 
  .است

کناد، اماا    ییار تغ یناو  معماار   ینا یبرا یسازمدل یهایکنتکممکن است 
 یاد جد کامالً ی مفاه یمختلف به جا یهایدگاهاست که د یمعن ینبه ا یشترب

شابکه   ی در ابتدا توسط مفاه ArchiMate یسازشود. زبان مدلیاستفاده م
 .الگو گرفته شده استداده شد،  یحتوع ]15[کار، مانند آنچه در وکسب
 یساازمان  یوکار شبکه با معماار کسب یو طراح یمورد، معمار ین ند در     
طاور کاه در   وجود داشته باشاد(. هماان   یزی  ینمتفاوت است )اگر  ن یسنت

 :شرایط زیر را داشته باشد یدوکار شبکه بامعمار کسب ،آمده است ]16[
 یهاا شارکت  یاز همکاار  یتوکار با حماشرو  به توسعه خدمات کسب 

سازمان واحد.  یکنه از منظر و وکار، شبکه کسب یدگاهد یکز متقابل ا
یم یرمختلف درگ یگراناز باز یاریاست که در اصل بس یبدان معن ینا

از  یاریزماان تحقاق بخشاند و بسا     یکمختلف را در  یهاتوانند نقش
 روابط در شبکه وجود داشته باشد.

  وکاار باا   ساب ک یسات  ها در اکوسسازمانهمکاری نقش تأکید بیشتر بر
 .تمرکز بر خود یبه جا یکدیگر،

  و  یوکاار داخلا  کساب  یندهایها با فرآشرکت ینب یهمکار یوندپایجاد
 (.وروثیموجود )م یهایست س

 وکاار و  کساب  ینادهای فرآ یبارا  یفنآور یازهاینیشعواقب و پ یابیارز
 .هامتقابل شرکت یهمکار
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 در  یردها و اجازا داناش در ماورد اساتاندا   و اساتفاده مجادد    یآورجمع
 و اساتفاده مجادد   مؤلفاه، بر  یاز توسعه مبتن یبانیپشت یحاًدسترس، ترج

 .یریپذانعطاف یبرا یطراح
. ]17[ اسات  یتشفاف ی،همکار یهاشبکه ین ن یمسئله خاص در طراح یک

( شفاف ساازد تاا   یخود )تا سطح خاص یخود را به شرکا یمعمار یدسازمان با
 SOX ،Solvency)مانند  باشد با مقررات مختلفو انطباق  یقادر به همکار

II  و بازلII  وIII ی،در امور مال HACCP  وISO 22000 غذا صنعت در ،
. اروپاا(  یاه اتحاد یاا متحاده   یااالت اطالعات از دولت ا ینگهدار یهایاستس
 یایناده طاور فزا هنیز بسازمان این است که خود  یازمندناین موعو   عالوه،به

 بیش از پیشاستاندارد  یبه زبان معمار یازشود که نیباعث م نیا .شودشفاف 
وکاار و  کساب  یهاا یاساتراتژ  یافشاا ممکن اسات  حال،  ینبا ا آشکار شود.

 یباشد. معمار یرقانونیغ یحت یا یرممکنغ کامالً یمشتر یاطالعات خصوص
در  یاژه الزامات متناقض را برآورده ساازد. باه و   ینا یدوکار باکسب یهاشبکه

 ی،المللا ینب یاو  یخصوصهای شرکت ی بادولتهای بین شرکت یهایمکاره
، انتظاار  باا یکادیگر  متضااد   با اهداف و الزامات غالباً یتجار یهاسازمان ینب

 مه  باشد. یاربس یمعمار یموعو  در طراح ینا رود کهمی
ییار هماهنا    به سرعت در حاال تغ  یهایطبا مح یدها باسازمان ین،براعالوه

و  ینای بیشپا  یخود را بارا  یهاییو توانا نموده سازگاررا  کار خود یوهش ده،ش
باه   یاد ها باآن. این بدین معنی است که یرندبه کار گ یتحوالت ینپاسخ به  ن

 یاک را باه عناوان    ییار ، تغ ابک یهاشوند. شرکت یل ابک تبد یهاشرکت
 یان برناد. ا یره مشرکت به ینا یرقابت یایو از مزا گرفتهمثبت در نظر  یروین
 .]18[ دارد یرپذانعطاف یهاحلسازگار و راه یهااز روش یبیبه ترک یازن

 یهاا دارند. با اساتفاده از مادل   یبه  ابک یابیدر دست یها نقش مهممدل     
توانند یها میست س ی،افزارکد نرم یبه جا ییو اجرا ینقوانمبتنی بر  ،توصیفی

توساعه  یکار به جاورد توسط کارشناسان کسبموا یاریدر بس تر،یعسر یلیخ
 یکارد رو کیا  یمعماار  یهامدل ین،براشوند. عالوه ایجادافزار، دهندگان نرم
 یاتعمل یطراح یقا از طرروکار اهداف و الزامات کسببا  یکپار ه،منسج  و 

 ینبا  ی ارتبااط مساتق   یان . ارساانند سازی و اجرای واقعی میپیادهبه  ی،تجار
 .نمایدعمل سازمان کمک میبه سرعت اجرا و  یاستراتژ
توان  نین استنباط نماود کاه معمااری    با توجه به مطالب عنوان شده، می    

ساازی وارد  سازمانی پ  از گذراندن دوره ادراک مفاهی  اولیه باه دوره مادل  
شده و در نهایت نیاز به مدیریت دارد. اخیراً، محققین تحقیقات انجام شاده در  

به صورت های هوش مصنوعی با استفاده از تکنیکماری سازمانی را زمینه مع
( نتیجه انطباق این 1جدول ). ]8[ اندبندی کردههدست( 2نمودار درختی شکل )

تحقیاق باه   را نشان داده است. نتایج ایان   TOGAFبندی با  ار وب دسته
راک بیشاتر تمرکاز بار روی اد    ،های ابتداییخوبی نشان داده است که در سال

مفاهی  اولیه بوده است، در حالی که امروزه بیشتر صحبت از مدیریت معماری 
هاای  تحقیق جامعی در ماورد  االش   ]19[شود. به عنوان مثال، سازمانی می

ساازی نیاز اخیاراً    در زمیناه مادل   مدیریتی معماری سازمانی انجام داده است.
   انجام گرفته است.  ]20[تحقیقاتی همانند 

 
نمودار درختی تحقيقات انجام دده در زمينه معماری :  (2دکل )

 (]8[سازمانی )بازتوليد دده از 
 

 TOGAF( با چارچوب 2بندی دکل )انطباق دسته: (1)جدول 

 TOGAFبخش متناظر در  دسته

 ادراک مفاهیم معماری سازمانی
 Architecture Content Framework: 4بخش 

 Enterprise Continuum & Tools: 5بخش 

 TOGAF Reference Models: 6بخش  سازی معماری سازمانیمدل

 مدیریت معماری سازمانی

 Architecture Development Method: 2بخش 

 ADM Guidelines and Techniques: 3بخش 

 Architecture Capability Framework: 7بخش 

 آینده معماری سازمانی -4
پرداختاه و در اداماه    1کنولاوژی تاب ت در این بخش ابتادا باه معرفای  رخاه     

 بینی آن در مورد معماری سازمانی بیان خواهد شد.پیش

 تب تکنولوژیچرخه  -4-1

، توسط دنامی  رخه تب تکنولوژی که بهتر است آن را ، رخه تکنولوژی گارتنر
مطارح   1995این  رخه در ساال   .مطرح و پیشنهاد شده است سسه گارتنرؤم

ناوعی نماودار    ، رخاه ایان   .گذردشد و اکنون بیش از دو دهه از عمر آن می
هاای  زمیناه تکنولاوژی   در سساه گاارتنر  ؤمتوساط  در ابتدا شماتیک است که 

توان مراحلی را که یک تکنولوژی از . در این  رخه میاست شدهاینترنتی ارا ه
 رخه در مباحث بازاریابی نیز این . از دادکند، مورد برسی قرار بدو تولد طی می

اینترنتی و وکارهای شود و به بسیاری از صاحبان کسبهای فراوانی میاستفاده
های خود ها و حتی فرصتبرنامه ،هاکند تا ریسکاینترنتی کمک میحتی غیر 

تری به ورطه اجرا بگذارند. در ادامه به پانج بخشای اصالی    را در زمان مناسب
برای هر مورد  .شوداشاره می( نشان داده شده است، 3که در شکل )این  رخه 

 .[21] شودماری سازمانی ارا ه میبینی این  رخه برای معنیز مثالی از پیش
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 ی تب تکنولوژی گارتنرچرخه( : 3دکل )

 

در این مرحله با مفهوم یک تکنولوژی سروکار داری  و ممکن است یک نمونه 
هاایی کارآماد در   اما به صورت معمول نمونه ،یه نیز از آن وجود داشته باشداول

  ای و اساتفاده از هایی مانند تبلیغات رسانهگیری از شیوهاختیار ما نیست. بهره
تکنیک اثبات مفهوم ازجمله راهکارهای معمول برای معرفای محصاوالت در   

 بارای اولاین باار مفهاوم     2018مثاال، در ساال    به عنوان .مرحله اول هستند
در معماری ساازمانی مطارح شاده و در     «(DigitalOps) عملیات دیجیتال»

 ،یجیتالکار دوکسب یهایست س یبرا»مورد آن  نین توعیح داده شده است: 
باه   یااز سازمان در حاال تحاول، کارکناان ن    یکاز  یتو حما توسعهبه منظور 
. خواهناد داشات   خاود  ینادهای و آساان فرا  یعسار  لیتبد یبرا ییتواناکسب 

را باا ابزارهاا و    یو رهبران ناوآور  معماری سازمانیرهبران عملیات دیجیتال، 
در سراسار شارکت    ینادها فرآ یریتو ماد  یریگاندازه یبرا یاساده یهاروش
 .«کندیم مجهز

  

شاود و  وارد مرحلاه اجارا مای   شاده  در این مرحله است که تکنولوژی معرفای 
در این مرحلاه ابتادایی    ،مند به استفاده از آن هستندبسیاری از افراد که عالقه

کنند. در این میان بازخوردهاای مثبات و منفای    برداری از آن میاقدام به بهره
باه عناوان    .بسیاری در مورد محصول و خدمات ارا ه شده وجود خواهد داشت

و  2016هاای  کاه در ساال   «(Design Thinkingتفکار طراحای )  »مثال، 
، این گزارشطبق در مرحله اول قرار داشت، وارد مرحله دوم شده است.  2017
شاده تمرکاز    یطراح یبر معمار یدرصد از معماران سازمان 40، 2018تا سال 

 یاک  یدر مرکز، طراح انیدر مورد قرار دادن مشتر یفکر طراحتخواهند کرد. 
 .است یسنت یحل به قطعات معمارو سپ  اتصال راهها آن یراه حل برا

  (4   و  گ  )ش    حله  وم  -4-1-3

ها و پیش نرفتن دلخواه کارها در ایان مرحلاه باعاث خواهاد شاد تاا       شکست
کننادگان شاود. در   ای از طرفداران و استفادهتکنولوژی باعث دلسرد شدن عده

د را قطاع  هاای خاو  این مرحله است کاه بسایاری از تولیدکننادگان ساروی     
کنند که از این مرحله با وکارهایی میهای خود را وارد کسبکنند و سرمایهمی

کاه در ساال   « وکاار دیجیتاال  کسب»به عنوان مثال،  .اندموفقیت عبور نموده
در مرحله دوم قرار داشت،  2017تا  2015های در مرحله اول و در سال 2014

 یکاار و فنااور  واف کساب هماهنا  کاردن اهاد   وارد مرحله سوم شده است. 

وکاار  فرم کساب پلت یک یبرا یایهپا یکپار ه، یدگاهد یک یجاداطالعات و ا
از  یمای ، ن2018سال پایان تا بینی شده است که بنابراین، پیشاست.  یجیتالد

فرم کسبپلت یهایاستراتژ یاندازو راه یینبر تع سازمانی یمعمار یهاطرح
 رد.تمرکز خواهد ک یجیتالوکار د

  (5   ش ب    ش گ  )  حله چه  م  -4-1-4

های مثبات تکنولاوژی و فراگیرتار شادن اساتفاده از آن،      با روشن شدن جنبه
در این مرحله . ها خواهند کردهای بزرگ بیشتری اقدام به استفاده از آنشرکت

های جدیدتری از محصوالت خود را ارا ه مینمونه ،هاتعداد بسیاری از شرکت
 EA)هااای معماااری سااازمانی    ااار وب»وان مثااال بااه عناا  .نماینااد

Frameworks ») تاا   2011های در مرحله دوم و در سال 2010که در سال
 در مرحله سوم قرار داشت، وارد مرحله  هارم شده است. 2017

  

در آخرین مرحله با فراگیرتر شدن هر  ه بیشتر تکنولوژی، جای پاای خاود را   
های بازار کاربرد خواهد داشت. در تر کرده و در بسیاری از بخشازار محک در ب

باه عناوان    .این مرحله تبدیل شدن به یک استاندارد امری معمول خواهد بود
از ساال  (« Web-Oriented Architectureمعماری مبتنی بر وب )»مثال 
 وارد مرحله پنج  شده است.  2015

 یبينی آینده معماری سازمانپيش -4-2

 یهاا ساال  یبارا  ی،ساازمان  یمعماار  یگارتنر برا تب تکنولوژی رخه  یجنتا
 یساختار یلیابزار تحل یک رخه این [. 21است ]در دسترس  2018تا  2010
هاا و  یاست که بر اسااس نظرسانج   رشد تکنولوژی روند یلتحل یبرا یفیو ک

در بیشاتر  گارتنر  یقاتتحق کهبا وجود آن[. 22] شودایجاد می خبرگانقضاوت 
تاکنون نتوانسته جای خود را در جامعه  است، اما صنعت مورد توجه بودهحوزه 
 رخه تب تکنولوژی گاارتنر  ( 4شکل ) [.24و  23] باز نماید (آکادمیکعلمی )

بارای درک بهتار،    را نشان داده اسات.  2018برای معماری سازمانی در سال 
الزم به ذکار   ه شده است.های گذشته نیز نشان دادوععیت هر زمینه در سال

روند حرکت یک زمینه لزومااً باه    ی انجام شده،هابررسیبا توجه به است که 
های متاوالی حرکات نکارده اسات. باه عناوان مثاال،        در سالصورت ترتیبی 

در ساال  (« Customer Journey Analyticsتحلیال سافر مشاتری )   »

 یهاا ساال در ساپ   ، ی( قرار داشاته )تولد تکنولوژ در مرحله اول 2015

باه   2018در ساال  نهایتاً رفته و )قله انتظارات( به مرحله دوم  2017و  2016
این زمینه در بازاریابی دیجیتال کاربرد زیاادی دارد.   مرحله اول بازگشته است.

 یخود از مفهوم سفر مشتر یابیبازار یندفرآ سازیینهبه یبرا یاباناز بازار یبرخ
اساتفاده   یاابی بازار ینادهای فرآ ساازی یناه بهو  یانمشاتر  یتوعع یینتب یبرا
تار قارار گرفتاه تاا سایر      های دقیاق  نین مواردی باید مورد ارزیابی .کنندیم

 ها در طول زمان به درستی درک شود.منطقی آن
معمااری  آیناده  ماورد توجاه در    هاای زمینه برخی ازدر ادامه این بخش،      

بنادی  این منظاور، نتاایج دساته    برای سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است.
های  رخه تب تکنولاوژی گاارتنر باا    بینیبا پیش ]8[مطالعات انجام شده در 

 هاار زمیناه محاسابات اباری،     تنهاا  در این باین   یکدیگر مقایسه شده است.
 اند. های حجی  در هر دو مورد توجه بوده ابکی، اینترنت اشیاء و داده
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([21])بازتوليد دده از  2018گارتنر برای معماری سازمانی در سال  چرخه تب تکنولوژی( : 4دکل )
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. یستن یعلم یمحدود به فضا یسازمان یمعمار بین محاسبات ابری وارتباط 
از  رخه تب تکنولوژی گارتنر برای معماری ساازمانی  توان یرا مموعو   ینا

و تا سال  گرفتهقرار  یدر  رخه 2011سال  زنیز متوجه شد. محاسبات ابری ا
در سراشاایبی  2017، در سااال سااپ . ه اسااتبااودانتظااارات  ر قلااهد 2016

های پژوهش 2008این در حالی است که از سال  روشنگری قرار گرفته است.
، تنها در ]8[زیادی به محاسبات ابری پرداخته و طبق مطالعات انجام شده در 

هایی که در زمینه معمااری ساازمانی منتشار    ژوهشاز پ 4حدود % 2010سال 
 اند.اند، مستقیماً در این مورد بودهشده
هاای غیار   نیاز از جملاه نیازمنادی   « محرماانگی »و  «یتامن»به عالوه،      

یما  یسازمان یمعمار مرتبط هستند. مندی است که بیشتر به این حوزهوظیفه
کماک   یکستماتیروش سیک با  یابر محاسبات یها الش ینتواند به حل ا

نیز  2018قرار گرفتن امنیت معماری سازمانی در قله انتظارات سال  [.25کند ]
  جالب توجه است.

 

از اوایل قرن اخیر تاا  تحقیقات علمی بسیار زیادی را  ،که این زمینهبا وجود آن
ن باار در ساال   ، ولی برای اولای [26-30]به خود اختصاص داده است به امروز 
باه قلاه    2018متولاد شاده و در ساال    گارتنر  تب تکنولوژیدر  رخه  2016

دهد که جامعه علمای نسابت باه    انتظارات رسیده است. این موعو  نشان می
 صنعت پیشتاز بوده است.

                        ت  ش  ء -4-2-3

در تنو  گسترده  یشافزا یبه معنا اینترنت اشیاء معماری سازمانی، یدگاهاز د
شوند. با  یریتمد یدمربوطه است که با یکپار گیو  یمعمار اصلی یهابلوک

و  معماری سازمانی یکردهایرونیاز است تا  ییر،در حال تغ یطشرا ینتوجه به ا
معماری سازمانی  یهاحال، روش ینا با .یابدمدل گسترش متا مانند  ییممفاه
 [.31کمک کنند ] اشیاء رنتینتمرتبط با ا ییراتتغ یریتتوانند به مدیم

این . نیز به اینترنت اشیاء توجه داشته استگارتنر  تب تکنولوژی  رخه     
گرفته  قله انتظارات قراردر  2017شده و در سال  یعرفم 2012در سال زمینه 
 .است

     حج                        -4-2-4

های حجی  و هتا به امروز تحقیقات بسیار زیادی در زمینه داد 2013از سال 
اگر ه . [33و  32، 20] ارتباط آن با معماری سازمانی صورت گرفته است

های به نقش داده 2012برای اولین بار در سال  رخه تب تکنولوژی گارتنر 
که این  2016حجی  در معماری سازمانی توجه کرده است، ولی پ  از سال 

 ای نشده است. به آن اشارهزمینه در قله انتظارات قرار گرفت، در دو سال اخیر 

  حق ق       و    وجه        ه -4-2-5

ارتباط با معماری سازمانی انجام گرفته است که در در کارهای پژوهشی زیادی 
ای نشده است. در این قسمت ها هیچ اشاره رخه تب تکنولوژی گارتنر به آن

 مورد بررسی قرار گرفته است. هار زمینه 

است، که نه  یطدر مح یست انداز س ش  ی،ازمانس یمعمار یدگاهد یک     
آن  یطتعامل با مح یبلکه  گونگ یرد،گیسازمان را در بر م یک یتنها معمار

به  یدبا معماری سازمانی یدگاه،د ین[. از ا34دهد ]یمورد توجه قرار م یزرا ن
[. 2توجه کند ] یداربه توسعه پا یابیو نحوه دست یطیمح یستز یهادغدغه
ها و یدرک بهتر وابستگ یتوانند برایآن م یهاو روش ی سازمانیمعمار

 یلیتحل ی[  ار وب35استفاده شوند؛ به عنوان مثال، ] یدارتوسعه پا یامدهایپ
تر است، یدارسازگار پا یمعمار یکدر این حیطه ارا ه کرده است. از این جنبه 

 [.36سازگار باشد ] یازهان ییرتغ یتواند به جایم یراز
شبکه [ و 37] شهر هوشمند، های معماری سازمانیپژوهش یبا بررس     

ها بیشتر شنیده های دیگری هستند که در آینده از آناز زمینه [38] هوشمند
موجود به  یست س یکمجدد  یهوشمند و طراح ینماش یک یمعرف خواهد شد.

 یعمارم یاست. متدولوژ از جمله کاربردهای این زمینههوشمندانه،  یایوهش
کسب یهایدگاهبه د هبا توج ییراتتغ یناز ا یتحما یتواند برایم یسازمان

 یهاینماش هیچ یک از  .یردمورد استفاده قرار گ یاطالعات یهایست وکار و س
 یسازمان یمعمار یدر  رخه گارتنر براتا به امروز  یهوشمند و هوش مصنوع

 .اندنگرفتهقرار 
 یدگیرس یحل براراه یکتواند به عنوان یم ازمانیبراین، معماری سعالوه     
توان از می ،همچنین[. 39] یردمورد استفاده قرار گ مسأله کارآفرینیبه 

با این وجود،  [.40] ها بهره گرفتآپاستارت یاندازراهمعماری سازمانی برای 
 .شودیافت نمی یسازمان یمعمار یبرا در این زمینه نیز ردی در  رخه گارتنر

ها و یمعمار یسازدرک و مدل یتواند برایم یچیدگیپ یهنظردر نهایت،      
[. 42و  41] یردها مورد استفاده قرار گآن یچیدگیها مانند پیژگیو یریگهزاندا

 یسازینهبه یتواند برایم یچیدگیپ یتئور یهاها و روشیافته ین،براعالوه
در نیز تا به امروز  یچیدگیپ تئوری .یردداده شده مورد استفاده قرار گ یمعمار

 نبوده است. یسازمان یمعمار ی رخه گارتنر برا

      و    وجه    ص  ت    ه -4-2-6

هایی نیز در  رخه تب تکنولوژی گارتنر معرفی شده است از سوی دیگر، زمینه
توان به که تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده است. از این جمله می

برنامه  یمعمار»، «تحلیل سفر مشتری»، «یتفکر طراح»، «عملیات توسعه»
 یمعمار»و  «کار یروین یسازو مدل یزیربرنامه»، «وب یاسمقدر  یکاربرد

IT/OT»  ،ها نیز در این زمینهبینی نمود که توان پیشمیاشاره کرد. بنابراین
 قرار گیرد. آینده مورد توجه پژوهشگران 

 گيرینتيجه -5
 یان ا شود. باا ای از معماری سازمانی استفاده میور گستردهاگر ه امروزه به ط

 هاای یسات  در حاال رشاد اکوس   یچیدگیپ ییرات،تغبسیار باالی حال، سرعت 
 یی،هاا شابکه  یندر  ن یگراناز باز یککنترل هر گستره  یتو محدود یتجار

را  یکاامل  یهاا طرح تواندینم یگرد یکه معمارشود این موعو  را یادآور می
به راه  یایندهارا ه دهد. در عوض، معماران به طور فزا یندهآ هاییتموقع یبرا

را تنظای    یساازمانده  یمرزهاا  نماوده،  یجاداجدید را  یط، شراادامه دادهخود 
و به  یاشبکه یچیده،جهان پ ینکنند. در ایم یینرا تع یو تکامل سازماننموده 

 یااز گر بزرگ نارتباط یک به عنوان ینقش معمار سازمان ییر،سرعت در حال تغ
 یهاا ی تصمرا دارد. در این حالت، کننده قلمرو مذاکرهبه  رودو یبه رشد و حت

مرباوط   یریتینهااد ماد   یاا  یواحاد ساازمان   یاک رسیدگی به فراتر از  یمعمار
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معمار  یبرا یازها و ابزار مورد نمهارت یبرا یجد یعواقبموعو   ین. اشودمی
مختلف را  یهامنافع سازمان یدبا او واهد داشت.وکار  ابک خکسب یست اکوس
 ی،انطبااق قاانون   ی،، ساازگار را تاراز نماوده   در شابکه  ی، همکارنموده یردرگ

 یرقابت یتمز یکتواند مینقش این را حفظ کند.  یو منافع فرد ییرسرعت تغ
 رخه تب بررسی  .ایجاد نماید یاپو یایدن یندر ا ییهاسازمان یقابل توجه برا

نشان داد  2018تا  2010های لوژی گارتنر برای معماری سازمانی در سالتکنو
   جامعه علمی نسبت به صنعت پیشرو بوده است.  در بسیاری مواردکه 
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