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ح

چکیده
معماری سازمانی دیدی جام از سازمان شام چهار الیه حرفه ،کاربرد ،داده و زیرساخت فناوری را فراه میسازد که بر اساس
آن ،معماران و تصمی گیران سازمانی ،معماری وض مطلوب را طراحی میکنند .پیادهسازی معماری وض مطلوب چالشبرانگی ،
زمانبر و پره ینه است .به همین دلی الزم است معماری قب از پیادهسازی بهخوبی مورد تحلی و ارزیابی قرار گیرد .روشهای
بسیاری برای تحلی و ارزیابی ارائه شدهاند که از آن جمله روشهای کمی تحلی و ارزیابی بر اساس مدلهای معماری هستند.
اغلب این روشهای کمی برای پیشبینی و تحلی ویژگیهای کیفی معماری سازمانی استفاده میشوند .مشک اصلی این روشها
توجه بیشتر به مفاهی الیههای کاربرد ،داده و فناوری است و اغلب مفاهی الیه حرفه بهخصوص فرآیندهای تأثیرگذار بر یک
ویژگی کیفی را بهطور ک نادیده گرفته و یا به صورتی ناق

به آنها میپردازند .درحالیکه هر چهار الیه معماری سازمانی بر

یکدیگر تأثیرگذار بوده و در ویژگی کیفی مدنظر نقش دارند .از سوی دیگر مفهوم بلوغ باوجوداینکه بر ویژگیهای کیفی تأثیرگذار
است در این روشها موردتوجه قرار نگرفته است .در این پژوهش ترکیب مدلهای بلوغ با روشهای کمی تحلی به عنوان روشی
برای توجه به مفاهی الیه حرفه از طریق بهروشهای مدل بلوغ و توجه به بلوغ فناوری ،افراد و فرآیندها در تحلی کمی پیشنهاد
شده است .برای این منظور روشی گامبهگام جهت ترکیب مدلهای بلوغ در فرا-مدلهای کمی و فرمالسازی روابط و می ان
تأثیرات متقاب حوزههای بلوغ و عناصر فرا-مدل کمی با استفاده از زبان  OCLارائه شده است .روش پیشنهادی برای دو ویژگی
کیفی امنیت و تعام پذیری به کار گرفته شده و فرا-مدلهای جام مربوط به این دو ویژگی کیفی ارائه شدهاند .ارزیابی روش
پیشنهادی از طریق مطالعه موردی در سازمان میراث فرهنگی ،صنای دستی و گردشگری صورت پذیرفته است .دو سناریو مربوط
به امنیت و تعام پذیری در این سازمان ابتدا با استفاده از روشهای کمی بدون در نظر گرفتن بلوغ و سپس با اف ودن مفاهی
بلوغ بررسی شده اند .نتایج حاص از این بررسی مقایسه شده و نشاندهنده بهبود نسبی نتایج با توجه به شرایط منطقی
سناریوهای مورد بررسی است .ترکیب بلوغ با روشهای کمی تحلی عالوه بر اینکه امکان درنظرگرفتن مفاهی الیه حرفه برای
ارزیابی و تحلی ویژگیهای کیفی را فراه میسازد ،می ان بلوغ فرآیندها ،افراد و فناوری را نی مورد بررسی قرار میدهد و
همچنین در برخورد با اطالعات ناکافی و عدم اطمینان از طریق امکان پیشبینی بر اساس می ان بلوغ ،تحلی گر را یاری میدهد.
از سوی دیگر از طریق بهروشهای بلوغ و سطوح بلوغ مسیر بهبود در ارتباط با یک ویژگی کیفی را مشخ

میکند .هر چند

این روش م ایایی را به همراه دارد اما کاربرد آن با مشکالتی روبرو است .از جمله این مشکالت ه ینه جم آوری اطالعات برای
تعیین ارتباط میان حوزههای بلوغ و کمی سازی این ارتباط و پیچیدگی فرا-مدل حاص از ترکیب است.
کلمات کلیدی :معماری سازمانی ،مدل بلوغ ویژگیهای کیفی ،ارزیابی معماری ،مدلسازی تهدیدات امنیتی ،ویژگیهای کیفی
معماری ،تحلی معماری سازمانی ،تعام پذیری ،امنیت سایبری
ط

ی

 .1فصل اول :معرفی و کلیات

۲

 -۱-۱مقدمه
روشهای کمی ۱تحلی و ارزیابی معماری سازمانی در ارزیابی فرآیندها ،فناوری و افراد نگاه دودویی داشته و بلوغ آنها
را در نظر نمیگیرند .در واق وجود یا عدم وجود یک فرآیند ،فناوری و یا نقش انسانی تأثیرگذار بر ویژگی کیفی را در
نظر داشته و به می ان بلوغ آن توجهی ندارند که این امر موجب خطا در محاسبات و نتایج حاص از آن میگردد.
همچنین این روشها به الیه فرآیندی معماری سازمانی نگاه جامعی نداشته و اغلب از این الیه و تأثیر آن بر سایر الیهها
صر نظر میکنند .برای ح این مشک در این پژوهش مدلهای بلوغ با روشهای تحلی و ارزیابی کمی ترکیب
شدهاند .این ترکیب عالوه بر اینکه دقت محاسبات و پیشبینیها را اف ایش میدهد همچنین باعث جام تر شدن
روشها شده و امکان بهکارگیری بهروشهای ۲مدل بلوغ را برای بهبود ویژگیهای کیفی معماری سازمانی در روشهای
کمی فراه میسازد.
در این فص  ،مشک مطرح شده به تفصی بیان گردیده و اهدا  ،اهمیت ،محدوده و روش پژوهش حاضر تشریح
شده است .برای درک بهتر مفاهی مطرح شده به صورت مختصر به معرفی معماری سازمانی و ضرورت تحلی و ارزیابی
آن میپردازی .
سازمان ۳در تعریف عام به یک کسبوکار یا شرکت گفته میشود .در لغتنامه مری وبستر ،۴سازمان ،پروژه یا فعالیتی
که تعداد زیادی از افراد در آن مشارکت داشته و انجام آن اغلب سخت باشد ،تعریف شده است[ .]۱به طور کلی در
معماری سازمانی مطابق تعریف چارچوب توگف ،۵هر مجموعهای از مؤسسات که دارای یک هد مشترک باشند به
عنوان سازمان در نظر گرفته میشوند[ .]۲به عنوان مثال یک سازمان میتواند یک بخش از دولت ،یک شرکت ب رگ،
یک دپارتمان از یک شرکت و حتی ک دولت باشد.
سازمانهای امروزی به دلی توسعه فناوری و اف ایش حوزه فعالیت چه از جنبه جغرافیایی و چه از جنبه بازارهایی
که در آن فعال هستند بسیار پیچیدهاند .این سازمانها هر روز با چالشهای بسیاری روبرو میگردند که برای رویارویی
1

Quantitative
Best Practice
3
Enterprise
4
Merriam Webster
5
)TOGAF (The Open Group Architecture Framework
2

۳

با این چالشها نیازمند انعطا پذیری و آمادگی از قب هستند .رشد فناوری اطالعات و ارتباطات عالوه بر اینکه
فرصتهای بسیاری برای سازمانها فراه ساخته و امکان فعالیت آنها در بازار جهانی را به ارمغان آورده ،از سوی دیگر
موجب اف ایش رقابت و سرعت تغییرات محیط کسبوکار شده است .مدیریت این سازمانها امروزه بسیار چالشبرانگی
و پیچیده است .معماری به عنوان روشی در برخورد با پیچیدگی در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است .سازمانها
پی بردهاند که برای مدیریت پیچیدگی روزاف ون محیط کسبوکار خود ،نیازمند بهرهگیری از روشهای معمارانه هستند.
از این رو جان زکمن در سال  ۱۹87اولین بار به این ضرورت پی برد و چارچوبی برای توسعه معماری سازمانی ارائه
کرد[ .]۳در سه دهه اخیر این امر مورد توجه بوده و چارچوبها و متدولوژیهای بسیاری برای معماری سازمانی توسعه
یافتهاند.
چارچوبهایی مانند چارچوب توگف ،چارچوب معماری سازمانی فدرال ،۱چارچوب معماری وزارت دفاع ۲و بسیاری
دیگر در چند دهه اخیر توسعه یافته و فراگیر شدهاند .این چارچوبها به معمار برای توسعه معماری سازمانی یاری
رسانده و راهنمایی برای نحوه انجام کار و طبقهبندی مفاهی و فرآوردههای مورد نیاز هستند .اغلب این چارچوبها
بسیار پیچیده بوده و استفاده موفق از آنها چالش برانگی است .سِشِن  ۳اشاره میکند که مشخصه اصلی مشترک میان
چارچوبهای مختلف معماری سازمانی ،پیچیدگی آنهاست[ .]۴این پیچیدگی موجب ریسک باال و مستعد شکست
بودن پروژههای معماری سازمانی میگردد .از این رو الزم است که معماری قب از اجرا بهخوبی مورد ارزیابی قرار گیرد.
از سوی دیگر برای طراحی معماری وض مطلوب همواره نیازمند روشهای تحلی برای انتخاب بهترین سناریو ممکن
هستی  .از این رو روشهای بسیاری برای ارزیابی و تحلی معماری سازمانی ارائه شدهاند[ .]۹-۵این روشها به معماران
و تصمی گیران سازمان اجازه میدهند تا قب از اجرای معماری سازمانی از جنبههای مختلف آن را آزمایش نموده و
مورد بررسی قرار دهند و از دستیابی به اهدا کیفی موردنظر سازمان در اجرای معماری سازمانی اطمینان یابند.
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۴

 -۲-۱بیان مسأله پژوهش
معماری سازمانی درک تمامی عناصر تشکی دهنده سازمان و نحوه ارتباط آنها است .از این رو جهت سهولت در درک
و بررسی سازمان ،در بسیاری از چارچوبها ،معماری سازمانی به چند الیه تقسی بندی شده است و هر الیه و ارتباطات
آن با سایر الیهها مدلسازی میگردد .بر اساس چارچوب توگف[ ]۲معماری سازمانی در چهار الیه کسبوکار ،اطالعات،
کاربرد و فناوری صورت میپذیرد و این تقسی بندی تقریبا در حوزه معماری سازمانی عمومیت دارد .ولی با وجود این
تقسی بندی ،الزم است معماری در ک یکپارچه و سازگار بوده و مؤلفههای الیههای مختلف ،یکدیگر را نقض نکرده و
مکم ه باشند .هر الیه از معماری با الیههای دیگر در ارتباط بوده و خدماتی را برای کارکردهای الیههای دیگر فراه
میسازد و یا از خدمات الیههای دیگر بهره میبرد .به عنوان مثال خدمات الیه فناوری به عنوان زیرساخت در الیه
کاربرد مورد استفاده قرار میگیرد (محیط اجرا برای یک نرماف ار کاربردی و یا زیرساخت شبکه ارتباطی) و یا
سرویسهای حرفه و فرآیندهای آن در الیه حرفه کامال بر خدمات سه الیه دیگر به عنوان زیرساخت تکیه دارند (شبکه،
سیست های عام  ،نرماف ارهای کاربردی ،پایگاههای داده حرفه و  .)...ارزیابی و تحلی معماری سازمانی نی میبایست
با توجه به تمامی الیهها و ارتباطات میان آنها صورت پذیرد .روشهای تحلی و ارزیابی فعلی اغلب از یک الیه غفلت
کرده و کمتر به ارتباطات میان الیهها توجه دارند .بسیاری از روشها به مفاهی سه الیه فناوری ،داده و کاربرد توجه
نموده و مفاهی الیه حرفه و ارتباط آن با سایر الیهها را به خوبی در نظر نمیگیرند .آنچه مسل است برای داشتن یک
دید جام نیاز است تمامی الیهها مدنظر باشند.
بر اساس [ ]۱0خصوصیات کیفی در معماری سازمانی را میتوان در چهار الیه تعریف نمود .در تحلی و ارزیابی
ویژگیهای کیفی در معماری سازمانی ،نمیتوانی صرفا یک الیه را بررسی نمایی  ،چرا که این خصوصیات کیفی از
الیههای دیگر متأثر بوده و توجه صر

به الیههای فنی ،نگاهی محدود را فراه میسازد .از سوی دیگر با ارزیابی

جداگانه الیهها ،ارتباطات میان الیهای در تحلی و ارزیابی تأثیرگذار نخواهند بود و باز ه به یک دید جام در تحلی
و ارزیابی دست نخواهی یافت .از این رو نیاز به روشی که امکان تحلی و ارزیابی جام خصوصیات کیفی معماری
سازمانی را فراه سازد احساس میشود.

۵

روشهای ارزیابی و تحلی فعلی اغلب در سه الیه فناوری ،داده و کاربرد به خوبی عم میکنند اما در ارتباط میان
مفاهی حرفه مانند فرآیندها ،بهروشها و نقشها و مسئولیتها با خصوصیات کیفی مانند امنیت ،تعام پذیری و ...
ضعیف هستند .اغلب روشها به موارد مربوط به الیه حرفه نپرداختهاند و یا اینکه به صورت محدود به برخی از فرآیندهای
مه توجه داشتهاند.
از سوی دیگر حتی در صورتی که برخی از روشهای تحلی کمی به مفاهی الیه حرفه توجه داشته باشند ،تنها به
وجود یا عدم وجود آنها میپردازند .در حالی که بسیاری از این مفاهی در سطوح مختلف بلوغ قرار دارند و نمیتوان
صرفا وجود آنها را متناظر با عملکرد بهینه در درون سازمان در نظر گرفت .همچنین الزم است که نگرش موجود در
روشهای کمی به فرآیندهای تأثیرگذار بر ویژگی کیفی به صورتی جام تر بوده و در ارتباط با هر فرآیند می ان بلوغ
آن و نه وجود یا عدم وجود آن مدنظر باشد.

مدلهای بلوغ در زمینه ارزیابی فرآیندها ،افراد و فناوری همواره مورد توجه بودهاند .در این پژوهش تالش شده
است که ترکیبی میان روشهای کمی موجود در حوزه معماری سازمانی و مدلهای بلوغ ،ایجاد شده و بر این مبنا
روشی برای تحلی و ارزیابی مدلهای معماری سازمانی ارائه گردد .این روش عالوه بر اینکه موجب سهولت ارزیابی و
تحلی معماری سازمانی نسبت به استفاده جداگانه از مدلهای بلوغ و روشهای کمی میگردد ،با شام نمودن مفاهی
الیه حرفه و تاثیر آن بر مولفههای سایر الیهها ،ارزیابی جام تری را ممکن ساخته و همچنین به دلی بهرهگیری از
مدلهای بلوغ میتواند در بهبود خصوصیات کیفی به عنوان راهنما عم کند .بنابراین دو مشک زیر به عنوان مسائ
اصلی مورد بررسی در این پژوهش مورد توجه هستند:
 جام نبودن روشهای ارزیابی و تحلی کمی معماری سازمانی به خصوص در توجه به مفاهی الیه حرفه
مانند بهروشها ،فرآیندها و افراد
 عدم توجه به می ان بلوغ فرآیندها ،افراد و فناوری در روشهای کمی

۶

 -۳-۱انگیزه و جایگاه پژوهش
برنامه معماری سازمانی با نرخ شکست باالیی روبرو است .مطابق مطالعات شاو [ ۶۶ ،]۱۱درصد از پروژههای معماری
سازمانی با شکست مواجه شدهاند .این یک تخمین محافظهکارانه از مطالعه انجام شده توسط دانشگاه روتردام ۱در سال
 ۲008است .قب از این مطالعه ،در سال  ۲007گروه گارتنر پیشبینی کرده بود  ۴0درصد از پروژههای معماری
سازمانی به دلی شکست در سال  ۲0۱0متوقف خواهند شد[ .]۱۲از سوی دیگر اجرای برنامه معماری سازمانی بهشدت
زمانبر و ه ینهبر است .بنابراین ارزیابی پیش از اجرا ضرورتی انکار نشدنی است.
همچنین در هر سازمان تصمیمات بسیاری اتخاذ میگردند که معماری سازمانی میتواند به عنوان پایهای برای
تصمی گیری مورد استفاده قرار گیرد .در ادبیات معماری سازمانی این امر مورد توجه بوده است[ .]۱۵-۱۳ ,۶ ,۵در این
تصمی گیریها روشهای تحلی معماری سازمانی میتوانند جهت انتخاب بهترین سناریو ممکن که مطابق با معماری
سازمانی باشد به مدیران سازمان یاری رسانند .از این رو روشهای تحلی عالوه بر کاربرد در زمینه ارزیابی میتوانند
در تصمی گیری سازمانی نی نقش مهمی ایفا نمایند .بر این اساس دسترسی به روشهای ارزیابی و تحلی جام تر و
دقیقتر ،ریسک اجرای معماری سازمانی و اتخاذ تصمیمات سازمانی را کاهش خواهند داد.
سازمانها همواره با محدودیت مناب و زمان روبرو هستند .سهولت روشهای ارزیابی و تحلی یک پیشنیاز برای
کاربردی بودن این روشها در عم است .در این پژوهش عالوه بر امکان دستیابی به تحلیلی جام تر ،از طریق امکان
پیادهسازی روش در قالب اب ار نرماف اری ،میتوان بهسادگی و بدون نیاز به تخص

باال ،از روش تحلی و ارزیابی به

صورت خودکار بهره گرفت.
روش ارائه شده در این پژوهش به صورت کلی پیشنهادی برای بهبود روشهای فعلی ارزیابی و تحلی کمی
ویژگیهای کیفی معماری سازمانی است .این روش به تنهایی یک روش ارزیابی و تحلی نیست و تالش میکند
روشهای موجود را توسعه داده و کاربرد آنها را بهبود دهد؛ به عبارت دیگر روش پیشنهادی در این پژوهش امکان
ترکیب دو روش ارزیابی موجود در حوزه ویژگیهای کیفی معماری سازمانی شام مدلهای بلوغ و روشهای کمی
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تحلی را فراه میسازد .این امر موجب بهبود تحلی ها و ارزیابیها شده و منجر به اف ایش مطابقت معماری با نیازهای
کیفی حرفه خواهد شد.

 -۴-۱اهداف پژوهش
هد اصلی و آرمانی این پژوهش ارائه روشی برای ارزیابی و تحلی جام مدلهای معماری سازمانی با در نظر گرفتن
کلیه ابعاد مرتبط با یک ویژگی کیفی است که در حین سادگی ،دقیق و معتبر باشد .در این راستا اهدا فرعی زیر را
میتوان نام برد:


اف ایش دقت و جامعیت روشهای تحلی و ارزیابی کمی معماری سازمانی از طریق در نظر گرفتن مفاهی الیه
حرفه و بلوغ که بر ویژگی کیفی مدنظر تاثیرگذار هستند



تعریف روش یکپارچهسازی مدل بلوغ و مدلهای کمی ارزیابی و تحلی کمی



تعیین ارتباط مؤلفههای مدل بلوغ و مؤلفههای مدل کمی



تعیین روش کمیسازی تأثیر مؤلفههای مدل بلوغ و مقدار کمی تأثیر در فرا-مدل تحلی



فراه سازی امکان بهبود بر اساس مدل بلوغ در روش ارزیابی و تحلی کمی



ایجاد فرا-مدل عمومی برای مدلهای بلوغ ویژگیهای کیفی



خودکارسازی تحلی و ارزیابی با استفاده از فرمالسازی فرا-مدل حاص ار ترکیب

 -۵-۱سؤاالت پژوهش
سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از:
چگونه معماری سازمانی به صورتی جام و با در نظر گرفتن مفاهی هر چهار الیه حرفه ،فناوری ،داده و کاربرد از نظر می ان
دستیابی به ویژگیهای کیفی مورد نیاز حرفه میتواند مورد ارزیابی و تحلی قرار گیرد؟

در این پژوهش تالش شده روشی در پاسخ به این سؤال پیشنهاد گردد .همچنین سؤاالت مرتبط زیر در این پژوهش
مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شده است:

8


مفاهی الیه حرفه از جمله فرآیندها و بلوغ آنها بر چه عناصری از الیههای دیگر معماری سازمانی تأثیرگذار بوده
و این تأثیر چه مقدار است؟



مفاهی الیه حرفه چه مقدار و چگونه بر ویژگیهای کیفی تعام پذیری و امنیت تأثیرگذار هستند؟



چگونه میتوان این ارتباطات را کشف نمود؟ می ان این تأثیرات به صورت کمی چه مقدار است؟



مدلهای بلوغ چگونه میتوانند در یک ارزیابی جام به صورت کمی به کار گرفته شوند؟



می ان بلوغ یک فرآیند تأثیرگذار بر یک ویژگی کیفی چه تأثیری بر آن ویژگی کیفی دارد؟



آیا بهروشها و فرآیندهای مدل بلوغ در الیه حرفه بر مؤلفههای الیههای دیگر تأثیرگذار است؟

 -۶-۱محدوده یا دامنه پژوهش
روشهای ارزیابی و تحلی بسیاری در حوزه معماری سازمانی ارائه شدهاند .این روشها بر ارزیابی جنبههای مختلف
معماری سازمانی تمرک دارند .شش جنبه اصلی قاب تحلی و ارزیابی عبارتاند از:


ارزیابی آمادگی سازمان در پذیرش تغییرات حاص از معماری



ارزیابی گروه مشاور و مجری معماری سازمانی



ارزیابی می ان بلوغ سازمان در اجرای فرآیند معماری سازمانی



ارزیابی معماری سازمانی و محصوالت آن (ارزیابی مدلها و یا محصوالت معماری پیش از پیادهسازی معماری)



ارزیابی اجرای طرح انتقال معماری سازمانی (در حین پیادهسازی معماری)



ارزیابی نتایج حاص از معماری سازمانی (پس از پیادهسازی معماری)

در این پژوهش تمرک بر ارزیابی و تحلی مدلهای معماری سازمانی پیش از پیادهسازی و اجرای آنها است .از
آنجایی که هر روش ارزیابی دربرگیرنده روش تحلی نی هست ،ما تحلی و ارزیابی معماری سازمانی را معادل در نظر
گرفتهای چرا که روشهای تحلی و ارزیابی در حوزه معماری سازمانی با یکدیگر ارتباط دارند و میتوان از یک روش
ارزیابی برای تحلی و از روش تحلی جهت ارزیابی معماری سازمانی بهره برد .به بیان دیگر یک روش تحلی یا ارزیابی
در حوزه معماری سازمانی میتواند با هد

تحلی و یا ارزیابی به کار گرفته شود .تحلی شام شناسایی عناصر

تشکی دهنده و نحوه ارتباط و کارکرد آنها است در حالی که در ارزیابی به دنبال قضاوت در ارتباط با می ان برآوردن
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معیارهای خاصی هستی  .برای ارزیابی کمی در حوزه معماری سازمانی نیاز است که ابتدا عناصر و ارتباط آنها شناسایی
گردد تا بتوان به قضاوتی صحیح دست یافت .از این رو روشهای ارزیابی در این حوزه اغلب شام روش تحلی نی
هستند .بر اساس [ ]۱۶روشهای تحلی مدلهای معماری به دو دسته عملکردی ۱و کمی ۲تقسی بندی میشوند که
از همگی آنها میتوان جهت ارزیابی نی بهره گرفت .عالوه بر این روشها در ارتباط با ارزیابی کیفی مدلهای بلوغ نی
وجود دارند .در این پژوهش تمرک اصلی بر ترکیب روشهای کمی و مدلهای بلوغ مربوط به ویژگیهای کیفی معماری
سازمانی است .در این پژوهش صرفا به روشهای کمی در ارزیابی مدلهای معماری سازمانی پرداخته شده است و
تالش میگردد با ارائه روشی گامبهگام ،سایر روشهای ارزیابی و تحلی را بهبود داد .این بهبود از طریق اف ایش محدوده
مورد ارزیابی و با استفاده از مدلهای بلوغ صورت میپذیرد.

 -۷-۱روش پژوهش و مراحل آن
این پژوهش شام چهار گام اصلی است .در اولین گام روش پیشنهادی برای بهکارگیری مدل بلوغ در تحلی و ارزیابی
کمی تدوین و ارائه شده است .این روش میتواند برای ویژگیهای کیفی مختلف به کار گرفته شده و شیوه ارزیابی و
تحلی بهبود یافتهای را ارائه کند .سپس برای نمایش نحوه کاربرد روش پیشنهادی در گام دوم این روش برای ویژگی
کیفی تعام پذیری مورد استفاده قرار گرفته و مدلی برای تحلی و ارزیابی ویژگی کیفی تعام پذیری بر اساس مدل
بلوغ ارائه گردیده است .در ادامه برای تحلی بیشتر و نشان دادن وسعت کاربرد روش پیشنهادی در گام سوم ویژگی
کیفی امنیت مورد مطالعه قرار گرفته است .در گام چهارم دو مطالعه موردی در سازمان میراث فرهنگی ،صنای دستی
و گردشگری برای مقایسه روش پیشنهادی و سایر روشهای فعلی و همچنین ارزیابی آن ارائه شده است.
روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش ،مطالعه ادبیات موضوع و پژوهش پیمایشی است .همچنین برای ارزیابی
روش ارائه شده از مطالعات موردی استفاده گردیده است .این پژوهش را میتوان پژوهش کاربردی به حساب آورد چرا
که تالش دارد روشی جام برای ارزیابی و تحلی کمی ویژگیهای کیفی معماری سازمانی ارائه نماید .برای تعیین
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می ان تأثیرات الیهها بر یکدیگر به صورت کمی از نظرسنجی خبرگان استفاده شده است .شک  ۱-۱مراح پژوهش را
نشان داده است.

مطالعه
موردی

مدل تحلی و
ارزیابی امنیت
• نظرسنجی
خبرگان

مدل تحلی و
ارزیابی
تعام پذیری
• جم اوری داده و
مرور ادبیات

تدوین روش
تحلی و
ارزیابی
یکپارچه

شکل  -۱-۱مراحل انجام پژوهش

 -۸-۱ساختار پایاننامه
ساختار پایاننامه به این شرح است :در فص اول کلیات پژوهش بیان گردیده است .در فص دوم ادبیات موضوع برای
تشریح مفاهی اولیه و بنیادی پژوهش مرور شده است .در فص سوم کارهای مرتبط با موضوع این پایاننامه بررسی
شده و مقایسه گشته است .در فص چهارم روش پیشنهادی ارائه شده و فرا مدل عمومی برای استفاده از روش ارائه
شده است ،همچنین روش پیشنهادی برای ویژگیهای کیفی تعام پذیری و امنیت مورد استفاده قرار گرفته و فرا-مدل
خاص ویژگی تعام پذیری و امنیت تشریح گردیدهاند .در فص پنج دو مطالعه موردی جهت ارزیابی روش پیشنهادی
ارائه شده و فص شش به نتیجهگیری و کارهای آینده اختصاص یافته است.

 .2فصل دوم :مفاهیم بنیادین و ادبیات موضوع

۱۲

 -۱-۲مقدمه
در این فص مفاهی ابتدایی و پایهای مرتبط با این پژوهش تشریح شده است .ابتدا معماری سازمانی و مفاهی اصلی
آن تشریح گردیده و سپس مفهوم ویژگیهای کیفی در حوزه معماری سازمانی مورد بحث قرار گرفته است .در ادامه به
روشهای تحلی و ارزیابی معماری سازمانی و ضرورت آنها پرداختهای  .روشهای تحلی و ارزیابی در سه دستهبندی
روشهای کمی ،روشهای عملکردی و مدلهای بلوغ تشریح شده و به صورت کلی مقایسه گشتهاند .از آنجا که روش
پیشنهادی این پژوهش به صورت کمی بوده و قاب خودکار سازی است ،زبان  POCL۱برای پیادهسازی روش پیشنهادی
معرفی و تشریح گردیده است .روش پیشنهادی این پایاننامه در ارتباط با دو ویژگی کیفی تعام پذیری و امنیت
سایبری به عنوان نمونه به کار گرفته شده و از همین رو به صورت مختصر مفاهی این دو حوزه نی بیان شدهاند.

 -۲-۲معماری سازمانی
معماری همواره به عنوان روشی برای غلبه بر پیچیدگی در طول تاریخ مطرح بوده است .همانگونه که برای ساخت یا
بازسازی یک ساختمان مسکونی نیازمند تهیه نقشههای دوبعدی و سهبعدی از جنبههای مختلف مانند نحوه تقسی بندی
ساختمان ،لولهکشی آب و گاز ،سی کشی برق و  ...هستی در طراحی و بازسازی یک سازمان که به مراتب پیچیدهتر از
یک ساختمان مسکونی است نی نیازمند روشهایی برای طراحی و مدلسازی هستی  .به چند دلی ایجاد یا بازسازی
سازمان پیچیدهتر از ساخت ساختمان است .اولین دلی این امر عدم وجود گامهای استاندارد برای ایجاد یک سازمان
است .دلی دوم وجود وابستگیهای متعدد در سازمان است .وابستگیهای بسیاری بین حوزههای مختلف مانند راهبرد،
محصوالت و خدمات ،ساختار سازمانی ،فرآیندهای حرفه و زیرساخت فناوری وجود دارد که اغلب ناشناخته هستند.
برای داشتن یک دید جام بر این حوزهها نیازمند آگاهی از تعامالت و وابستگیهای آنها هستی  .این امر از طریق
معماری سازمانی صورت میپذیرد [.]۱۶
گفتی برای مدیریت پیچیدگی یک سازمان یا سیست ب رگ نیاز به معماری است؛ اما معماری دقیقا به چه معناست؟
ما با مفهوم معماری در ساختوساز آشنایی داری  .همانگونه که برای ایجاد یک ساختمان نیازمند معماری دقیق از
Probabilistic Object Constraint Language

1

۱۳

مؤلفهها (مانند اتاقها ،راهپلهها ،پنجرهها و  )...و ارتباط میان آنها هستی در یک سازمان که به مراتب پیچیدهتر از
ساختمان مسکونی است نی نیازمند معماری هستی  .برای ایجاد یک ساختار کلی از سازمان ،فرآیندهای حرفه،
برنامههای کاربردی پشتیبان و زیرساخت فناوری ،نیازمند تهیه نقشهای از تمامی حوزهها و جنبههای سازمان و ارتباط
آنها با یکدیگر هستی  .در اینجا تعریف استاندارد  IEEE/IEC/ISO 2011از معماری را بیان میکنی " :معماری عبارت
است از ساختار بنیادی یک سیست محاط شده توسط مؤلفههایش و روابط بین آنها با ه و محیط که توسط قوانین
و رهنمودهایی برای طراحی و تکام پشتیبانی میشود"[.]17
معماری ه یک محصول و ه یک فرآیند است .معماری به عنوان یک محصول مدیران را برای ایجاد فرآیندهای
حرفه و توسعهدهندگان را برای ایجاد برنامههای کاربردی که با اهدا سازمان ه راستا هستند ،یاری میدهد .اما تأثیر
معماری به عنوان فرآیند فراتر از تولید محصول معماری است .بلکه اف ایش آگاهی ذینفعان در ارتباط با اهدا حرفه و
جریانهای اطالعات است .همچنین زمانی که معماری ایجاد میشود ،نیاز به نگهداری دارد .حرفه و فناوری اطالعات
به صورت مستمر در حال تغییر هستند .تکام دائمی به صورت ایدهآل یک فرآیند منطقی است .تغییرات بهتر است
تنها زمانی که فرصتی برای تقویت اهدا حرفه وجود دارد ،صورت پذیرند[.]16

شک  -۱-۲چرخه حیات محصوالت معماری []۱۶
فرآیند معماری از گامهای مرسوم که در تبدی ایده اولیه از طراحی و پیادهسازی تا سیست عملیاتی و در نهایت
تغییرات و جایگ ینی طی میشود ،تشکی شده است .در تمامی گامهای فرآیند معماری ارتباطات روشن میان ذینفعان
ضروری است .توصیف معماری چرخه حیاتی مطابق شک  ۱-۲دارد .محصوالت مختلف معماری در این چرخه حیات

۱۴

توسط ذینفعان مورد بحث ،تأیید یا بازبینی قرار میگیرند و نقش مرک ی در ایجاد یک چارچوب مشترک از مراج
برای تمامی طرفین دارند.
معماری سازمانی به عنوان یک زمینه مطالعاتی ریشه در توسعه معماری اطالعات در دهه  ۶0میالدی دارد .زمانی
که پروفسور دوان واکر ۱مستندات معماری را توسعه داد که مبنای شک گیری برنامهری ی سیست های حرفه ۲شد .جان
زکمن ۳از دانشجویان واکر فعالیتهایی را جهت تکام برنامهری ی سیست های کسبوکار صورت داد .عالقهمندی وی
به چارچوبهای معماری با انتشار مقاله "یک چارچوب برای معماری سیست های اطالعاتی" [ ]۳در سال ۱۹87
پیگیری شد.
در سال  ۱۹۹۴وزارت دفاع ایاالت متحده چارچوب معماری فنی برای مدیریت اطالعات )TAFIM( ۴را ارائه کرد.
این چارچوب از اندیشههای زکمن تأثیر زیادی گرفته بود .پس از تصویب قانون کلینگر-کوهن ۵در سال  ۱۹۹۶توسط
کنگره ایاالت متحده که سازمانهای فدرال را به بهبود تأثیر سرمایهگذاریهای فناوری اطالعات تشویق میکرد ،انجمن
مدیران ارشد فناوری اطالعات ۶چارچوب معماری سازمانی فدرال را توسعه داد .این چارچوب نهایتا به معماری سازمانی
فدرال 7زیر نظر دفتر مدیریت و بودجه 8تکام یافت .همچنین چارچوب  TAFIMدر سال  ۱۹۹8کنار گذاشته شد و
کارهای صورت پذیرفته بر روی این چارچوب به اوپنگروپ ۹انتقال یافت که برای ارائه نسخههای اولیه از چارچوب
توگف مورد استفاده قرار گرفت.
تعاریف متعددی برای معماری سازمانی ارائه شده است .گارتنر ۱0بیان میکند معماری سازمانی نظامی برای هدایت
فعاالنه و جام نگر سازمان در پاسخ به فشارهای مخرب از طریق شناسایی و تحلی تغییرات اجرایی برای دستیابی به
چش انداز و دستآوردهای مورد نظر حرفه است .معماری سازمانی از طریق تربیت رهبران حرفه و فناوری اطالعات که
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پیشنهادهای آماده امضاء برای راهاندازی سیاستها و پروژههای دستیابی به نتایج موردنظر حرفه دارند ،ارزش
میآفریند[ .]۱8بنیاد آرکیمیت ۱معماری سازمانی را مجموعهای منسج از اصول ،روشها و مدلهایی که در طراحی
و تحقق بخشیدن به ساختار سازمانی ،فرآیندهای کسبوکار ،سیست های اطالعاتی و زیرساخت بکار گرفته میشوند،
تعریف میکند[ .]۱۶مرک پژوهش سیست های اطالعاتی دانشگاه ام.آی.تی ۲معماری سازمانی را منطق سازماندهی
فرآیندهای حرفه و زیرساخت فناوری اطالعات که نیازمندیهای یکپارچهسازی و استانداردسازی مدل عملیاتی سازمان
را بازتاب میدهد تعریف میکند .مدل عملیاتی ،وضعیت مطلوب یکپارچهسازی و استانداردسازی فرآیندهای حرفه برای
تحوی خدمات و محصوالت به مشتریان است[.]۱۹
معماری سازمانی به کنترل پیچیدگی ،ایجاد و اجرای راهکارهای اثباتشده برای آینده کمک میکند[ .]۲0مه ترین
م ایای معماری سازمانی بهبود یکپارچگی سیست  ،بهبود حاکمیت فناوری اطالعات ،فرصت بیشتر گروه توسعه برای
پیروی از فناوری روز و بهبود کارایی حرفه و اف ایش تمامیت داده است[ .]۲۱اف ایش توجه به معماری سازمانی بر
توسعه چارچوبها برای ایجاد آن تکیه دارد .فرآیند توسعه معماری سازمانی پیچیده و چالش برانگی است .از این رو
چارچوبهایی برای تسهی این فرآیند توسعه یافتهاند .عموما یک چارچوب روشی دارای ج ئیات و مجموعهای از
اب ارهای پشتیبان است .چارچوب راهنمایی برای نحوه تشریح معماری فراه میکند .اما نحوه پیادهسازی یک معماری
و یا توسعه سیست را بیان نمیکند[ .]۲۲چارچوب توگف یکی از این چارچوبها است که به عنوان یک استاندارد
موردپذیرش همگانی برای توسعه و استقرار معماری سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد[ .]۲۳این چارچوب در طیف
وسیعی از پروژههای معماری سازمانی در سطح ملی یا صنعتی کاربرد دارد .چارچوب معماری سازمانی فدرال ۳نی از
چارچوبهای مطرح معماری سازمانی به خصوص در سطح دولت است.
هد معماری سازمانی ایجاد یک نقشه از داراییهای فناوری اطالعات و فرآیندهای حرفه و یک مجموعه اصول
حاکمیتی است که بحث جاری درباره راهبرد حرفه و نحوه بیان آن توسط فناوری اطالعات را هدایت کند[ .]۲۲تاکنون
چارچوبهای بسیاری برای معماری سازمانی ارائه شده است .اکثر این چارچوبها شام چهار حوزه اصلی هستند[:]۲۲
 -۱معماری حرفه :مستنداتی که فرآیندهای سازمان را مشخ

میکنند.
1

Archimate Foundation
MIT Center of Information Systems Research
3
)Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF
2

۱۶
 -۲معماری اطالعات :که مه ترین بلوکهای اطالعاتی و مح ذخیره آنها و نحوه دسترسی به آنها را مشخ

میکنند.

 -۳معماری نرمافزارهای کاربردی :نقشهای از سیست های نرماف اری و نحوه تعام و ارتباط آنها با یکدیگر است.
 -۴معماری زیرساخت فناوری :برنامه کالن سیست های سختاف ار ،نرماف ار و شبکه است.

این چهار الیه به عنوان مه ترین الیههای مطرح در معماری سازمانی در اغلب چارچوبها مورد توجه هستند.
معماری سازمانی از طریق شناسایی وض فعلی سازمان و تعیین وضعیت ایدهآل در آینده به تحلی فاصله پرداخته
و پروژههایی را برای انتقال به وض ایدهآل تعریف میکند .معماری وض موجود ۱نشاندهنده وض موجود بر اساس
حقایقی که در سازمان وجود دارد ،است .تجهی ات ،سختاف ارها ،شبکهها ،و فرایندها و همه سیست های فعلی ج و
معماری وض موجود میباشند .معماری وض مطلوب ۲چش اندازی از آنچه که میخواهی سازمان در آینده معین به
آن برسد و گویای وض آتی سازمان بر پایه راهبردها ،اهدا و برنامههای درازمدت «معماری وض مطلوب» نامیده
میشود .طرح انتقالی سندی راهبردی و منظ با هد برنامه زمانی الزم برای انتقال سازمان از وض موجود به وض
مطلوب است .این سند حاوی تعریف و پیشنهاد به توسعه سیست های مطلوب ۳است .شک  ۲-۲نقش معماری سازمانی
در مدیریت سازمان را نمایش میدهد .در باالترین سطح ،مأموریت سازمان قرار دارد که نشاندهنده چرایی وجود
سازمان است .چش انداز وضعیت آینده سازمان را مشخ

میکند .راهبرد ،مسیر دستیابی به مأموریت و چش انداز

است .این مسیر به اهدافی عینی برای اجرای راهبرد تبدی میشوند .تبدی این اهدا به تغییرات عینی در عملیات
روزانه سازمان جایی است که معماری سازمانی وارد عم میشود .معماری سازمانی چش اندازی جام از وضعیت فعلی
و آتی عملیات سازمان را فراه نموده و اقداماتی برای دستیابی به اهدا سازمان ارائه میدهد .پس از معماری که
میتوان به عنوان بخش سخت ۴سازمان در نظرش گرفت ،قسمت نرم ۵سازمان ،فرهنگ آن است که از افراد و رهبری
تشکی شده است و به همان اندازه یا بیشتر در دستیابی به اهدا

مؤثر است .در نهایت عملیات روزانه سازمان

قرارگرفتهاند[.]۱۶
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شک  -۲-۲چرخه حیات محصوالت معماری []۱۶
از مه ترین دالی بهکارگیری معماری سازمانی میتوان موارد زیر را نام برد [:]۲۴
 تنوع فناوریهای جدیدی که در سازمانها به کار گرفته میشوند :درواق میتوان گفت که در اواخر
دهه  ۱۹70میالدی ،تنوع پایگاههای دادهای در سازمانها منجر ببه طرح و ارائه متدولوژیهای داده گرا و
ایدههای مهندسی اطالعات شد ،تنوع فناوریهای جدید اطالعاتی نی به طرح ایده معماری سازمانی انجامید،
که چارچوبی برای یکپارچهسازی مناب فناوری اطالعات است.
 تحول سریع محیطهای سختافزاری و نرمافزاری :در ده سال گذشته ،محیطها و فناوریهای اطالعاتی
با سرعت چش گیری در حال تغییر و تحول بودهاند .برآورد شده است کبه در دهبه  ،80یبک کارشبناس
فناوری اطالعات زمانی در حدود  ۳تا  ۵سال برای تسلط بر روی یک فناوری اطالعاتی جدیبد در اختیار
داشت ،در حالی که این زمان در سالهای دهه  ،۹0به حدود  ۶تا  ۱8ماه رسیده است .به عبارت دیگر،
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فناوریهای جدیبد اطالعاتی ،هنوز از گرد راه نرسیده کهنه میشوند و سازمانها برای مجهب نگهداشتن خود
ببه آخرین فناوریها ،ناگ یرند بهطور مستمر ه ینههای هنگفتی متحم شوند.
 تغییرات محیط کسبوکار ،و لزوم پشتیبانی توسط سیستمهای اطالعاتی :معموال سیست های
اطالعاتی با توجه به مأموریت ،چش انداز ،اهدا حرفه و اهدا راهبردی آن سازمان طراحی مبیگردند .ببه
علبت چالشهای موجود در سازمانها و تغییرات ناگهانی در سازمان ،مأموریت و چش انداز و اهدا راهبردی
آن ،نیاز به سیست های اطالعاتی کبه بتوان در براببر تغییرات انعطا پذیری الزم را داشته باشند بسیار
محسوس اسبت .بدین منظور یک نگرش کام و جام در طراحی سیست های اطالعاتی مورد نیاز است که
تنها از طریق معماری سازمانی حاص خواهد شد.
 استفاده از منابع و همکاریهای خارج از سازمان :سازمانهای ب رگ و گسترده بهویژه مؤسسات دولتی
ببه دلی گستردگی خود و همچنین ماهیت فعالیتهایشان ناگ یرند به صورت روزاف ونی از مناب خارجی
سازمان استفاده کنند .این امر بهویژه در زمینه فناوری اطالعات امروزه ببه یک قاعده عمومی تبدی شده است.
در چنین اوضاع و احوالی ،طبیعی است که استانداردهای فنی و محیطهای کاری پیمانکاران خارجی ،بهتدریج
ببه سازمان تحمی شده و در نتیجه محیط فنی متشتتی را ایجاد کند.
 استفاده بهینه از بودجه و منابع مالی :محدودیت بودجه و مناب مالی سازمانها را ناگ یر مینماید کبه در
زمینه سرمایهگذاری ببر روی فناوری اطالعات با دقت و صرفهجویی بیشتری عم کنند و درنتیجه برای هر
ه ینهای ،دالی و توجیهات اقتصادی محکمی مورد نیاز است.
از سوی دیگر میتوان معماری سازمانی را مشابه معماری نرماف ار از دید ویژگیهای کیفی و دستیابی به آنها
مورد بررسی قرار داد .از آنجا که ویژگیهای کیفی برای هر سیست قاب تعریف هستند ،یک سازمان نی دارای
ویژگیهای کیفی است که با انجام معماری سازمانی به دنبال دستیابی به سطحی مورد انتظار از آنها و مصالحه بین
آنهاست .از جمله این ویژگیهای کیفی میتوان به کارایی ،تعام پذیری ،امنیت و قابلیت نگهداشت اشاره نمود .در
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ادامه ،معماری سازمانی را از دید ویژگیهای کیفی مورد بررسی قرار میدهی تا زیربنای نظری بحث تحلی و ارزیابی
این ویژگیهای کیفی در این پژوهش را فراه سازی .

 -۳-۲ویژگیهای کیفی معماری سازمانی
برای درک کیفیت یک موجودیت نیاز است که ابتدا کیفیت را درک کنی  .در ارتباط با مفهوم کیفیت دو دیدگاه کلی
وجود دارد .اولین دیدگاه کیفیت را در مطابقت با مشخصات در نظر میگیرد .در این دیدگاه کیفیت جنبهای از محصول
یا خدمات است که مشخصههای تعیینشدهای را برآورده میکند .در دیدگاه دوم کیفیت مستق از مشخصههای قاب
اندازهگیری است و قابلیت یک محصول یا خدمت در برآورده سازی نیازهای مورد انتظار مشتریان است[ .]۲۵بر اساس
دیدگاه دوم IEEE۱ ،کیفیت را تمامی قابلیتها و ویژگیهای یک محصول یا خدمت میداند که بر توانایی برآوردن
نیازهای صریح و ضمنی مورد انتظار تأثیرگذار است .ویژگی کیفی عنصری است که بر درجه کیفیت تأثیر میگذارد[.]۲۶
در معماری نرماف ار ویژگیهای کیفی بسیار مورد توجه هستند .در حوزه نرماف ار تالشهای بسیاری برای تعریف و
مشخصه سازی ویژگیهای کیفی صورت پذیرفته اما این امر در حوزه معماری سازمانی به اندازه کافی مورد مطالعه
نبوده است .به طور کلی در ادبیات معماری سازمانی ویژگیهای کیفی یا در ارتباط با خدمات و محصوالت معماری
سازمانی مطرح میشوند[ ]۲7مانند کام

بودن محصوالت یا سازگاری آنها و یا در ارتباط با سازمان مطرح

میگردند[ .]۱0مانند در دسترس بودن سرویسهای سازمان و یا امنیت سازمان که در این پژوهش این تعریف از
ویژگیهای کیفی مدنظر است.
رضوی [ ]۱0اشاره میکند که به دلی وسعت و گستردگی ویژگیهای کیفی در معماری سازمانی نسبت به معماری
نرماف ار و معماری سرویس گرا که به دلی وجود وابستگیهای بسیار میان عناصر در سازمان است ،الزم است از یک
دید الیهبندی شده برای تعریف مشخصههای کیفی در معماری سازمانی بهره برد .از این رو مشخصههای کیفی در چهار
الیه حرفه ،داده ،کاربرد و زیرساخت فناوری تعریف شدهاند .همچنین با الهام از نحوه مشخصهسازی ویژگیهای کیفی
در معماری نرماف ار ،ویژگیهای کیفی معماری سازمانی را در قالب سناریوهای عمومی مشخصهسازی میکند .شک
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 ۳-۲نحوه مشخصهسازی یک ویژگی کیفی در معماری سازمانی را نمایش میدهد .مطابق این شک  ،مشخصهسازی
یک ویژگی کیفی در معماری سازمانی تا حدود زیادی مشابه معماری نرماف ار است با این تفاوت که این مشخصهسازی
تعیین میکند که یک ویژگی کیفی از چه دیدی نگریسته شده است.

شک  -۳-۲تعریف ویژگی کیفی در معماری سازمانی []۱0

به عنوان مثال میتوانی سناریو تعریف ویژگی کیفی قابلیت نگهداشت و مشخصهسازی آن را در حوزه معماری سازمانی که در
[ ]۱0تشریح شده است ،بررسی کنی .

قابلیت نگهداشت در معماری سازمانی مطابق می ان سهولت اعمال تغییرات روی مؤلفههای معماری سازمانی
بهمنظور اصالح خطاها ،بهبود کارایی یا سایر ویژگیها و یا انطباق با تغییرات محیطی است .این تعریف یک تعریف
انت اعی و کلی است و الزم است جهت رف ابهام و ارائه تعریفی دقیقتر ،قابلیت نگهداشت به تفکیک هر یک از دیدهای
معماری سازمانی بیان گردد:
دید کسبوکار :می ان سهولت اعمال تغییرات بر روی مؤلفههای راهبردی و کارکردها و فرآیندهای کسبوکار به
منظور اصالح خطاها ،بهبود کارایی یا سایر ویژگیها و یا انطباق با تغییرات محیطی.
دید داده :می ان سهولت اعمال تغییرات روی مؤلفههای دادهای شام موجودیتهای دادهای ،ساختارهای دادهای
فی یکی ،دیکشنریهای داده ،مستندات و  ...بهمنظور اصالح خطاها ،بهبود کارایی یا سایر ویژگیها و یا انطباق با
تغییرات محیطی.
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دید کاربرد :می ان سهولت اعمال تغییرات روی سیست یا مؤلفههای نرماف اری بهمنظور اصالح خطاها ،بهبود
کارایی یا سایر ویژگیها و یا انطباق با تغییرات محیطی .این تعریف در معماری سازمانی نسبت به معماری نرماف ار از
این جهت متفاوت است که در معماری سازمانی تمامی تأثیرات تغییرات مؤلفههای نرماف اری در داخ سازمان بررسی
میشوند در حالی که در معماری نرماف ار تأثیرات تغییرات بر روی دیگر مؤلفههای داخ نرماف ار در نظر گرفته میشود.
دید فناوری :می ان سهولت اعمال تغییرات روی مؤلفههای فناوری شام ساختارهای شبکه ،پروتک های شبکه،
زیرساخت نرماف اری و سختاف اری و  ...بهمنظور اصالح خطاها ،بهبود کارایی یا سایر ویژگیها و یا انطباق با تغییرات
محیطی.
همچنین سناریو عمومی مربوط به ویژگی کیفی قابلیت نگهداشت را میتوان به صورت زیر مشخصهسازی نمود:
تحریک :اقدام به اضافه/حذ  /اصالح کردن هر یک از مؤلفههای معماری سازمانی
محرک :کاربر نهایی توسعهدهنده معماری سازمانی ،معمار ،مدیر ارشد فناوری اطالعات و ...
محیط :هر یک از فازهای فرآیند معماری سازمانی  -توسعه معماری وض فعلی ،توسعه معماری وض مطلوب،
توسعه برنامه گذار ،بهکارگیری معماری ،نگهداری و پشتیبانی معماری
دید :دید معماری حرفه ،دید معماری داده ،دید معماری کاربرد و دید معماری فناوری
محصول :مؤلفههای معماری سازمانی
پاسخهای ممکن :شناسایی بخشهایی از معماری سازمانی که باید اصالح شوند و انجام تغییرات با حداق تأثیر
بر روی سایر مؤلفهها
واحد پاسخ یا معیارهای الزم برای توصیف پاسخ :معیارها و زیرمعیارهای مربوط به قابلیت نگهداشت که از
مناب مختلف گردآوری شده است مانند کیفیت کد منب  ،کیفیت معماری نرماف ار و  . ...برای فهرست کام معیارها
به [ ]۱0مراجعه کنید.
این تعریف از ویژگیهای کیفی نگرش ما در این پژوهش است .همچنین در ادبیات معماری سازمانی نگرشهای
دیگری به ویژگیهای کیفی مربوط به محصوالت و خدمات معماری سازمانی مطرح شدهاند .به عنوان مثال [ ]۲8از
طریق نظرسنجی خبرگان شش ویژگی کیفی مرتبط با محصوالت معماری سازمانی شام ایجاز و شفافیت ،دانهدانه
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بودن ،یکنواختی و انسجام ،در دسترس بودن ،درست بودن ،سودمندی و چهار ویژگی کیفی در ارتباط با خدمات
معماری سازمانی شام در دسترس بودن و زمانبندی ،آگاهی ،فعال بودن و سودمندی را تشریح نموده است .در اینجا
خدمات معماری سازمانی به معنی خدمات گروه معماری به ذینفعان سازمانی مانند راهنمای معماری و یا کمک در
پروژههای توسعه است .همچنین [ ]۲۶از طریق تحلی چارچوبهای معماری سازمانی به استخراج ویژگیهای کیفی
معماری سازمانی پرداخته و این ویژگیها را در ارتباط با محصوالت و فرآیندهای معماری سازمانی تعریف نموده و
سپس از این ویژگیهای کیفی برای مقایسه چارچوبهای معماری سازمانی بهره برده است .ازآنجا که این نگرش خارج
از بحث این پژوهش است از ذکر ج ئیات بیشتر صر نظر میکنی .

 -۴-۲ارزیابی و تحلیل معماری سازمانی
پیادهسازی معماری سازمانی بسیار پیچیده و زمانبر بوده و با ریسک باالیی روبرو است .از این رو استفاده از روشهای
تحلی و ارزیابی در مراح مختلف طراحی و اجرای معماری سازمانی ضروری است .معماری سازمانی میتواند در
فازهای مختلف و از دیدهای گوناگون مورد ارزیابی و تحلی قرار گیرد .تحلی بهمنظور شناخت بهتر و کمک به اتخاذ
تصمیمات و ارزیابی با هد اعتبارسنجی و اطمینان از تناسب و کارکرد مورد انتظار سازمان از معماری صورت میپذیرند.
بدین شک زمینههای مختلف ارزیابی مرتبط با معماری سازمانی عبارتاند از:


ارزیابی آمادگی سازمان در پذیرش تغییرات حاص از معماری



ارزیابی گروه مشاور و مجری معماری سازمانی



ارزیابی می ان بلوغ سازمان در اجرای فرآیند معماری سازمانی



ارزیابی معماری سازمانی و محصوالت آن (ارزیابی مدلها و یا محصوالت معماری پیش از پیادهسازی معماری)



ارزیابی اجرای طرح انتقال معماری سازمانی (در حین پیادهسازی معماری)



ارزیابی نتایج حاص از معماری سازمانی (پس از پیادهسازی معماری)

به طور کلی میتوان ارزیابی معماری سازمانی را در دو بخش تقسی بندی نمود .بخشی از روشهای ارزیابی بر
مدیریت معماری سازمانی و فرآیندهای آن متمرک هستند .برخی دیگر از روشها به ارزیابی محصوالت معماری سازمانی
میپردازند.

۲۳

ازآنجا که در این پژوهش روشهای تحلی معماری سازمانی به عنوان روشهای ارزیابی نی در نظر گرفته شدهاند
الزم است این دو مفهوم را به صورت دقیقتر شرح دهی  .همچنین الزم است ارزیابی ۱و ارزشیابی ۲که اغلب معادل و
ه معنی فرض میشوند به صورت دقیقتر مورد بررسی قرار گرفته تا حوزه موردنظر این پژوهش روشنتر گردد.
تحلی به معنای بررسی دقیق یک موجودیت پیچیده برای درک طبیعت و تعیین ویژگیهای آن است[ . ]۲۹از
سوی دیگر کلمه ارزیابی به معنی انجام قضاوت و بررسی می ان تأثیر و اثربخشی است [ . ]۳0اگرچه تفاوت اساسی
میان این دو مفهوم وجود دارد اما این دو مفهوم دارای همپوشانی بوده و برخی روشها ه برای هد تحلی و ه
برای هد ارزیابی قاب استفاده هستند .به خصوص در حوزه معماری سیست ها میتوان مواردی از روشهای تحلی و
ارزیابی را یافت که با هر دو هد قاب استفاده هستند .به عنوان مثال در حوزه معماری نرماف ار ،روش تحلی مصالحه
معماری ۳ه به عنوان روش تحلی و ه روش ارزیابی مورد استفاده قرار میگیرد .از یک سو این روش امکان شناخت
بهتر مفاهی معماری را فراه میسازد و از سوی دیگر به عنوان یک روش ارزیابی به کار رفته و نقاط قوت و ضعف
معماری را به نمایش میگذارد.
در حوزه معماری سازمانی این نگرش به روشهای تحلی و ارزیابی پررنگتر است .تقریبا تمامی روشهای تحلی
معماری سازمانی برای انجام ارزیابی نی مورد استفاده قرار میگیرند .هرچند ممکن است گامها و هد اجرای روش در
عم تفاوتهایی داشته باشد .معماری سازمانی به دلی وسعت مفاهی دربردارنده بسیار پیچیده بوده و هر تالشی برای
ارزیابی آن نیازمند روشهایی برای تحلی و تج یه است .از سوی دیگر هر روش تحلی معماری سازمانی میتواند با
هد ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد .به عنوان مثال روشهای کمی تحلی معماری سازمانی برای خصیصه کیفی
کارایی ،امنیت و یا در دسترس بودن در صورتی که به عنوان یک اب ار تحلی به کار گرفته شوند میتوانند با تحلی
معماری به نتایجی در ارتباط با یک ویژگی کیفی دست یابند که شناخت بهتری برای تحلیلگر فراه میسازد و می
تواند پشتیبان تصمی گیریهای سازمانی بوده و یا در انتخاب سناریوی مناسب برای وضعیت مطلوب مورد استفاده قرار
گیرند .از طرفی از این روشها میتوان برای ارزیابی معماری سازمانی جهت یافتن مشکالت مطرح در معماری پیش از
پیادهسازی طرح گذار نی استفاده کرد .به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که به دلی پیچیدگی باالی معماری سازمانی
1
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و وسعت آن هر روش ارزیابی به شکلی وارد حوزه تحلی نی میشود .بنابراین هر روش تحلی برای ارزیابی و هر روش
ارزیابی برای تحلی معماری سازمانی قاب استفاده است.
در حوزه معماری سازمانی تعریف مشخ
یک تعریف مشخ

و معینی از تحلی معماری سازمانی ارائه نشده است .بهرغ عدم وجود

از معماری سازمانی ،این حوزه بسیار مورد توجه بوده است .رضوی [ ]۱0با اشاره به عدم وجود یک

تعریف مشترک برای تحلی معماری سازمانی ،این مفهوم را به صورت زیر تعریف میکند:
"تحلی و استنتاج جامعی که بر روی خروجیهای معماری سازمانی انجام میشود و به تصمی گیریهای سازمان
کمک کند ،تحلی معماری سازمانی نامیده میشود".
بر اساس این تعریف و بسیاری از مناب دیگر [ ]۳۱ ,۱۴ ,۱۳ ,۵یکی از اصلیترین کاربردهای تحلی معماری
سازمانی در پشتیبانی تصمی گیری مدیران سازمان است .از سوی دیگر روشهای تحلی میتوانند در فاز طراحی
معماری وض مطلوب برای معماران سازمان در انتخاب سناریو مناسب راهگشا باشند .در بسیاری از مناب به جنبه
ارزیابی روشهای تحلی اشاره شده است [.]۳۳ ,۳۲ ,7
با این وجود این نکته قاب توجه است اگرچه روشهای تحلی و ارزیابی در حوزه معماری سازمانی در اص مشابه
بوده و قاب استفاده با هر دو هد ارزیابی و تحلی هستند اما دو مفهوم ارزیابی و تحلی متفاوت بوده و با اهدا
متفاوتی اجرا میشوند .در این پژوهش روشهای تحلی و ارزیابی معماری سازمانی به صورت مشترک در نظر گرفته
شدهاند.
مسأله مه دیگر ارتباط دو مفهوم ارزیابی و ارزشیابی است .مفهوم ارزیابی و ارزشیابی اگرچه اغلب معادل فرض
میشوند اما دارای تفاوتهای مهمی هستند .به خصوص در این پژوهش ما این دو مفهوم را متفاوت از یکدیگر دیده و
مبنای مباحث مطرح در فصول بعدی تعریف دقیقی است که در این بخش از ارزیابی ارائه میکنی  .همچنین ارتباط
میان ارزیابی و تحلی که پیشتر مطرح گردید بر اساس تعریف دقیقی است که از این مفهوم به صورت قراردادی
میپذیری  .استفاده از کلمه قراردادی به این دلی است که این دو مفهوم از نگاه عمومی معادل هستند اما در حوزههای
مختلف عل  ،برداشتهای متفاوتی از این دو مفهوم صورت پذیرفته است .در حوزه آموزش این دو مفهوم دارای تفاوت
اصلی هستند که ما نی بر همین تعریف تکیه داری .

۲۵

بر اساس [ ]۳۴در ارزیابی ما به دنبال عیبیابی و رف نواق
ارزشیابی به دنبال انجام قضاوت بوده و به چرایی نواق

هستی و به دنبال انجام یک قضاوت نیستی  .اما در

نمیپردازی  .درواق در ارزیابی دیدی از سیست در وضعیت

فعلی با هد بهبود وضعیت به دست میآوری اما در ارزشیابی به صورت تجوی ی مجموعهای از اهدا را مورد بررسی
قرار میدهی که آیا به آنها دستیافتهای و یا خیر .در این پژوهش تمرک ما بر ارزیابی معماری سازمانی بوده و به
دنبال قضاوت در ارتباط با آن نیستی و این ارزیابی با هد بهبود صورت میپذیرد .همچنین ارتباط میان روش تحلی
و ارزیابی با این نگرش بیشتر قاب درک است در صورتی که ارتباط روش تحلی با روش ارزیابی ضعیفتر است.
به طور کلی میتوان در مراح مختلف معماری سازمانی به دنبال ارزیابی بود تا بهترین نتایج را به دست آورد.
روشهای ارزیابی معماری سازمانی را به میتوان به پنج دسته قب از طراحی معماری ،در هنگام معماری ،پیش از طرح
گذار ،هنگام اجرای طرح گذار و پس از اجرای طرح گذار تقسی بندی کرد .همچنین [ ]۱۶بر اساس نگرش روشهای
تحلی معماری سازمانی آنها را به دو دسته عملکردی و کمی تقسی بندی میکند .روشهای کمی معماری سازمانی
در ارتباط با سؤاالتی مانند چقدر و چه زمانی پاسخگو هستند .به عنوان مثال چه مقدار ه ینه در بر دارد؟ چه مقدار
سری است؟ و سؤاالت مشابه که اغلب در ارتباط با خصیصههای کیفی هستند.
روشهای عملکردی به نحو و معنا میپردازند .این روشها برای تحلی و ارزیابی تغییرات در معماری مانند حذ
یک مؤلفه از مدل و اعتبار سنجی صحت مدلها مورد استفاده قرار میگیرند .همچنین روشهای تحلی و ارزیابی را بر
اساس نحوه اجرا میتوان به دو دسته روشهای شبیهسازی و روشهای تحلیلی تقسی بندی نمود .در روشهای
شبیهسازی به اجرای مدلها پرداخته میشود .در این روشها از اب ارهایی برای بصری سازی اطالعات استفاده میشود
و معمار میتواند از طریق پویانمایی به بررسی و تحلی سیست بپردازد .در روشهای تحلیلی همانطور که از نام آن
مشخ

است کمتر بر خودکار سازی تحلی ها تکیه داری و از روشهای تحلی بهره میبری  .هر کدام از روشهای

کمی و عملکردی را میتوان به صورت شبیهسازی یا تحلی تقسی بندی نمود.
شک  ۴-۲فرایند معماری سازمانی مبتنی بر متدولوژی توسعه معماری ۱را نمایش میدهد .در هر فاز از این فرآیند
میتوان به ارزیابیهای مختلفی پرداخت که در شک نمایش داده شده است.

)Architecture Develoment Method (ADM

1

۲۶

شک  -۴-۲ارزیابی معماری سازمانی در فازهای مختلف

روش دیگر ارزیابی معماری سازمانی به صورت کیفی استفاده از مدلهای بلوغ است .در بخش بعدی به صورت مفص به تشریح
مدلهای بلوغ و کاربرد آنها در معماری سازمانی میپردازی .

 -۵-۲بلوغ معماری سازمانی
بلوغ را میتوان وضعیت کام  ،بینق

و یا آماده بودن تعریف کرد .از این رو بلوغ پیشرفت تکاملی در یک توانایی خاص

یا دستیابی به یک هد از وضعیت اولیه تا وضعیت مدنظر یا وضعیت معمول پایانی است[ .]۳۵تاریخچه مدلهای
بلوغ به اوای دهه  70باز میگردد .بر خال باور رایج ،اولین کاربرد مدل بلوغ سطحبندی شده در حوزه فناوری اطالعات
بهوسیله مدل بلوغ قابلیت ۱نبوده است ،بلکه اولین کاربرد این مدلها به ارائه مدل سطوح رشد برای سازمانهای فناوری
اطالعات در سال  ۱۹7۳توسط ریچارد نوالن [ ]۳۶بازمیگردد.

)Capability Maturity Model (CMM
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مدل بلوغ قابلیت در اص به عنوان اب اری برای ارزیابی هدفمند توانایی فرآیندی پیمانکاران دولتی برای توسعه
نرماف ار شک گرفت CMM .بر اساس چارچوب بلوغ فرآیند که اولین بار در سال  ۱۹8۹در کتاب "مدیریت فرآیند
نرماف ار" توسط واتس هامفری [ ]۳7منتشر شد ،توسعه یافت .این چارچوب بعدا در سال  ۱۹۹۳به صورت یک گ ارش
و در سال  ۱۹۹۵به صورت یک کتاب منتشر شد .اثرات مثبت مدل  CMMبرای بسیاری از سازمانها ثابت شده است
اما استفاده از این مدل در توسعه نرماف ار با مشکالتی همراه است .استفاده از چندین مدل در سراسر سازمان که
یکپارچه نیستند میتواند ه ینه آموزش ،ارزیابی و فعالیتهای بهبود را اف ایش دهد .پروژه مدل بلوغ قابلیت یکپارچه
( )CMMI۱برای ح این مشک شک گرفت .مدلهای بلوغ را میتوان به دو دسته تقسی نمود[.]۳8
 -۱مدلهای سطحبندی شده :تعدادی سطوح بلوغ تعریف میشوند که در هر سطح تعدادی ناحیه تمرک خاص
تعریف شده است .برای دستیابی به یک سطح بلوغ باید نواحی تمرک آن سطح به شک رضایت بخشی پیادهسازی
شوند.
 -۲مدلهای پیوسته :مانند مدلهای سطحبندی شده دارای سطوح بلوغ و نواحی تمرک است با این تفاوت که
نواحی تمرک ج و ویژگیهای سطوح نیستند و هر ناحیه دارای سطوح بلوغ مخت

به خود است.

مدلهای بلوغ م ایای زیر را برای سازمان فراه میسازند[:]۳۹
•

تشریح روشهایی که هر سازمان برای بهبود فرآیندها باید به کار گیرد.

•

معیارهایی برای اندازهگیری دورهای بهبود

•

ارائه یک چارچوب ثابت شده برای مدیریت تالشهای الزم برای بهبود

•

سازماندهی روشها در سطوح بلوغ ،هر سطح توانایی باالتر در مدیریت و کنترل محیط توسعه را تعیین

میکند.
برای این منظور در حوزههای مختلف مانند مهندسی نرماف ار ،مدیریت پروژه ،تعام پذیری ،توسعه محصول و ...
مدلهای بسیاری ارائه شدهاند [ .]۴۱ ,۴0این مدلها سازمانها را در دستیابی به فرآیندهای بهینهتر در حوزه موردنظر
یاری میدهند .این بهبود به صورت مستمر امکان کارایی مؤثرتر را برای سازمان فراه میسازد.

Capability Maturity Model Integration
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در ادبیات مدلهای بلوغ اغلب بر روی یکی از سه جنبه زیر تمرک شده است:
 .1بلوغ فرآیندی که به عنوان مثال میتواند می ان دستیابی یک فرآیند به یکی از سطوح تعریف شده،
مدیریت شده ،اندازهگیری شده ،کنترل شده و بهینه شده باشد .در این حالت هر فرآیند به صورت صریح
بر اساس دستیابی به یک سری اهدا از پیش تعریف شده و یا اجرای یک مجموعه بهروش در یکی از
سطوح قرار میگیرد (مانند[.)]۴۲ ,۴۱
 .2بلوغ شی یا محصول که در این حالت می ان دستیابی یکشی خاص مانند یک محصول نرماف اری به سطح
تعریف شدهای از پیشرفت مورد ارزیابی قرار میگیرد مانند []43

 .۳قابلیت افراد که به دنبال توسعه توانایی نیروی کار برای خلق دانش و بهبود مهارتها است ،به عنوان مثال
[]۴۴

شک  -۵-۲جنبههای بهبود مدل بلوغ ][۳۵
شک  ۵-۲جنبههای مختلف قاب بهبود در مدلهای بلوغ را نمایش میدهد .نقطه  ۱نشان دهنده وضعیتی ایدهآل
است که تمامی جنبهها توسعه یافتهاند مانند زمانی که به کارمندان روش جم آوری اطالعات مشتری با استفاد از یک
روش و اب ار مناسب آموزش داده شود ،در نقطه شماره  ۲تنها فرآیند و شیء ارتقا داشتهاند مانند زمانی که از یک
سیست ارتباط با مشتریان به جای ثبت دستی اطالعات مشتریان استفاده شود و نقطه  ۳شرایطی را نشان میدهد که

۲۹

ارتقا فقط در یک جنبه فرآیندی بوده است مانند استفاده از یک دفترچه یادداشت استاندارد برای ثبت اطالعات مشتری
در مح مشتری.
از آنجا که معماری سازمانی از هر سه حوزه افراد ،فناوری و فرآیند تأثیر میپذیرد یکی از مه ترین روشهای ارزیابی
معماری سازمانی استفاده از مدلهای بلوغ است .مدلهای بلوغ در حوزه معماری سازمانی نی تا حدود زیادی از مدل
 CMMIتأثیر یافتهاند .این مدلها عموما بر اساس پنج سطح مشابه مدل  CMMIتعریف شده و تالش میکنند از طریق
بهروشهای معماری سازمانی به تعریف بلوغ آن اقدام نمایند .این مدلها معماری وضعیت موجود سازمان را مشخ
نموده و اب اری برای بهبود و تکام آن ارائه میکنند .سازمانهایی که معماری سازمانی را در وظایف خود انطباق
میدهند نیازمند روشی برای اندازهگیری پیشرفت خود هستند که مدل بلوغ برای این امر آنها را یاری میکند .این
مدلها اب ار ارزیابی بلوغ برای تخصی

سطوح مختلف از دستیابی به موفقیت در سه حوزه فرآوردهها ،فرآیندها و

مشخصات را فراه میسازد .این سطوح مشخ

میکنند یک موجودیت در وضعیت فعلی چه می ان پیشرفت داشته

است .در پایان ،بلوغ باالتر بهمنظور اف ایش ارزش حاصله از داراییهای فناوری اطالعات حاص میگردد[.]۳۹
از دو دیدگاه میتوان بلوغ معماری سازمانی را در نظر گرفت .اولین دیدگاه بلوغ معماری سازمانی به عنوان یک
فرآیند و یا محصوالت و افراد درگیر در این فرآیند است .از آنجا که معماری یک فرآیند پایانناپذیر است ،سازمانها
بهمرور زمان به سطح بهینه اجرای یک فرآیند دست مییابند و وجود یک فرایند به معنی بهینگی و ایجاد خروجیهای
مورد انتظار نیست .چارچوبهای معماری سازمانی دارای پیچیدگی بسیاری هستند .این پیچیدگی موجب ریسک باالتر
و مستعد شکست بودن پروژههای معماری سازمانی میگردد .از این رو ارزیابی مداوم فرآیندهای چارچوبهای معماری
سازمانی و نحوه اجرای آنها یک ضرورت برای کاهش این ریسک است .سازمانها نیازمند روشهایی برای بهبود
فرآیندهای معماری سازمانی و انطباق خود با چارچوبهای آن هستند .از این رو مدلهای بلوغ مورد توجه هستند.
هد مدل بلوغ در معماری سازمانی مشابه سایر مدلهای بلوغ توسعه یافته در حوزههای دیگر است .هد این
مدلها ،اف ایش کارایی و اثرگذاری از طریق دستیابی به بلوغ باالتر است .اهدا استفاده از مدل بلوغ در یک سازمان
را میتوان به صورت زیر بیان نمود [:]۴
•

اف ایش کارایی ،اثربخشی ،تأثیرگذاری و ایجاد ارزش از طریق برنامهری ی ،توسعه و عملیات مطابق راهبرد

•

کاهش ه ینه زمانی و مالی عملیات و توسعه
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•

دستیابی به درک و دانش بهتر از سازمان و ساختار آن

بالغ سازی معماری سازمانی ،راهنمایی را برای بیان ساده فعالیتهای ضروری برای بهبود معماری سازمانی از
وضعیت کنونی به وضعیت مناسبتر پیشبینی شده را مشخ

میسازد .درواق بلوغ معماری سازمانی ،دوره حیات

معماری سازمانی را به چند فاز تقسی نموده و برای پیشرفت معماری سازمانی ،از یک فاز به فاز باالتر شرایطی را تعیین
مینماید .چنانچه معماری سازمان موفق به کسب شرایط تعیین شده شود ،به یک فاز باالتر ارتقا داده میشود .پایه
چارچوب بلوغ معماری سازمانی ،از مدلهای بلوغ/توانائی برگرفته شده است .در اینگونه مدلها ،با استفاده از مجموعهای
نواحی عملیاتی ،بلوغ سازمان تحت پنج سطح تقسی بندی میشود هر سطح بیان میدارد که یک سیست بایستی دارای
چه شرایطی باشد ،تا در یک سطح خاص از بلوغ قرار گیرد .به این نحو سیست هایی که مهارت کافی در بهبود فرآیندهای
خود ندارند ،به صورت گامبهگام ،در جهت بهبود فرآیندها و سیست خود هدایت میشوند .ایده اصلی بلوغ معماری
سازمانی آن است که معماری سازمانی را میتوان با اعمال تغییراتی ج ئی از وضعیت فعلی ،به وضعیتی بهتر ارتقا داد.
سازمانها و چارچوبهای متعددی ،قالبهای مختلفی را برای بلوغ معماری سازمانی فراه کردهاند که البته تاکنون
هیچیک از این چارچوبها به اندازه کافی تکمی نشدهاند و اکثر این چارچوبها ،معماری سازمانی را بر اساس اینکه
در هر سطح از بلوغ بایستی چه صفاتی را دارا باشند بررسی میکنند .از جمله مثالهای بلوغ معماری سازمانی میتوان
پنج سطح  ]۴۵[ ۱NASCIOو بلوغ معماری سازمانی  ]۴۶[ ۲GAOرا نام برد .همچنین برای انطباق با چارچوبها نی
مدل بلوغ ارائه شده است مانند چارچوب ارزیابی معماری سازمانی ( ]۴7[ )EAAFکه می ان بلوغ چارچوب  FEAرا
مشخ

میکند و مدل بلوغ [ ]۱۲که برای بررسی بلوغ چارچوب توگف ارائه شده است.

دیدگاه دوم در بلوغ معماری سازمانی توجه به ویژگیهای کیفی سازمان است .از آنجا که ویژگیهای کیفی در
معماری سازمانی را در چهار الیه حرفه ،کاربرد ،داده و زیرساخت تعریف کردی که در هر الیه با فرآیندها ،افراد و
فناوری روبرو هستی  ،مدلهای بلوغ میتوانند می ان بلوغ در این فرآیندها ،قابلیت افراد و پیشرفت فناوری را در
دستیابی به ویژگی کیفی مدنظر سازمان تعیین کنند .این کاربرد از مدلهای بلوغ در حوزه معماری سازمانی در
پژوهش حاضر مورد توجه بوده و روش پیشنهادی در تالش برای بهرهگیری از مدلهای بلوغ ویژگیهای کیفی معماری
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سازمانی در یک روش کمی است .همانطور که پیشتر اشاره گردید مدلهای بلوغ به عنوان یک روش ارزیابی کیفی در
نظر گرفته میشوند .در این پژوهش تالش شده با استفاده از این روش کیفی نتایج حاص از روشهای کمی را بهبود
دهی  .بلوغ در برخی ویژگیهای کیفی معماری سازمانی مانند امنیت و تعام پذیری بسیار مورد توجه است .در حوزه
امنیت مدلهایی مانند [ ]۵۱-۴8ارائه شدهاند .در حوزه تعام پذیری میتوان به [ ]۵۳ ,۵۲اشاره کرد .در فص سوم به
مقایسه دقیقتر و تشریح این پرداخته شده است .در زمینه در دسترس بودن نی بلوغ مورد توجه بوده است[ .]۳۳وجود
مدل بلوغ برای ویژگیهای کیفی در حوزههای دیگر نی دارای سابقه است .به عنوان مثال در حوزه معماری نرماف ار در
مقاله [ ]۵۴برای بلوغ قابلیت نگهداری مدل بلوغ ارائه شده است .همچنین مدل بلوغ اطمینان نرماف ار نی در ادبیات
حوزه نرماف ار مورد توجه بوده است[.]۵۵
در صورت عدم وجود مدل بلوغ برای یک ویژگی خاص میتوان برای توسعه یک مدل جدید اقدام کرد .برای این منظور در[]۵۶
تحقیقاتی انجام شده است .در این پژوهش برای توسعه یک مدل بلوغ جدید روشی گامبهگام ارائه گردیده است .گامهای ایجاد
یک مدل بلوغ جدید در شک  ۶-۲نمایش داده شده است .از آنجا که توسعه یک مدل جدید در حوزه پژوهش حال حاضر نیست
و در این پژوهش از مدلهای موجود استفاده شده است از تشریح ج ئیات صر نظر میکنی  .در صورت نیاز به [ ]۵۶و []۳۵
مراجعه کنید.

شک  -۶-۲فرآیند توسعه مدل بلوغ []۵۶

 -۶-۲مقدمهای بر ویژگی کیفی تعاملپذیری
از آنجا که در این پژوهش دو مطالعه موردی در ارتباط با ویژگیهای کیفی تعام پذیری و امنیت صورت پذیرفته
است ،در این بخش و بخش بعدی مفاهی پایهای این دو حوزه تشریح شده است.
تعام پذیری از ضروریات هر سیستمی در دنیای امروز برای موفقیت است .تعداد زیادی مدل ،روش ،اب ار و متدولوژی
برای دستیابی به تعام پذیری وجود دارند .اما آنچه الزم است اشاره شود این است که تعام پذیری یک ویژگی کیفی
دودویی که مقدار صفر یا یک داشته باشد نیست بلکه میتوان به درجات متفاوتی از این ویژگی کیفی دست یافت .در
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این بخش عالوه بر مرور مفاهی تعام پذیری به بلوغ تعام پذیری نی میپردازی تا با ایجاد یک زیربنای علمی درک
مباحث مطرح شده در فصول بعدی سادهتر گردد.
تعاریف متعددی برای تعام پذیری وجود دارد ]۵7[ .اشاره میکند که  ۳۴تعریف متفاوت تعام پذیری از سال
 ۱۹77ارائه شدهاند .یک تعریف شاخ

توسط  ،IEEEتعام پذیری را توانایی یک یا چند سیست در تبادل اطالعات

و استفاده از اطالعات تبادل شده میداند[ .]۵8وزارت دفاع ایاالت متحده که با تعام پذیری در حوزه دفاعی سروکار
دارد ،تعام پذیری را توانایی سیست ها ،واحدها و نیروها برای فراه سازی و یا پذیرش خدمات از سیست ها ،واحدها و
نیروهای دیگر و استفاده از خدمات مبادله شده برای توانمندسازی آنها جهت عملکرد مؤثرتر در کنار یکدیگر تعریف
میکند.]۵۹[.
برای درک بهتر تعام پذیری الزم است ابتدا چند مفهوم مرتبط را بررسی و درک نمایی  .از جمله این مفاهی
یکپارچهسازی ،۱همکاری ،۲سازگاری ۳و مشارکت ۴است.
دو مفهوم تعام پذیری و یکپارچهسازی اغلب معادل هستند اما میتوان تفاوت این دو مفهوم را در درجه اتصال
بین موجودیتها در نظر گرفت .درواق یک سیست یکپارچه دارای سطح باالتری از اتصال نسبت به یک سیست
تعام پذیر است[ ]۶۱[ .]۶0یکپارچهسازی سازمانی را فرآیند اطمینان از تعام های ضروری میان موجودیتهای
سازمانی برای دستیابی به اهدا حوزه تعریف میکند .همچنین تعام پذیری را توانایی سیست ها برای درک و استفاده
از قابلیتهای سیست دیگر تعریف میکند .در این تعاریف مشخ

است که می ان پیوستگی و اتصال تفاوت اصلی دو

مفهوم مورد بحث است.
مفهوم همکاری و مشارکت و ارتباط آن با تعام پذیری نی به درک بهتر ما از تعام پذیری کمک میکند .آنچه
مسل است اینکه توانایی سازمان در همکاری و مشارکت با می ان تعام پذیری آن رابطه مستقی دارد .در ادبیات
موضوع ،مفهوم همکاری به شیوههای متفاوتی تشریح شده است ]۶۲[ .مفهوم همکاری و مشارکت را متمای میداند.
آنها مشارکت را کاری که توسط مجموعهای از کارگران انجام میگردد و هر شخ

مسئول بخشی از کار است تعریف
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میکنند در حالی که همکاری به عنوان تعام متقاب مجموعهای از مشارکتکنندگان در یک تالش هماهنگ برای
ح یک مشک تعریف میگردد .ه برای همکاری و ه برای مشارکت نیاز به یک تعهد برای کار با یکدیگر جهت
دستیابی به یک هد مشترک ضروری است .تعام پذیری پیشنیاز هر نوع از همکاری یا مشارکت است اما قاب ذکر
است که تعام پذیری میتواند ه به روشهای مشارکتی و غیر مشارکتی به عنوان مثال در زمینههای نظامی صورت
پذیرد.
مفهوم مه دیگر ارتباط تعام پذیری و سازگاری است .یک مسأله تعام پذیری زمانی ایجاد میشود که دو یا چند
سیست ناسازگار در ارتباط با یکدیگر قرار میگیرند[ .]۶۳از این رو برای تعام پذیری الزم است سیست ها سازگار
باشند .قابلیت سازگاری مفهومی ابتداییتر از تعام پذیری است .درواق ممکن است یک سیست سازگار باشد اما
تعام پذیر نباشد .درواق تعام پذیری الزمه سازگاری نیست .اما سازگاری الزمه تعام پذیری است .بر اساس مباحث
ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که تعام پذیری بر دو مفهوم سازگاری و یکپارچهسازی استوار است .واضح است که
سازگاری حداق نیازمندی برای ایجاد تعام پذیری است.
در دستیابی به تعام پذیری ]۶۴[ ،سه مان اصلی را مطرح نموده است .اولین مان مشکالت مفهومی است .این
مشکالت از ناسازگاری نحوی و معنایی در اطالعات تبادل شده ناشی میشوند .دومین مان مشکالت فنی است .از
آنجایی که امروزه بخش مهمی از تبادالت اطالعات به وسیله کامپیوترها صورت میپذیرد ،مشکالتی از قبی عدم
سازگاری استانداردهای ذخیرهسازی ،تبادل و پردازش اطالعات همواره مان مهمی به شمار میآیند .سومین مان
مشکالت سازمانی است .این مشکالت شام تعریف مسئولیتها و اختیارات در سازمان برای شک گیری یک تعام
مؤثر است .مسئولیتها برای محول کردن وظایفی مانند پردازش ،داده ،نرماف ار و  ...الزم است ،تعریف شوند .اختیارات
تعیین میکنند چه کسی مجاز به انجام چه کاری است .به عنوان مثال الزم است مشخ

شود چه کسی مجاز به

ایجاد ،نگهداری و تغییر اقالم اطالعاتی ،سرویسها و فرایندها است.
از سوی دیگر محتوای تعام پذیری و سطح آن نی دارای اهمیت است .بر اساس [ ]۶۵تعام پذیری در چهار سطح
فنی ،نحوی ،معنایی و سازمانی میتواند صورت پذیرد .سطوح باالتر شام سطوح قبلی هستند ،درواق باالترین سطح
تعام پذیری که سطح سازمانی است در صورتی قاب دستیابی است که به سطوح قبلی تعام پذیری (داده ،نحو و
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معنا) دست یافته باش  .همچنین بر اساس [ ]۶۶ ,۶۴محتوای تعام پذیری میتواند در چهار بخش دستهبندی شود.
محتوا عبارت است ازآنچه دغدغه تبادلش را داری  .چهار دسته محتوای تعام پذیری عبارتاند از:
 .1داده :در این سطح از تعام پذیری به دنبال سازگاری مدلهای دادهای مختلف و زبانهای پرسوجو مربوط
به آنها هستی  .به عنوان مثال تبادل اطالعات بین ماشینهای مختلف با سیست های عام متفاوت در
این سطح از تعام پذیری مدنظر است.
 .2سرویس :در این سطح از تعام پذیری به دنبال شناسایی ،ترکیب و ایجاد عملکردهای مبتنی بر کاربردها
هستی  .منظور از سرویس تنها در سطح برنامههای کاربردی نیست و میتواند در سطح حرفه و خدمات
الیه حرفه نی در نظر گرفته شود.
 .3فرآیند :در این سطح به ترکیب فرآیندها و ایجاد یک فرایند واحد از آنها هستی  .فرآیندها مجموعهای
از سرویسها را در بر میگیرند .به عنوان مثال میتوانی به ترکیب فرآیندهای مختلف دو سازمان و ایجاد
یک فرآیند مشترک توجه کنی .
 .4حرفه :شیوهای از هماهنگی در سطح سازمان که اجازه میدهد با سازمانهای دیگر که شیوه تصمی گیری،
روش کار ،قانونگذاری و فرهنگ متفاوت دارند ،کسبوکار مشترک توسعه داده شده و بهپیش رود .این
سطح باالترین سطح تعام پذیری است و به صورت طبیعی سطوح قبلی را شام میشود.
با توجه به سه مان مطرح شده و چهار نوع محتوای تعام پذیری میتوان بر اساس [ ]۶۴حوزه مفهومی تعام پذیری
را به  ۱۲قسمت تقسی بندی نمود .این تقسی بندی در شک  7-۲نمایش داده شده است .این تقسی بندی در
چارچوبها و مدلهای ارزیابی مورد توجه بوده است[ .]۶7در پژوهش حاضر نی نگاه ما به تعام پذیری بر اساس این
تقسی بندی است.

۳۵

شک  -7-۲حوزههای تعام پذیری []۶۴
مدلها و چارچوبهای بسیاری برای تعام پذیری ارائه شدهاند .هد اصلی این چارچوبها فراه سازی روشی برای
سازماندهی و ساختاردهی به مفاهی  ،مشکالت و دانش حوزه تعام پذیری است[ .]۶۱از جمله این چارچوبها میتوان
به چارچوب  ،۱IDEASچارچوب  ،۲ATHENAچارچوب  ۳EIFو هستان شناسی تعام پذیری ۴اشاره نمود.
در کنار این چارچوبها الزم است سازمانها همواره به ارزیابی وضعیت فعلی تعام پذیری اقدام نموده و فعالیتهایی
برای بهبود آن صورت دهند .ارزیابی تعام پذیری به سازمانها اجازه میدهد نقاط قوت و ضعف خود را یافته و برای
تقویت یا اصالح آنها گام بردارند .مدلها و روشهای بسیاری برای ارزیابی و تحلی تعام پذیری ارائه شدهاند]۶۵[ .
نگاهی به روشهای ارائه شده داشته و آنها را با یکدیگر مقایسه نموده است .بر اساس [ ]۶7میتوان روشهای ارزیابی
را به صورت زیر تقسی بندی نمود:
 .1روشهای سطحبندی شده و سطحبندی نشده (نوع روش)
 .2روشهای کمی و کیفی (شیوه اندازهگیری)
 .3روشهای جعبه سفید و روشهای جعبه سیاه (رویکرد)
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