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 چکیده 
براي اجراي فرآیند معماري سازمانی و پرتغییر به ویژه سازمان هاي متالطم  لفسازمان هاي مخت   

می   هاپروژهدر نتیجه موجب شکست   واستفرآیند معماري سازمانی بسیار کند و فرسایشی . دچارمشکالتی هستند 
چابکی به  . استساله هنگامی که در مساله اي آشفتگی و تالطم وجود داشته باشد چابکی یکی از کلید هاي حل م. شود 

 چابک  و چاچوب هايمتدولوژي ها.  گفته می شود کسب وکارمتالطم  گسترده و توانایی پاسخگویی به تغییرات محیط 
 که استمعماري سازمانی چابک به عنوان یک راه حل مناسب براي سازمان هاي متالطم و پرتغییر . تطبیق پذیر هستند

یا بومی کردن چارچوب هاي رایج مثل استفاده از چارچوب هاي چابک .   می کنداستفاده چابک روش هاي و  افراداز
   .است ها روش ی از اینیکچارچوب زکمن با اصول معماري سازمانی چابک 

  

  کلیدي واژه هاي
  . ، متدولوژي هاي چابک ، فرآیند چابک ، مدل مرجع چابک ، چارچوب چابک معماري سازمانی چابک
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 مقدمه  -1
 

توصیف  که وضعیت حال و آینده یک سازمان را استزمانی مجموعه اي از ساختارها و فرآیندهایی معماري سا
از یکی .  براي انجام ماموریت سازمان مبتنی بر فناوري اطالعات نمایش می دهد دید هاي مختلف معماري را ونموده 

 به معنی تطبیق پذیر بودن در در اینجا چابکی . استنظریه ها ي مطرح شده در حوزه معماري سازمانی مفهوم چابکی 
 با کمترین کسب و کارفرآیند معماري سازمانی باید در محیط هاي متالطم  . است کسب و کارمقابل تغییرات مداوم 

فرآیند معماري سازمانی باید چابک بوده و در مقابل تغییرات مداوم .  پذیرد انجامهزینه و کمترین زمان و به شکل بهینه 
دریک معماري سازمانی تدوین معماري سازمانی چابک یک پارادایم طراحی و مدلسازي براي . باشد  ذیرتطبیق پ

  . سازمان بزرگ با گستردگی فرآیندها و تغییرات مداوم  است 
  

 
 بیان مساله -2
 

 جراي ، لذا ابودهي سازمانی هنگام مواجه شدن با تغییرات پیش بینی نشده ، بسیار شکنند ه فرآیند رایج معمار
زمان و هزینه زیادي به هدر می رود و درچنین شرایطی . آن به مخاطره افتاده وحتی ممکن است به شکست منجر شود 

این بحران به دلیل وجود عواملی مثل حجم باالي مستندات ، سخت . معماري سازمانی نتیجه و اثربخشی الزم راندارد 
ود متدولوژي هاي نامناسب با چرخه هاي بلند ، وجود افراد غیرخالق بودن مدلسازي ، سخت بودن تولید فرآورده ها ، وج

ممکن است اگر تغییري نداشته باشیم البته . دچار مشکالت پیچیده تري خواهد شد ... همکاري جمعی و روحیه  فاقد و
تا حدي با  توان  واگر تغییرات قابل پیش بینی باشند ، هرچه قدرهم که گسترده و زیاد باشند می نداشته باشیممشکلی

و افزایش انعطاف پذیري معماري سازمانی آنها را مدیریت و کنترل نمود و عوامل نامناسب مثل برنامه ریزي مناسب 
  .حجم باالي مستندات را با راهکارهاي خاص حل نمود 

 گونه اي برنامه  اما آیا می توان همه تغییرات را پیش بینی  نمود ؟؟ آیا می توان فرآیند معماري سازمانی را به
 ، مقاوم و تطبیق پذیر باشد ؟  کسب وکار ریزي و اجرا نمود که درصورت برخورد با مشکالت و تغییرات پیش بینی نشده
  درصورت وجود ،  این فرآیند باید چه مشخصات و ویژگی هایی داشته باشد ؟ 

 
 
  چیست ؟1چابکی -3
 

 .  است باشد چابکی یکی از کلید هاي حل مساله هنگامی که در مساله اي آشفتگی و تالطم وجود داشته    
چابکی به مفهوم  .گفته می شود کسب و کارپاسخگویی به تغییرات پیش بینی نشده محیط متالطم چابکی به توانایی 

چابکی به معناي توانایی در خیالبافی کردن در .  به خالقیت و نوآوري نیاز دارد و است سرعت ، سبکی و زیرکی ،تندي 
  . استه تولید محصوالت و فرآورده هاي جدید و راههاي انجام کسب و کار مناسب زمین

                                                   
1   Agility  
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   : [12, 11 ,10]براي چابکی دو تعریف را می توان ارائه نمود 
چابکی به توانایی خالقیت و پاسخگویی به تغییرات به منظور رسیدن به منافع مورد نظر دریک محیط متالطم  -

 . کسب وکار گفته می شود 
  . گفته می شود  3و ثبات و پایداري 2 به توانایی برقراري تعادل بین انعطاف پذیريچابکی -

هاي تغییر را در  ریزي شده است، در حالی که چابک بودن محدودیت پذیري یک پاسخ به تغییرات برنامه انعطاف
   .[10] داند  را محتمل می)غیرقابل پیش بینی و برنامه ریزي نشده (بیند و هر تغییري حداقلی میحالت 

  
 
 طبقه بندي تغییرات درسازمان ها -4
 

یک سازمان متالطم سازمانی . معماري سازمانی چابک در سازمان هاي متالطم برنامه ریزي و اجرا می گردد 
   .  قرار دارداست که تحت تاثیر تغییرات مکرر ، گسترده و غیر قابل پیش بینی کسب وکار 

تغییرات در نیازمندي ها ، تغییرات در تکنولوژي ، : ه سه شکل اساسی می باشد درحالت کلی تغییرات در سازمان ها ب
  . [12, 11 ,10]تغییرات در افراد 

  
 
  تعریف معماري سازمانی چابک -5
 

معماري سازمانی چابک روشی است  جهت توصیف کامل جنبه ها و الیه هاي مختلف یک سازمان متالطم ، که 
این تغییرات گسترده به دلیل .  و فناوري به صورت گسترده و زیاد برآن تاثیرگذارندتغییرات پیش بینی نشده ماموریتی

این که غیرقابل پیش بینی هستند نمی توان براي آنها برنامه ریزي خاصی تدوین کرد و لذا هرچه قدرهم که انعطاف 
زمانی چابک قادر است با استفاده  بدین منظورمعماري سا. پذیري وجودداشته باشد ممکن است نتوان با آنها مقابله کرد

عالوه بر .  نماید  متالطماز مدل ها و تکنیک ها و روشهاي خاصی اقدام به توصیف وضع موجود یا وضع مطلوب سازمان
آن معماري سازمانی چابک حاوي طرح خاصی موسوم به طرح گذار نیز هست که نحوه رسیدن از وضع موجود به وضع 

معماري سازمانی چابک نتیجه گرا است وبیشتر برروي خالقیت و . ا مشخص می کند مطلوب یک سازمان متالطم ر
  .[8,16]ابتکار افراد متمرکز است 

 بر یک کسب وکاراهمیت و ضرورت معماري سازمانی چابک زمانی است که به دلیل بروز تغییرات پیش بینی نشده 
 متعدد می شوند که این مساله موجب عدم نتیجه  ، روش هاي موجود معماري سازمانی دچارمشکالت متالطمسازمان

  .گیري و حتی شکست معماري سازمانی می شود 
 نشده ماموریتی و فناوري زیادي برآنها اعمال می شود درصورتی که درسازمان هاي متالطم که تغییرات پیش

زینه ومنابع زیادي هدر رفته و بخواهیم باروشی غیر از معماري سازمانی چابک فرآیند معماري را انجام دهیم زمان ، ه
  .فرآیند اجرایی نتیجه مطلوب را نخواهد داد و حتی ممکن است با شکست مواجه شود 

                                                   
2 Flexibility 
3 Stability 
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 مشخصات معماري سازمانی چابک  -6

 
 مـی  اصول تعریف شده براي توسعه نرم افزارهاي چابـک و مـدیریت چابـک             معماري سازمانی چابک متاثر از    

زمانی چابک داراي خصوصیات خاص خود می باشـد و ایـن بـه تفـاوت مهندسـی و           با این تفاوت که معماري سا     . باشد  
همچنـین در  . در معماري عالوه بر اصول مهندسی بر هنر نیز تاکید بسیاري وجـود دارد     . مدیریت با معماري برمی گردد      

  .رفتاري هم تاکید وجود داردبرجنبه هاي ساختاري  برجنبه هاي عالوه معماري 
بیـشتر وجودداشـته  و      کارداریم لذا پیچیدگی و تالطـم       نی چابک به دلیل اینکه باسازمان سرو      درمعماري سازما 

در معماري سازمانی چابک نیاز فراوانی بـه مولفـه هـاي قابـل     . توجه به منابع انسانی از اهمیت بیشتري برخوردار است      
ـ        .   می باشد    4استفاده مجدد پویا     ا  ، تجـارب عملـی  و فرآینـدها و افـراد     همچنین در معماري سازمانی چابک ، روش ه

  :بدین منظور می توانیم اصول معماري سازمانی چابک را چنین تعریف می نماییم  .خاصی مورد نیاز می باشد 
  رعایت اصل سادگی  •
 پویایی دررفتار و تطبیق پذیري در مقابل تغییرات  •
 استفاده ازروش هاي تکاملی و تدریجی  •
 کید بر فرآیندها و ابزارها تاکید بر افراد به جاي تا •
  نوآوري وتاکید بر ابتکار، خالقیت  •
 نتیجه گرایی  •

روش هاي چابک دوواحد اصلی براي . [8,16] معماري سازمانی چابک ازروش هاي چابک استفاده می کند
شبیه یک یک ترخیص مجموعه اي از چند تکرار می باشد ، که هر کدام از آنها  . 6 ، تکرار 5ترخیص: تحویل دارند 

ویژگی ها ، عیب و نقص ها ، درخواست هاي افزایشی و سایر ایتم هاي کاري سازماندهی، . پروژه کوچک می باشد 
، این ایتم  همچنین در یک ترخیص. تخمین و اولویت گذاري شده و سپس به ترخیص ها اختصاص داده می شوند 

جریان پیوسته . هر تکرار ، تست خواهد شد نتیجه . هاي کاري درقالب تکرار ها اولویت گذاري می شوند 
. بازخوردهایی که از تکرارها حاصل می شود ، سبب می شود تا تیم معماري بهتر بتواند سیستم ها را مدیریت نماید 

در حقیقت در پایان هر تکرار جلسه اي جهت ارزیابی کارها انجام می شود وبراي تکرار بعدي برنامه ریزي می 
چرخه حیات فرآیند ) 1( شکل .ب افراد بهتر می توانند در هر موقع خودشان را ارزیابی کنند بدین ترتی. شود 

  : معماري سازمانی چابک را نشان می دهد 
  
 

  
  

                                                   
4  Dynamic Reusable Components 
5 Release 
6 Iteration 
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  .[8] چرخه حیات فرآیند معماري سازمانی چابک. )1(شکل 

  
 
 و تیم هاي چابک معماران چابک  -7
 

رتباط هستند ودرحقیقت مانند پل ارتباطی بین توسعه معماران چابک با همه افراد سازمان در تعامل و ا
معماران چابک  نقش ارتباطی کاملی را بین تیم هاي پروژه ها و سایر افراد . دهندگان و مجریان کوچکتر هستند 

  .  سازمان دارا هستند 
نا بوده و از آنها آش 7 معماران چابک با تجارب عملی چابک.معماران چابک داراي ذهن باز ، خالق و مبتکر هستند 

همچنین معماران چابک افرادي هستند که اشتباه خود را می پذیرند و از روبروشدن با تغییرات ترس . استفاده می کنند 
 تیم .معماران چابک بیشتر ازاینکه وابسته به برنامه ها باشند به خالقیت و ابتکار خود وابسته هستند . و هراسی ندارند 

  . به شکل تکاملی درطول زمان حرکت می کند چابکسازمانی معماري 

                                                   
7 Agile Practice 



 6 

   
  .[8]تیم معماري چابک به شکل تکاملی درطول زمان حرکت می کند . )2(شکل

 داراي دو خصوصیت 8تیم هاي خود تطبیق دهنده . تیم هاي معماري سازمانی چابک تیم هاي خود تطبیق دهنده هستند 
  :  [9,15] اصلی می باشند 

  9خود سازماندهی کننده  -
  10خود نظم دهنده  -

درتیم .تیم هاي خود سازماندهی کننده داراي ساختار انعطاف پذیر و مسئولیت پذیري توام با اختیار و آزادي هستند 
تیم هاي . هاي خودسازمان یافته تمام افراد خودشان را مدیریت می کنند ودر گرفتن تصمیم ها شرکت می کنند 

 این  . زیادي دارند  11آنها نسبت به نتایج بدست آمده قدرت پاسخگویی . ند خودسازمان یافته تیم هاي اکتشافی هست
  . تیم ها قادرند تا نیازهاي کاربران را به مسیر صحیح و درست هدایت کنند آنها به نتیجه گرایی می اندیشند 

یکی از خطرات . خود نظمی آزادي و اختیار افرادرا فعال می کند . تیم هاي تطبیق پذیر خود نظم دهنده هستند 
 این است که ممکن است انگیزه افراد را کاهش دهد در نتیجه )روش هاي سنتی (معماري بر مبناي فرآیند
  .خودنظمی کاهش می یابد

                                                   
8    Self Adaptive 
9   Self Organizing 
10   Self Disciplined 
11    Accountable 
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  .  [16] معمارارشد بیشتر برروي همکاري  و مشارکت تکیه دارد-تیم معماري سازمانی چابک . )3(شکل 

 
 
   ي سازمانیبررسی مشکالت روش هاي موجود معمار -8
 

یابیم که این روش ها در سازمان هاي متالطم که تغییرات   معماري سازمانی در میروش هاي موجودبررسی با
براین اساس می توانیم این مشکالت را . [8] هستندپیش بینی نشده زیادي بر آنها اثر گذارند دچار مشکالت متعددي 

  : به شکل زیر دسته بندي نماییم 
مثال بیشتر جنبه هاي . (کار توجه نداشته و هرکدام روي جنبه هاي خاصی تکیه دارند به همه جوانب  •

  ...)تکنیکی ، بیشتر جنبه هاي برنامه ریزي ، بیشتر طراحی و 
بیشتري آبشاري و ترتیبی می باشند تا اینکه تکرار پذیر و تکاملی ، بدین ترتیب داراي چرخه هاي طوالنی  •

 . آنها بسیار زمانگیر و مشکل می باشد بوده و تولید فرآورده ها در
عدم سهولت . (وابسته به ابزارهاي خاصی بوده که این مساله موجب سخت بودن اجراي فرآیند می گردد  •

 )و سادگی
 .بیشتر از اینکه روي افراد تکیه کنند برروي داده ها یا فرآیندها و یا فرآورده ها تکیه دارند  •
 .رفتاري معماري کمتر متمرکز هستند برروي مدلسازي پویا و جنبه هاي  •
 . دقیقا منطبق بر یک چارچوب خاص نمی باشند با توجه به اینکه چارچوب قلب معماري سازمانی می باشد  •
 .برنامه خاصی جهت هماهنگی و تعامل بیشتر وبهتر بین تیم معماري سازمانی و تیم هاي پروژه ها ندارند  •
این کار سبب افزایش انعطاف پذیري (مسائل را پیش بینی می کنند بیشتر بربرنامه ریزي تاکید داشته و  •

 )! می گردد ولی آیا می توان همه چیز را به یکباره پیش بینی کرد ؟
 .حجم مستندات زیاد و فرآیند تولید محصوالت و فرآورده ها طوالنی می باشند •

  .یک را نشان می دهد تفاوت هاي معماري سازمانی چابک را با معماري سازمانی کالس . 1جدول 
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مدیریت ، برنامه ریزي ،   دستیابی به نتایج کسب و کار  تمرکز مدیران پروژه ها   1
  زمانبندي و تخصیص منابع

  ایستا  پویا و تطبیق پذیر  مدلسازي و محدوده پروژه ها   2

ساختارسازمانی تیم هاي   3
 ه ها پروژ

  ماتریسی  مبتنی بر پروژه

  متمرکز  غیر متمرکز  گرفتن تصمیم ها   4
  فعالیت ها  دستیابی به اهداف و نتایج  مبناي فرسنگ شمارها   5
  منابع تخصیصی* کار   تعهد  مدت زمان فعالیت ها   6

نگرش نسبت به تغییرات   7
 جدا  یکپارچه  داخلی و خارجی سازمان

ساس تخصص و تمایل براي برا  نقش هاي افراد تیم ها   8
  براساس عناوین و وظایف  موفقیت تیمی

  دیر به دیر  زود به زود  تشکیل جلسات   9

مهارت هاي تکنیکی و تطبیق   10
  پذیري 

مهارت هاي تکنیکی بسیار گسترده و 
  .تطبیق پذیري اجباري است 

مهارت هاي تکنیکی بسیار قوي 
و تطبیق پذیري در صورت وجود 

  .بسیار خوب است 

بسیاري از وظایف برنامه ریزي نشده   فرآیندها و ابزارها   11
  .در طول انجام کارمدیریت می شوند 

برنامه ریزي در ابتدا با جزئیات 
  .بسیار انجام می شود 

  کامل و جامع  به قدر کافی  حجم مستندات   12

تغییرات در طول اجراي   13
  موجب دلسردي مورد انتظار  فرآیند 

به دلیل تعامل باال با کاربران   پروژه ها بازخوردهاي   14
  .بازخوردها سریع و موثر می باشند 

 غیر موثر "بازخوردها کند و اکثرا
  .می باشند 

  باال به پایین  باال به پایین ، پایین به باال ، ضربدري  ساختار تیم ها   15
  [18 ,17 , 16 ,8] تفاوت هاي معماري سازمانی چابک با معماري سازمانی کالسیک  . )1(جدول 

  
 

  بندي سازمان ها براساس چابکی و تالطم طبقه -9
 

طبقه بنـدي  چهار دسته اصلی آنهارا در می توانیم    ، تفکیک سازمان ها براساس میزان چابکی و تالطم       به منظور   
  : بیان گردیده است  4 بندي در شکل طبقهاین . نماییم 
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  چابکی و میزان تالطم  بندي سازمان ها براساس میزان طبقه .) 4(شکل 

 
  باالکسب وکارفرآیند پیچیده بودن  دالیل به میزان تالطم و تغییرات درآنها ربع اول سازمان هایی هستند که

 بهره می 12این سازمان ها از اقتصاد مبتنی بردانش .  و درعین حال از میزان چابکی باالیی هم برخوردار هستند بوده
سازمان مبتنی بردانش داراي افرادي است که داراي . پیش بینی نشده مقاوم تر هستند برند و لذا در مقابل تغییرات 

بدین ترتیب افراد بسیار متفکر بوده و دانش و اطالعات را به صورت اشتراکی . روحیه همکاري و رهبري باالیی هستند 
 به طور منظم میزان عملکرد خود را این سازمان ها. استفاده می کنند و لذا اغلب افراد در چند زمینه مهارت دارند 

. همچنین دانش جاري درسازمان را در قالب طرح ها وبرنامه هایی مدیریت می کنند . ارزیابی و اندازه گیري می کنند 
 را تشکیل 13 این سازمان ها فرآیندهاي موجود درسازمان را مدیریت کرده و قادرند درکوتاهترین زمان تیم هاي مجازي

  .[12]دهند 
بع دوم سازمان هایی هستند که میزان تالطم و تغییرات درآنها پایین است ولی ازمیزان چابکی باالیی ر

سازمان هاي ربع اول و ربع دوم  .سازمان هاي آموزشی و فرهنگی بیشتر دراین گروه قرارمی گیرند . برخوردار هستند 
ست که یک سازمان براي تامین نیازمندي هاي فرهنگ انعطاف پذیري زمانی ا. داراي فرهنگ انعطاف پذیري هستند 

دراین سازمان ها میزان پاسخگویی . مشتریان و جلب رضایت آنان مدام خودش را با تغییرات نیازمندي ها تطبیق دهد 
در فرهنگ مشارکتی .  کارکنان مشارکت باالیی در انجام امور داشته باشند  درنتیجه نیاز است تاباال بوده وبه انتظارات 

  . افراد مسئولیت پذیري باالیی دارند 
ربع سوم سازمان هایی هستند که میزان تالطم و تغییرات درآنها بسیارزیاد، ولی میزان چابکی آنها بـسیارپایین   

دراین گونه سازمان ها استفاده ازروش هاي مبتنی بربرنامـه   .د سازمان هاي کشور ما بیشتر دراین گروه قرار دارن     . است  
دراین سازمان هـا بهتـرین راه ،    . هاي پیشگویانه و همچنین روش هاي با چابکی باال به یک  اندازه خطرناك می باشند                 

ه وبه دلیل اینکـه  این سازمان ها عمدتا ماموریت محور بود. استفاده از معماري سازمانی مبتنی بر تجارب چابک می باشد  
  .الزامی در خود نمی بینند که سریع دستخوش تغییرات گردند افراد فاقد رضایت نسبی هستند درنتیجه 

وباالخره ربع چهارم سازمان هایی هستند که میزان تالطم و تغییرات و تـاثیر آنهـا برسـازمان پـایین بـوده و                       
 خدماتی که داراي  فرآیندهاي ثابت بـوده و  میـزان تفکـر    سازمان هاي. همچنین میزان چابکی سازمان هم پایین است   

دراین گونه سازمان ها می توان ازروش هاي کالسیک      . افراد درآنها پایین است بیشتر دراین گروه طبقه بندي می شوند            
ـ     . و پیشگویانه معماري سازمانی استفاده نمود     ه استفاده ازروش هاي چابک دراین گونـه سـازمان هـاممکن اسـت هزین

  .هایی را برسازمان تحمیل نماید 
                                                   
12   Knowledge- Base Economy  
13  Virtual Teams 



 10 

بنابراین معماري سازمانی چابک بیشتر ازاینکه با اندازه سازمان ارتباط داشته باشد به میزان تالطم و تغییـرات                
  .سازمان و همچنین میزان چابکی سازمان بستگی دارد در 

  
  

 14چارچوب چابک  -10
 

ساختاري منطقی براي دسته بنـدي مـسائل معمـاري          چارچوب  . چارچوب به منزله قلب معماري سازمانی می باشد         
ارائه می کند که از طریق آن جامعیت و تعامل پذیري محصوالت معماري از یک سـو و همـسویی فنـاوري اطالعـات بـا           

. معماري سازمانی چابک هم ازاین قاعـده مـستثنی نیـست    . [1,2]کسب و کار سازمان ازسوي دیگر ، تضمین می شود          
اما چیزي کـه بـراي همگـان    .  می باشد    یک چارچوب مناسب    از  چابک استفاده   در معماري سازمانی   یکی از مسائل مهم   

یـک  . پذیرفته شده این است که چارچوب معماري سازمانی چابک باید از اصول معماري سازمانی چابک تبعیـت نمایـد              
 معتقـد  16نلـسون    . داشته باشـد   را15چارچوب معماري سازمانی چابک باید تطبیق پذیر بوده و قابلیت سفارشی شدن 

  :  [4]است یک چارچوب معماري تطبیق پذیر باید مبتنی بر اصول زیر باشد 
بدین صورت که کاربران را درانجام کار شریک نموده و نـسبت بـه نیازمنـدي                . مبتنی برارزش مشتریان باشد      -

  .هاي کاربران و تغییرات ناشی از آن اهمیت قائل شود 
بدین منظور ضروري است تا از مدیریت فرآیند کسب وکار به منظـور  . لسازي کسب وکار باشد    باید مبتنی بر مد    -

 .یکپارچه نمودن کسب وکار با کاربردها و اطالعات استفاده نماید 
 .از معماري مبتنی بر مدل استفاده می کند  -
خص هاي پیش گویانـه اي از  بدین منظور باید بتواند شا. مبتنی بر مدیریت سازمان بر مبناي عملکرد می باشد        -

 .عملکرد آینده یا تغییرات نیازمندي هاي بازار فراهم آورد 
این مولفه هـا و خـدمات بایـد بتواننـد قابـل اسـتفاده       .  استفاده نماید  18 و خدمت17از معماري مبتنی بر مولفه  -

 و  23ر دسترس پـذیري ، د22 ، قابلیت اطمینان 21  مثل امنیت20 بوده و نیازمندي هاي غیر وظیفه مندي  19مجدد
 .را پشتیبانی نمایند 24مقیاس پذیري 

 .مولفه ها و سرویس ها باید قابل ردیابی باشند  -
تطبیق پذیر برروي جنبه هاي کسب و کار سازمان تمرکز فراوانی دارند و لزومـی نـدارد کـه                  چابک و   چارچوب هاي   

یکـی از بهتـرین   .  باشند   می ز پیچیدگی و افزونگی   چارچوب هاي چابک باید ساده بوده و عاري ا         .جامع و فراگیر باشند     
                                                   
14 Agile Framework 
15 Customizable   
16 Nelson 
17    Component 
18    Service 
19    Reusable 
20    Non Functional Requirement 
21    Security 
22    Reliability 
23    Availability 
24    Scaleability 
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بـراین  . تعاریفی که می توانیم براي چارچوب چابک داشته باشیم این است که داراي ساختار تکاملی وتـدریجی باشـد                    
درواقـع در   . اساس میزان چابکی چارچوب درسطوح مختلف متفاوت بوده و از سطحی به سطح دیگر افزایش می یابـد                   

ول معماري سازمانی چابک و تجارب عملی چابک استفاده می گردد ولی میزان اسـتفاده از ایـن اصـول از         هرسطح از اص  
  : سطوح مورد نظر دریک چارچوب چابک عبارتند از .  [14]هر سطحی به سطح دیگر افزایش می یابد 

  
  )همکاري و تعامل بین ذینفعان (25همکاري  : 1سطح 
  )مناسب محصوالت و فرآورده هاتحویل پیوسته و  (26تکامل  : 2سطح 
  )افزایش کیفیت محصوالت و فرآورده ها (27اثربخشی  : 3سطح 
  )افزایش سرعت پاسخگویی به تغییرات و بازخوردهاي سریع ( 28تطبیق پذیري : 4سطح 
  )آماده سازي محیط سازمان براي پذیرش اصول و فرهنگ چابکی (29احاطه کردن  : 5سطح 

 
  [14].  هر سلول توسط تجارب عملی چابک مناسب پرمی شود–چارچوب چابک  .) 5(شکل 

  
درحال حاضرتالش هایی براي انطباق چارچوب هاي رایج معماري سازمانی با اصول معماري سازمانی چابک 

 براي استفاده در محیط هاي متالطم و اجراي هاهدف از انجام این کار سفارشی نمودن چارچوب . صورت گرفته است 
   . [11] انی چابک می باشدمعماري سازم

                                                   
25    Collaborative 
26  Evolutionary 
27  Effective 
28  Adaptive 
29  Encompassing 
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 بومی کردن چارچوب زکمن براي سازمان چابک  -11
 

براي یک سـازمان چابـک    30فرد ریمیل  . استسازمان چابک سازمانی است که در مقابل تغییرات تطبیق پذیر         
 کـه  هدف ریمیل ایـن بـود   . است یکی از مدل هاي مرجع موفق براي سازمان هاي چابک    نموده که ارائه  مدل مرجعی را    

  : میزان رضایت کلیه ذینفعان را افزایش دهد ، بدین منظور اصول اجرایی زیر را پیشنهاد نمود 
  افزایش میزان تعامل و ارتباطات موثر بین ذینفعان  -
 تشویق کارکنان وظیفه شناس  -
   براي تصمیم گیري ها 31بکارگیري مدیریت ریسک و ترغیب کارکنان براي استفاده از دانش  -

  : گروه قرار دارند 6 تشکیل یافته که در 32 تجربه عملی تجاري بحرانی 24ع چابک از این مدل مرج
   33 برنامه ریزي استراتژیکی -
 34 سرمایه گذاري کسب وکاررد اتوجیه مو -
  35مدیریت ارتباطات سازمانی  -
  36مدیریت دانش  -
  37مدیریت نوآوري  -
  38 هاي عملکرد شاخص -
  .ان چابک  را براساس مدل مرجع ریمیل نشان می دهد تجربه عملی کسب و کار بحرانی سازم )6(شکل

 

  
  [9]تجربه عملی کسب و کار بحرانی سازمان چابک  .)6(شکل 

                                                   
30  Fred Remmele 
31  Knowledge  
32  critical business practices 
33  Strategic Planning 
34 Business case Justification 
35 Organizational Relationship Management 
36 Knowledge Management 
37 Innovation Management 
38 Performance Metrics 
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چارچوب زکمن به عنوان مادر چارچوب هاي معماري سازمانی می باشد به طوري که هر چارچوب جدید بـراي                   
چوب زکمن جنبه هاي کامل تـري از معمـاري را         چار . [19] گردد   معماري سازمانی الزم است با چارچوب زکمن مقایسه       

 ، کـارکرد  42 عالوه بر جنبـه هـاي داده  41 و انگیزه 40 ، زمان 39توجه به سه رکن ، افراد  . درچارچوب خود وارد کرده است      
 و تطبیق پذیري افزایش یابد زیرا می تـوان بـر          یی سبب می گردد تا در یک معماري سازمانی چابک ، پویا           44و شبکه   43

بدین معنی که نه تنها سـلول هـا   . مساله دیگر نرمال بودن چارچوب زکمن است . وقایع کنترل بهتري ارائه نمود    افراد و   
همچنین همه سلول هاي چارچوب زکمـن داراي  . [6,5]داراي همپوشانی نیستند بلکه اطالعات اضافی نیز در خود ندارند    

  . مک نماید محصول معینی هستند که این می تواند به پویایی چارچوب ک
در چارچوب زکمن تصمیمات دیدگاه هاي سطح باالتر ، دیدگاه هاي سطح پایین تر را محدود کرده و تغییـرات                  

این بـدین   .  [3,6,13]در دیدگاه هاي سطح پایین تر ، منجر به تصمیمات جدیدي در دیدگاه هاي سطح باالتر می شود      
طم افزایش می یابدزیرا سـطح هـاي پـایین تـر بیـشتر در معـرض       معنی است که از سطر هاي باال به پایین میزان تال    

  .تغییرات می باشند 
.  با اصول معماري سازمانی چابـک صـورت گرفتـه اسـت         زکمن تالش هاي زیادي براي بومی کردن چارچوب      

انطباق چارچوب زکمن با مدل مرجع آقاي ریمیل و مدلسازي آن بر اساس تجارب عملـی چابـک مـی توانـد یـک روش        
معماري سازمانی چابـک پویـا و تطبیـق پـذیر اسـت و هـیچ گونـه         .ناسب براي اجراي معماري سازمانی چابک باشد   م

بدین منظور در سازمان هاي متالطم که داراي شرایط متفاوت هستند ، اسـتفاده از چـارچوب                 . محدودیتی را نمی پذیرد     
ي خاصی نیست و هنوز هیچ متـدولوژي کـامال پذیرفتـه      زکمن می تواند موثر باشد زیرا این چارچوب محدود به متدولوژ          

انطباق مدل مرجع ریمیل را با چارچوب زکمـن نـشان    )2( جدول .شده اي وجود ندارد که از این چارچوب ، پشتیبانی کند  
  .می دهد 

  
   چه ؟  چطور ؟  کجا ؟  چه کسی ؟ کی ؟   چرا ؟ 

نگهداري یک 
  سازمان چابک 

رویدادهاي لیست 
کسب وکار و 

ان هاي زم
  بحرانی 

افراد چابک لیست 
و تیم هاي چابک و 

   مجازي 

لیست محل هاي 
  کسب و کار

فرآیندهاي لیست 
   کسب و کارچابک

برنامه ریزي 
 و استراتژیکی 

 تعیین منابع 
  برنامه ریز

طرح کسب 
   چابک وکار

مسیربحرانی 
براي برنامه ریزي 

 پشتیبانی

سازمانی ساختار
چابک ، شرح 
   ت وظایف و ارتباطا

زنجیره تامین و 
مکانیزم هاي 

   موثر ارتباطی

تعیین محصول و 
  چابک فرآیندهاي 

تعیین میزان 
 براي هر منابع

 و سرمایه گذاري
  مورد کسب وکار 

 مالک

 و کارآیی
  نوآوري 

طراحی تکرارها و 
  ترخیص ها 

  نقش و 
مسئولیت ها 

زیرساخت هاي 
  موثرارتباطی 

ینه طراحی به
  طراح  تخصیص منابعچابک فرآیندهاي 

                                                   
39  People 
40  Time 
41  Motivation 
42  Data 
43  Function 
44  Network 
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وتعیین میزان 
  چابکی افراد

  کسب و کار

 و  سودآوري
  مدیریت دانش

تکاملی زمانبندي 
فرآورده ها تولید 

  و محصوالت 

محول کردن 
  وظایف 

انتخاب 
تکنولوژي براي 

   موثر ارتباطات 

چابک فرآیندهاي 
  کسب و کار واقعی 

 منابع به کارگیري
تخصیص داده 

  شده
  سازنده

  و تکرارها   تمرکز بر افراد
  ترخیص ها 

محول کردن کار به 
  چابک افراد

جمع آوري 
مکانیزم هاي 

  ارتباطی 

جمع آوري خدمات 
  و محصوالت 

 و حسابداري
  پیمانکار   منابعمدیریت

پویایی در 
 مستندسازي   ساخت بهنگام  زنجیره تامین  زنجیره ارزش   کاملت  مقابل تغییرات

  چابک 
سازمان 
  درحال کار

  باق مدل مرجع ریمیل با چارچوب زکمن انط . )2( جدول
  

 نتیجه گیري  -12
 

ها که بیـشتر در حـوزه کـسب وکـار     تغییرات مکرر و عمدتا غیرقابل پیش بینی در اهداف و استراتژي هاي سازمان       
. ، فرآیندها ، سیستم هاي اطالعاتی ،مدیریت داده و زیرساخت هاي فناوري دارد             تاثیر بسزایی در ساختارسازمانی   ،است  
ف معماري سازمانی چابک این است که دریک سازمان متالطم که تحت تاثیر تغییرات غیرقابل پیش بینـی گـسترده                   هد

. است ، نه تنها ازتوقف یا شکست فرآیند معماري سازمانی جلوگیري کند بلکـه حتـی نتیجـه مطلـوب را حاصـل نمایـد          
یکی از راههـاي حـل مـشکل روش هـاي جـاري          معماري سازمانی چابک ایده جدیدي است که جاي کار زیادي دارد و             

انطباق چارچوب هاي رایج معماري سـازمانی مثـل    . می کند استفاده چابکروش ها افراد و ز  امعماري سازمانی است که     
چارچوب زکمن با مدل هاي مرجع چابک و اصول معماري سازمانی چابک یکی از مهمترین روش هاي اجـراي معمـاري                    

   . استسازمانی چابک 
اول این که به ذینفعان توجه خاص داشت ، دوم این کـه گـام بـه              : مهم است   ر معماري سازمانی چابک سه نکته       د

بـا توجـه بـه     .گام و تکرارپذیر حرکت نمود و سوم اینکه به پیاده سازي و توسعه سیستم هاي نرم افزاري توجه نمـود        
  : ابک را چنین مطرح نمودمطالب ارائه شده ، می توان مهمترین اهداف معماري سازمانی چ

  افزایش انعطاف پذیري و تطبیق پذیري نسبت به تغییرات -
 افزایش اثربخشی معماري سازمانی -
 استفاده بهتر ازمنابع و مدیریت بهینه فرآیندهاي کسب وکار  -
 افزایش توانمندي سازمان به منظور نگاهداشت معماري سازمانی  -
 افزایش میزان رضایت کاربران  -
  ... و  -
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