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چکیده

در دنیــای امــروز اســتفاده از فنــاوری اطالعات در 
پیشبرد اهداف ســازمان امری مهم و اجتناب ناپذیر است. 
امــا نیاز به به روزرســانی و تغییر روش ها در ســازمان 
مرتب احســاس می شود. برای آن که بتوان تاثیر یک تغییر 
را در اهداف باالیی ســازمان مشاهده کرد، می توان آن را 
در محیط واقعی پیاده سازی کرد. اما این روش هزینه های 
مالی و زمانی زیادی را به ســازمان تحمیل می کند. یکی از 
روش های کم هزینه و مناسب استفاده از شبیه سازی است. 
برای آن که بتوان مطمئن شد عناصر موجود در سازمان، 
در شبیه سازی لحاظ شده است، ابتدا باید مدل سازی خوبی 
از ســازمان ارایه داد. در این مدل ســازی باید روابط بین 
عناصر اصلی ســازمان دیده شود. در بررسی انجام شده 
 ArchiMate میان روش های مختلف مدل سازی، دو روش
و MEMO به منظــور اســتفاده در شبیه ســازی، انتخاب 

شــدند. در مقایســه تحلیلی این دو روش، ArchiMate از 
توســعه پذیری بهتری برخوردار است. بنابراین با استفاده 
از این روش ســازمان مدل شده و سپس به  کمک الگوریتم 
»استدالل به وســیله اهداف« و با توجه به تاثیرات عناصر 
سازمان برروی یکدیگر، انتشار تغییرات فناوری اطالعات 
برروی راهبرد های ســازمان قابل بررسی گردید. در انتها 
یک مطالعه موردی بر اساس این روش انجام شد که مورد 

تایید این شرکت قرار گرفت.
واژه های کلیدي: استدالل به وسیله اهداف، شبیه سازی 

ArchiMate،سازمان، مدل سازی، تغییر در سازمان

1- مقدمه

در دنیــای امروزی اســتفاده از روش هــای مبتنی بر 
فنــاوری اطالعات برای بســیاری از کســب وکارها امری 
اجتناب ناپذیر است. در عین حال به منظور ماندن در فضای 
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رقابتی نیاز اســت تا این روش ها به روز شــود. ارزیابی 
اثربخشی این تغییرات می تواند برای یک کسب وکار بسیار 
مهم اســت چرا که در صورت تغییــر در راهبرد می تواند 
تاثیرات مثبت و منفی زیادی را داشــته باشد. این تاثیرات 
وقتی پررنگ تر می شــود که کسب وکار در حال کار باشد، 
بنابرایــن هر تغییر در راهبرد یــا روش  نیازمند ارزیابی و 

دیدن تاثیر در اهداف باالدستی سازمان است.
یکی از راه های ارزیابی روش های ارایه شده برای بهبود 
عملکرد سازمان، آزمایش آن ها در یک محیط شبیه سازی 
شده می باشد. در یک محیط شبیه سازی شده می توان هر 
تغییری که نیاز اســت در عناصر مختلف ســازمان اعمال 
کــرد و بدون هزینه هــای جانبی تاثیر ایــن تغییرات را در 

راهبرد های سازمان را مشاهده کرد. 
به منظور شبیه سازی سازمان، برای پی بردن به تاثیرات 
فناوری اطالعات، نیاز اســت تا سازمان ابتدا مدل  شود و 

سپس الگوریتم شبیه سازی برروی آن اجرا شود. 
در شبیه ســازی از روش »اســتدالل به وسیله اهداف« 

استفاده می شود.
در این مقاله ابتدا توضیح مختصری در خصوص روش  
مدل سازی که برای شبیه سازی مناسب است، داده می شود. 
ســپس روش مدل ســازی که به وســیله آن می توان تاثیر 
تغییرات را در سازمان مشاهده کرد، توضیح داده می شود.

2- مدل سازی

در مدل  ســازی ، جنبه هــای مختلف ســازمان درکنار 
همدیگر قرار می گیرند تا یک دید کامل از سازمان به دست 
بیاید. هر روش مدل سازی از جنبه خاصی به سازمان نگاه 
کرده است. از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
اهداف، فرآیندهای کســب وکار، ســاختار ســازمانی، 

عناصر فنی، محصول، مفاهیم و قوانین کسب وکار]1[.
مدل ســازی سازمان به ما کمک می کند تا با استفاده از 
روش های موجود تمام سازمان و فرآیندها و راهبرد های 

آن را مدل کنیم. در مدل ســازی ها سعی بر این است تا از 
مفاهیمی استفاده شــود که برای تمامی سودبران و حتی 
کســانی که علم کاملی به زبــان مدل ســازی ندارند قابل 
فهم باشــد. بنابراین مدیران باالدستی می توانند با اطمینان 
بیشــتری به انتخاب روش های پیشنهادی دست بزنند و تا 

حد قابل قبولی با ریسک های روش ها آشنا  شوند.
برای مدل سازی سازمان روش های متفاوتی ارایه شده 

است که هر کدام استانداردها و اجزاء متفاوتی دارد]2[. 
مهم ترین جنبه هایی که در مدل ســازی سازمان مورد 

توجه قرار می گیرد شامل موارد زیر است:
اهــداف: گســترش آینده و اعمــال روزانه ســازمان 
باید به وســیله یک یا چند هدف مشخص جهت دهی شود. 
برای رســیدن به اهداف،  مشــکالت،  نقاط ضعف، تهدیدها 
و چالش هــا باید برطرف و ارتباط بین اهداف و مشــکالت 

شناخته شود.
فرآیند هــای کســب وکار: فعالیت هــای ارزش آفرین، 
 مدیریت و پشتیبانی فعالیت ها جزو فرآیندهای کسب وکار 
می شــود که باید به طور پیوسته بهتر شــوند تا بتوان به 

اهداف سازمان رسید.
ســاختار ســازمانی: عملکرد و فعالیت های متفاوت 
ســازمان ها باعث می شود که ســاختار سازمانی متفاوت 
باشد. در هر واحد از سازمان نقش ها با یک سری وظایف 

برای فعالیت های سازمان تعریف می شوند.
عناصر فنی: منابع موجود ســازمان می تواند شــامل 
سیســتم های فنــاوری اطالعات، منابع اطالعاتی و ســایر 

دستگاه ها شود.
محصــول: محصوالت یک ســازمان می تواند فیزیکی 
باشــد که با استفاده از منابع ســازمان تهیه شده است و 
یا می تواند خدماتی باشــد که سازمان ارایه می دهد. فهم و 
درک مناســب از این محصــوالت و خدمات می تواند برای 

شناخت بیشتر سازمان کمک کننده باشد.
مفاهیــم:  هنگامی  کــه دانــش مرتبط بــا ارتباطات و 
وابستگی های فرآیندها،  نقش ها،  محصوالت و خدمات یک 
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سازمان به اشتراک گذاشته می شود،  نکته مهم این است که 
تمام افراد از واژگان یکسان، معانی یکسانی متوجه شوند. 

بنابراین نیاز است که این مفاهیم دقیقا تعریف شوند.
قوانین کســب وکار:  برای این که به یک هدف مشخص 
در کســب وکار رســید و یا بتوان فرآیند ها را کنترل کرد، 
اجرای  قوانین مشخص الزامی است. برخی از این قوانین به 

مفاهیم سازمان مرتبط است]1[
مدل ســازی سازمان به ما کمک می کند تا با استفاده از 
روش های موجود تمام سازمان و فرآیندها و راهبرد های 
آن را مدل کنیم. در مدل ســازی ها سعی بر این است تا از 
مفاهیمی استفاده شــود که برای تمامی سودبران و حتی 
کســانی که علم کاملی به زبــان مدل ســازی ندارند قابل 
فهم باشــد. بنابراین مدیران باالدستی می توانند با اطمینان 
بیشــتری به انتخاب روش های پیشنهادی دست بزنند و تا 

حد قابل قبولی با ریسک های روش ها آشنا  شوند.
برای مدل سازی سازمان روش های متفاوتی ارایه شده 
اســت که هر کدام اســتانداردها و اجزاء متفاوتی دارد. در 
ادامه روش های مختلفی از مدل ســازی بررســی می شود. 
ابتــدا خالصــه ای از هرکدام به همــراه ویژگی های اصلی 
آن های بیان می شود و در نهایت با هم مقایسه می شوند]2[.

زکمن: این نظریه به یک چارچوب ســطح باال تبدیل شد   
که شامل نقش های مختلف مانند برنامه ریز، مالک، طراح 
و موضوعاتــی ماننــد داده،  عملکردها1، زمــان و افراد 
اســت. این چارچوب یک راهنما برای توصیف سیستم 

اطالعاتی و سازمان مرتبط، می باشد]3[.
ARIS: ایــن روش چهــار دید مختلــف دارد: عملکردی،   

داده، ســازمان و فرآیند کنترلی دارد. هر دید به مفاهیم 
ســطح دامنه2 و مفاهیم فناوری اطالعات و پیاده سازی 
آن ها3 تقسیم می شــود. این روش یک چارچوب مبتنی 
بر متدولوژی دارد که مدل سازی فرآیندها را پشتیبانی 

می کند. ]4[.
CIM-OSA: دیدهای مختلف »عملکرد، منابع، اطالعات و   

1- function
2- domain level concept
3- IT concept and implementation   

سازمان« در این روش به ارتباط بین اجزا مختلف سازمان 
اشاره دارد.

SOM: یــک روش شــیء گرا جامــع برای مدل ســازی   

سیستم های کسب وکار است و برروی سیستم های اطالعاتی 
و ارتباط آن ها با سیستم های عملکردی و اصلی تمرکز دارد. 
این روش مراحل اصلی مهندســی کسب وکار مانند، تحلیل، 

طراحی و طراحی مجدد سیستم ها را پشتیبانی می کند. ]5[
DEMO: این روش، یک شیوۀ مدل سازی سازمان است   

کــه در آن فرآیندهای کســب وکار تحلیل،  مدل ســازی و 
نشان داده شــده اند. در این روش تاکید برروی مدل سازی 
عملگرهای درون سازمان مستقل از پیاده سازی است. ]6[

AKM: از تکنیک ها و دستاوردهای مدل سازی و معماری   

سازمان هر دو بهره مند می شود. مدل کردن دانش سازمان 
بــا هدف مدل ســازی دانــش فرآیندهــا و محصوالت در 

معماری دانش،  انجام می شود. ]7[.
نقشــه قابلیت کسب وکار: نقشــه قابلیت کسب وکار یک   

مدل از ســازمان اســت که ارتباط بین قابلیت ها، فرآیندها 
و عملیاتــی را که برای موفقیت ســازمان نیاز به فناوری 
اطالعات دارد بیان می کند. فنــاوری اطالعات می تواند در 

ارایه نقشه قابلیت نقش به سزایی داشته باشد. ]8[ 
TOGAF: این چارچوب شــامل مجموعه ای اســت که به   

»اصول معماری«، »الگوهای معماری«، یک راهنما برای 
گسترش سناریوهای کسب وکار و یک مدل مرجع سطح 

باال اشاره دارد]9[.
ArchiMate: یک زبان مدل ســازی فرمال است که برای   

سودبران ســازمان قابل درک اســت و به مدل سازان 
کمک می کند که مدل های مناسب سودبرانی که تخصص 
در زمینه فنــی ندارد،  تولید کنند. مدل هایی که توســط 
ArchiMate ساخته می شــود برای تحلیل های خودکار 

مناســب است. در این مدل سازی سازمان همان طور که 
در شکل 1 چارچوب معماری در ArchiMate مشخص 
اســت، ســه الیه متفاوت وجود دارد: الیه کسب وکار4، 

4- business
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الیــه کاربرد5 و الیه فناوری6 هر الیه با اســتفاده از یک 
مجموعه از سرویس ها به الیه باالیی خود مرتبط است 
و ارزش هــای الزم را برای آن الیــه فراهم می کند. در 
فرامدل ارایه شــده عناصر معماری ســازمانی در سه 
الیه و در هر الیه ســه جنبه رفتاری، ســاختار منفعل و 
ساختار فعال نشان داده شــده است]10[. ابزارمناسب 

برای کار با روش ArchiMate ،Archi است]11[.
MEMO: تمرکــز اصلی این روش بر این اســت که تمام   

بخش های سازمان  اعم از عملیات ها و سیستم های اطالعاتی 
را تحلیل کند و در کنار یکدیگر طراحی کند. بنابراین نیاز 
است تا میان گروه های مختلف در سازمان ارتباط برقرار 
کند. در این روش مدل ســازی که تمام جنبه های سازمان 
در نظر گرفته می شــود، یک چارچوب سطح باال دارد که 
باعث ایحاد یک دید جامع بر روی ســازمان می شود. این 
چارچوب، سازمان را به سه جنبه کلی - راهبرد، سازمان 
و سیستم های اطالعاتی - تقســیم بندی می کند. هر کدام 
از این جنبه ها به چهار دســته منابع،  ساختار،  فرآیندها و 

اهداف ریزتر می شوند )شکل 2( ]12[. 
 MEMO برای مدل ســازیبه روش MEMO4ADO ابزار

مناسب است.

۲-۱- مقایسه بین روش های مختلف مدل سازی

مدل هــای ArchiMate و MEMO، به دلیل آن که فرامدل 
دارند و ابعاد بیشــتری از سازمان را در بر می گیرند برای 
مدل سازی به منظور شبیه سازی مناسب تراست. همان طور 
که در مقایســه نیز بیان شد، MEMO جزییاتی بیشتری را 
5- application
6- technology

شامل می شود، با دقت بیشتری تعریف شده، از لحاظ بصری 
غنی تر و سناریو های پیشرفته تری را پشتیبانی می کند، اما 
به این معنی نیست که ArchiMate ارزشی ندارد بلکه برای 
زمانی که می خواهیم تحلیلی ساده از یک سازمان ارایه کنیم 
مناسب می باشد. MEMO، گسترده تر و سطح باالتر است. 
روش ArchiMate توانایی دیدن سازمان با جزییات بیشتر 
به خصوص در حوزه زیرســاخت های فنــاوری اطالعات 
را نــدارد اما MEMO چون یک زبان چندســطحی اســت، 
می تواند از مدل های ارایه شده به جای یکدیگر استفاده کند 
و همچنین یک زبان تخصصی برای نشان دادن جزییات و 
ارتباطات مخصوصا زیرساخت های فناوری اطالعات دارد. 
به طور مختصر مقایسه بین روش های مختلف مدل سازی 

در آمده است. 

3- شبیه سازی

بــرای شبیه ســازی از مــدل هوشــمند کســب وکار7 
می توانیم اســتفاده کنیم. این روش شامل مفاهیم مرتبط با 
تصمیم گیری مانند، اهداف، راهبردی، فرآیند ها، موقعیت ها، 
تاثیرات و شاخص ها است. برخالف بسیاری از روش های 
مدل سازی که برای مدیریت و یکپارچه سازی و همسویی با 
سیستم های فناوری اطالعات طراحی شده،  BIM به کاربران 
کســب وکار کمک می کند تا از اطالعات ســازمان و محیط 
بیرون دید بهتری داشته باشــند و آن را مدیریت کنند. این 
روش استدالل تحلیل هایی از اطالعات فعلی سازمان ارایه 
7- Business Intelligence Model (BIM)

ArchiMate شکل 1 : چارچوب معماری در

شکل 2: چارچوبی برای نشان دادن ساختار سازمان و ارتباط بین 
نمودار های مختلف]3[
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می دهد و به خبرگان این قدرت را می دهد تا ســناریوهای 
مختلف را بررســی کنند و راهبرد های جایگزین پیدا کنند،  
بنابرایــن راهبرد ها، فرآیند های کســب وکار، ریســک ها و 
روند کار در مــدل BIM به منظور تحلیل و بازبینی نمایش 
داده می شــود. نتیجه  گیری با کمــک روش BIM این اجازه 
را می دهد تا بتوان سواالت را در سطح راهبرد کسب وکار 
فرموله کرد]13[. این روش مفاهیمی مانند اهداف، راهبرد ها، 
فرآیند هــا، موقعیت هــا، تاثیرات و شــخص ها را به همراه 

روش هایی برای استدالل ارایه می دهد.

4- استدالل با BIM به وسیله روش مدل کردن اهداف

در این روش با اســتفاده از یک گراف اهداف تاثیر آن ها 
را روی یکدیگر مشخص می کنند. برای انتشار ارضا شدن و 
یا عدم ارضا اهداف از الگوریتمی که در ادامه گفته می شود، 
استفاده می شود. هر گره G دو مقدار Sat(G), Den(G) دارد 
کــه می توانند یکی از مقادیر8 را به 
خــود اختصاص دهد ]14[ به طور مثــال PS(g) در صورتی 
برقرار اســت کــه Sat(g) = ’P’ که این بدین معنی اســت که 
به طور نســبی هدف g تحقق می یابــد و FD(g) درصورتی 
برقرار است که Den(g) = ’F’ و معنای آن این است که هدف 
g قطعا تحقق نمی یابد. قواعد اســتدالل به وسیله اهداف در 
شکل 4 قواعد استدالل به وسیله اهداف]15[ بیان شده است. 
برای آن کــه بتوانیم از نحوBIM 9 اســتفاده کنیم، نیاز 
داریم تا بین BIM و مفاهیم مدل سازی اهداف نگاشتی ایجاد 
8- Full, partial, none
9- syntax

کنیم. در روش باال انتشار روی اهداف را توضیح داده شده 
اســت، اما این انتشــار را می توان در مفاهیم BIM برروی 
موقعیــت ، هــدف و domain assumption نیز اعمال کرد. 
همچنین انتشار با اســتفاده از روابط »و/یا« که در تکنیک 
استدالل توسط اهداف هست، در BIM نیز استفاده می شود. 

4-۱ الگوریتم استدالل کمی به وسیه اهداف

یک گراف هدف از یک جفت <G, R<، که G یک مجموعه 
از اهــداف و R یک مجموعــه از روابط برروی G اســت، 

ساخته شده است. 
  G1... باشــد، می توان R رابطه در (G1,...,Gn) → Gاگر
Gn را source goal و G یــک target goal در رابطــه r در 

نظرگرفــت. برای ســاده کردن روش تنهــا از روابط و/یا 
دودویی اســتفاده می شــود به این معنی که حداکثر از دو 

عنصر، عنصر سوم نتیجه می شود. 
در ایــن روش FS(G), FD(G), PS(G), بــه ترتیب به این 
معنا اســت که شواهد کاملی وجود دارد که هدف G محقق 
می شود، رد می شود، و شواهد جزیی وجود دارد که هدف 

G محقق می شود ]15[.
یک گزاره T برای معرفی حداقل مقدار از ارضا شدن یا 

عدم ارضا است.
  وجــود دارد 
به صورتی که شمای کلی الگوریتم در شکل 4 شمای کلی 
الگوریتم اســتدالل به وســیله هدف ]14[ نشان داده شده 
اســت. در ابتــدا old ،Current ،Initial آرایه هایی از جفت 
Sat(Gi)Den(Gi) برای هر هدف Gi Є G اســت. این آرایه ها 

به ترتیب نشان دهنده برچسب های 10 اولیه، جاری و قدیمی 
 Gi یک برچسب برای <Sat(Gi), Den(Gi)> است. این جفت

نامیده می شود. 
آرایه Current ابتدا با استفاده از داده هایی که از ورودی 
گرفته می شود مقداردهی اولیه می گردد. در هر مرحله برای 
هر هــدف Gi جفت <Sat(Gi), Den(Gi)> با توجه به مرحله 
قبلی به روز می شــود. این اتفاق ادامه پیدا می کند تا زمانی 

10- label

شکل 3: شمای کلی الگوریتم استدالل به وسیله هدف ]14[
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.]15[)Current==Old( که بروزرسانی جدیدی ممکن نباشد
بروزرســانی <Sat(Gi),Den(Gi)> به این صورت است 
کــه برای هر رابطه Rj که به Gi می رســد، مقدار قابل قبول 
بودن و رد شــدن satij و denij با اســتفاده از مقدارهای 
قبلی با کمک جدول 1 قواعد الگوریتم اســتدالل به وســیله 
اهداف ]13[ محاسبه می شود. جواب با مقدار قدیمی مقایسه 
 Gi می شود و بیشترین مقدار به عنوان یک مقدار جدید برای

برگشت داده می شود.

4-۲- نقشه راهبرد

برای کشیدن مدل اهداف نیاز است تا ابتدا نقشه راهبرد 
سازمان کشیده شود.

نقشه راهبرد پیرامون ساختار علت و معلولی که چهار 
وجه را مرتبط می ســازد، توســعه یافته است. ایجاد نقشه 
راهبرد سازمان را وامیدارد تا منطق ایجاد ارزش و مخاطب 

آن  را روش کند]16[.

5- روش پیشنهادی

در این مقاله ســعی شده است تا تاثیر تغییرات فناوری 
اطالعات در اهداف باالیی سازمان بررسی شود. این بررسی 
باید در محیط شبیه ســازی شده انجام شود. بنابراین نیاز 
اســت تا زیرساخت ها و فناوری اطالعات را در کنار سایر 
عناصر سازمان ببینم و ارتباط آن ها را با یکدیگر دریابیم. 
ابتدا باید ســازمان را با استفاده از روش های گفته مدل و 

سپس سعی کنیم روابط بین عناصر را تحلیل کنیم. 
ابتدا سعی شد با استفاده از MEMO4ADO و خروجی 
آن کــه در دادگان sql ذخیره می شــد الگوریتم اســتدالل 
به وســیله اهداف11 پیاده سازی شــود. باوجود تالش های 
بســیار برای پی بردن به روابط بین جــداول و درآوردن 
ارتباطــات آن به دالیــل زیر تصمیم گرفته شــد به روش 

ArchiMate مهاجرت کنیم:

محدود بــودن ویژگی های هر کــدام از عناصر به چند   
MEMO مورد تعریف شده توسط روش

11-Goal Reasoning 

سرعت پیشــرفت پایین روش MEMO و ابزارهای آن   
به دلیل خاستگاه دانشــگاهی در مقابل ArchiMate که 

خاستگاه صنعتی دارد.
  Archi- که برای پیاده ســازی Archi  متن باز بودن ابزار

Mate از آن استفاده می کنیم.

در دسترس بودن Archi برای تمام پلتفرم های موجود  
ابزار Archi با زبان جاوا نوشــته شده است و با توجه 
به متن باز بودن این ابزار می توان کد نوشته به زبان جاوا 

شکل 4: قواعد استدالل به وسیله اهداف]15[

جدول 1: قواعد الگوریتم استدالل به وسیله اهداف ]13[

شکل 5: وجه های مختلف نقشه راهبرد]16[
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برای الگوریتم »اســتدالل به وسیله اهداف« را به عنوان یک 
افزونه به این نرم افزار اضافه کرد. کدهای این نرم افزار در 

مخزن گیت12 موجود است]17[.
بــرای آن که بتوان روش اســتدالل توســط اهداف را 
پیاده سازی کرد، ابتدا اهداف سازمان را با استفاده از روش 
ArchiMate مدل می کنیم. اهداف با روابط association و 

influence به یکدیگر متصل هســتند. بــرای هر هدف دو 

ویژگــیsatisfy, deny در نظر می گیریم که مقدار )احتمال( 
که هدف ارضا می شــود یا نه را نشان می دهد. در روابط 
تاثیرگذاری دو ویژگی impact, levelOfReliance در نظر 
گرفته می شــود. Impact می تواند مثبــت یا منفی یا صفر 
باشــد. که در این شــرایط تاثیر مثبت یا منفی یا عدم تاثیر 
را نشــان می دهــد. levelOfReliance نیــز در واقع میزان 

تاثیرگذاری را نشان می دهد.
 BIM برای دیــدن تاثیر اهداف روی  یکدیگــر از روش
استفاده می شــود. این روش به ما این اجازه را می دهد تا 
انتشــار تغییرات را در اهداف باالیی و ســایر راهبرد های 

سازمان نشان دهیم.
با توجه به روش BIM تاثیرات عناصر برروی یکدیگر 

12- Git Repository

می تواند بین 0و1 باشــد. ما در ایــن مقاله به دلیل کم کردن 
پیچیدگی ها از سه مقدار 0 و 0,5 و 1 استفاده کردیم. 

6- مطالعه موردی

به منظــور راســتی  آزمایی روش ارایه شــده مبنی بر 
مشخص شــدن تاثیر تغییرات فناوری اطالعات بر اهداف 
باالیی و راهبرد های ســازمان، نیاز اســت کــه این روش 
در یــک محیط واقعی مــورد ارزیابی قرار گیــرد. در این 
مقاله برای مدل سازی ســازمان، مجموعه عناصر اهداف، 
فرآیندها، زیرســاخت های فناوری اطالعات در نظر گرفته 

شده است. 
چالش هایی که باید به آن ها توجه کرد عبارتند از:

دست یابی به عناصر مورد نظر در یک سازمان با توجه . 1
به نیاز چارچوب های ذکر شــده، با دشــواری روبرو 
است. چرا که رســیدن به یک فرهنگ لغت مشترک بین 
صاحب کسب وکار و معمار سازمان کار دشواری است.

تمــام اهداف و ســایر عناصر در یک ســازمان به طور . 2
سازماندهی شده در ذهن مصاحبه شونده وجود ندارد 

و نیاز به ارایه سناریوها مختلف است.
در به دست آوردن روابط بین اهداف و عناصر سازمان . 3

BIM. ArchiMate جدول 2: نگاشت بین
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باید توجه شود دوری بین عناصر مختلف به وجود نیاید 
به این معنا که یک هــدف باالیی مجددا به اهداف پایین 

دستی مرتبط نباشد. 
با توجه به آن که افراد در حوزه کســب وکار بیشتر بر . 4

تاثیرات مثبت عناصر ســازمان تمرکــز دارند بنابراین 
پیــدا کردن عناصری کــه برروی یکدیگــر تاثیر منفی 
می گذارد و تحقق یکی باعث عدم تحقق دیگری می شود، 
بــا چالش هایی روبرو بود و گاهــی نیاز بود تا تک تک 
اهداف و عناصر به طور خاص بررســی شــود که آیا 

برروی سایر موارد تاثیر منفی می گذارد یا خیر.

6-۱- مراحل کار

برای بهتر مشــخص شدن اهداف سازمان، نیاز است تا . 1
بتوان در یک دسته بندی مشخص اهداف را مورد بررسی 
قــرار داد تا در حد امکان از پراکندگی و فراموشــی در 

استخراج اهداف جلوگیری شود. 
اهداف مشخص شده در نقشــه راهبرد را به یکدیگر با . 2

اســتفاده از روابط یا/و/تاثیرگــذاری به یکدیگر متصل 
می شوند. در این روابط باید تا حد امکان روابط از پایین 
به باال را در نقشــه راهبرد استفاده شــود. البته وجود 

روابط در یک سطح از نقشه راهبرد بالمانع است. 
هر کــدام از اهداف و راهبرد ها بررســی می شــوند تا . 3

در صورتــی که با ســایر عناصر ســازمان) فرآیندها، 
نیازمندی هــا و موقعیت هــا( ارتباط دارنــد، این ارتباط 
مشخص شــود. برای راحتی در این فرآیند می توان از 

کاربرگ های تهیه شده در پیوست استفاده کرد. 
در رابطــه تاثیرگذاری باید مشــخص شــود که رابطه . 4

تاثیرگذاری مثبت یا منفی است و درجه تاثیرگذاری آن 
چه قدر است..

بــا توجه به روش BIM تاثیرات عناصر برروی یکدیگر . 5
می تواند بین 0و1 باشد. ما در این مقاله به دلیل کم کردن 

پیچیدگی ها از سه مقدار 0 و 0/5 و 1 استفاده کردیم. 
پس از مشــخص شــدن مدل اهــداف بایــد آن را در . 6

چارچــوب ArchiMate به کار برد. برای این کار باید از 

جدول 2 نگاشــت بین BIM, ArchiMate استفاده کرد و 
تناظــر بین عناصر چارچوب ArchiMate و مدل اهداف 

را مشخص کرد.
برای فرآیندهایی که قرار اســت تاثیــر آن ها در اهداف . 7

باالیی سازمان بررسی شود، محقق یا عدم محقق شدن 
مشخص می شــود. همچنین برخی موقعیت ها نیز برای 
سازمان مشخص شده است. بنابراین مقادیر آن ها نیز 
مشخص می شود. باید دقت داشت هر چه بیشتر مقادیر 
محقق یا عدم محقق شــدن عناصر مشــخص تر بشود، 

دقت انتشار مقادیر بیشتر است. 
8 . ArchiMate ســپس از این مدل رسم شده در چارچوب

یک خروجی xml گرفته و بــه الگوریتم مورد نظر داده 
می شود.

 خروجــی مورد نظر نشــان می دهد چه قــدر اهداف و . 9
راهبرد های باالدستی تحقق می یابند.

با توجه به مراحل گفته شــده در باال نیاز اســت تا ابتدا 
نقشه راهبرد سازمان کشــیده شود. پس از آن مدل اهداف 
برای شــرکت مــورد نظر به دســت می آید. با اســتفاده از 
الگوریتم استدالل بر اساس اهداف، نتایج را اعمال می کنیم. 
در شــکل 7 مدل اهداف ساخته شــده و مقادیر اولیه برای 
برخی از عناصر اعمال می شــود. با استفاده از این مقادیر 
اولیه می توان الگوریتم را اعمال کرد. رنگ سبز به معنی آن 
است که عنصر مورد نظر حتما محقق شده است)FS(، رنگ 
آبی به معنی آن است که عنصر مورد نظر نسبتا محقق شده 
است )PS(، رنگ نارنجی به معنی آن است که عنصر مور نظر 
نسبتا محقق نشده است )PD( و رنگ قرمز به معنی آن است 

.)FD( که عنصر مورد نظر قطعا محقق نمی شود
بــرای این که تاثیر تغییرات فناوری اطالعات را برروی 
اهداف باالیی سازمان نشان داده شود، فرآیندهایی را که در 
سازمان قبال تمام مراحل یا برخی از مراحل آن به صورت 

دستی انجام می شوند را مورد ارزیابی قرار دادیم. 
یک نمونه از تغییراتی که به طور واقعی در سازمان داده 
شده و بعد از آن هم به وسیله الگوریتم گفته شده تغییرات 
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بررسی شده فرآیند »امتیازدهی و نظرات« است.
در شبیه ســازی فرآیند امتیازدهی را از شــرایطی که 
هیچ عملیــات خاصی برروی آن انجام نمی شــود)FD( به 
تحقق نسبی )PS( تغییر می دهیم. همان طور که در شکل نیز 
مشخص است مقدار عدم تحقق دو هدف »در دسترس بودن 
اطالعات پزشــکان« و »تبدیل شدن به الگوری استاندارد و 
قابل اطمینان« از 0/5 به 0 تغییر می کند )می توان در قسمت 
بزرگنمایی شده عکس این مورد را دید( در واقعیت هم دیده 
شــده که این روش بســیار به رضایت کاربران برای پیدا 

کردن اطالعات بیشتر از پزشکان کمک می کند.

۷- نتیجه گیری

در این مقاله تالش بر این بوده تا بتوان راهی برای نشان 
دادن تاثیر تغییرات فناوری اطالعات برروی اهداف باالیی 
ســازمان، یافت. برای این کار نیاز اســت تا مطمئن شویم 
تمامی عناصر ســازمان و تاثیرات و روابط آن ها برروی 
یکدیگر نشان داده شده است و به این منظور از مدل سازی 
بهره گرفتیم. روش های مختلف مدل ســازی را بررســی 
کردیــم و با توجه بــه حــوزه کاری و جامعیت دو روش 
MEMO و ArchiMate ایــن دو روش به عنوان روش های 

برتر انتخاب شــدند. مشــکالت MEMO و رشد کند آن ما 
را بر آن داشــت تا از روش ArchiMate استفاده کنیم. این 
روش با ساختار الیه ای خود به ما کمک می کند بخش های 
مختلف سازمان و زیرساخت های فناوری اطالعات را مدل 
کنیم. بعد از مدل کردن ســازمان در ابزار Archi و گرفتن 
خروجی xml آن توانســتیم از روش BIM اســتفاده کنیم. 
روش BIM بــه مــا این امکان را می دهد مســتقل از این که 
در چه نوع ســازمانی هســتیم تاثیر عناصر و فرآیندها را 
برروی اهداف باالیی ســازمان نشــان دهیــم. با توجه به 
آن که هر کدام از زیرساخت های فناوری اطالعات مرتبط با 
یکی از فرآیندهای کسب وکار است بنابراین می توان تاثیر 
مســتقیم آن را برروی فرآیند مرتبط مشخص کرد. سپس 
تاثیر تغییرات این فرآیند که در ارتباط با عناصر ســازمان 

اســت با استفاده از الگوریتم »اســتدالل به وسیله اهداف« 
کــه یکی از روش های BIM اســت، بــرروی اهداف باالیی 
سازمان نشان داده می شود. در مطالعه موردی تالش شده 
است این مراحل گفته شده به طور واقعی در یک کسب وکار 
اجرا شــود و تاثیر آن نشان داده شــود. نتایج گرفته شده 
در روش شبیه ســازی شــده با داده های واقعی مقایسه و 

کارآیی روش مورد نظر تایید شده است.

7-۱- کارهای آینده

در این مقاله تاثیر فنــاوری اطالعات در اهداف باالیی 
سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. اما مواردی وجود 
دارد که در صورتی که در کارهای آینده اجرا شــود دقت 

عملیات باالتر می رود:
1- در یــک ســازمان عــالوه بــر اهــداف، فرآیندها، 
زیرساخت های فناوری اطالعات، خوب است تاثیر ساختار 
ســازمانی نیز در نظر گرفته شــود. در ایــن مقاله به دلیل 
کاهش پیچیدگی تالش شــده است تا تنها اهداف، فرآیندها 
و زیرساخت ها لحاظ شود. در کارهای آینده باید ساختار 
ســازمانی نیز در نظر گرفته شــود. نکته حائز اهمیت این 
است که عناصر مرتبط با ســازمان و نقش های سازمانی 

نیز در چارچوب ArchiMate وجود دارد.
2- در مدل کســب وکار هوشمند)BIM( عالوه بر روش 
استدالل مبتنی بر اهداف، روش دیگری نیز وجود دارد که 
شــاخص های هر کدام از اهداف را نیز در مدل خود لحاظ 
می کند و با کمک این شاخص ها تاثیر بین اهداف را دقیق تر 

مشخص می کند.
هم اکنون مقادیر روابط تاثیرگــذاری بین اهداف چهار 
حالت ) دو حالت تاثیر مثبت و منفی که هر کدام نیز شامل 
حالت کامل و جزیی است( دارد. می توان برای افزایش دقت 
انتشار اهداف مقادیر تاثیرگذاری را به صورت اعدادی بین 
0 تا 1 قرار دهیم. با اســتفاده از این وزن دهی می توان در 
صورت وجود اختالف و تعارض در مقادیر اهداف ها بهتر 

این اختالف و تعارض را رفع کرد.
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شکل 6: مطالعه موردی و دیدن تاثیر اجرای الگوریتم استدالل به وسیله اهداف


