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Abstract: 

Organizational architecture is an explicit description of existing documents, favorable 

relationships between business, processes and information technology and provides an 

outline for the creation of extensive information systems at the organization level. In fact, 

organizational architecture helps to implement an organization's strategy in a coordinated 

manner by aligning business processes with data and technology. This study examines and 

compares previous literature and academic articles on the benefits of adopting and applying 

organizational architecture, its indicators and modeling frameworks, as well as the factors 

affecting the implementation of organizational architecture. The results of this article 

indicate that factors such as clear understanding of the organization's business, increasing 

responsiveness to change and its management, information systems integration, 

information technology investments and acquisition strategies, development and 

maintenance of organizational architecture standards, business alignment With information 

technology, business process improvement, organizational agility, risk management and 

organizational governance have been considered from different perspectives in 

organizational architecture. The results of this article help to create a better understanding 

of organizational architecture and thus its successful implementation and execution. 
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  چکیده

ها و فرآیندوکار، شرح صریحی از اسناد و مدارك موجود، روابط مطلوب بین کسبمعماري سازمانی 
- میسازمان فراهم در سطح گستره  یهاي اطالعاتیک طرح کلی براي ایجاد سیستم و باشداطالعات میفناوري

به اجراي ، و فناوري هاوکار با دادههاي کسبفرآیندهمسوسازي نماید. در واقع معماري سازمانی از طریق 
این پژوهش به بررسی و مقایسه ادبیات پیشین و  کند.میهماهنگ،کمک اي به شیوه استراتژي یک سازمان

هاي ها و چهارچوباتخاذ و کاربرد معماري سازمانی، شاخص مقاالت آکادمیک در زمینه مزایاي حاصل از
پردازد. نتایج این مقاله، حاکی از سازي معماري سازمانی میمدلسازي آن و همچنین عوامل تأثیرگذار بر پیاده

وکار سازمان، افزایش پاسخگویی به تغییر و آن است که عواملی از جمله، درك روشن و شفاف از کسب
هاي هاي فناوري اطالعات و استراتژيگذاريسرمایههاي اطالعاتی، سیستم یکپارچگیمدیریت آن، 

کار با فناوري اطالعات، بهبود وتوسعه و نگهداري استانداردهاي معماري سازمانی، همسوسازي کسبکسب،
 درمختلف از نقطه نظرهاي  حاکمیت سازمانی، مدیریت ریسک و وکار، چابکی سازمانیهاي کسبفرآیند

اند. نتایج این مقاله به ایجاد شناخت بهتر از معماري سازمانی و در نتیجه معماري سازمانی مورد توجه قرار گرفته
  کند.سازي و اجراي موفق آن کمک میپیاده

هاي هاي معماري سازمانی، مزایاي معماري سازمانی، شاخصمعماري سازمانی، چهارچوب کلیدي: واژگان
  معماري سازمانی موفقیتفاکتورهاي کلیدي  سنجش معماري سازمانی،

  

  



 

  مقدمه -1

به تغییرات مداوم در کسب و کار براي باقی ماندن در عرصه رقابت،  ي امروزيهاسازمان
تکنولوژي  و کاروهاي کسبفرآیندبراي همسوساختن هاي بسیاري سازماننیاز دارند. در این بین 

 تدریجی وتکامل محیطی مانندتغییرات عواملیکنند. دست و پنجه نرم می ،تغییراتاین خود با 

عنوان یک ابزار معماري سازمانی ب .است شده اطالعاتیهاي سیستم یکپارچگی عدم وکارباعثکسب
با و است  هارویکردهاي متفاوت، یک اصل شناخته شده براي مدیریت تغییر سازمانمفهومی به همراه 

به کنترل تغییر ،تمرکز قوي بر احتیاجات کسب وکار سازمانساختاریافته و با ، مسیري کنترل شده
بعنوان یک کامال با وجود اینکه معماري سازمانی یک رویکرد نوظهور است، اما  کند.کمک می

  .(Dijk & et al, 2013)شاخه تکامل یافته، پذیرفته شده است و اهمیت آن رو به رشد است

ابعادهاي مختلف به بررسی معماري سازمانی ها و تاکنون، محققان زیادي از دیدگاه
-تاکنون پژوهشها متفاوت بوده است.پرداخته اند. حوزه مطالعه و رویکردهاي بررسی بسیاري از آن

هاي معماري سازمانی متمرکز بوده اند، انجام گرفته ها و مدل چهارچوبهاي زیادي که برروي 
اند، حل برگزیدهماري سازمانی را بعنوان راههایی که معاست. محققان دیگري با مطالعه سازمان

اند. در این بین پژوهش هاي معماري سازمانی را شناسایی کرده موفقیتفاکتورهاي تأثیرگذار بر 
ها و تعاریف بندياند و هریک دسته زیادي به بررسی مزایاي حاصل از معماري سازمانی پرداخته

هاي کمی و کیفی کنند. عالوه براین، شناخت ویژگیمی گوناگونی از مزایا معماري سازمانی ارائه
عماري سازمانی بعنوان یکی از اجراي مبا این حال معماري سازمانی در ادبیات گذشته مطرح است.  

 ها، با تهدید و شکست مواجه می شود، به همین منظور هدف ازهاي فناوري اطالعات سازمانطرح

مند بر انجام مطالعات نظام ، از طریقهاي متفاوتمانی از زاویهبررسی معماري سازارائه این تحقیق، 
گاهی جامع نسبت به معماري است تا دید بندي و جمع بندي آن هاهاي گذشته، طبقهروي پژوهش

در  با معماري سازمانی،که مهمی عوامل  بنديو الویت . این پژوهش به شناساییسازمانی به عمل آید
اجراي معماري سازمانی موفقیتکنترل و مدیریت سازمان بر این عوامل، بستر  .پردازدتعامل هستند، می

  سازد.را فراهم می

 یشینه نظري و تجربیپ -2

 

  معماري سازمانی - 2-1



 

معماري به طور کلی به معناي دایر کردن یک اساس ساختاري، ویژگی هاي رفتاري و اصولی راهنما 
در درازمدت است. تعاریف زیادي براي معماري سیستم ي ایجاد، تکامل و بهره برداري یک برا

- سازمانی بیان شده است، مؤسسه ي بین المللی معماري سازمانی، معماري را به این صورت شرح می

سازي سازمان در وضعیت جاري و مطلوب از ابعاد دهد: معماري سازمانی، شامل تحلیل و مستند
تعریفی  MITهاي اطالعاتی دانشگاه سیستم راهبردي، کسب و کار و فناوري است. مرکز تحقیقاتی

رسمی از معماري یک سازمان به صورت زیر ارائه کرده است: معماري سازمانی شامل منطق 
هاي یکپارچه سازماندهی فرآیندهاي کسب وکار و زیرساخت فناوري اطالعات است که نیازمندي

  .(Meilich, 2006)کندکاري سازمان را منعکس می سازي و استانداردسازي مدل

ها با تواند به عنوان توصیفی از مؤلفه هاي سازمانی و ارتباط آنمعماري سازمانی می
هاي اطالعاتی داخل سازمان را هاي اصلی سیستمگرفته شود. معماري سازمانی مؤلفهیکدیگر درنظر 

هاي فرآیندهاي متفاوتی است که مؤلفه هایی همانند، کارکنان، سازد و به دنبال روشمیمشخص 
سازد و هدفش سازو مالی و ... را فراهم میاطالعات وکار، تکنولوژي، اطالعات کسب و کار، کسب

باشد. معماري سازمانی اصطالحات الزم را کار میو کار این مؤلفه ها براي رسیدن به اهداف کسب 
هاي اطالعاتی در پذیري سیستمدهد و یک راهنما در مورد ملزومات ، طراحی و مقیاسشرح می

کند. یک پروژه معماري سازمانی باید بر روي اهداف سازمان، ساختار سازمان و می سازمان فراهم
معماري سازمانی ابزاري است که به ).Fernandez, 2010(وکار تمرکز کندها و اطالعات کسبفرآیند
-کار و تکنولوژي نقشه ییرات کسب وکند و براي ایجاد تغها در درك ساختارشان کمک میسازمان

ختلف تعاریف م 1جدول . .(Dijk & et al, 2013)دهداي از سازمان و یک برنامه مسیر را تحویل می
  .دهدمیهاي گذشته بیان شده است را ارائه معماري سازمانی که در پژوهش

  تعاریف معماري سازمانی - 1جدول 

  مراجع  تعریف معماري سازمانی  ردیف

1  

سازمانی سطح باال(متا معماري)، شامل سیستم هاي فناوري اطالعات یک معماري 
ها و ها، توابع، گروهفرآیندها و مرتبط به سازمان(سخت افزار و نرم افزار)، روابط بین آن

افراد است. از دیدگاه عملکردي، معماري سازمانی چگونگی کارکردن عناصر فناوري 
  کند.همراه با گروه ها و افراد را تشریح میاطالعات با یکدیگر به عنوان یک کل جامع 

(Morgan & 
Sage, 2004) 

2  

ها، قوانین و خطوط راهنمایی هستندکه اصول وحدت بخش و مجموعه اي از سیاست
  راهکارهایی را در سراسر پروژه هاي واحدهاي کسب و کار شکل می دهند.

(Fong & 
Yellin, 
2006) 



 

3  

کسب و کار و زیرساختار فناوري اطالعات، منعکس هاي فرآیندیک منطق سازماندهی 
سازي و استانداردسازي مدل عملکرد سازمان است. معماري کننده الزامات یکپارچه

ها و تکنولوژي هاست به هاي شرکت، سیستمفرآیندسازمانی یک دیدگاه بلندمدت از 
 یهاینند توانایینیازهاي فوري، می تواطوري که پروژه هاي منحصر به فرد، عالوه بر تحقق 

  را ایجاب کنند.

(Ross & et 
al, 2006) 

(Fallmyr & 
Bygstand, 

2014) 

4  

 ،یسازمان ساختارو تحقق  یکه در طراح ییهامدل وها،کل منسجم از اصول، روش کی
ي یک سازمان استفاده ها رساختیز و ،یاطالعات يها ستمیکسب و کار، س يهافرآیند

  .شودمی

(Lankhorst
& et al, 
2009) 

5  

شرح صریحی از اسناد و مدارك موجود، روابط مطلوب بین کسب و کار، مدیریت 
هاي اطالعات باشد؛ یک طرح کلی براي ایجاد سیستمها و فناوري اطالعات میفرآیند

تواند، به اجراي استراتژي یک سازمان در یک شیوه کند که میگستره سازمان فراهم می
هاي کسب و کار با داده و فناوري مربوط به فرآینداي هماهنگ شده توسط همسوسازي 

 آن، کمک کند.

(Espinosa& 

et al, 2011) 

6  

-ستمیو س هافرآیندسازمان،  سطح باال از کسب و کار  چشم انداز کیو ارائه  فیتعر

 يبخش ها توسطها ستمیو س هافرآیند نیتا چه حد ااینکه آنها، و  نی، روابط بITيها
  اند، می باشد.شده مختلف از شرکتبه اشتراك گذاشته

(Tamm& et 
al, 2011) 

7  

معماري سازمانی یک رویکرد براي مدیریت پیچیدگی ساختار سازمان، فناوري اطالعات و 
به  ITمحیط کسب و کار ، تسهیل و یکپارچه سازي استراتژي، پرسنل، کسب و کار و 

هاي ي مدلسوي یک هدف مشترك، از طریق تولید و استفاده از دیدگاه جامع ارائه شده
  ساختاري سازمان است.

(Niemi & 

Pekkola, 
2013) 

8  

شود که به سازمان در ترجمه چشم انداز و ها در نظرگرفته میفرآینداي از مجموعه
مأموریت کسب و کار خودش به تغییر مؤثر در گستره سازمان از میان درك روشن از 

  کند.وضعیت فعلی اش، و رسیدن به یک آینده بهتر کمک می

(Cameron & 

MCmilan, 
2013) 

9  

-از دیدگاه هاي سطح باال، باید و نبایدهایی که سازمان رادر طراحی ساختار مجموعه اي

ها، ارائه اطالعات و تکنولوژي درون سازمان هدایت می فرآیندهاي سازمانی، پیاده سازي 
  کند؛ هنجارهاي معماري سازمانی مقرراتی مانند اصول، مدل ها و اظهارات سیاسی هستند.

(Ralph& et 
al, 2015) 

  

  هاي معماري سازمانی  چهارچوب - 2-2

ها است که به توصیف سازمان از حیث  اي از محصوالت و مدل معماري سازمانی مجموعه
مندي از  ها بدون بهره پردازد. چنین جنگل انبوهی از مدل هاي اطالعاتی و محیط کاري آن می سامانه
چهارچوب یک ساختار منطقی  برداري نخواهد بود. کس قابل تولید و بهرهبراي هیچ چهارچوبیک 

اطالعات وسیع و  سازمانی، در یک معماري .دهی اطالعات پیچیده استبندي و سازمانبراي طبقه



 

اي وجود دارد که نیازمند ساختاري است که مشخص کند چونه و به چه مقدار باید به پیچیده
شود، نی گفته میاطالعات سطوح مختلف پرداخت؟ به چنین ساختاري، چهارچوب معماري سازما

-راي تنظیم مراحل کاري و نیز طبقهدر واقع الگوهایی تعریف شده ب هاي معماري سازمانیچهارچوب

رایج همانند  چهارچوب. در حال حاضر، تنها چندآیندها به حساب میبندي خروجی هاي آن
گیرند که سطح جهانی مورد استفاده قرار می درZF ٤و ٢TOGAF ،FEAF٣، DoDAF١هاي  چهارچوب

 داوتعد تنوعاي هستند. هاي ویژههر یک با توجه به منشأ ظهورشان، مناسب معماري سازمان
 براي گیريدر تصمیم هاییپیچیدگی بروز منجر به اخیر، هايدرسال سازمانی معماري هايچهارچوب

-شتال راستا، درهمین. است شده مرتبط سازمانی معماري پروژه و سازمان با متناسب ها،آن انتخاب
  .انجام شده است هاآن انتخاب هاو تسهیلچهارچوب اینو مقایسه  ارزیابی درجهت گوناگونی هاي

-FEAF، RM ، ZF ،4+1 View٥تانگ و همکارانش در یک پژوهش چهارچوب هاي معماري 

ODP٦،TOGAF وDoDAFدر کنندو خروجی هایشان مقایسه می هايرا از سه بعد اهداف، ورودي ،
ري و اندازه سازمان اهداف معماري سازمانی مستقل از حوزه صنعت، سبک معما ها،پژوهش آن
از نقطه نظر سه بعد ذکر شده، به  چهارچوباین مطالعه با شناسایی مشخصات هر شود. تعریف می

. (Tang & Chen, 2004)دنکطابق با سازمانشان کمک میمدیران در انتخاب صحیح معماري سازمانی م

 هرمعماري شروع نقطه که است ازآن حاکی سازمان معماري هايچهارچوب ازمقایسه حاصل نتایج

و مدل معماري سازمانی شرایط و  چهارچوبدر واقع اتخاذ هر  ؛است وآنالیزسازمان سازمان؛ تحلیل
  محیط خاص خود را می طلبد.

 ازدیدگاه را سازمانی معماري ي شده شناخته هايچهارچوب از اي دسته انش،همکارو لیم

 و هاپژوهش این درمورد اماآنچه، (Lim & Park, 2009)اندهکرد مقایسه معماري کیفی هايمشخصه
 يمقایسه و انتخاب در سازمانی معماري ياستفاده موارد به توجه عدم است، اهمیت شایان مطالعات

 مربوطه است. چهارچوبکاربرد معماري سازمانی عامل اصلی در انتخاب است. بوده هاچهارچوب

است. به طور کلی خروجی کاربرد آن از معماري سازمانی بازتاب هدف  چهارچوبخروجی هر 
هاي معماري سازمانی شامل مدل کسب وکار، مدل سیستم، مدل اطالعات، مدل چهارچوب

سازي، توصیف پلتفرم، طرح پردازش نرم افزار، مدل پیادهمدل محاسبات، مدل پیکربندي نرم افزار، 

                                                             
1
Department of Defense Architecture Framework 

2
The Open Group Architecture Framework 

3
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اي پیچیده فرآیندمعماري سازمانی،  فرآیندمی شود. و طرح منطق نیازهاي غیر کارکردي، طرح گذر 
و سبک معماري این پیچیدگی را کنترل کرد و کاهش  چهارچوبتوان با استفاده از است، که می

  کند.میبه طور خالصه بیان را معماري سازمانی  تفاوتهاي مچهارچوب هايخروجی2جدول داد.

 
  .(Tang & Chen, 2004)هاحاصل از کاربرد آنهاي معماري و خروجی هاي  چهارچوب - 2جدول 

  DoDAF  TOGAF  چهارچوبخروجی/
RM-
ODP  

FEAF  
4+1 

View  
ZF 

  *    *  *  *  * مدل کسب وکار

 *  *  *  *  *  *  مدل سیستم

  *  *  *  *  *  *  مدل اطالعات

  *  *  *  *  *  * مدل محاسبات

    *        *  مدل پیکربندي نرم افزار

  *  *  *  *  *  *  مدل پردازش نرم افزار

        *  *  *  مدل پیاده سازي

  *    *  *  *  *  پلتفرمتوصیف 

طراحی نیازهاي 
  غیرکارکردي

*  *  *    *    

      *      *  طرح گذر

  

  معماري سازمانیزایاي م-2-3

ارد. بعنوان یک نقش و نتایجی را به همراه د او اجراي معماري سازمانی، مزایاتخاذ 
 هاي سازمان بهها و اهداف استراتژيتر، قابلیتترجمه اصول گستردهترین وظیفه آن، سازمانی، مهم

سازمان در تحقق بخشیدن به  که گرددمنجر می کهباشد می هاي تعریف شدهفرآیندها، سیستم
دارد، در گام به سوي تصویب استراتژي سازمانی بر میدر این راستا، یک  .نه عمل کنداهداف، فعاال
هاي بسیاري به آن اشاره شده است، همراستاسازي اصلی معماري سازمانی که در پژوهشنتیجه مزیت 

کار است. افزون بر این، معماري سازمانی، نتایج و مزایاي هاي کسب وري اطالعات و استراتژيفناو
معماري سازمانی با فراهم نمودن بررسی جامع و سطح باال آورد.میعی نیز براي سازمان به ارمغان فر
دست منسجم و هدفمند سازمانی،و ساختار  هافرآیند، به یمنطقاصول ها و سطح پایین، دستورالعمل تا

تدارك می بیند. کاربرد و اثربخشی معماري براي سازمان کند و اطالعات و فناوري را پیدا می
سطح  در دهد.گردد و کل سازمان را پوشش مینمیسازمانی به بخش و یا سطح خاصی از سازمان بر 



 

طالعات کمک می ها، به تحقق همراستایی کسب و کار و فناوري اکل سازمان، با کاهش پیچیدگی
عه سیستم ها، با وجود معماري سازمانی، به هاي توسژهتر، هزینه و ریسک پروکند و در سطح جزئی

  ).Foorthuis & et al,2010(کنداندازه قابل توجهی، کاهش پیدا می

اند، بسیار به شناسایی منافع معماري سازمانی پرداختههایی که صراحتاً رچه تعداد پژوهشاگ 
- معماري سازمانی را برشمردهل از پایین است، با این حال تحقیقات بسیاري وجود دارد که مزایا حاص

دسته، مزایاي مزایا حاصل از معماري سازمانی را به چهاراند. هایی را براي آن ارائه کردهاند و مدل
توانند به صورت کمی کند، مزایاي سخت میسخت، نامحسوس، غیرمستقیم و استراتژیک تقسیم می

کاهش هزینه، کاهش زمان  ؛سوب شوندگیري شوند و به معماري سازمانی و یا کارکردآن مناندازه
سازي، کاهش قیمت، استفاده مجدد از مدل هاي اردحصول و یا خدمت، افزایش استاندچرخه م

. مزایاي باشندها از این قبیل مزایا، میبین سیستمسازمانی و مستندات، افزایش قابلیت همکاري 
ن به معماري تواکرد ولی به راحتی می توان به راحتی اندازه گیرينامحسوس معماري سازمانی را نمی

آورند. بهبود ها بینش و درك بهتري را در بین اعضاي سازمان فراهم مینسازمانی نسبت داد، آ
گیري، تولید یک دید جامع و شفاف، توسعه معماري سازمانی تکامل یافته و حاکمیت تصمیم

، عماري سازمانی، مزایاي غیر مستقیم هستندسازمانی در این دسته قرار دارند، دسته دیگر از مزایاي م
به معماري سازمانی به طور مستقیم توان آن ها را گیري می شوند ولی نمیبه راحتی اندازهاین مزایا 

بهبود  ؛ها در سازمان دخالت داشته باشدعواملی دیگر در ایجاد و بهبود آننسبت داد و ممکن است 
همسوسازي با شرکا، بهبود مشتري مداري، بهبود مدیریت ریسک، افزایش ارزش بازار، بهبود 

هاي کسب و کار، بهبود مدیریت فرآیندنوآوري، بهبود مدیریت کارکنان، افزایش کیفیت، بهبود 
-همگذاري هاي فناوري اطالعات، کاهش پیچیدگی نیز در این دسته قرار دارند. در نهایت مسرمایه

بتی هستند که در بلند اثرات مث . این مزایاباشدترین مزایاي معماري سازمانی، مزایاي استراتژیک می
توانند به طور کامل به معماري سازمانی و نه می شوند و نه قابل اندازه گیري هسنندمدت درك می

یش چابکی استراتژیکی نسبت داده شوند. بهبود ارتباطات، بهبود مدیریت تغییر، افزایش و ثبات، افزا
  .(Neimi, 2006)در این دسته قرار دارند

مروري جامع و اخیر که توسط تام و همکارانش در ادبیات معماري سازمانی بر اساس بیش 
معماري سازمانی شامل موارد زیر زایا محاکی از آن است که مقاله صورت گرفته شده است،  50از 
  :(Tamm & et, 2011)باشدمی

 پاسخگویی و هدایت تغییرافزایش  -



 

 گیريبهبود تصمیم -

 کاهش هزینه هاي فناوري اطالعات -

 کار با فناوري اطالعاتوهمسوسازي کسب -

 هاي کسب و کارفرآیندبهبود  -

 بهبود سیستم هاي فناوري اطالعات -

 استفاده مجدد از منابع -

 بهبود یکپارچگی -

 کاهش ریسک  -

 پیروي از قوانین سازمان  -

 ثبات -

معماري سازمانی بیشتر در سطح استراتژیکی و تاکتیکی سازمان فعال گر این است که، این مطالعه بیان
هاي سازمان مشترك است و به عنوان ارزش با سیاست زایااست و نه در سطح عملیاتی. بیشتر این م

 .)Plessius & et, 2012(گرددتلقی می

شده است، مزایایی  ارائه هاي گذشتهکه در پژوهش طبق نقشه مزایاي معماري سازمانی
هاي گوناگون، سازمان هاي متفاوتی توصیف شود و از نقطه نظرتواند از دیدگاهماري سازمانی میمع

و یادگیري و رشد شرح  سازمان ، در این نقشه مزایا از دیدهاي مالی، مشتري، داخلرا بهبود بخشد
هاي عملیاتی فناوري اطالعات  و هزینهینه هاي شود. مزایا از دید مالی، بیشتر شامل کاهش هزداده می

قابلیت استفاده مجدد از مؤلفه هاي سازمانی است، این قابلیت با وجود  يگردد که در نتیجهمی
گردد. بهبود مشتري مداري، رضایت مشتري، مدیریت محصول معماري سازمانی در سازمان ایجاد می

گذاري ي داخلی سازمانی شامل به اشتراكامزایاز مزایاي معماري سازمانی از دید مشتري است. 
دانش، فرهنگ، همکاري و رهبري در داخل سازمان و در بین اعضاي سازمان است و درآخر مزایاي 

- را شامل میمان مزایاي نامشهود معماري سازمانی هیادگیري و رشد سازمانی است که درواقع 

اوري اطالعات و استراتژي هاي کسب .نکته مهم این نقشه این است که مزیت بهبود همسویی فنشود
. )Boucharas & et al, 2010(گرددمعماري سازمانی ناشی می دیگر و کار، به طور مستقیم از مزایاي

  کند.به اختصار، مزایاي حاصل از معماري سازمانی را بر اساس ادبیات گذشته بیان می 3جدول 

  مزایاي حاصل از معماري سازمانی - 3جدول 

  مراجع  منافع  ردیف



 

  همسویی فناوري اطالعات و استراتژ هاي کسب و کار  1

(Neimi, 2006) )Plessius & et, 

2012()Foorthuis & et 

al,2010()Boucharas & et  al, 2010(  

  (Neimi, 2006)  تولید یک دید جامع، شفاف و منسجم از سازمان  2

  افزایش یکپارچگی  3

(Neimi, 2006) )Plessius & et, 2012( 

(Espinosa& et al, 2011) )Foorthuis & 
et al,2010(  

  استفاده مجدد از منابع  4

(Neimi, 2006) )Plessius & et, 2012( 

(Espinosa& et al, 2011) )Foorthuis & 

et al,2010()Boucharas &  et al, 2010(  

  افزایش پاسخگویی به تغییر و هدایت تغییر  5

(Neimi, 2006) )Plessius & et, 2012( 

)Foorthuis & et al,2010()Boucharas &  

et  al, 2010(  

  بهبود ارتباط و همکاري، اشتراك گذاري اطالعات  6

(Neimi, 2006) )Plessius & et, 2012( 

)Foorthuis & et al,2010()Boucharas &  

et  al, 2010(  

  کاهش هزینه هاي فناوري اطالعات  7

(Neimi, 2006) )Plessius & et, 

2012()Foorthuis & et 

al,2010()Boucharas & et  al, 2010( 

  کاهش ریسک و هزینه پروژه هاي سازمانی  8

(Neimi, 2006) )Plessius & et, 2012( 

)Foorthuis & et al,2010()Boucharas &  

et  al, 2010(  

  بهبود حاکمیت سازمانی  9
(Neimi, 2006) )Foorthuis & et 

al,2010()Boucharas & et  al, 2010(  

  بهبود تصمیم گیري  10

(Neimi, 2006) )Plessius & et, 2012( 

)Foorthuis & et al,2010()Boucharas &  

et  al, 2010(  

  افزایش ثبات سازمانی  11
(Neimi, 2006) )Plessius & et, 

2012()Boucharas &  et  al, 2010(  

 Foorthuis & et( (Neimi, 2006)  آگاهی از وضعیت سازمانی  12
al,2010(  



 

  کاهش پیچیدگی  13
(Neimi, 2006) )Foorthuis & et 

al,2010()Boucharas & et  al, 2010(  

  استاندارد سازي  14

(Espinosa& et al, 2011)(Neimi, 2006) 

)Foorthuis & et al,2010()Boucharas &  

et  al, 2010(  

  هاي کسب وکارفرآیندهمگرایی   15
(Neimi, 2006) )Plessius & et, 

2012()Boucharas &  et  al, 2010(  

  افزایش همکاري و ارتیاط بین سیستم هاي اطالعاتی  16
(Neimi, 2006) )Foorthuis & et 

al,2010()Boucharas & et  al, 2010(  

  حمایت از توسعه دانش و مدیریت آن  17
(Neimi, 2006))Boucharas &  et al, 

2010( 

  (Espinosa& et al, 2011) (Neimi, 2006)  چابکی استراتژیک  18

  بهبود ارتباطات مبتنی بر دانش با مشتري  19
(Neimi, 2006))Boucharas &  et al, 

2010(  

  بهبود نوآوري  20
(Neimi, 2006) )Foorthuis & et 

al,2010()Boucharas & et  al, 2010(  

  (Neimi, 2006)  افزایش ارزش بازار  21

  مدیریت محصول  22
(Neimi, 2006) (Espinosa& et al, 

2011))Boucharas &  et al, 2010(  

  افزایش رضایت مدیریت ارشد و مدیریت فناوري اطالعات  23
(Neimi, 2006))Boucharas &  et al, 

2010(  

  افزایش امنیت فناوري اطالعات  24
(Neimi, 2006))Boucharas &  et al, 

2010(  

  بهبود سیستم هاي فناوري اطالعات  25
)Plessius & et, 2012( )Foorthuis & et 

al,2010()Boucharas & et  al, 2010( 

  پیروي از مقررات  26
)Plessius & et, 2012( )Foorthuis & et 

al,2010(  

  چابکی  27
(Espinosa& et al, 2011))Boucharas &  

et  al, 2010( (Neimi, 2006)  

  بهبود حاکمیت فناوري اطالعات  28
)Boucharas &  et  al, 2010( )Foorthuis 

& et al,2010( 



 

  شاخص هاي سنجش معماري سازمانی -2-4

-گاهنتیجه دید هریک در مختلف توصیف شود، که منظرهايتواند از معماري سازمانی می

مختلف از سیستم مدل  ها اهداف ذینفعانگاهاري است. این دیدهاي معمهاي گوناگون بر روي مدل
تواند ی میهمچنین از نظر کارایی در یک سیستم، نقطه نظرهاي گوناگون د.ندهنشان می ،شده را

هاي مختلف از کارایی را می طلبند. ارزیابی و اندازه گیري معماري گیريتعریف گردد که اندازه
 مدل هايتواند به تائید اعتبار برنامه معماري سازمانی اشاره کند. براساس ادبیات گذشته، سازمانی، می

-هاي متفاوتی را در بردارند، مدلک شاخصو هری ماري سازمانی متعددي ارائه شده استسنجش مع

هاي کیفی معماري دي دارند و بیشتر به توصیف ویژگیهاي مذکور کمتر جنبه کمی و کاربر
هاي سنجش معماري سازمانی که ها و ویژگیشاخصبرخی از ، 4پردازند. در جدول سازمانی می 

  اند.اند، به اختصار توصیف شدهارائه شدهتاکنون 

  شاخص هاي سنجش معماري سازمانی -4جدول

  مراجع  معماري سازمانی شاخص هاي سنجش  ردیف

1  

هاي معماري سازمانی در راستاي اهداف کسب و کار فرآیندهمسویی : 
  شوند.اجرا می

(Lakhrouit & et al, 
2014) ) 

(Khayami,2011)  
 (Lim & et al, 2009)  

(Morganwalp &P. 
Sage, 2004)  

(Raadt & et al,2010)  

2  

ها و قوانین امنیتی، وجود اطالعات درست و دقیق را در امنیت: سیستم
ها سازمان اطمینان می بخشند، در واقع امکان دستکاري اطالعات و داده

  در سازمان وجود ندارد.

( Lakhrouit & et al, 
2014) (Khayami,2011)   

(Losavio & et al, 
2004) 

(Raadt & et al,2010)  

3  

هاي سخت افزاري، نرم افزاري، قابلیت استفاده مجدد : هر یک از مؤلفه
توانند مجدداً ي و روش هاي تجزیه و تحلیل معماري میفرآیندمدل هاي 

  در سازمان استفاده شوند.

(Morganwalp &P. 
Sage, 2004) (Lim & et 

al, 2009)  
(Lakhrouit & et al, 

2014)  

4  

قابلیت اطمینان: سیستم هاي سازمانی در یک سطح مشخص از عملکرد، 
هاي بازیابی داده، داده هاي از دست تحمل خطا دارند و با وجود مکانیسم

  توانند بازیابی شوند.رفته، می

(Lakhrouit & et al, 
2014) 

(Khayami,2011) 
 (Losavio & et al, 

2004) 
 (Niu & et al, 2013)  



 

5  

ها، قوانین نحوه تبادل اطالعات بین سیستمیکپارچگی و قابلیت همکاري: 
ها، اختیارات و ...) مشخص شده هاي تبادل اطالعات ( دسترسیو سیاست

هاي سازمانی از استانداردها، توانایی مبادله اطالعات است و تبعیت سیستم
  هاي سازمان افزایش داده است.را در بین سیستم

(Lim & et al, 2009) 
(Närman & et al,2007) 
(Raadt & et al,2010)  

6  

نگهداشت پذیري: مولفه هاي استراتژیکی ، نواحی عملکردي کسب و 
هاي سازمان براي تصحیح خطا، بهبود عملکرد و یا به علت فرآیندکار و 

  توانند به راحتی اصالح گردند.تطابق با یک تغییر محیطی می

(Davoudi & Shams, 
2009) 

(Khayami,2011) (Lim 
& et al, 2009) 

(Lakhrouit & et al, 

2014)  

7  

هاي کسب و کار، زیرساخت هاي نرم افزاري و فرآیندمقیاس پذیري:
سخت افزاري، نوع داده و اطالعات در سازمان، براي پاسخ به تغییر و رشد 

  کار، می توانند گسترش پیدا کنند.

(Lakhrouit & et al, 
2014) 

 (Raadt & et al,2010) 
  

8  

هاي سازمان می توانند براي یک هدف مشترك، افزار قابلیت انتقال: نرم
  در یک محیط مشترك جایگزین یکدیگر شوند.

(Losavio & et al, 
2004)  

9  

شرایط استفاده صحیح از منابع در بهترین زمان، در سازمان  اثر بخشی:
  (Khayami,2011 )  امکان پذیر باشد.

10  

ریزدانگی: محصوالت معماري از ریزدانگی مناسبی برخوردارند ( به ایجاد 
کنند و همزمان داراي سطح کافی از جزئیات یک دید جامع کمک می

  باشند.)می

(Morganwalp &P. 
Sage, 2004)  

11  

شفافیت و 
زنجیرهارزشسازمانوفرآیندهایکسبوکاردرسراسرسازمانمشخصوتعجامعیت:

و  ریفشدهاست
  .هریکازنقشهاومسئولیتهایافرادباتوجهبهفرآیندهایکسبوکارتعریفشدهاست

(Morganwalp &P. 
Sage, 2004)   

(Niemi & Pekkola, 

2013)  

12  

چابکی : سازمان توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات محیط کسب وکار 
  (Raadt & et al,2010)   را دارد.

13  

 محصوالتمعماریسازمانی افزایش کیفیت محصوالت و خدمات:

 ازکیفیتباالیی )... مستندات،مدلها،گزارشاتو(

 ) شفاف،روشن،خالصه،سازگار،قابلدسترسوبرمبناییکچهارچوبمعتبر(

  .برخوردارند

 (Raadt & et al,2010)  

  (Khayami,2011 )در  دسترسپذیري: اطالعات معماري سازمانی، از طریق مستند سازيقابلیت   14



 

  دسترس باشد.

15  

د قابلیت استفاده: معماري سازمانی با شرایط و امکانات سازمان سازگار باش
  (Khayami,2011 )  پذیر باشد.و استفاده از آن معقول و امکان

  

  معماري سازمانی یفاکتورهاي کلیدي اثر بخش- 2-5

اگرچه طیف مزایاي حاصل از معماري سازمانی بسیار گسترده است با این حال، تکنیک 
از باید وجود داشته باشد که سازمان را در برداشت و کسب این مزایا قادر سازد. فاکتورهایی نیز،و ها

این شناسایی اند، گذار بر معماري سازمانی پرداختهبررسی عوامل تأثیراین رو تحقیقات زیادي به 
می بایست  تیم معماريکند که سازمان در توصیف حوزه و ماهیت موضوعاتی کمک میعوامل، به 

و  کاموگاوادر این راستا، .متمرکز شودها براي جلوگیري از اتالف زمان و هزینه، بر روي آن
ها با تغییرات محیط کسب و کار خود سازمانبسیاري از کنند که بیان میدر یک پژوهش همکارانش 

هاي کسب فرآینداین زمان تغییر  شوند. درحصوالت و خدمات جدید، روبه رو میبعنوان مثال، م
نقشی که معماري سازمانی ایفا  امري اجتناب ناپذیر است.  ، براي باقی ماندن در عرصه رقابتکارو

همچنین براي  هاي کسب وکار، به گونه اي اثربخش با این تغییرات است.فرآیندکند، وفق دادن می
  کنند:پیاده سازي اثر بخش معماري سازمانی بر عوامل زیر تاکید می

گیري و ساختار مسئولیتی را در سازمان این عامل تصمیم :یت فناوري اطالعاتحاکم -
مشخص می سازد که رفتاري تعیین شده از قبل در استفاده از فناوري اطالعات را ترغیب 

  گردد.می بخشد، این رفتار به کنترل و مدیریت ریسک منجر می

نی، باید شناخت کافی در رابطه قبل از پیاده سازي معماري سازما :شناخت معماري سازمانی -
  .هاي کسب و کار داشت تا معماري سازمانی صحیح مطابق آن اتخاذ گرددفرآیندبا 

مدیریت سازمانی: شناخت مدیریت ارشد و کارکنان  از سازمان، باید قبل از هرچیز انجام  -
 گرفته باشد.

 معماري سازمانی به موفقیتفاکتورهاي کلیدي  ی ارائه شده است،ایالمکمدلی دیگر که توسط در 

هاي بسیاري که درپژوهشنده عوامل متعددي است برگیردراند و تر بیان شدهتر و جزئیصورت دقیق
  :(Ylimaki, 2006)به شرح زیر است ، این عواملشودتاکید میها برآن



 

سازي معماري سازمانی، مستلزم مأموریت روشن، اهداف و و محدوده هدف: پیاده هدف -
باید معماري سازمانی معماري سازمانی است. دلیل تمایل سازمان به اتخاذ جهت شفاف 

کامال مشخص گردد، مسائلی که قرار است از طریق این رویکرد حل گردد باید کامال 
انی، محدوده پیاده مشخص گردد. در واقع این عامل، شامل تعریف جامع معماري سازم

ت آن در سازمان می باشد.سازي، میزان عمق، دقت، سرعت و اهمی  

ارتباطات و زبان مشترك: ارتباط مؤثر در به اشتراك گذاري دانش، دستیابی به یک درك  -
تعهد به  مستلزم ،مشترك، شرایط و دیدگاه مشترك امري ضروري است. ارتباط مؤثر

استراتژي ارتباطات و وجود کانال هاي ارتباطی مختلف تالش هاي معماري سازمانی، طرح 
  می باشد.

این عامل، چگونگی مقرر ساختن استراتژي هاي کسب و  رویکرد محرّك کسب و کار: -
کند و هاي معماري سازمانی را بیان میریزيلزامات کسب و کار از طریق برنامهکار و ا

سازمانی به رسمیت شناخته می شود را اینکه چگونه نیازهاي کسب و کار براي معماري 
  شرح می دهد.

- ي که مدیریت ارشد تعهد مدیریت ارشد: قبل از پیاده سازي معماري سازمانی، باید حد
به معماري سازمانی متعهد است شناسایی شود و مشخص شود تا چه حد در این  ، سازمان

  پروژه عظیم درگیر است.

وسعه و حفظ معماري سازمانی در محیط کسب و متدولوژي توسعه: بسیاري از الزامات ت -
کاربرد یک  متدولوژي رسمی، بیشترین تأثیر را از میان کار در حال تغییر هستند. 

اي، بعنوان پایه و اساس معماري د، تأیید متدولوژي به طور گستردهدار موفقیتفاکتورهاي 
به صورت شفاف روش هاي توسعه معماري سازمانی باید سازمانی شناخته شده است. 

  .ها و استانداردها باید تعریف گرددها، دستورالعملفرآیندمستند شوند، 

هاي معماري سازمانی، معماري اتخاذ عالوه بر شرح کامل روش پشتیبانی ابزار معماري: -
شده باید عملگرا، استراتژیک محور، دقیق، قابل تکرار و قابل استفاده با هزینه هاي معقول 

  باشد.

مصنوعات معماري سازمانی: مدل هاي معماري سازمانی باید قابلیت ردیابی داشته  ها ومدل -
هاي معماري سازمانی تداعی ر باید در مدلباشند، به این مفهوم که  الزامات کسب و کا

  شوند. شرح صریحی از طرح انتقال معماري سازمانی باید تهیه گردد.



 

ها، تخصیص منابع، تعیین گیريمچگونگی تصمی حاکمیت و مدیریت معماري سازمانی: -
هاي کسب و کار و مدیریت فرآیندها، مدیریت ریسک، یکپارچه کردن پذیريمسئولیت

  مؤثر تغییر از عوامل ضروري در پیاده سازي معماري سازمانی هستند.

هاي مختلف توسعه معماري سازمان باید هماهنگی بین پروژه مدیریت پروژه و برنامه: -
ها با معماري سازمانی باید را در نظر بگیرد و سازگاري هر یک از پروژهمعماري سازمانی 

از دیگر  معماري سازمانیتوسط آن تضمین گردد، نقاط عطف پروژه و همچنین بودجه 
  عواملی هستند که باید به خوبی تعریف شوند.

برآورد و ارزیابی بعنوان یک بخش از حاکمیت معماري سازمانی،  سنجش و ارزیابی: -
-ی که معماري سازمان به سازمان میملی مهم است که معموال با هدف شناسایی ارزشعا

  افزاید، همراه است.

بین تصمیمات معماري  گذاري هاي فناوري اطالعات و استراتژي هاي کسب:سرمایه -
هاي فناوري اطالعات رابطه تنگاتنگی وجود دارد، این رابطه باید گذاريسازمانی و سرمایه

  صریح شرح داده شود.به طور 

توسعه معماري سازمانی، به همکاري متقابل و مداوم ذینفعان کلیدي،  تیم مجرب معماري: -
معماران، حوزه هاي مختلف کسب و کار کسب و کار، مدیریت ارشد سازمان و حتی 

  شرکاي کسب وکار نیاز دارد. 

تیم معماري و  یک عامل مهم در توسعه موفق معماري سازمانی آموزش آموزش و پرورش: -
، آموزش و پرورش تیم معماري باید شامل در نظر گرفتن یک برنامه آموزشی است

هاي رایج چهارچوبهاي سازمان، استراتژيي اطالعات عمومی که خود دربرگیرنده
هاي جدید و ن شامل آموزش در رابطه با فناورياست و همچنی... معماري، چشم انداز و

باشد. این نکته نیز باید درنظرگرفته شود که ر معماري سازمانی میفاده از ابزاهاي استروش
اطالعات مدیران فناوري اطالعات  به طور کامل در اختیار مدیران کسب و کار و اطالعات 

  مدیران کسب و کار به طور کامل در اختیار مدیران فناوري اطالعات قرار گیرد.

آمادگی سازمان براي توسعه معماري سازمانی و کاربردآن یک موضوع  فرهنگ سازمانی: -
 توسعه، امري اجتناب ناپذیر است. فرآینداست و تغییرات فرهنگی در طول حیاتی 

است که نقش مهمی در عماري سازمانی، عامل کلیدي بهره مندي سازمان از یک استراتژي توسعه م
برنامه توسعه باید منطبق شده  :معماري سازمانی دارد و خود بر پذیرش چند نکته داللت دارد موفقیت

هاي اتخاذ شده، کسب شده باشد و تکنیکباید هاي الزم براي اجراي معماري سازمانی باشد، مهارت



 

عماري م موفقیتبه اختصار، عوامل کلیدي ، 5جدول در منطبق با اهداف معماري سازمانی باشد.باید 
  .شوندبیان می براساس ادبیات گذشته، سازمانی

 معماري سازمانی موفقیتعوامل  - 5جدول 

 موفقیتفاکتورهاي کلیدي   ردیف

  معماري سازمانی

  مراجع

 )(Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014)  و حوزه شفافیت هدف  1
Schekkerman,2003)  

  

 ) (Ylimaki, 2006) (Home, 2015)  ارتباطات و زبان مشترك  2

Schekkerman,2003)  
  

  Rouhani,2014) (Home, 2015((Ylimaki, 2006)(  رویکرد محرّك کسب و کار  3
  

  (Ylimaki, 2006)  تعهد مدیریت ارشد  4

 ) (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014) (Home, 2015)  متدولوژي توسعه  5
Schekkerman,2003)  

 

 ) (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014) (Home, 2015)  پشتیبانی ابزار معماري  6
Schekkerman,2003)  

  

  (Rouhani,2014) (Ylimaki, 2006)  مدل ها و مصنوعات معماري سازمانی  7
  

  (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014)  حاکمیت و مدیریت معماري سازمانی  8
  

  (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014)  مدیریت پروژه و برنامه  9

  (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014)  سنجش و ارزیابی  10

سرمایه گذاري هاي فناوري اطالعات و   11
  استراتژي هاي کسب

(Ylimaki, 2006)  

  (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014)  تیم مجرب معماري  12

  (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014)  آموزش و پرورش  13

  (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014)  فرهنگ سازمانی  14

همسویی فناوري اطالعات و استراتژ هاي   15
  کسب و کار

( Schekkerman,2003) 

  (Ylimaki, 2006)  نظارتو انطباق  16

  (Schekkerman,2003 )  انعطاف پذیري  17

  (Schekkerman,2003 )  چابکی  18

  (Rouhani,2014)  تجزیه تحلیل  و طراحی ساختار  19

  (Ylimaki, 2006) (Schekkerman,2003 )  مدیریت ریسک  20

  



 

  

 پژوهشیافته هاي  -3

معماري سازمانی که در  موفقیتکلیدي  و فاکتورهاي ي سنجشهامزایا، شاخصي مقایسه
هدف و شفافیت ، بیانگر این است که عواملی چون ، بر اساس ادبیات گذشتهارائه شدنداین مطالعه

مختلف،  با معماري سازمانی در  ابعاد، در هر سه دسته وجود دارند،  بنابراین از سازمان کسب وکار
د. همانطور که در نمعماري سازمانی داشته باش موفقیتتري در د نقش مهمنتوانو می هستند ارتباط

-، قابل مشاهده است، ده عامل اول، عالوه بر این که بر روي معماري سازمانی تأثیر می6جدول 

  پذیرند.توسعه معماري سازمانی نیز، تأثیر میفرآیندد، از گذارن

  

  عوامل مؤثر بر معماري سازمانی  - 6جدول 

  ردیف

منافع   عوامل مؤثر بر معماري سازمانی
معماري 
  سازمانی

 ویژگی هاي

معماري 
  سازمانی

عوامل کلیدي 
 معماري موفقیت

  سازمانی

1  

، کسب و کار حوزه  ،شفافیت هدف 
  سازمان

      

        استانداردسازي  2
        فرآیندهاي کسب و کاربهبود   3

4  

یکپارچگی، افزایش همکاري و ارتباط بین 
  هاي اطالعاتیسیستم

      

        حاکمیت سازمانی  5
        چابکی  6
      *  افزایش پاسخگویی به تغییر و مدیریت آن  7

8  

هاي همسویی فناوري اطالعات و استراتژي
  وکارکسب

      

9  

هاي فناوري اطالعات و گذاريسرمایه
  هاي کسباستراتژي

      

        مدیریت ریسک  10
   * *  گیريبهبود تصمیم  11
    * *  افزایش کیفیت محصوالت و خدمات  12
        استفاده مجدد از منابع  13
        پشتیبانی ابزار معماري  14



 

        مدل ها و مصنوعات معماري سازمانی  15
        مدیریت پروژه و برنامه  16
        سنجش و ارزیابی  17

18  
  کاهش پیچیدگی

*    *  

19  
  مدیریت محصول

   

        مدیریت پروژه و برنامه  20

21  
  افزایش ثبات سازمانی

*      

  *      متدولوژي توسعه  22

23  
  حاکمیت فناوري اطالعات

*      

 * *   تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار  24
     *  پیروي از مقررات  25
        ، انطباقنظارت  26
  *      ارتباطات و زبان مشترك  27
  *      رویکرد محرّك کسب و کار  28
        فرهنگ سازمانی  29
      *  چابکی استراتژیک  30
    *  بهبود نوآوري  31
    *  افزایش ارزش بازاز  32
        تیم مجرب معماري  33
        آموزش و پرورش  34

35  

مدیریت ارشد و مدیریت فناوري رضایت 
  اطالعات

*      

      *  حمایت از توسعه دانش و مدیریت آن  36
  *      تعهد مدیریت ارشد  37
    *   ریزدانگی  38
    *   مقیاس پذیري  39

  

  

  



 

 گیريجمع بندي و نتیجه -4

 

آن، مزایاي  مربوط به هاي چهارچوبضمن بررسی معماري سازمانی و در این تحقیق، 
حاصل از معماري سازمانی، شاخص هاي سنجش معماري سازمانی و همچنین فاکتورهاي کلیدي 

ایده اصلی این مطالعه، استخراج و الویت  .قرار گرفت و بررسی مورد مطالعهمعماري سازمانی  موفقیت
ه بندي اطالعات بقبعد از طبندي مهمترین عوامل تأثیرگذار بر معماري سازمانی است به همین منظور، 

هاي سنجش و فاکتورهاي کلیدي معماري سازمانی، هریک به صورت بدست آمده، مزایا، شاخص
- این پژوهش نشان میدر نهایت . و سپس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند شدندارائه یک جدول 

، کسب وکارهاي فرآیند، استاندارد سازي، وکار سازمانکسبشفافیت چابکی سازمانی، دهد که 
همسویی ، مدیریت تغییرسازمانی، حاکمیت، هاي اطالعاتیفزایش همکاري و ارتیاط بین سیستما

- كاشترا، مایه گذاري هاي فناوري اطالعاتسر، کارهاي کسب ويفناوري اطالعات و استراتژ

 موفقیتعواملی هستند که نه تنها نقش بسزایی در مدیریت ریسک و و یکپارچگی گذاري اطالعات

حاصل از آن،  سازي معماري سازمانی بعنوان مزایا و نتایجبلکه بعد از پیادهمعماري سازمانی دارند، 
معماري سازمانی با  فرآینداین ده عامل به طور مداوم در طول توسعه بخشند.سازمان را بهبود می

هاي نرم افزاري و سخت معماري سازمانی مسأله اي فراتر از سیستم معماري سازمانی در تعامل هستند.
چنین دهد. توسعه دهنده سازمان را تحت تأثیر قرار میهاي تشکیلافزاري سازمان بوده و کلیه مؤلفه

ریزي دقیق و سازگار با مأموریت و اهداف سازمان است و چنین اي مستلزم برنامهپیچیده فرآیند
درگیر هستند و برآن  فرآیندزمند درك صحیح کلیه عواملی است که در این ریزي، نیابرنامه

  تأثیرگذارند.

 

  

  

  

  

  

  

 



 

 مراجع -5

  

Alwadain, A., Rosemann, M., Fielt , E. and Korthaus , A. (2010). The 

Relationship between Service Oriented Architecture and Enterprise 

Architecture.Enterprise Distributed Object Computing Conference Workshops, 

129 – 137. 

Raadt, B. Bonnet, M. Schouten, S & Vliet, H.V. (2010).The relation between 

EA effectiveness and stakeholder satisfaction. The Journal of Systems and 

Software, 83, 1954-1969. 

Cameron, B and McMillan, E. (2013), Enterprise Architecture Valuation and 

Metrics: A Survey-Based Research Study. Journal of Enterprise 

Architecture,39-59. 

Dijk, S. Band, I. Franken, H& et al. (2013). Building an Effective Enterprise 

Architecture Capability.Journal  Of BiZZdesign. 

 
Enterprise architecture Research Forum Available at 

[http://hufee.meraka.org.za/hufeesite/collaborations/earf], last Retrieved 21-05-

2010.36 

Espinosa, J. Boh, W &  DeLone, W. (2011). The Organizational Impact of 

Enterprise Architecture: A Research Framework, Proceedings of the 44th 

Hawaii International Conference on System Sciences. 

Fallmyr, T. & Bygstad, B. (2014).Enterprise  architecture practice and 

organizational agility, in Hawaii International conference on system science, 
3788- 3797. 

Fong, B & Yellin, D.(2006).Using Enterprise Architecture Standards in 
Managing Information Technology. Journal of Management Information 

Systems, 2, 3, 163–207. 

Foorthuis, R.; van Steenbergen, M. Mushkudiani, N. Bruls, W. Brinkkemper, 

S& et al. (2010).on course, but not there yet: enterprise conformance and 

benefits in systems development. Thirty First International Conference on 

Information Systems. 

Fernandez, F. A. (2010). Enterprise Architecture Review.Vinculos, 2, 58-69. 



 

Lankhorst, M., Novay, Enschede, (2013).Enterprise Architecture at Work.The 

Enterprise Engineering Series, Berlin,1-5. 

Lakhrouit, J., Baïna, k. & Benali, K. (2014).Model and Application 

Architecture Indicators of Evaluation the Enterprise Architecture. New 

Perspectives in Information Systems and Technologies,Advances in 

Intelligent Systems and Computing 276, 2. 

 

Lim, N., Lee, T., & Park, S. (2009). A Comparative Analysis of 

Enterprise Architecture Frameworks based on EA Quality 

Attributes.10th ACIS International Conference on Software 

Engineering, Artificial Intelligences, Networking and 

Parallel/Distributed Computing. 

 

Losavio, F., Chirinos, L., Matteo, A., L_evy, N., & et al. (2004).ISO 

quality standards for measuring architectures, The Journal of Systems 

and Software, 72, 209–223. 

Meilich A. (2006).  System of systems (SoS) engineering & architecture 

challenges in anet centric environment, System of Systems 

,Engineering,IEEE/SMC.International Conference on,1-5. 

Morganwalp, M & Sage, A. (2004). Enterprise architecture measures of 

effectiveness. Int. J. Technology, Policy and Management, 4, 1, 81-93. 

Narman, P., Johnson, P., & Nordström, L. (2007). Enterprise 

Architecture: A Framework Supporting System Quality Analysis. 11th 

IEEE International Enterprise Distributed Object Computing 

Conference. 

Neimi, E & Pekkola, S. (2013).  Enterprise Architecture Quality Attributes: A 

Case Study, 46th Hawaii International Conference on System Sciences. 

Neimi, E. (2006), Enterprise Architecture Benefits: Perceptions from Literature 

and Practice, Proceedings of the 7th IBIMA Conference Internet & Information 

Systems in the Digital Age. 

Plessius, H. Slot, R & Pruijt, L. (2012).On the Categorization and 

Measurability of Enterprise Architecture Benefits with the Enterprise 

Architecture Value Framework. TEAR 2012 and PRET 2012, LNBIP 131,79–

92. 



 

Ross, J. Weill, P and Robertson, D. (2006),Enterprise Architecture as Strategy 

Creating a Foundation for Business Execution, Preface and Acknowledgments. 

Razavi Davoudi, M., Shams Aliee, F. (2009). Characterization of 

Enterprise Architecture Quality Attribute. 

Rouhani, B., Mahrin, M.N., Nikpay, F. & Ahmad, R. (2015).A 

systematic literature review on Enterprise Architecture Implementation 

Methodologies.Information and Software Technology, 62.1-20. 

Tamm, T. Seddon, P. Shanks, G.& Reynolds, P. (2011). How Does 

Enterprise Architecture Add Value to Organisations?, Communications of the 

Association for Information Systems, Vol. 28 No 10, pp. 141-168. 

Tang, A., Han, J., & Chen, P. (2004). A Comperative Analyzis of Enterprise 
Architecture Frameworks. 11th Asia-Pacific Software Engineering Conference 

. 


