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را   سازماني  معماری  از  رایج  نقد  این  هم  شما  از  شاید  تعابیر  زبانبارها  به  و  متعدد  »فالن    افراد  كه  باشید  شنیده  مختلف 
-های مفصلي هم تهیه كرد، اما این خروجيسازمان، پروژه معماری سازماني عریض و طویلي اجرا كرد و مستندات و گزارش

شود، از یک  این نقد كه در قالب یک استدالل ارائه مي  القفائس شد و عمالً به تغییر موثری در سازمان نیانجامید.« ها زینت
فایده است.( و  آمیز و مؤثر تغییر نیانجامد، بيست )این كه در یک برنامه تغییر، هر فعالیتي اگر به اجرای موفقیتمقدمه در

یک تالي درست )این كه در فالن سازمان، پروژه معماری سازماني انجام شده ولي به تغییر موفق و مؤثری نیانجامیده(، به  
 ای است.« فایدهاني، اصوالً و عموماً فعالیت بيرسد كه »معماری سازماین نتیجه نادرست مي

خواهم نشان دهم این نقد اساساً بر دو بدفهمي از ماهیت تغییرات سازماني و نقش معماری سازماني در  در این یادداشت مي
 این تغییرات استوار است. 

 

 حول سازمانیعوامل ت

كنیم،   معني  )رادیکال(  بنیادی  تغییر  را یک  سازماني  دگردیسي  یا  تحول  تحوالت  اگر  بر  را  تغییر  مدیریت  عام  قوانین  باید 
-ها و عناصری است كه بدون حضور و همزمان آنزمان مؤلفهسازماني هم حاكم بدانیم. تغییر سازماني، وابسته به حضور هم

نمي آن  ها،  مؤثر  و  موفق  اجرای  به  برنامهتوان  درباره  بود.  امیدوار  و  تغییر  اندیشیده  بسیاری  تغییر، كسان  مدیریت  و  ریزی 
بندی این با جمع  اند. امانیازهای تغییر، معرفي كردهاند و هر یک، سیاهه و چارچوبي برای عوامل موثر بر تغییر، یا پیش نوشته

 گانه زیر برای تغییر رسید:  10توان به عوامل ها ميچارچوب

-انداز باید واقعي، دست شود. این چشمانداز از وضعیت پس از تغییر آغاز مي : هر تغییری با یک چشم2انداز چشم •
انداز دهي به این چشمیافتني، نسبتاً روشن و تا حد امکان دقیق باشد. وظیفه رهبران تغییر در مرحله نخست شکل

مان است. اگر در میانه یک طرح یا پروژه تحولي،  انداز مشترک در سازو در مرحله بعدی، تبدیل آن به یک چشم
انداز روشن و مشتركي از وضعیت پس از نفعان كلیدی تغییر، چشمویژه ذیدریافتید كه عناصر درگیر در آن و به 

 تغییر ندارند، شک نکنید كه آن طرح/پروژه محکوم به شکست است. 

انداز مشترک تغییر باید به  انداز برای شروع تغییر كافي نیست. چشمبرخالف تصور عمومي، داشتن چشم  :3انگیزه  •
اداری یا  از یک بخشنامه  تبعیت  باالدستي،  الزام  اجرای یک  تغییر منجر شود.  برای  انگیزه واقعي و كافي  ایجاد 

از مد و چشم تجاری، هیچوهمپیروی  رقبای  با  واقعيچشمي  انگیزه  تغییر محسوب نمي  یک  برای  شود. و كافي 
تغییر قرار مي ناگزیر  اجرای  را در موقعیت  تغییر  بازیگران  بهانگیزه واقعي عاملي است كه  ای كه عدم گونهدهد، 

ای در همه اركان سازماني، كاری است تحمل نباشد. البته ایجاد چنین انگیزهتصور و قابلاجرای آن، برایشان قابل
 دهد.جوهره رهبری را تشکیل ميدشوار كه 

 
 شده است. ( چاب 1401مپیوتر )مهر و آبان نشریه گزارش كا 262ن مقاله در شماره ای 1

2 Vision 
3 Motivation 
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نقشه یا مدلبرنامه  :4نقشه  • تغییر بدون  اجرای  را پیش و  هایي كه وضعیت عناصر تشکیلریزی و  دهنده سازمان 
های بزرگ، ناممکن است. تغییر بدون نقشه، مانند رانندگي در آمیز و در سازمانپس از تغییر نشان دهد، مخاطره

 ی جلوی خودروست. هاشب، بدون روشن كردن چراغ

ی راه، برنامه گذار یا هر عنوان ، برنامه عملیاتي، نقشههر تغییری مستلزم داشتن برنامه است. برنامه عمل  :5برنامه  •
نیازی این مراحل، منابع الزم های الزم برای اجرای تغییر، توالي و پیشدیگری كه به كار رود، مراحل و فعالیت

 كند.سایر اطالعات الزم برای هدایت و اجرای درست تغییر را مشخص ميها و برای اجرای فعالیت

انجام هر تغییر مهمي در سازمان، نیازمند منابع انساني، مالي، فناوری و ... است. این منابع باید در برنامه    :6منابع •
 رت انکارناپذیر است.موقع منابع كافي برای اجرای تغییر، یک ضروبیني و مشخص شده باشد. تامین بهتغییر پیش

مي  :7دهیسازمان • فراهم  را  تغییر  اجرای  برای  و مصالح الزم  مواد  منابع،  بدون  هرچند  مصالح  و  مواد  این  آورد، 
 برای ایجاد تغییر كافي نخواهند بود. دهي مناسب، سازمان

ذی  :8ارتباطات  • بین  الزم  ارتباطات  وجود  سازماني،  تغییرات  توانمندسازی  برای  مهم  عامل  عناصر یک  و  نفعان 
های انداز، اهداف و برنامهسو چشماز یکاین عناصر،    درگیر در این تغییرات است. ارتباطات مستمر و مناسب بین

-در اختیار مدیران و رهبران تغییر قرار مي  كند و از سوی دیگر اطالعات كنترلي الزم راتغییر را به آنان منتقل مي
 كنند. ها در صورت لزوم استفاده ميدهد، كه از آن برای كنترل، راهبری و اصالح برنامه

به  :9فرهنگ  • سازماني  توانمندساز  فرهنگ  افراد،  واكنشي  و  كنشي  تکرارشونده  رفتاری  الگوهای  مجموعه  عنوان 
تواند پیروزی یا شکست كل برنامه را انداز و برنامه تغییر، مين با چشممهمي برای هر گونه تغییر است و تناسب آ

را  به موفقي  تغییر  بتواند  است  بعید  تغییر،  پشتیبان  فرهنگ  یک  فاقد  سازماني  كند.  تعیین  قاطعي  انجام نحو  به 
 برساند. 

-ها و سیاستهای واقعي و برنامهبدون وجود سازوكارها و نهادهای مناسبي كه انطباق جریان فعالیت  :10راهبری  •
پذیر نیست. مجموعه این سازوكارها، نهادها و قواعد را  شده را تضمین كند، هیچ تغییر موفقي امکانهای طراحي
 گوئیم.راهبری مي

انجام،    :11رهبری  • تا  آغاز  از  تغییری،  تغییر، چشمسرانجام، هر  یا رهبران  دارد. رهبر  به رهبری  انداز مشترک  نیاز 
-كنند، نقشه، برنامه و منابع موردنیاز برای تغییر را تامین مي دهند، در سازمان انگیزه ایجاد ميتغییر را شکل مي

به را  منابع  این  بایستهكنند،  كردهنحو  سازماندهي  فرهنگي  ای  تغییرات  ارتباطات صحیح،  ایجاد  با  و   و  مناسب 
 رسانند. اعمال راهبری مسترم، تغییر را به انجام مي

)به تغییری  از آنهیچ  فراگیر كه  و  بنیادی  تغییرات  یاد ميویژه  با عنوان »تحول«  این عوامل  ها  آمدن  فراهم  بدون  كنیم،( 
 رسد. ؤثر و پایدار به سرانجام نميم ،توانمندساز به صورت موفق 

هر چند تامین و تقویت  تواند دو عامل »نقشه« و »برنامه« تغییر را تدارک كند.  معماری سازماني تنها مياز بین این عوامل،  
این عوامل و  ایجاد  اما  تامین شود،  باید توسط معماری سازماني  تغییر است كه  برنامه  به  سایر عوامل هم كمابیش وابسته 

همین دلیل است كه معماری سازماني را  ی سازماني خارج است. بهها با تغییر، از محدوده مأموریت معمارسازی آنمتناسب
طریق اولي، موفقیت یا شکست هر برنامه تغییر  كنیم. بهیک عامل توانمندساز »الزم« و نه »كافي« برای تغییر محسوب مي

ادشده )و حتي ارتباط بین  توان صرفاً به معماری سازماني مربوط دانست، بلکه باید در میان مجموعه عوامل یسازماني را نمي
 ( به دنبال دالیل موفقیت یا شکست تغییر گشت. این عوامل
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های ما باعث شده تغییر را تنها از منظر برنامه یا واقعیت این است كه ضعف و نبود توانمندی مدیریت تغییر در بیشتر سازمان
قاعده است نه استثنا(، علت را صرفاً در كاستي و    رسد )كه در این شرایط،نقشه ببینیم و هنگامي كه تغییری به نتیجه نمي

   نابسندگي برنامه ارزیابي كنیم.

 

 ای به معماری سازمانینگاه پروژه

ای به معماری سازماني مربوط  یک فرض ضمني و مستتر دیگر در نقدی كه از معماری سازماني نقل كردیم، به نگاه پروژه
ریزی مطرح معماری سازماني چه در دنیا و چه در كشور ما ابتدا به عنوان یک »پروژه« با مضمون و محتوای برنامه  شود.مي

ریزی ریزی )عمدتاً در حوزه برنامهها از معماری سازماني هم اجرای یک پروژه برنامهشد. نخستین تجربه بسیاری از سازمان
محور ای به معماری سازماني بیش از یک دهه است جای خود را به نگاه قابلیتهفناوری اطالعات( بوده است. اما نگاه پروژ

ریزی )ولو موفق( در تحقق منافع ادعایي معماری سازماني، یعني توانمندسازی داده است. نابسندگي اجرای یک پروژه برنامه
سازمان پیچیدگي  مدیریت  و  تغییر  و  مدیریت  همها  اطالایجاد  فناوری  بین  كسبراستایي  و  سازمانعات  توجه  را  وكار،  ها 

پروژه رفتهاجرای  سازماني  معماری  پایههای  به  بهرهرفته  و  سازمانيریزی  معماری  راهبری  و  مدیریت  قابلیت  از   12برداری 
كرد استمعطوف  قابلیت  .ه  دیدگاه  این  مستمر  در  نگهداری  و  ایجاد  برای  ابزارهای الزم  و  فرآیندها  ساختار،  مخزن محور، 

های فرآیندی روی سایر فرآیندهای تغییر سازماني )بهبود فرآیندها، تغییر چنین اعمال كنترلهای معماری سازماني و هممدل
گیرد.  های سازمان در حوزه معماری سازماني قرار ميهای اطالعاتي، ...( در كانون فعالیتها و سامانهساختار، ایجاد سرویس

ریزی معماری سازماني برای هدایت تغییر موفق و موثر سازماني، بدون ایجاد و یک »پروژه« برنامه  انتظار از  همین دلیل،به
 ها ندارد. گیری سازمان از چنین قابلیتي، دیگر جایگاهي در سازمانبهره

 

 نقش مشاوران در اشاعه این سوءتفاهم 

نقش و جایگاه معماری سازماني در چرخه مدیریت تغییر،  ها از  واقعیت این است كه در كنار عدم آگاهي كافي مدیران سازمان
تاثیر نبوده است. مشاوراني كه در ادعاهای گزاف برخي مشاوران معماری سازماني هم در ایجاد و اشاعه این سوءتفاهم بي

ای خود، شاورهگیری از معماری سازماني، و گاه در تالش برای بازاریابي و فروش خدمات ممقام ترویج و تبلیغ ضرورت بهره
القاء مي همه  ریزی معماری سازماني،  كنند كه با اجرای یک پروژه برنامهخواسته یا ناخواسته در ذهن مخاطبان خود چنین 

اندیشانه كه نتیجه غفلت از سایر ها حل خواهد شد. این تصویر سادهكم مشکالت اصلي و عمده سازمانمشکالت یا دست
ني است، ممکن است در كوتاه مدت و برای مقاصد بازاریابي خدمات مشاوران مؤثر باشد، اما در  عوامل موثر در تغییرات سازما

های تغییری كه صرفاً با اتکای به تدوین برنامه و بدون درنظر گرفتن سایر عوامل آغاز شدن ناكامي برنامه بلندمدت با روشن
ها را برای رویکرد منطقي  امن زده و راه این گونه سازمانها از معماری سازماني دشده است، به سرخوردگي مدیران سازمان

 سازد.معماری سازماني هم دشوار مي  گیری از قابلیتبه ایجاد و بهره

 

 رهبران تغییرند؟ همه جا آیا معماران سازمانی، 

طور كلي درست است  های معماران سازماني، رهبری تغییرات سازماني است. این مطلب بهایم كه یکي از نقشبسیار شنیده
دقت كرد. اوالً نقش و جایگاه »رهبری« تغییر تنها در یک چارچوب جامع مدیریت تغییر یابي آن  اما باید در كاربرد و مصداق
-نفع تغییر بهگفته باشد، قابل طرح است و صرفاً با تعیین یا نامگذاری این یا آن ذیگانه پیش  10كه دربردارنده همه عوامل  

نمي   عنوان »رهبر تغییر در سازمانتغییر«  از معضالت مدیریت  تغییر هستند، توان گرهي  برای  آمادگي الزم  فاقد  هایي كه 
 گشود.

 
12 EAM/EAG Capability 
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  ثانیاً، تعیین معماران سازماني به عنوان رهبران تغییر در یک حوزه )مثالً نوآوری در محصوالت، تحول دیجیتال، تغییر مدل
تنه كسب اطالعات(  فناوری  توسعه   یا  بهوكار  پیشرفته ا  و  بالغ  بالنسبه  قابلیت  یک  از  سازمان  كه  بود  خواهد  مؤثر  شرطي 

های نخستین بلوغ قابلیت مدیریت و راهبری معماری سازماني  هایي كه در پلهمند باشد. برای سازمانمعماری سازماني بهره
این سازمان نیست. در  فراهم  امکاني  باید كهستند، عمالً چنین  تغییر  و  ها، رهبران  ارشد  میان مدیران  از  های  چهرهماكان 

نفوذ سازمان برگزیده شوند و معماران سازماني در كنار این رهبران، به كاركرد اولیه خود كه تامین نقشه  تاثیرگذار و صاحب
 ها( و برنامه تغییر است، مشغول باشند. )مدل

 
 

 


