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چنان آفريد كه با جمع  ات، و خليفه خود در زمين را حمد خداوند متعال را كه برترين موجود

كه روح و رفتار مستقلي را به   جامعه را به گونه اي شكل مي دهند، پديده  در كنار يكديگر، شدن

در آن دميده  و در پس خلق تك موجود متعالي كه روح او  دارا است؛ عنوان يك موجود متفاوت 

  خلقي ديگر، در تركيب و به هم پيوستن اين تك موجودات نهفته است. و تكامل و تعالي اين  شده،

در  يافتن انسجام و يكپارچگي در قالب يك نظم سازمان يافته عقالني، و جريان يافتن   خلق ديگر،

 هلل احسن الخالقين. ر آن، در قالب پديده دولت است؛ كه خود خلقي ديگر است. فتبارك ااقتدار د

رين  زماني بيشتر مي شود، كه اين موجود، از برترين و زيبات و تجلي زيبائي اين خلق احسن 

لق ديگر را پي  يعني فن آوري اطالعات، بستر نوع ديگري از اين خ آفريده هاي خود در اين دوران، 

 ريزي كند؛ دولت الكترونيك!  فتبارك اهلل احسن الخالقين.  

تعال را حمد كه ما را به اين نقطه هدايت كرد، و اگر هدايت و ياري او نبود، هرگز  و خداوند م

و اين توفيق را به ما داد كه اين طرح را به نقطه اي برسانيم كه نتايج و مستندات  به اينجا نمي رسيديم؛ 

 بان گرامي است.  كنوني آن، در دست مخاط

در مركز  1381از سال  كترونيكي كشور،طرح مطالعه، طراحي معماري و تدوين سند دولت ال

ي بسياري كه در سه سال بعد با  فن آوري اطالعات رياست جمهوري ارائه شد. با فراز و نشيبهاي اجرائ

مسئله، و ابعاد   آن مواجه شده و موجبات كندي فراواني گرديد، فاز صفر طرح براي تبيين صورت 

 به پايان رسد.   ،1383ل اساسي طرح، به حمد و ياري خداوند در انتهاي سا
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ذ كرده، نكته اساسي در اين طرح، رويكرد متفاوتي است كه طرح در برنامه ريزي توسعه اتخا

آن داشته است. هر چند كه   و نگاه متفاوتي است كه به پديده دولت الكترونيك، و برنامه ريزي توسعه

ي از صاحبنظران و كارشناسان و  اين رويكرد و نگاه متفاوت، در ابتداي امر ممكن است توسط بسيار 

ه ها و روشهاي آن، در  مديران حوزه هاي مرتبط، آشنا و قابل هضم نباشد، و گنجاندن مفاهيم، برنام

سعه صدر، صبر، و   هاي موجود  و متداول برنامه ريزي توسعه، براي آنان دشوار باشد. اما با كميكليشه

و سرسري به فهرست، و تصميم گيري بر اساس آن،  صرف وقت در مطالعه عميقتر )و نه نگاه اجمالي 

بر روشهاي پيشينيان در صورت يافتن   آنچنان كه امروزه رايج است(، وآمادگي براي اجتناب از تعصب

 ي يابند.  حق در روشي متفاوت،  روش و رويكرد اين طرح را كامال علمي، و عملي م

دولت الكترونيك فراهم شد. هر چند  در اين مطالعه، زمينه يك نظريه پردازي مفصل در حوزه 

راه هم، بنيادهاي اين نظريه در   كه ما هنوز در ابتداي مسير اين نظريه پردازي هستيم، اما در همين اوان

عاتي، اطالعات، فن آوري  تركيب و شالوده اي از تبيين روابط نظري بين نظريه هاي دولت، جامعه اطال

 شكل گرفت. ن، اطالعات، معماري و مهندسي نظامهاي كال

نه خرده  نقدها و مقاومتهائي كه در مورد اين سند مي شود، )با تاسف(  اغلب خرده گيريها،

رهاي  گيريهاي منطقي و فني، بلكه حاكي از ناباوري مبني بر اين است كه بتوان روشي را كه در كشو

پيوند عملي بين نظريه ها،   غربي هم بدين شكل مرسوم نبوده، در ايران ابداع نمود. و ناباوري در امكان

 معماري، و طرح و برنامه راهبردي و عملياتي است.  

متعال در ادامه راه نيز نشان خواهيم داد،  و به ياري و خواست خداوند ما اين را نشان داده ايم، 

كه چنين چيزي عملي است. و در اميد خود اطمينان داريم، خداوند كريم كه به كرم خود ما را در اين 

 چرا كه گفته اند االكرام باالتمام.  ير داخل ساخته است، اين طي طريق را به ثمر خواهد رساند؛ مس

د مستندات، و حداقل در چكيده آن مطرح شده است. نقدهاي فني و علمي لعه در خوابعاد مطا

ينكه تا  صاحبنظران محترم، قطعا ما را در ادامه مسير و پخته كردن اين كار، ياري خواهد رساند. كما ا

ياري  كنون نيز استفاده بسياري از اين نقدها، در اين جهت داشته ايم. لذا اميدواريم اين نقدها كماكان

 و لذا  مواكدا آن را طلب و از آن استقبال مي كنيم.   رسان ما در رفع نواقص و اصالح مسير باشد، 

ا توجه به ضرورتهاي  مستنداتي كه اكنون در اختيار داريد، يك مستندات مياني است، كه ب

ه به محدوديت  اجرائي، بدين شكل و در اين مرحله، در اختيار مخاطبان محترم قرار گرفته است. با توج 

ز  زماني و فشارهاي اجرائي، هنوز تدوين و ويرايش نهائي صورت نگرفته است. لذا جاي جاي آن هنو
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ست كه اين مجموعه، پس از  داراي اشكاالت تدويني فني و ادبي است. هدف و تالش ما بر آن ا

وجي اين مطالعه و  تدوين دقيقتر و ويرايش، در شكل چند كتاب منتشر شود )ان شاء اهلل(. مستندات خر

، و مستندات مكتوبي است كه بر اساس توضيح آن  1طرح، شامل مجموعه اي از اساليدها، ارائه نماها 

 آماده شده، و  نمونه آن در اختيار شما است.   اساليدها 

اين فعاليت حاصل يك كار گروهي طي مدت سه سال است. هر چند كه مطالعات مربوط به  

سال است كه آغاز شده است. و در صورت   14حداقل  ابعاد ديگر طرح، روش و رويكرد، و برخي از

 خواهد يافت.  خواست و ياري حق تعالي، كماكان ادامه 

عارف، معاونت محترم رياست   در اينجا الزم است تا از جناب آقاي دكتر محمد رضا 

ي قرار دادند،  مورد حمايت و توجه جد  جمهوري كه حركت اين طرح را در مراحل اوليه و آخر آن، 

و بخصوص از جناب آقاي مهندس مجتبي جعفري، مشاور محترم نهاد و رياست مركز فن آوري  

حترم دفتر ت رياست جمهوري،  و جناب آقاي مهندس سيد هادي سجادي، مدير كل ماطالعا

 تحقيقات و برنامه ريزي مركز فن آوري اطالعات رياست جمهوري، كه با فراهم ساختن زمينه عملياتي

و اجرائي طرح، و نيز شركت در مباحثات فني، راهبردي و علمي، قدم اساسي را در انجام اين طرح  

و امور اجرائي   و فني،  و نيز كليه همكاراني كه در پژوهشها ومباحثات علمي، راهبردي د، برداشته ان

 تشكر و قدرداني شود.   ياري كرده اند،

 تعالي  رت ولي عصر ارواحنا له الفداء و عجل اهللاميدواريم اين كار مورد توجه و عنايت حض

فرجه، قرار گيرد، و خداوند متعال توفيق تكامل طرح و معماري، وعملي شدن و شكل گيري آن را به  

 يمه فراهم سازد. عنوان بستري براي دولت كر

 اردوان مجيدي                    

 بابلسر         

 1384دوم تيرماه              

 
 فيلم توضيحات اساليدها - 1
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براي انجام وظايف اصلي خود نيازمند تعامل موثر با دستگاهها، چه به شكل دستيابي  نهاد رياست جمهوري،  

به نحوي كه بخش اصلي اطالعات   و دريافت و ارائه خدمات است؛ و ارائه اطالعات، و چه به شكل انجام فعاليتها

هها شكل مي گيرد. به همين دليل، پرداختن به حوزه فن آوري اطالعات  و فعاليتهاي نهاد، در تعامل با ساير دستگا

ت و  بدون پرداختن به بستر فعاليت دستگاهها در حوزه فن آوري اطالعا و ارتباطات)فاوا( نهاد رياست جمهوري،

  ممكن و موثر نيست. مركز فن آوري اطالعات نهاد رياست جمهوري با علم به اين موضوع،  ،دولت الكترونيك 

آغاز نمود. در فاز  را  طرح مطالعه، طراحي و تدوين معماري و سند ملي دولت الكترونيك ، فعاليت 1381از سال 

روشها، بنيادهاي نظري،   رويكردها،  ده است،صفر اين فعاليت كه به حمد و ياري خداوند متعال به پايان رسي

در كشور، مورد مداقه، تبيين و طراحي قرار  دورنماي معماري و ابعاد راهبردي دستيابي به دولت الكترونيك

 گرفته است.  

و مبتني بر آن، دو فعاليت عملياتي و توسعه اساسي نيز آغاز و دنبال   ضمن آنكه به موازات انجام اين مطالعه، 

، براي ايجاد بستر فن آوري اطالعات و دولت الكترونيك در نهاد،  طرح نظام فاواي نهاد رديد؛ از يك سو گ

به عنوان ايجاد زير ساختهاي دولت   ، طرح شبكه دولت و از سوي ديگر  ي بر طراحي معماري نظام فاوا؛مبتن

به عنوان بستر سازمان دهنده،   الكترونيك در سطح كشور. به عبارت ديگر طرح دولت الكترونيك را مي توان

 ين مدت، نيز محسوب نمود. يكپارچه ساز و معماري بنيادين فعاليتهاي مركز فن آوري اطالعات نهاد طي ا

در اين ارائه به اجمال به تبيين چكيده طرح دولت الكترونيك، و پس از آن ارائه گزارش مختصري از دو        

خواهد شد )ان شاء اهلل(. محورهاي بحث در تبيين چكيده طرح دولت  فعاليت عملياتي مورد بحث، پرداخته 

 الكترونيك عبارتند از:  

 لكترونيك، ديدگاههاي مختلف در تبيين اين پديده ين پديده دولت ا مقدمه اي بر تبي •



      15 كليات طرح دولت الكترونيك 

 ضرورت، خصوصيات، رويكرد و ابعاد اساسي طرح و محصوالت محوري •

 اشاره اي به مطالعه تطبيقي انجام شده  •

 اي اجمالي به متدولوژي  اشاره  •

 نگاهي اجمالي به چارچوب نظري دولت الكترونيك و محورهاي بنيادي آن  •

 ماري دولت الكترونيك  ه دورنماي معنگاهي سريع ب •

راهبردهاي دولت   و 1400اشاره مختصر به مسير تحقق، گامها، چشم انداز دولت الكترونيك در  •

 الكترونيك  

 رونيك  معرفي سند راهبرد ملي دولت الكت •

  

هها به  تبيين و به آن پرداخته مي شود. برخي از اين ديدگا  ديدگاههاي مختلفي از پديده دولت الكترونيك 

دارند؛ به صورتي كه دولت و حكومت، با همان ساختار و بنيادهاي موجود، ابزار فاوا را   نگاهي ابزاري اين پديده 

، ساختارها و حتي  تحول دولت ري نيز وجود دارد كه به در فعاليتهاي خود بكار مي گيرد. اما ديدگاههاي ديگ

نوع جديدي   ا، قائل هستند. از پنجره نگاه اين ديدگاهها، مفاهيم مطرح در آن، بر اثر بكارگيري وسيع الطيف فاو 

. رويكردي كه در نگاه ابزاري وجود دارد، با رويكرد در نگاه تحول دهنده،  از دولت در حال شكل گيري است

پردازد و مكانيزمهاي اساسي و  رويكرد تحول دهنده به پي ريزي زير ساختي براي تحول مي واهد بود. متفاوت خ

كه رويكرد ابزاري، تنها به تعريف طرحها و پروژه هاي  . در حالي ي چنين پي ريزي را تبيين مي كند راهبردها 

مستلزم فراهم سازي مقدمات نظري و   . و البته دستيابي به رويكرد تحول دهنده،ايجاد كننده ابزارها مي پردازد

 طراحي است.

حقق يكپارچگي )و نه تمركز( در فعاليتهاي  ماهيتا نيازمند ت پديده دولت الكترونيك، از سوي ديگر،

ي اطالعات دستگاههاي دولتي است. در اينجا توجه به چند واقعيت ضروري است. اول آنكه  نظامهاي فن آور

دولت  دوم آنكه  شود و پوشش كاملي از ارائه خدمات و اطالعات را فراهم كند.  دولت الكترونيك بايد ايجاد 

ماهيت  ايجاد مي شود. و سوم آنكه  به اشكال مختلف و خصوصيات مختلف الكترونيك در دستگاههاي مختلف 

امكان   كند. لذا يكپارچگي، و سازگاري ودولت الكترونيك، تعامل بين دستگاهي و يكپارچگي آن را طلب مي

يك  به همراه كيفيت، از خصوصيات مورد انتظار دولت الكترونيك است. اين واقعيتها، نياز به  تعامل بينابيني،

را ايجاب مي  )چه به شكل راهبردي، چه به شكل عملياتي، چه به شكل فرابخشي، و چه به شكل بخشي(  وفاق

 ن دستيابي به كميت، كيفيت، يكپارچگي،، مي تواند چنين وفاقي را براي تضمي سند ملي دولت الكترونيك كند. 
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براي دسترسي  به اين  خصوصيات را فراهم   سازگاري و امكان تعامل بينابيني، تامين كرده؛ و بستر و مكانيزمي

 نمايد.  

هاي متفاوتي  نگاه در اينجا اين نكته قابل تعمق خواهد بود كه دو دسته ديدگاههاي ابزاري و تحول دهنده، 

، توسعه  ديدگاههاي دسته اول و وفاق مورد انتظار خواهند داشت. سند ملي در  ت الكترونيك را به سند دول 

تانداردها را، حداكثر براي همكاري، هماهنگي و تعامل بين  هم كردن ملزومات و برخي اسابزاري د.ا. و فرا

ند بايد تضمين كننده  ، اين سديدگاههاي دسته دوم سيستمها و دستگاهها، مد نظر قرار مي دهد. در حالي كه در 

وع جديدي از دولت را  توسعه بنيادي ساختارها، مفاهيم و رفتارهاي دولت در بستره فاوا باشد، و شكل گيري ن 

هاي دسته دوم به پديده  تبيين و تمهيد نمايد. اين طرح، بر اساس تحليلهاي نظري انجام شده، از زاويه ديدگاه

 دولت الكترونيك مي نگرد. 

يك نظام كالن نظير دولت الكترونيك كشور، بخصوص در تطابق و تعادل با تحوالت سريع تحول و توسعه 

ك حركت مدبرانه و برنامه ريزي شده است. چيزي كه در اين ميان اهميت بسيار زيادي  محيط اطراف، نيازمند ي

وجود طراحي مطلوب، و انتخاب مسير مناسب براي انجام اين حركت است. عدم  رويكرد پيدا مي كند، اتخاذ 

ي معماري نظام  اي را برامعماري براي نظام كالن و نيز عدم وجود بنيانهاي نظري، به نحوي كه شالوده يكپارچه 

كه اين طرح  فراهم آورد، چيزي است كه به عنوان يك خالء در رويكردهاي متداول قابل مشاهده است. خالئي 

  مبتني بر تبيين يك دستگاه نظري و نيز  طراحي معماري برنامه ريزي توسعه مبتني بر سعي در رفع آن داشته، و 

   واحد را، به عنوان دو رويكرد اساسي، اتخاذ مي كند.

به همين لحاظ، طرح تعدادي از سئواالت پيشيني و پسيني را پيش روي خود قرار مي دهد. سئواالتي نظير 

وب چيست، و كاركردها و پيامدها،  اينكه تعريف دولت الكترونيك چيست، خصوصيات مطلوب د.ا. و د.ا. مطل

ظري انجام شده به آنها پاسخ مي عوارض و ملزومات تحقق د.ا. چيست، از سئواالت پيشيني هستند كه مطالعه ن

ه باشد، چشم انداز، راهبرها و گامهاي  دهد. و سئواالتي نظير اينكه د.ا. بايد چه ساختار، معماري و رفتاري داشت

از سئواالت پسيني هستند كه در ساير بخشهاي مستندات طرح به آنها پاسخ داده شده  تحقق د.ا. چه بايد باشد، 

 است.  

پس از مطالعه تطبيقي در ساير كشورهاي جهان و نيز بررسي  رح، ده فاز صفر اين طدر مراحل انجام ش

براي طراحي معماري  فعاليتهاي انجام شده در ايران )نتايج در : مستندات مطالعه تطبيقي(،  متدولوژي و چارچوبي

رچوب اوليه نظري  تبيين و ترسيم شده )مستندات چم(، مطالعه اي در چند حوزه مختلف نظري انجام شده و چا

ندات  دولت الكترونيك تبيين شده )مستندات چارچوب نظري(، دورنماي معماري د.ا. طراحي شده )مست
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مستندات كليات طرح و برنامه عملياتي(، و در  دورنماي معماري(، برنامه عملياتي و كليات طرح تبيين شده )

 نهايت راهبرد ملي دولت الكترونيك )سند( تدوين شده است.  

انجام شده، به جمع بندي محورهاي فعاليتهاي انجام شده، ديدگاهها، رويكردها و روشهاي   العه تطبيقي ط م

برداشت يكپارچه  و تالش مي كند،  مورد استفاده، مفاهيم و اصطالحات موجود در اين حوزه در جهان پرداخته

ار ضمن  پديده(، ارائه كند. براي اين ك )و نه لزوما برداشت ما از اين اي را از پديده دولت الكترونيك در جهان 

بررسي پديده جامعه اطالعاتي از منظر ديگران، تبيين سير تكاملي پديده دولت الكترونيك، به كالبد شكافي اين  

ختلف و اسناد كشورهاي مختلف مي پردازد. در اين مطالعه، همچنين به اجمال به برخي پديده از نگاه افراد م

 كشور در اين حوزه پرداخته مي شود.  حركتهاي انجام شده در 

  فراروند  ضمن تبيين ابعاد نظامهاي خرد و كالن و تفكيك آنها، متدولوژي و چارچوب معماري )چم(، 

و خرد را، مبتني بر تبيين مباني نظري مهندسي نظامهاي كالن،   اي كالن توسعه در نظامه اساسي در دستيابي به 

را طي يك فراروند تكامل تدريجي، تبيين مي كند.   مبتني بر معماري ه مورد بحث قرار داده، و چگونگي توسع

احي چم تبيين مي كند كه چگونه معماري نظام بايد مبتني بر تبيين يك دستگاه نظري در يك پارادايم واحد، طر

شود. همچنين چم نقش عقالنيت را در زنجيره كاركردها و پيامدهاي سيستم، از مخاطبان مستقيم گرفته تا  

صاحبان اصلي دولت،  و چگونگي مبنا قرار دادن آن را در طراحي معماري نظام نشان   –مردم  -مخاطبان نهائي

و بطن جامعه و افراد نهادينه شود، توجه   مي دهد. ضمن آنكه چم به اين نكته كه يك نظام كالن بايد در فرهنگ

 مي كند.   داشته و تمهيداتي متدولوژيك را براي اين نهادينه ساختن، ارائه

هاي جامعه  ، مبتني بر ارائه چارچوب نظريه چارچوب نظريه دولت الكترونيكدر مطالعه نظري طرح، 

 ري، نشان داده مي شود كه تحقق دولت، اطالعاتي، فن آوري اطالعات و دولت بنا مي شود. در اين تبيين نظ 

طن جامعه و افراد، دروني كرده و از قوه  زماني رخ مي دهد كه حكومت بتواند تصميم گيري و رفتار خود را در ب

ق چنين چيزي را فراهم مي كند. در اين  محركه جامعه استفاده كند. و حكومت و دولت الكترونيك، امكان تحق

ي شود كه حركت جامعه به سمت جامعه اطالعاتي، شكل گيري حكومت و دولت  بحث نظري، همچنين تبيين م

الزام آور و اجتناب ناپذير و خودجوش  ها مورد بحث در اوائل اين متن(،الكترونيكي را )در دسته دوم ديدگاه

و ملزومات  تبيين خصوصيات، كاركردها، پيامدهاي مطلوب، عوارض، مي سازد. در چارچوب نظري سپس به 

حقق دولت الكترونيك پرداخته مي شود؛ و نشان داده مي شود كه چگونه شكل گيري ملزومات مورد بحث  ت

 عوارض را به حداقل برساند.تواند مي
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اليه ها و   ، دورنماي معماري دولت الكترونيك بر اساس مطالعه نظري و متدولوژي و چارچوب مورد بحث، 

ت الكترونيك را تبيين كرده و نشان مي دهد كه شكل گيري نظام  مولفه هاي بنيادين و رفتارهاي محوري دول

فرهنگ، طرح و برنامه، قواعد و ساختار و سيستمهاي عملياتي  كالن دولت الكترونيك، مستلزم تحقق بنيادهاي 

ن و ميدانهاي زير ساختي خرد، به صورت باز، سامان مي خرد است، كه در ميدانهاي زير ساختي مختلف كال

ن دورنماي معماري به نحوي اليه ها و ميدانهاي زير ساختي را تبيين مي كند، كه بتوان راهبردها و برنامه  يابند. اي

 راهبردي و نيز برنامه عملياتي توسعه را، مبتني بر اين اليه ها سامان داد. 

تبيين   گامها و فازهاي تحقق دولت الكترونيك  بر اساس بنيادهاي نظري و دورنماي معماري مورد بحث، 

  ساله، چه مرحله اي از رشد تكاملي خود را طي  5شده، و مشخص مي شود كه دولت الكترونيك،  طي هر گام 

چه خواهد بود. در اين تبيين مشخص مي شود كه   1400چشم اندازدولت الكترونيك در سال خواهد كرد؛ و 

ي دولت الكترونيك، چه خواهد بود.  تحقق هر يك از گامها در هر يك از اليه ها و ميدانهاي زير ساختي معمار

كه  ين مي شود. و به عنوان ارزيابي ايناز چهار فاز طرح، در اين نقطه تبي گانه فاز اول  5راهبردهاي ضمن آنكه 

قرار دارد،   ساله مصوب جمهوري اسالمي ايران 20چشم انداز طرح دولت الكترونيك، در راستاي آرمانها و 

ساله   20و ابعاد نظري، معماري و راهبردهاي آن، چگونه مولفه هاي چشم انداز  نشان داده مي شود كه اين طرح،

 معرفي مي شود.  ولفه هاي اصلي سند راهبرد ملي دولت الكترونيك،را پوشش مي دهد.در انتها، م

 

تنها بكارگيري ابزار فن آوري ؛ و دولت الكترونيك در جامعه اطالعاتي يك ضرورت استآنكه  نتيجه 

خصوصيات و ملزومات اساسي  در حكومت نيست؛ بلكه شكل جديدي از حكومت و دولت است. اطالعات

فراهم كردن بستر و ساختار باز براي حكومت و دولت، بصورت ارگانيك،   ست ازدولت الكترونيك عبارت ا

و   ومت،طي مشاركت و تعامل وسيع جامعه و حك، زنده و خود سازمانده، با تصميم گيري و عمليات توزيع شده 

ونيك  اولين گام براي تحقق دولت الكتر نهادينه شدن تصميم گيريها و قدرت حكومت در فرهنگ و بدنه جامعه.

به شكل   و فراهم كردن ملزومات اساسي تحقق آن، عزم جدي،  شناخت اين پديده توسط دولت و جامعه، مستلزم

 معماري و فني آن است.   بستر سازي بنيادهاي فرهنگي، نظري،
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  هاي طرح بايد پروژه  ها،ي كه بر اساس آن چارچوب يهاتبيين چارچوب به  پروژه فاز صفر 

تضمين  را هاي طرح ه ي و يكپارچگي پروژيهمگرااوال ها اين چارچوب، مي پردازد . انجام شوند

 ند. را تبيين و مشخص نمايخصوصيات و ابعاد خروجي نهائي طرح نموده؛ و ثانيا بايد 

مي پردازد. ضمنًا مستندات مفصلي در  اين بحث به تبيين كليات طرح و خالصه نتايج فاز صفر 

ود دارد كه قابل ارجاع بوده و در  تلف از بحث نظري، معماري، چارچوب و نظاير آن وجهاي مخحوزه 

 فصل سوم معرفي، و طي مباحث بعدي اشاره اجمالي به مفاد آنها خواهد شد. 

پرداخت و پس  بحث به تبيين پديده دولت الكترونيك به عنوان مقدمه خواهيم در ابتداي اين 

 ،پردازيم. در فصل سومكردي كه در انجام اين طرح اتخاذ شده مياز آن در فصل دوم به تبيين روي

بيان كرده، و آنگاه ابعاد طرح بر  را  سئواالت اساسي كه اين طرح تالش مي كند به آنها پاسخ دهد، 

سئواالت ترسيم خواهد شد. سپس در فصول چهارم تا هفتم، به اجمال به نتايج طرح و   اساس اين 

كه بر اساس رويكرد و نگاه مورد نظر ما به پديده دولت الكترونيك،   محصوالتي خواهيم پرداخت

در فصول چهارم تا هفتم، چكيده منتخبي است از  ايجاد شده است. هر يك از مباحث مطرح 

 كه طي كتاب يا مستندات جداگانه اي، در همين مجموعه منتشر مي شود.   ،محصوالت اساسي طرح

دولت الكترونيك در  نه فعاليتهاي انجام شده در حوزه مطالعه تطبيقي صورت گرفته در زمي

و اجزاء كتاب محصول اين مطالعه، در بخش چهارم به اجمال معرفي مي  جهان و نيز كشور خودمان، 

طراحي معماري نظام و برنامه ريزي توسعه مبتني بر آن، در   و چارچوبشود. به روش، متدولوژي 

اي كه حركت  پنجم اشاره خواهد شد. چارچوب و متدولوژي در بخش  حوزه مهندسي نظامهاي كالن، 

تدولوژي طراحي معماري نظامهاي خرد و  اين طرح، بر اساس آن صورت مي گيرد. اين چارچوب و م

توسعه   ،هاي اين فعاليته عنوان يك چارچوب و متدولوژي ملي، طي گامكالن يا به اختصار "چم"، ب

 يافته و نتايج آن در شرف انتشار است.
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ابتدا بايد بنيادهاي نظري دولت الكترونيك را تبيين نمود. اين بنيادهاي نظري، و   بر اساس چم،

دهد، در بخش ششم   چارچوبي كه اين بنيادها را در ساختاري يكپارچه و به هم پيوسته سامان مي

ه گرفتگردد و به اختصار ابعاد و خصوصيات حاصل از آن چارچوب نظري و نظريه شكل معرفي مي

شود و در بخش  دورنماي معماري دولت الكترونيك معرفي مي ،شود و و در بخش هفتم معرفي مي

ن و ايجاد  هشتم به راهبرد ملي دولت الكترونيك خواهيم پرداخت و در بخش نهم چگونگي بنا شد

شود و يك برنامه  راهبرد ملي دولت الكترونيك بر اساس معماري و براساس چارچوب نظري تبيين مي

هاي سند راهبرد ملي دولت الكترونيك به اختصار  مولفه  ، كند. در بخش دهمجرايي را تدوين ميا

گيري نظام  ي شكلد. در بخش يازدهم نيز فعاليتي كه در حوزه نهاد رياست جمهوري برانشومعرفي مي

ي آوري اطالعات و ارتباطات نهاد شكل گرفته به عنوان يك طرح پايلوت و يك الگو معرفي مفن

اي مختصر خواهد شد. در بخش دوازدهم نيز يك شود و به اقدامات انجام شده در اين حوزه اشاره 

 از كل بحث خواهيم داشت.  گيرينتيجه 

به اهداف  هاي الزم را انجام دهد و بتواند گام اميدواريم كه در مراحل بعدي، اين طرح 

 بيني شده دست يابد. پيش
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هاي مختلفي كه از  يده اي است؟ چه ابعادي دارد؟ ديدگاه رونيك چه نوع پدپديده دولت الكت

اين پديده وجود دارد، چيست؟ خصوصيات محوري طرح مطلوبي كه بتواند به اين پديده با ديدگاه  

هاي مناسب، يا  كه در اين فصل، سعي در ارائه پاسخ بپردازد، چيست؟ اينها سئواالتي هستند  مناسب

 ه آنها را داريم.ات پاسخ بسازي مقدمفراهم

 اي در خور توجه و تعمق!  تحقق و توسعه دولت الكترونيك! مسئله 

اي تقريبا بديهي  ق پيدا كند. اين خواسته خواهيم دولت الكترونيك در سطح كشور تحقمي

گيري است.  ال انجام و شكل هاي مختلفي هم به سوي تحقق و توسعه اين پديده، در حاست. حركت

اما چند  . گرددتري دنبال تر و جدي و با شكل مطلوب، وسيع  شودته، تقويت اين حركت، بايد ادامه ياف

 اسخ دهيم، تا اين حركت، شكل مطلوبي را به خود بگيرد.  سئوال است كه ابتدا بايد بتوانيم به آنها پ

  كنيم. دولت الكترونيكستيم را مشخص اي كه در حال حركت به سمت آن هاواًل بايد پديده 

ديدگاهي بايد نگاه   با چهبه اين پديده نگاه كرد؟ توان هايي ميبا چه ديدگاه ًا يثان ؟اي استچه پديده 

حركت به سمت تحقق و توسعه دولت الكترونيك بايد با چه  كرد؟ چه ديدگاهي مطلوب است؟ 

براي دسترسي به ديدگاه مطلوب از پديده  رويكردي صورت پذيرد؟ و حركت بر اساس اين رويكرد، 

هايي بايد  ه مطلوب، طي چه گام دولت الكترونيك، و يا دستيابي به پديده دولت الكترونيك با ديدگا 

ادي است كه مسئله تحول و توسعه دولت الكترونيك پيش روي ما  ابع سئواالت و صورت پذيرد؟ اينها 
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توسعه مطلوب،   ي برايطرحارائه  دادن يك حركت، وما نيز براي سازماندهي و شكل و . قرار مي دهد

 (. 1 )شكل  يمبايد به اين ابعاد بپرداز

لكترونيك  بايد از خواستگاه و محل فرود پديده دولت ا  اما براي آغاز پاسخ به اين سئواالت،

 سخن بگوئيم. حكومت و جامعه!

 مسئله توسعه دولت الكترونيك  -1شكل 
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ها، اطالعات و خدمات  د. فعاليت نوشهاي مختلفي تشكيل ميحكومت و دولت از دستگاه 

ها تعامالت و  د. در سطح دولت و حكومت، دستگاه نگيرها شكل ميمختلفي نيز در اين دستگاه 

د، و  نا يكديگر دارند. حكومت و دولت مطابق وظايف و جايگاهي كه دارارتباطات سطح بااليي ب

د. اما ارائه  ن دهعات و خدماتي را به جامعه ارائه ميها، اطالدستگاه  ساختار و رفتار شكل گرفته در 

هاي مختلف، خدمات و اطالعات توسط حكومت، تنها وجه ماجرا نيست. جامعه و حكومت، به شكل

هاي  (. اما فعاليت2اي با يكديگر دارند )شكل ته و تعامالت مختلف و گسترده بر يكديگر اثر گذاش

 ؟ د ندر چه بستري انجام مي شو حكومت، و تعامل آن با جامعه،

 عامالت جامعه : ارائه خدمات و ت -حكومت  -2شكل 
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هاي دولتي براي اينكه بتوانند فعاليت خود را به نحو مطلوب انجام دهند،  هر يك از دستگاه 

هاي  و تعامل مناسبي با جامعه داشته باشند، از حوزه  خدمات و اطالعات خود را به جامعه ارائه نمايند،

اي، و بخش  هاي غير رايانه حوزه سيستم شوند. بخشي از خدمات و اطالعات درمختلفي تشكيل مي

گيرد. داشته و مورد پردازش و فعاليت قرار مي  اي قرارهاي كاربردي رايانه ديگر در حوزه سيستم

 (   3)شكل 

هاي دولتي )در دو حوزه سيستمهاي رايانه اي، و سيستمهاي غير  ه جامعه از يك سو، و دستگا

به ديدگاه ما از پديده دولت الكترونيك،   نسبتكه  دهستنهائي حوزه  رايانه اي( از سوي ديگر،

هاي محل فرود اين پديده )و از نگاهي ديگرخواستگاه اين پديده( را مشخص مي كنند. حال  ميدان 

 گفت. ها سخنتوان از ديدگاه مي

ده  گيرد. اما شكل گيري اين پديدر دستگاههاي دولتي شكل مي  پديده دولت الكترونيك

است كه   سايت اينترنتيچگونه و در چه حوزه اي بايد انجام شود؟ آيا دولت الكترونيك فقط يك 

دهد؟ و يا اينكه دولت الكترونيك كل فعاليتهاي  مي هاي دولتي ارائه خدماتي به مخاطبين و دستگاه 

وع وجود دارد. افراد مختلف، ديدگاههاي  هاي مختلفي از اين موضسازمان را پوشش مي دهد؟ ديدگاه 

كنند. شايد  از اين ديدگاه ها نگاه ميمختلفي از اين پديده دارند و به مقوله و پديده دولت الكترونيك، 

چهار گروه مختلف تفكيك كرد. انتخاب يك ديدگاه، نوع برداشت و   بتوان اين ديدگاهها را به

 ( 4بت به اين پديده، تعيين مي كند. )شكل واكنشهاي ما را در برنامه ريزي توسعه، نس

اي  اي و غيررايانه هاي رايانه دستگاه دولتي، سيستم -3شكل   
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هاي توسعه دولت الكترونيك بسيار متداول و شايع است،  در اكثر فعاليت  كه ديدگاه اول در 

اطالعات و خدمات برخي از  ت اينترنتي است كه پديده دولت الكترونيك، يك سيستم يا ساي 

و مخاطبان از   ، دهد رار مي مخاطبان ق  در اختيار  پرتال اي را به شكل يك هاي كاربردي رايانه سيستم 

 .  كنندبا دستگاه مربوطه ارتباط برقرار مي   پرتال طريق محيط اين  

وال، اين تفكر شكل  آيا ديدگاه اول ديدگاه مطلوبي است؟ در تعمق براي پاسخ به اين سئ

بلكه تا زمانيكه   توانيم تنها يك سايت را براي ارائه خدمات به مخاطبان ايجاد كنيم؛ گيرد كه ما نمي مي

سبي پيدا  اي يك دستگاه دولتي، انسجام، پيوستگي و يكپارچگي مناهاي رايانههاي سيستم كل فعاليت

توانيم خدمات مناسبي را به  ايند، نميد، و در يك سازمان بهم پيوسته و يكپارچه گردهم نيننكن

نحو مطلوب محقق شود. اين شالوده  تواند به مخاطبان ارائه نماييم، و پديده دولت الكترونيك نيز نمي 

هاي  كل سيستم را تشكيل مي دهد. در نگاه به پديده دولت الكترونيك از اين ديدگاه،  ديدگاه دوم 

 هاي مختلف  پديده دولت الكترونيك: ديدگاه  -4شكل 
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د  ن سازماندهي شو  دولت الكترونيك  بايد در بستر  ، ر آن اطالعات ارائه شده د  اي و خدمات ورايانه 

دهد؟ آيا نگاه  شش ميهمه ابعاد و مسائل را پو . اما آيا اين ديدگاه نيزگردند  و در آن خدمات ارائه 

مطلوبي نسبت به اين پديده داشته است يا خير؟ برداشت و استنتاج ديگري وجود دارد كه نشان مي  

 ؛ و مي توان بر اساس اين برداشت، ديدگاه سومي را ترسيم نمود.دهد اين ديدگاه نيز ناقص است

بايد به شكل يكپارچه سازماندهي شوند تا بتوانند  اي رايانه هاي سيستم نه تنها  ، ديدگاه سوم در 

كه در يك دستگاه دولتي ارائه  ي يها ها و فعاليت بلكه كل سيستم  خدمات مطلوبي داشته باشند، 

به صورتي كه نه فقط  آوري اطالعات سازماندهي، هدايت و تبيين شوند.  فن د، بايد در بستره ن شو مي 

دستگاه و   مل نموده و خدماتي را به مخاطبان ارائه دهند، بلكه كلاي در اين بستر عحوزه هاي رايانه

كنند، بايد مبتني بر اين بستر سازمان يافته، هدايت  حتي حوزه هايي كه به شكل غير رايانه اي فعاليت مي 

اي شود. بلكه  بايد رايانه ،هاي سازمانشده، و طراحي شوند. اين به آن معني نيست كه لزوما همه فعاليت 

ي كه يها و سازوكارهااي نيز با مفروض بودن مسائل، ساختارها، روشهاي غيررايانه دادن فعاليت لشك

 آورد، انجام شود.  آوري اطالعات فراهم مي بستر فن 

بهره مي گيرد، و مبتني بر آن بنا مي شود، نوع   1ه شكل وسيع از فاوا زماني كه يك سازمان ب 

يزمها، روشهاي عمليات، روشهاي مديريت، ساختارها،  وطيف جديدي از مسائل، رفتارها، مكان

شوند؛ به نحوي كه بر همه ابعاد سازمان، ه و از اين پديده متاثر ميراهبردها، و حتي مفاهيم، شكل گرفت

در فعاليت   گذارند. به عنوان مثال، اثر مي  د، نشواي انجام نمي زوما به شكل رايانه حتي ابعادي كه ل

د كارشناس انجام مي  چند كه باطنا فعاليتي غير الكترونيكي است و توسط افرا تحليل كارشناسي، هر

جاد مي  شود، اما در يك سازمان مبتني بر فاوا، بواسطه استفاده از بسترها، ابزارها و محملهائي كه اي

شود، شكل جديدي از انجام فعاليت كارشناسي ايجاد شده و نوع جديدي از قواعد، شيوه هاي انجام  

مكانيزمها و سازوكارهاي غير الكترونيكي شكل مي گيرد، كه نوع و شكل جديدي از انجام   كار،

 . 2ا امكان پذير مي كندفعاليت كارشناسي ر

اني مي تواند نقص موجود در ديدگاه اول و دوم را بر  و نگاه ما به پديده دولت الكترونيك، زم

مورد توجه قراردهد. در چنين صورتي است  طرف كند، كه اين اثرگذاري تمام حوزه هاي سازمان را 

 
 فن آوري اطالعات و ارتباطات - 1

در معماري كالن نظام فاواي رياست جمهوري  به عنوان مثال، رجوع كنيد به فصل معماري فضاي كارشناسي، - 2

 همين مجموعه(. از كتاب تجسمي در يك پارادايم،)
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  يك شكل گيري به عبارت ديگر  كه نوع و شكل جديدي از دولت و حكومت شكل مي گيرد.

 ه سوم مورد توجه قرار مي گيرد.در ديدگا، آوري اطالعات حكومت و دولت مبتني بر فن 

ه الت وسيع بين جامع. با توجه به تعامنيز وجود دارد ي ديدگاه چهارم  اما اين همه ماجرا نيست.

و حكومت، آيا مي توان تنها درون دستگاه )اعم از سيستمهاي رايانه اي و غير رايانه اي( را در  

، و تعامالت آن با  اين پديده را نبايد در جامعهمعادالت پديده دولت الكترونيك ترسيم نمود؟ آيا ابعاد 

 نيز مورد توجه قرار داد؟   حكومت

افتد  هايي كه در درون دستگاه اتفاق ميفعاليتاينكه به كل سازمان و  ديدگاه چهارم، عالوه بر

تعامالت جامعه با حكومت، و حتي خود  )اعم از الكترونيكي و غير الكترونيكي( توجه مي كند، 

، و جامعه را نيز در ابعاد پديده دولت  نيز در دايره نگاه و معادالت خود قرار داده جامعه را 

فعاليتهاي  كند. پديده دولت الكترونيك زماني كامل است كه بتواند تمام الكترونيك، داخل مي 

 در بستره فن آوري اطالعات سازمان داده و تبيين كند.   حكومت و تعامالت آن با جامعه را،

هاي جامعه و تعامالت آن با حكومت، به شكل الكترونيكي انجام  ت تا تمام فعاليت الزم نيس 

د. اما مسئله  نها و تعامالت را شامل شو، درصد كمي از اين فعاليت ترونيكيهاي الكشود. شايد فعاليت 

ها، مفاهيم و رفتارها در پديده دولت  ها، ساختارها، مكانيزم اصلي آن است كه تبيين فعاليت

رونيك، بايد حقايق، مسائل و ابعاد موجود در جامعه، و تعامالت آن با حكومت را نيز پوشش داده،  الكت

شوند،  الطيف فاوا در حكومت، در جامعه ايجاد ميديد مسائلي را كه بواسطه بكارگيري وسيع و انواع ج

يم دولت  يبگوتوانيم ي كرده و پيش بيني هاي الزم را در اين مورد انجام دهد. زماني مييشناسا

ئل جديد  ايم، كه در اين ساختار و رفتار، آن مساالكترونيكي را با ساختار و رفتار مطلوب ترسيم كرده 

 را تحت پوشش قرارداده باشيم.  

مثال بر اثر بكارگيري فاوا در جامعه و حكومت، مسائل و رفتارهاي جامعه دچار افزايش  

چند كار مهم انجام دهد.   برخورد با اين پيچيدگي، د. دولت الكترونيك، بايد براي نشوپيچيدگي مي

ست. و يكي از ساده ترين وجوه اين توزيع،  يكي از اين كارها، توزيع عمليات دولت در سطح جامعه ا

ل، راهنمائي و رانندگي، پست و  واگذاري خدمات اداري )نظير عمليات مربوط به گذرنامه، ثبت احوا 

بايد بتواند به نحو مناسب، بستري را براي   ت. دولت الكترونيك، نظاير آن( به كارگزاران خصوصي اس

 اين امر مهم فراهم آورد.  
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گيري از بستر فاوا، امكان واگذاري خدمات اداري به كارگزاران  واسطه بهره  و يا وقتي به 

خصوصي فراهم مي آيد، مسائل مختلف شكل گيري و نهادينه شدن فعاليت اين كارگزاران در بطن 

بايد   ، و ارتباط مردم با اين كارگزاران )چه به شكل حضوري و چه به شكل ارتباط الكترونيكي(، جامعه

 تعبيه شود.   و معماري بسترها و سيستمهاي الكترونيكي و غير الكترونيكي، در معادالت

و يا همان مسئله افزايش پيچيدگي مورد بحث، نه تنها نياز، بلكه الزامي براي توزيع تدبير،  

امه ريزي، تصميم سازي و تصميم گيري در نظام حكومت و جامعه را بوجود مي آورد. و دولت  برن

كان اين توزيع و بستر آن را فراهم آورد؛ و ساختار و رفتار دولت الكترونيكي، بايد  الكترونيك بايد ام

 بنا شود.   ع تصميم گيري و مشاركت مردم در تصميم گيريها،با در نظر گرفتن توزي

  هستند شمشيري دولبه  د، فاوا و دولت الكترونيكي،تدههاي فوق نشان ميمثال ارت ديگر، به عب

د،  نكنند و آن را تشديد مينززيع تصميم گيري و عمليات دامن ميبه ايجاد نياز تو كه از يك سو، خود

وزيع  . تحقق تنمايندو از سوي ديگر خود بستر و محملي را براي تحقق و عملي شدن آن فراهم مي

امروز با وجود فاوا به شكلي امكان پذير است، كه قبال و بدون وجود فاوا   تصميم گيري و عمليات،

ل تصور نبود و يا تحقق آن بسيار دشوار و دور از ذهن بود. به همين لحاظ پديده فاوا را مي توان از  قاب

 وجود نداشته باشد.  جه، پديده اعجاب انگيزي دانست، كه شايد مانند آن در تاريخ بشر اين و

و از ابعاد و  ها مثال ديگر قابل طرح نظير آنها(، اين مسئله به وضوح، در تمام مثالهاي فوق )و ده 

كه تحقق پديده دولت الكترونيك، تنها در متن سازمانها و   هاي مختلف قابل مشاهده است،به شكل 

اويه نگاه به داخل حكومت، ترسيم  توان با محدود كردن زههاي دولتي انجام نمي شود. و نمي دستگا

معه است. چه از وجه  صحيحي از اين پديده داشت. بلكه اين پديده، پديده اي گسترده در تمام جا

كار توزيع  كشيده شدن عمليات آن به سطح جامعه و لزوم تعبيه سازوكارهاي مربوط به آن )نظير سازو

امل و نهادينه شدن اين تعامل به سطح جامعه  عمليات و تصميم گيري(؛ چه از وجه كشيده شدن ابعاد تع

 عه(؛ و چه از وجوه ديگر.  )نظير مسئله نهادينه شدن فعاليت كارگزاران خصوصي در بطن جام

اي مواجه هستيم كه سرتاسر بدنه حكومت و جامعه را  گيري پديده ما با شكل  ،به عبارت ديگر

يري نوع جديدي از حكومت، در نوع  گ شكل  گيري دولت الكترونيك، شكل گيرد. را ميتواما ف

ري اطالعات، در  و آ گيري حكومت الكترونيكي، يا حكومت مبتني بر فن جديدي از جامعه، و شكل 

 . آوري اطالعات يا جامعه اطالعاتي استمبتني بر فن   جامعه 
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به عبارت ديگر در ديدگاه سوم اين ترسيم قابل انجام و ارائه است كه حكومت و دولت مبتني  

آوري اطالعات چگونه بايد باشد، و در ديدگاه چهارم، اين ترسيم كه حكومت الكترونيكي، در   بر فن

چگونه بايد شكل گيرد، و تعامالت الزم بين حكومت و جامعه در اين ميدان برقرار  جامعه اطالعاتي

 شود.  

و سيستم موجود، با همان ساختار و پديده هاي تشكيل دهنده اما در دو ديدگاه اول، دولت 

تري ارائه  گيرد، تا بتواند خدمات مناسب و مطلوب دولت و حكومت موجود، ابزارهاي فاوا را بكار مي

 استفاده كنيم ذاتًا بد نيست؛ ولي استفاده از ابزار تمام ماجرا نيست!   نمايد. البته اينكه از ابزار

آوري اطالعات و ورود به اين مقوله،  ست كه دولت بر اثر بكارگيري فنمسئله اصلي اين ا

هايي را انجام ن دولت قبلي كه بدون استفاده از بستر فاوا فعاليت كند. ديگر اين دولت، آتحول پيدا مي

داد، نيست. اين چيزي است كه در ديدگاههاي سوم و چهارم مورد توجه قرار مي گيرد. نوع  مي

د، و دولت به مثابه يك سيستم كل، مبتني بر نگيريم در اينجا مطرح شده و شكل ميجديدي از مفاه

با سازوكارهاي خوب شكل   و كند. به عبارت ديگر دولت خوب،يدا مياطالعات تحول پآوري فن

 گيرد.مي

حركت و رويكرد برنامه توسعه در دو ديدگاه اول و دوم، با حركت برنامه توسعه مبتني بر دو  

اه سوم و چهارم، متفاوت خواهد بود.  از همين رو برنامه توسعه دولت الكترونيك، بايد ديدگاه ديدگ

 بتداي كار مشخص كند. خود را در ا

ما قصد داريم يك برنامه و راهبرد ملي توسعه، براي دولت الكترونيك در كشور را ارائه  

منجر به تمايز مولفه   دولت الكترونيك، نمائيم. ديدگاه انتخاب شده در يك برنامه و راهبرد ملي توسعه

بايد به تبيين هدف   را بهتر درك كنيم،ها، ساختار و رفتار آن برنامه خواهد شد. براي اينكه اين تمايز 

كشور بپردازيم. اصوال چرا الزم    اصلي از ارائه يك سند راهبرد  ملي توسعه دولت الكترونيك واحد در

ه دولت الكترونيك،  تهيه و ارائه شود؟ چنين سندي چه هدف  است تا يك سند راهبرد ملي توسع

هاي اساسي بايد به عنوان  اين هدف بنيادين، چه مولفه بنياديني را دنبال مي كند؟ و براي دستيابي به 

د؟ در صورتي كه بتوانيم به اين سئواالت پاسخ  نشالوده و اساس سند تبيين و مورد توجه قرار گير

به نحو بهتري از يكديگر  يزي توسعه با نگاه از منظر چهار ديدگاه مورد بحث، دهيم، خروجي برنامه ر
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ها، ما را به  ديدگاه اين بهتري از آن داشت كه انتخاب هر يك از  درك توان متمايز خواهد شد؛ و مي

 ي خواهد رساند.  هاياز برنامه توسعه، با چه مولفهچه نوع 

چگونه در فعاليتهاي يك سازمان ظاهر مي شود؟ ظهور بحث دولت   دولت الكترونيك، توسعه 

ختلف، معموال از چند شكل خارج نيست. گاه سخن از ارائه يك طرح هاي مالكترونيك در دستگاه 

در حقيقت به نوعي همان معنا و مفهوم دولت   كه آوري اطالعات در سازمان است،جامع فن

دارد. گاه سخن از تدوين برنامه توسعه دولت الكترونيك است، كه بعضا اين  الكترونيك را در بر 

شود. بر اساس اين برنامه، كه يا به شكل يك برنامه  وب ميبرنامه بخشي از طرح جامع هم محس

سخن از شكل گيري يك سيستم يا سايت دولت  راهبردي، و يا به شكل يك برنامه عملياتي است، 

 ( 5الكترونيكي است. )شكل 

هاي مختلفي در كشور وجود دارد. هركدام از اين  در ساختار حكومت و دولت دستگاه 

ها و سايت دولت الكترونيك،  رنامه توسعه دولت الكترونيك، و سيستم دستگاهها، طرح جامع، ب

 متفاوت و مخصوص به خود دارند. 

هر كدام از آنها به   هاي مستقلي نيستند؛ كه ها جزيره نكته قابل توجه آن است كه اين دستگاه 

هر دستگاه  بلكه مرتبط، و در تعامل جدي با يكديگر هستند.  صورت مستقل و منفرد، فعاليت كنند؛ 

 ها شكل متداول ظهور بحث دولت الكترونيك در دستگاه  -5شكل 
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دهد، و تعامالتي با آنها دارد. در بستر اين تعامالت  هاي ديگر ارائه مياطالعات و خدماتي را به دستگاه 

 است كه يك ساختار حكومتي يكپارچه شكل مي گيرد.  

جدي آن است كه براي اينكه دستگاهها بتوانند تعامالت بين خود را به نحو مطلوب  بحث 

لت الكترونيك اين دستگاهها هم بايد داراي ارتباطات و تعامالت مناسبي با هاي دوانجام دهند، سيستم 

ها و  تگاه ديگر ارتباط مناسبي را برقرار كنند. چنين بستر و تعاملي بين دسيكديگر باشند، و بتوانند با هم

انيم  كند. در واقع اگر بتوهاي الكترونيكي آنها، بستره دولت الكترونيك كل كشور را تبيين ميسيستم

 1ها ايجاد كرده و سطحي از يكپارچگيچنين تعاملي را بين سيستم هاي دولت الكترونيك كل دستگاه 

تنها در سطح  داخل  را محقق سازيم، مي توانيم مدعي شويم كه پديده دولت الكترونيك را نه 

 دستگاهها، بلكه در سطح كل كشور ايجاد كرده ايم.   

ي بايد در هر كدام از  حو مطلوب شكل گيرد، پنج نياز محوربراي اينكه اين پديده بتواند به ن

 الف(  6ها و دولت الكترونيك كل كشور برآورده شود. اين پنج نيازمندي عبارتند از : )شكلدستگاه 

هاي دستگاه بطور كمي در حوزه دولت الكترونيك ارائه  : يعني فعاليتكميت و حوزه پوشش •

هاي  ها و عملياتي باشد كه در حوزه ي فعاليت شود؛ و دولت الكترونيك بتواند پاسخگو

هايي را كه دستگاه در حال مختلف دستگاه قرار دارد. يعني اگر بتوانيم ليستي از فعاليت 

ونيك تمام ابعاد اين ليست را پوشش داده، و  ، دولت الكتركنيمانجام آن است تهيه 

 سازوكار مناسب براي آنها پيش بيني شود.  

پردازد؟  نيست كه كميت پوشش داده شود. با چه كيفيتي به اين كار مي فيكاتنها كيفيت: اما  •

هاي اين ارائه  ، ضروريات و ابعاد مختلف مطلوبيت آيا دولت الكترونيك، خصوصيات كيفي

دهد يا خير؟ اين دومين وجه است. به عنوان يك نياز، سيستم و پديده   كمي را پوشش مي

اهها، بايد داراي كيفيت مناسب، و ارائه خدمات با  دولت الكترونيك، در هر كدام از دستگ

 اين كيفيت باشد.

ي تعامل بينابيني: كميت و كيفيت به تنهايي كافي نيستند، بلكه  يكپارچگي، سازگاري و تواناي •

هاي مختلف، و هم بين  ا هم بين سيستم هاي دولت الكترونيك دستگاه الزم است ت

از مهمترين  ايجاد شود. و  كپارچگي، سازگاريهاي درون هر دستگاه، براي تحقق يسيستم

 
كپارچگي با تمركز متفاوت است. ضمنا منظور هم آن نيست كه سيستم هاي دولت الكترونيك نه متمركز، ي - 1

 ده و مورد استفاده قرار دهند.يكساني داشته باشيم، و همه دستگاهها يك سيستم بخصوص را در دستگاههاي خود كپي كر
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امكان تعامل بينابيني بين اين سيستمها است. تعامل بينابيني كه بر اساس   ابعاد اين سازگاري،

تا آن يكپارچگي تحقق   انند با هم تعامل مطلوبي داشته باشند، ها بتو ها و دستگاه آن، سيستم 

 يابد.

در  نيز  هاي دولت الكترونيك و وري، در حوزه در صورتيكه بخواهيم اين پنج نياز مح

وجود   راهبرد ملي توسعه دولت الكترونيكو معماري هاي مختلف شكل گيرد، نياز به يك دستگاه 

و محقق كند. به   دهدگانه را پوشش هاي پنج بتواند اين نيازمندي اين معماري و راهبرد بايد دارد. 

،  وفاق محقق ساختن يك  ك، توسعه دولت الكتروني معماري و راهبرد ملي  اينهدف ديگر عبارت 

 است.  

يكپارچه و سازگاري در دستگاهها براي  به صورتي كه راهبردهاي ) راهبردياز يك سو وفاقي 

عملياتي يعني ) عملياتيتبيين گردد(، و از سوي ديگر الكترونيك دولت شكل گيري و توسعه پديده 

باشد( است. اين   گرا و در جهت تحقق آن يكپارچگيگيرد، همها و كل كشور صورت ميدر دستگاه 

وفاق همچنين بايد هم در محدوده فرابخشي و هم در محدوده ها و حوزه هاي بخشي، تامين  

در   شود، كه انجام مي ييهاوفاق بايد در حركتد. اين نيازمنديهاي مورد بحث را تضمين نماي

ها و در كل  عملياتي كه در هر كدام از دستگاه هاي توسعه شود، در برنامهراهبردهائي كه اتخاذ مي

تحقق يك وفاق  ؛راهبرد ملي دولت الكترونيك -ب 6شكل   
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سند   ، تحقق پيدا كند.وجود داشته باشد هاي فرابخشيهاي بخشي و چه در حوزه دولت، چه در حوزه 

 ب(   6)شكل بايد در پي چنين وفاقي باشد.  ترونيك،معماري و راهبرد ملي دولت الك

گانه را  هاي پنج اين نيازمندي  ، كه بتواند ضوابط و استانداردهااما آيا اين وفاق با وضع تعدادي 

يابد؟ اگر تعدادي استاندارد را انتخاب يا وضع كرديم، و مثاًل بگوييم كه  برآورده كند، تحقق مي 

گاه بايد بطور كمي فالن خدمات را انجام دهد )مثال مكاتبات اداري،  سيستم دولت الكترونيك هر دست

داشته باشد(، و فالن خصوصيات كيفي را برآورده سازد، و   انبار، حسابداري و اطالع رساني مناسب

ي سيستم آن سازمان طي ليست كمي و كيفي خدمات و نيازمنديهاي عملياتي و غير عملياتي اصل

وفاق تحقق يافته است؟ و آيا اگر در اين استانداردها، شيوه هاي مبادله و ارتباط  جداگانه ارائه شود، آيا  

تحقق اين   و نظاير آن را مشخص كنيم، XML پروتكل و زبان مشخصي نظير   سيستمها با يكديگر، طبق

 وفاق تضمين مي شود؟ آيا اين ضوابط و استانداردها كفايت مي كند؟  

ها كافي نيستند!  به ضوابط و استانداردها نياز داريم، ولي اين  يا اينكه خير! عالوه بر اينكه ما 

در سطح كشور وجود داشته   ديده دولت الكترونيك معماري و ساختار مشخصي براي پ بلكه بايد 

باشد، و پديده دولت الكترونيك مبتني بر اين معماري بنا گردد، تا اين ضوابط و استانداردها مبتني بر  

ه نحو مطلوب، يك راهكار مشخص و رويكرد مطلوبي را ارائه دهند، و بر اساس  اين معماري بتوانند ب

 گانه مذكور دست پيدا كند. هاي پنج آن دولت الكترونيك به نيازمندي 

كند؟ يا اينكه چيز ديگري هم الزم است تا اين  اما آيا معماري و ساختار هم كفايت مي

است،   هاي نظريمفاهيم و بنيان طلوب بنا شود؛ و آن معماري و ساختار بتواند مبتني بر آن، به نحو م

 شخص كند كه معماري چگونه بايد بنا شود. كه بايد محورهاي معماري و ساختار را تبيين كرده، و م

توان  هاي نظري دولت الكترونيك را به نحو مطلوب شكل نداده باشيم، نمي تا موقعي كه بنيان 

توانيم ضوابط و  كه معماري مطلوبي ارائه نكرده باشيم، نميانيمعماري مطلوبي را ارائه كرد؛ و تا زم

ها را  ن اصطكاك، مشكالت، و تزاحم، بتواند اين نيازمندي كنيم كه با كمترياستانداردهايي را ارائه 

 بخشد.   پوشش دهد، و دولت الكترونيك يكپارچه اي را تحقق

گانه دست پيدا كنيم، بايد مبتني بر  هاي پنج براي اينكه بتوانيم به اين ابعاد و نيازمندي  ،بنابراين

و مبتني بر آن، ضوابط و استانداردهايي را  هاي نظري، معماري و ساختاري را بيان كنيم، مفاهيم و بنيان 

 شكل دهيم. 
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براي اينكه سند معماري و راهبرد ملي توسعه دولت الكترونيك به آن وفاق دست يابد، الزم  

را پوشش دهد. تا زمانيكه سند مذكور   "معماري و ضوابط و استانداردها مفاهيم،"است كه اين سه وجه 

كار مناسبي را براي اين سه ارائه ندهد، تحقق وفاق امكان پذير  اين سه بعد را در بر نگيرد، و سازو

 د. نخواهد بو

ن مشخص گرديد، مي  اي ضروري آهاي شالوده حال كه هدف از ارائه يك سند ملي، و مولفه 

يين كرد.  هاي چهارگانه بازگشت، و بر اساس آن نوع و خصوصيات سند را بهتر تبتوان به بحث ديدگاه 

هاي اول و دوم با شكل، ماهيت و نوع  شكل، ماهيت سند، و نوع وفاقي كه دنبال مي كند، در ديدگاه 

   وفاق در ديدگاهاي سوم و چهارم متفاوت خواهد بود. 

برد ملي توسعه دولت الكترونيك در دو ديدگاه اول و دوم فقط تبيين كننده  معماري و راه

ها خواهد بود. اين سند، توسعه ابزاري دولت  ستم ها و دستگاه همكاري، هماهنگي و تعامل بين سي

را به شكل يك ابزار، براي دستگاهها و دولت موجود،   الكترونيك را دنبال كرده، و دولت الكترونيك

تارهاي موجود، فراهم مي كند. چنين سندي تنها در پي تبيين و فراهم آوردن برخي از  با همان ساخ

ستانداردها، و ايجاد برخي بسترها است، تا پديده دولت و حكومت، با همان  ملزومات، ارائه برخي ا

 و دوم   نوع وفاق در دو ديدگاه اول -7شكل 
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رساني بهتر و ارائه كاركرد لزومات و استانداردها، براي خدمتساختار موجود بتواند از اين م

 ( 7تر، و با كارآيي بيشتر استفاده نمايد. )شكل بمطلو

اي نيست. بلكه  هاي رايانه ري از سيستم استفاده ابزا در موردبحث  ، اما در ديدگاه سوم و چهارم

تحول دولت، و ايجاد شكل جديدي از دولت، چه در سطح دستگاه، چه در سطح كل  درباره بحث 

پديده دولت الكترونيك در سطح كل جامعه  ،هارمحكومت، و چه در سطح جامعه است. در ديدگاه چ 

ت الكترونيك، اگر بخواهد با ديدگاه  گيرد. به همين لحاظ معماري و راهبرد ملي توسعه دولشكل مي

آوري  م، و رفتارهاي آن در بستر فن سوم و چهارم ايجاد شود، بايد به توسعه بنيادي ساختارها، مفاهي

 ( 8اطالعات بپردازد. )شكل 

ي نيز كه ما در طرح، معماري و سند دولت الكترونيك كشور در پي تحقق آن هستيم،  اتوسعه

بنياديني را در قالب تبيين دستگاه نظري و نيز معماري دولت  واند توسعه در ديدگاه چهارم، بايد بت

الكترونيك، محقق كرده و دولت الكترونيك را به عنوان شكل جديدي از ساختار دولت و حكومت،  

 وكارهاي مناسب، تبيين كند.  با ساز

 م نوع وفاق در دو ديدگاه سوم و چهار -8شكل 
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توانيم به سمت دولت  اي است؟ آيا ميچگونه مسئله  ت دولت الكترونيك مسئله حركت به سم

توانيم اين پديده را رها كنيم، يا اينكه حداكثر در رويكرد اول و  الكترونيك حركت نكنيم؟ آيا مي 

هاي حكومت و دولت، در بافت و ساختار  آيا دستگاه  ،به اين پديده بپردازيم؟ به عبارت ديگردوم 

ند در شرايط جامعه جديد در حال ظهور، به همان شكل قبلي باقي بمانند؟ و حداكثر  انتوفعلي آن، مي

 از برخي ابزارهاي جديد استفاده كنند؟ 

به بخشي از آن در كتاب....؟؟؟.....    نيازمند بحث مفصلي است، كه پاسخ به اين سئوال، 

  ان يك نتيجه گيري كوتاه،خواهيم پرداخت. اما به عنو )چارچوب دستگاه نظري دولت الكترونيك( 

 پاسخ منفي است.  

توان اين دو پديده را  حكومت و جامعه داراي تعامل و وابستگي جدي با همديگر هستند و نمي

حركت به سمت جامعه اطالعاتي است. جامعه اطالعاتي در  از همديگر جدا دانست. جامعه در حال 

و ساختار مناسبي را براي حكومت در  گيري است. در صورتيكه حكومت نتواند آرايش حال شكل 

هاي خود  ورده نمايد، و در فعاليت تواند نيازهاي جامعه اطالعاتي را برآجامعه اطالعاتي اتخاذ كند، نمي

و به عنوان يك ضرورت، بايد به سمت حكومت   واه،خورد. حكومت خواه ناخشكست مي 

  اطالعاتي به نحو مطلوب انجام دهد. الكترونيكي حركت كند، تا بتواند فعاليت خود را در جامعه 

 ( 9)شكل

******* 

 يك ضرورت : حكومت الكترونيكي براي جامعه اطالعاتي  -9شكل 
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گيري نوع جديدي از حكومت، در نوع جديدي  شكل گيري پديده دولت الكترونيك،شكل

ابزارها است. برنامه توسعه دولت الكترونيك، بايد بتواند در   از جامعه، و نه تنها به كارگيري برخي

انهاي نظري، معماري مبتني بر اين بنيانها، و استانداردها و  تجسم چنين پديده اي، با ترسيم و توصيف بني

دستگاههاي مختلف حكومت ايجاد كند. آنچه كه   ضوابط تحقق اين معماري، سطحي از وفاق را در

عه دولت الكترونيك بايد تبيين كند، شكل گيري حكومت الكترونيكي، يا  سند راهبرد ملي توس

 رورت، در جامعه مبتني بر فاوا يا جامعه اطالعاتي است.حكومت مبتني بر فاوا، به عنوان يك ض

حال بايد ديد كه دنبال كردن اين مهم در برنامه ريزي توسعه، با چه رويكردي بايد صورت  

 اي برساند؟  ما را به چنين سند و برنامه توسعه گيرد؟ چه رويكردي مي تواند 
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آن انجام شد، دانستيم  ضرورت و  پديده دولت الكترونيكبه ديدگاه ما مبتني بر تبييني كه از 

و ، دولت دنبال كنيم حكومت شكل جديدي ازگيري نوع و شكلاز لحاظ كه توسعه اين پديده را بايد 

و اين   گيريشكل كه اين كنيم بايد مشخص  .ود را در اين حركت مشخص نمائيمبايد رويكرد خنيز 

شود، تا دستيابي ما را   بايد با چه رويكردي انجام ت؟ اين حركت حركت در چه صورتي امكان پذير اس

 نتيجه مطلوب تسهيل و تضمين نمايد؟   به

، 1هاي كالن ام دو رويكرد اساسي و محوري، به عنوان رويكردهاي اساسي در مهندسي نظ

 د.ندهمبناي حركت ما را تشكيل مي

 

ساختاري و توسعه نظام، روال معمول بر اين است كه طي يك تحليل،   اصالحدر فراروند 

ها، و راهبردهاي نظام تبيين شده، و مبتني بر آن، ساختار عملياتي و  ها، سياستچشم اندازها، ماموريت

انداز و  كه قرار است اين نظام، با چشم يد. ساختار عملياتي و برنامه اجراينامه اجرائي مشخص مي شوبر

ها و  ها را در اجراي فعاليت راهبردها و سياست ،را تحقق دهد؛ و در اين كار ها آن يت ترسيم شده،مامور

 
، به اجمال به مبادي و يكي از مستندات همين مجموعهانتظامي براي طراحي و توسعه نظامهاي كالن. در  1

 خواستگاه اين انتظام پرداخته شده است.. 
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 ، متداول و معمولريزي توسعهريزي راهبردي و برنامهعمليات خود اتخاذ نمايد. اين رويكرد در برنامه 

 است.

ساختار عملياتي و ولي آيا ترسيم چشم انداز، ماموريت، سياست ها و راهبردها، براي ترسيم 

ماموريت آن  و توانيم براساس اينكه چشم انداز ساختمان نظام برنامه اجرايي كفايت مي كند؟ آيا ما مي

 نماييم؟  بييننامه اجرايي آن را ت، ساختار عملياتي آن را مشخص، و بررا تعيين كرديم

)شكل   است  معماري طراحي خالء  ، ي در اين ميان وجود داشته باشد و آنيرسد خالبه نظر مي

برنامه  توان ساختار عملياتي و كه معماري يك نظام ترسيم و طراحي نشده باشد، نمي تا زماني .(10

ساختمان يك بايد طي چه مراحلي  كسي چه  فت گبراي اينكه بتوان كرد.  عيين تآن نظام را اجرايي 

  ،محدوده زمانيتوان شود، مي بر اساس اين طرح از آنچه بايد ساختهالزم است.  حيطر، را بسازد نظام

هاي  موضوع امري متداول، جاافتاده و معمول در تمام فعاليت . اين كردرا مشخص  و شيوه ساخت منابع

 ذهن و جديد نيست. مهندسي است؛ چيزي دور از 

اندازي را براي اين پااليشگاه ترسيم  زماني كه قرار است يك پااليشگاه ساخته شود، ابتدا چشم 

خواهد بزرگترين پااليشگاه در نوع خود در خاور ميانه باشد،  يم اين پااليشگاه مييگوثال ميكنيم. ممي

زيست محيطي را رعايت  يك پااليشگاه كارآمد باشد، از منابع خود به بهترين نحو استفاده كند، مسائل 

بخش  در  مثال سوخت مورد نياز كشور را  ، شودكند، و ... . ماموريت اين پااليشگاه هم مشخص مي

به عنوان   .شودها و راهبردهايي نيز تبيين مي سياست  ،بنزين تامين كند؛ و ... . براي ايجاد اين پااليشگاه 

 خالئي در فراروند اصالح ساختاري -10 شكل
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؛ در توليد و نگهداري آن از  مالكيت و نگهداري آن توسط بخش خصوصي انجام شود ،مثال

 متخصصان داخلي استفاده شود؛ و .... . 

اساسي كه اين پااليشگاه   ي ها، و اجزاه، و طراحي سازه اما آيا بدون طراحي معماري پااليشگا

توان  توان ساختار اجرائي و برنامه عملياتي ايجاد آن را مشخص نمود؟ آيا ميد، ميندهرا شكل مي

نداز، ماموريتها، راهبردها و سياستهاي آن مشخص شد، پس ساختار تيم سازنده  گفت "حال كه چشم ا 

ي ساختن آن ايجاد كنيم؛ برنامه اجرائي براي ساخت آن را تدوين  را مشخص كنيم؛ سازماني را برا

مهندسي نفت، مهندسي صنايع و نظاير آن، تخمين زده   1هنماي كرده؛ با مراجعه و استفاده از كتابهاي را

ر متوسط براي ساخت چنين پااليشگاهي، چقدر بودجه، منابع انساني، مصالح، فوالد، تيرآهن،  كه بطو

و مبتني بر آمارها و جداول موجود در همان كتابهاي راهنما، برنامه   .. الزم است؛ لوله، سيمان و .

بعد، و ...  آن را شش ماه  %20منابع را سه ماه بعد و  %10، و تعيين كنيم كه زمانبندي را مشخص كرده 

تامين مي كنيم؛ بعد هم مهندسان را طبق همان ساختار مشخص شده سازمان داده و در محل اين  

و انتظار داشته   يشگاه خيالي مستقر كنيم، مصالح و منابع را براي آنان به طور منظم ارسال كرده،پاال

 كه اين پااليشگاه، بطور واقعي هم ساخته شود؟! باشيم 

هاي عمراني و مهندسي است. چنين  ي مضحك در فعاليت ي، سناريوياين سناريوي خيال

معماري و طراحي  زماني كه ته نخواهد شد. تا پااليشگاه خيالي هرگز با چنين رويكردي، ساخ

معلوم نباشد اصوال اين پااليشگاه بر چه اصولي بنا   زماني كه تا و  پااليشگاه مشخص نشده باشد،

  شود وردار است، چه روش و رويكردي براي پااليش اتخاذ ميشود، از چه سبك ساختاري برخمي

مدار توليد،   هاي اصلي آن، حداقل مولفه زماني كه ا ها روش و رويكرد ممكن(، و ت)احتماال از بين ده 

هاي اساسي توليد در آن معماري تعيين نشده باشد، و طرحي مشخص، تركيب  آوري، و مكانيزم فن

تعيين نمود كه چه ساختار و سازماني براي بنا  توان باشد، نميشده ه ارائه ن اي از آن پااليشگايكپارچه

 اي براي ساختن آن بايد در پيش گرفته شود.  امه ساختن آن الزم است، و چه برن

خراش عظيم نيز مطرح است. ما نمي توانيم به دليل  مشابه همين مسئله در ساخت يك آسمان

ن طراحي آن، ادعا كنيم كه اصال نمي تواند طراحي صورت  بزرگ بودن آسمان خراش و پيچيده بود 

يت، راهبرد و ... و پس از آن تخمينهاي آماري  و به تعيين چشم انداز آن آسمانخراش، مامور گيرد،

ندس عمران، معماري و حتي هر شخصي كه با اكتفا كنيم. كدام مه براي تعيين ساختار و برنامه اجرائي،

 
1 - handbook 



      41 كليات طرح دولت الكترونيك 

كه اگر برنامه اجرائي و ساختار تيم سازنده   ئي دارد را پيدا مي كنيد، الفباي چنين اموري آشنا

علوم نيست چيست، طرح آن كدام است، چه چيزي بايد ساخته  آسمانخراشي به وي داده شود، كه م

شد، در سالمت عقل ما شك نكرده و به ما شود، و تنها چشم انداز و ماموريت آن مشخص شده با

 خندد؟  نمي

يكرد و سناريوئي در طراحي يك پااليشگاه يا آسمانخراش، پذيرفته نيست. اما  چنين كار، رو

ظام آموزشي يك كشور، نظام كشاورزي، نظام اقتصادي، نظام تامين  در مورد يك نظام كالن، نظير ن

نيم؛ با همين رويكرد، برنامه ريزي توسعه را انجام مي دهيم؛  اجتماعي و نظاير آن، ما همين كار را مي ك 

طابق همين سناريو در توسعه آن نظام كالن تالش مي كنيم. در توجيه كار خود نيز استدالل مي  و م

وان يك نظام كالن را طراحي كرد. چرا؟ بدليل اينكه خيلي بزرگ است! سيستمهاي  كنيم كه نمي ت

اما يك نظام كالن از قدرت طراحي خارج است! اما   ن طراحي كرد،كوچك و يك سازمان را مي توا

 يا اين توجيه منطقي است؟  آ

ا  بقه رده ط حداكثربا هاي ساختمان مهندسان عمران ادعا كنند كه ماآيا منطقي است كه 

،  د بودن خيلي پيچيده خواهاز آن را بدليل آنكه هاي بزرگتر ساختمان وليتوانيم طراحي كنيم، مي

اكتفا كرده و مصالح را پاي كار   دماموريت و ساير مواربه ترسيم چشم انداز و تنها كنيم و طراحي نمي

را بكنند و احتماال  تالش خود بنديم كه فرستيم و به هوشمندي مهندسان و معماران پاي كار اميد مي مي

 اي است!  پيچيده بسيار كار زيرا اند ديگر، اگر هم نتوانستند، خوب نتوانسته  ؛بتوانند ساختمان را بسازند

شمارد، حرف ما در  مهندسان عمران را مردود مي حرف خيالياين منطقي كه همان طبق 

بودن  هاي كالن به دليل بزرگ احي نظامهاي كالن نيز در ردكردن امكان طرريزي توسعه نظام برنامه

هاي  با تعيين پارامترها و شاخصنيز و  ارد،ساير مو انداز، ماموريت وآنها، مردود است. ما با ترسيم چشم

هاي هاي راهنما و جداول استاندارد جهاني، ساختار اجرايي سازمانكتاباز روي  نظاير آن سرانه و 

براي كارها   انيكنيم، متوليوضع ميبراي آنها دي وانين متعدكنيم، قميدولتي و خصوصي را مشخص 

گوييم  د، ميوطرح ما عملي نشچنانچه سرانجام  كنيم!مراحل مشخصي را هم تبيين مي  كنيم،تعيين مي

  ، ندخارجي مانع شد هايمزاحمت ، ه استپيچيده بودبسيار مسئله  اند، وجود داشته ي مشكالت محيط

نبود، و نظاير  كافي ع مناب ، مانع شد، افراد خوب عمل نكردند، بوروكراسي ندشد افراد خوبي انتخاب ن

 مشكل اصلي، خالء طراحي معماري است!از ديدگاه ما، ولي   آن!
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است؟ آيا نمونه هاي متعدد  ريزي متمركز از برنامه دفاع  آيا آنچه ما از آن سخن مي گوئيم،

لزوم طراحي معماري را  در اوج آن،سابق  در شوروي هاي منمركز، از جمله ريزيشكست برنامه 

مردود مي شمارد؟ پاسخ منفي است. اين مخلوط كردن دو موضوع كامال متفاوت است.  هر چند كه  

نياز دارد. اما هر طراحي مبتني بر نگاه برنامه ريزي متمركز  رويكرد برنامه ريزي متمركز، به طراحي

 نيست.  

. منظور ما از اينكه  ريزي متمركز قرار داردمقابل برنامه  اين رويكرد كامال در ،اتفاقا برعكس

يك نظام كالن بايد طراحي شود، آن نيست كه يك سازمان بزرگ نظير نهاد گاسپالن در شوروي  

هاي مختلف بپردازد. بلكه اين رويكرد بر ارائه طرحي هاي حوزه زء به جزء فعاليتبايد به تبيين ج 1سابق

آوري،  ها، فنهاي اساسي، روش و رويكرد فعاليت م ختار، مكانيزاصول، سبك سايكپارچه كه 

 كند. تاكيد مي  د، نهاي آن نظام را مشخص ساخته باش بندي مولفه و تركيب و هم  هاي اصلي،مولفه 

فرق دارد. يك  ،ه اين نكته توجه شود كه تمركز با يكپارچگي و انسجام ساختاريالزم است ب

در دولت  ي كه يتواند كامال توزيع شده باشد. تقريبا تمام ساختارهاساختار يكپارچه و منسجم، مي

توزيع  از نوع ايم نيز تاكنون مبتني بر اين رويكرد طراحي و ارائه كرده الكترونيك و معماريهاي قبلي 

مفاهيم   ده و در حد تبيين اصول، يريزي مركزي به حداقل رسده است. در اينگونه از ساختارها، برنامه ش

هاي سيستم هستند كه در گوشه گوشه نظام  زاء و مولفه ي و محورها باقي مي ماند. اين كليه اجبنياد

در يك ساختار   ها به طور مستقل،گيري، و فعاليت ريزي، تصميمپراكنده شده و هر يك در برنامه 

هم با توزيع  ها و منابع، يم كه هم با توزيع داده يگواي سخن ميكنند. ما از معماريشده عمل ميتوزيع

تصميم گيري، و هم با توزيع عمليات، بنياد يك نظام يكپارچه را ايجاد  ريزي، هم با توزيع برنامه

 كند. مي

 طبيعت با نظامي يكپارچه مواجه هستيم،  بهترين الگو براي چنين ساختاري است. ما در ،طبيعت

گياهان و   ،انموجودات )جانور  كند كه هر يك از اين امكان را فراهم مي نظير آن، كه معماري بي

د. كسي نيست  ن (، رفتار مستقلي از خود نشان دهنظاير آنها و كوه  ،ها موجودات غيرزنده نظير رودخانه 

انوري در كجا، چه رفتاري از خود نشان دهد، و ... . و  كه مشخص كند، چه گياهي كجا برويد، چه ج

 
بسيار بيشتر كه ريزي كشور خودمان، ولي با وسعت و اختيارات نهادي مانند سازمان مديريت و برنامه - 1

زرعه چه چيزي كاشته شود. با داد، مثال اينكه امسال در فالن مهاي كشور را انجام ميهاي جزء جزء بخشهاي فعاليتبرنامه

 ي آن را نداشت. هاپشتوانه اقتدار حكومتي از اين نهاد، كسي جرات تخطي از برنامه
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خلقت، كه كره زمين نمونه بسيار كوچكي از   نظم، انسجام و يكپارچگي عجيبي در كل در عين حال، 

ي مي شود، و اين تعالي نيز از تعالي  آن است، قابل مشاهده است. و اين از تعالي معماري عجيب آن ناش

بودن ساختار يكپارچه در بطن اين  ها، و نهفته شدگي، استقالل مولفه يع خالق آن حكايت مي كند. توز

دهد، كه يا وجود  خوانده و داراي دانش را فريب مي بعضا درس معماري عجيب، تا به آن حد ناظران 

دانند، و  ها در كنار هم مياين معماري يكپارچه را منكر شده و آن را ناشي از قرارگرفتن اتفاقي مولفه 

 شوند. د خالقي را براي اين معماري منكر مييا وجو

صوصياتي دارد. معماري پنهاني  هاي اين نظام متعالي، جامعه نيز چنين خبه عنوان يكي از بخش 

ها،  گيري ادراك، ارزش تا رفتارهاي افراد و گروه تار جامعه قرار گرفته، كه از شكل در پس ساخ

گيري رفته، كه روح، بستر و فضاي تصميم هاي رفتاري مختلفي در آن شكل گفرهنگ و پديده 

ئي كه در بستر جامعه ايجاد  اهكند. نظاماي را در كل جامعه ايجاد ميمشترك، و رفتار يكپارچه 

 به نحوي تابع اين معماري هستند.  از معماري نهفته در آن متاثر شده، و شوند، مي

توانيم  حتي طراحي نيست. ما مياين بدان معنا نيست كه اين معماري قابل تشخيص يا تغيير و 

جديدي را براي آن  معماري موجود در جامعه را درك كنيم، آن را تغيير دهيم، و حتي يك معماري 

هاي  گيري اين معماري سوق دهيم. طراحي معماري نظامطراحي كرده و جامعه را به سمت شكل 

 است.   هايياز جنس چنين كار ،كالن

چنين معماري را حس كرده، قدرت آن را تشخيص داده، و   افرادي نظير آقاي اسميت، وجود

با آن تبيين  محدود را براي برقرار تعاملي محدود هاي آن را شناسائي نموده، و قواعدي برخي از مولفه 

در بطن جامعه نهفته است.  و اند. دست نامرئي آقاي آدام اسميت، در بطن معماري موجود كرده 

ي است كه  يبودن قوا و سازوكار و ساختار اين معماري است. قوااشناسحاكي از ن ،انتخاب نام نامرئي

اثرات آن را در تعامالت   ،كنيمس ميست. بودن آن را حدانيم كه چگونه اهر چند ما نمي ،هست

 اما از چگونگي ساختار و رفتار آن اطالع زيادي نداريم.  ،جامعه، و نيز نظام اقتصادي لمس مي كنيم

ها را به سمت انفعال كشانده  پردازيها و نظريه رئي بودن، بسياري از حركتاين ناشناس و نام

كنيم كه طبيعت جامعه آن را بپذيرد، منفعالنه آنچه جامعه   ساختاري ارائه توانيم فعاالنهاست. وقتي نمي

ه  هاي اجتماعي تجويز كنيم، ب توانيم ساختاري را براي نظامكنيم. وقتي نميتوجيه مي را پذيردمي

هاي اجتماعي  توصيف بسنده كرده و تنها از اين سخن مي گوئيم كه پديده هاي موجود در طبيعت نظام 



      44 كليات طرح دولت الكترونيك 

توان از همين وضع و ساختار موجود، به بهترين وجه براي ارتقاء منافع بهره و چگونه مي چه هست؛

 جست.  

ن را در بستر  شود كه اصوال نتوان يك نظام كالهاي موردي دليل آن مياما آيا اين ناتواني

ك  توان دست نامرئي آقاي آدام اسميت را طراحي كرد؟ يا به عنوان ياجتماع طراحي كرد؟ آيا مي 

 يم.يكند، تسليم شده و تنها در پي توصيف رفتار آن برآرفتار منفعالنه، در مقابل هر چه اين دست مي

اين   د توانسي مي تواند اثبات كند كه طراحي يك نظام كالن ممكن نيست. چه ك چه كسي مي 

استدالل كه ما  از اصل باطل كند. نه با اين   ادعاي ما را كه بايد معماري يك نظام كالن را طراحي كرد،

برده و به كل مسئله تعميم دهد. و يا برخي  ي را در اين ناتواني بكاري و ديگران كرديم و نشد، و استقرا

سئوال ببرد. بلكه نشان دهد كه به داليلي   هاي كالن را زيرهاي مورد بحث براي طراحي نظام روش

م نمود. اين  ظام كالن را ترسيتوان معماري يك نهاي كالن ممكن نيست و نمي اصوال طراحي نظام 

م، تا به اين سئوال پاسخ  يانخوپردازان را به چالش ميداليل كدام است؟ در اينجا دانشمندان و نظريه 

 دهند. 

تا كنون، ناشي از رويكرد غلط طراحي نظام، و نه ناتواني   هاي كالنشكست ما در طراحي نظام 

كالن را طراحي و ايجاد كنيم، ايجاد نظم   يك نظامخواهيم هاي كالن است. اگر ميذاتي طراحي نظام 

ها به  اي از انسان كند. ما با جامعه و مجموعه تيلوري و ساختار بوروكراتيك كمك چنداني به ما نمي

، مختار و هوشمند مواجه هستيم. طراحي يك نظام در اين بستر، نوع طراحي عنوان موجوداتي مستقل

در بطن   هاي رفتاري در جامعه،  يير و ايجاد پديده با شناخت، تغ كند. طراحي كهمتفاوتي را طلب مي

 ي توان دست نامرئي را طراحي كرد!جامعه رسوخ كند. با چنين رويكردي در طراحي است كه م

با رويكرد جاري مورد بحث در اين نقطه از فصل   ،اين رويكرد طراحي بايد توجه كنيم كه 

ريزي در حال توضيح اين رويكرد هستيم كه براي برنامه  ،صلاشتباه نشود. ما در اين نقطه از اين ف

توسعه يك نظام كالن، بايد معماري آن نظام را طراحي كرد. اما رويكرد مورد بحث در پاراگراف  

تواند يك نظام كالن  نمي ،طراحي است. هر طراحي معماري با هر رويكردي قبل، رويكرد چگونگي

عبارت   د خاصي الزم است تا بتوان چنين كاري را انجام داد. به را به شكل مطلوب ايجاد كند. رويكر

ريزي توسعه يك نظام كالن بايد معماري آن نظام را طراحي كرد، بلكه اين  نه تنها براي برنامه  ،ديگر

 يز بايد با رويكرد مناسبي انجام شود.  طراحي ن
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ن موضوع بحث  رويكرد طراحي وجود ندارد. اي در مورددر اينجا فرصت و شرايط بحث 

اي از  طلبد، كه بخشي از آن در مكتوبات ديگر قابل دسترسي است. از يك سو نمونه مفصلي مي

ريزي در تجسم رويكرد برنامه  شده، و در بطن جامعه، ما راطراحي يك نظام كالن، با ساختاري توزيع 

در   ،رد نظام آموزشيومتوان در ميرا اي كند. چنين نمونه توسعه مبتني بر طراحي معماري ياري مي

. در اين كتاب، نشان داده مي شود كه يك نظام كالن آموزشي توزيع شده، كه  1كتاب نظام برتر يافت 

ت، چه خصوصياتي دارد. همچنين در اين  متناسب با شرايط تحوالت محيط طراحي و قابل ايجاد اس

ه آشوب، در قالب يك مكتب  با نگاه به نظري اصول و بنيادهاي رويكرد طراحي چنين نظامي، ،كتاب

 فراكتاليسم، مورد بحث قرار مي گيرد.  يعني هاي كالن، طراحي نظام

در  هاي خرد و كالن )چم( كه چارچوب و متدولوژي طراحي معماري نظام  ،از سوي ديگر

هاي عملي براي تحقق رويكرد طراحي  فصول آتي همين كتاب از آن سخن خواهيم گفت، روش 

 كند. هاي رفتاري موجود در جامعه، توصيف ميعه را در قالب تبيين و تغيير پديده معماري در بستر جام

هاي كالن، و رويكردهاي آن، بحثي است كه پاي انتظامي را براي  طراحي معماري نظام

هاي  كشد. ما اين انتظام را مهندسي نظام هاي كالن، پيش ميطراحي، توسعه و نگهداري نظام  تحليل،

به اجمال اشاره اي به خواستگاه و لزوم وجود اين   ي از مستندات همين مجموعه، در يك ناميم.كالن مي

 انتظام  و محورهاي آن خواهيم داشت )ان شاء اهلل(.  

يكرد طراحي، در اينجا با بازگشت به مسئله اصلي مورد بحث،  با اجتناب از ورود به جزئيات رو

توان برنامه توسعه  زماني مي يك رويكرد، به عنوانكنيم كه بر اين تاكيد مي ،بنديبه عنوان جمع 

مطلوبي را براي يك نظام كالن )از جمله نظام دولت الكترونيك كشور( ارائه نمود، كه اين برنامه  

بنا شده باشد. معماري يك نظام كالن را هم مي توان طراحي نمود. البته نوع   مبتني بر طراحي معماري

مان خراش، و پااليشگاه نيست. بلكه نوع و  زه فيزيكي نظير آسشبيه طراحي يك سا ،اين طراحي

بحث   طلبد. حال چگونه اين طراحي معماري بايد انجام شود، رويكرد متفاوتي از طراحي معماري را مي

 شود.ه در متدولوژي چم و ساير مكتوبات، به آن پرداخته ميديگري است ك 

طراحي معماري  ، مبتني بر اين رويكرد، به ريزي توسعه دولت الكترونيكما در حركت برنامه 

نظام كالن دولت الكترونيك كشور پرداخته، و بر اساس آن، راهبردها و برنامه عملياتي را ارائه  

 كنيم. مي
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ك وجه از رويكردهاي اساسي ما است. معماري يك نظام كالن، زماني  اما اين رويكرد، فقط ي

صي بنا شود.  و عملي شود، كه بر بنيادهاي نظري مشختواند در بستر جامعه تحقق پيدا كرده مي

بنيادهاي نظري كه توان توصيف پديده ها و بخصوص پديده هاي رفتاري جامعه را در حوزه نظام  

 تشكيل مي دهد.  اساس رويكرد دوم ما را  وع، موضد. اين نمربوطه داشته باش

و مبتني بر آن برنامه اي را براي توسعه   راحي كرد،يروگاه اتمي را طتوان معماري يك نآيا مي

هاي  بدون اينكه ابعاد نظري پديده شكافت يا همجوشي )در نيروگاه  آن نيروگاه تدوين نمود، 

توان معماري نظام كالني را طراحي كرد، بدون اينكه پديده ها، و  تبيين شده باشد؟ آيا ميهمجوشي(، 

رويكرد دوم،  د؟ نتعامالت، و ساختار آن پديده ها، در يك بنيان نظري تبيين شده باش ابعاد، رفتارها، 

 پاسخي به اين سئوال است!  

ام دولت الكترونيك كشور، در  و از جمله نظ يك نظام كالن، نظير نظام اقتصادي، آموزشي،

ادهاي معماري نظام پيش  ايجاد مي شود. اين پديده ها، بايد در بني محيطي مملو از پديده هاي مختلف،

ر خود هضم كرده، و  بيني شده، و معماري بتواند رفتارها، تعامالت، روابط و ساختار اين پديده ها را د

نيازمند توصيفي از پديده ها، و ابعاد آن در   ورد. و اين، امكان تعامل مناسب با تك تك آنها را فراهم آ

 نظريات علمي است. 

ي گوناگون مورد تحليل و تبيين قرار مي  نظريات مختلف، به شيوه ها پديده ها و ابعاد آنها، در 

گيرند. نظريات مختلفي كه  بعضا در پارادايمهاي متفاوتي قرار دارند. نظرياتي كه در بسياري از موارد  

ا هم سازگاري ندارند، و اصال به دليل تفاوت پارادايم، مباني يكديگر را درك نمي كنند، تا بتوانند  ب

مناسبي را با هم داشته باشند.  اما در اين ميان تكليف نظام كالني كه بايد در ميدان اين نظريات   تعامل

 ارائه كند چيست؟   ،ار، عمال ايجاد شده و سازوكار مشخصي را براي انجام عمليات مشخصناسازگ

  معماري نظام كالن، نياز به يك بستر و دستگاه نظري شفاف و روشن دارد. بستر نظري كه 

و بستر و   ديدگاه خود را نسبت به پديده هاي موجود در اين ميدان، به صراحت اعالم كرده باشد.

مختلف برقرار كرده؛ و   ، بتواند تعامل نسبي را بين ديدگاههاي نظرياتدستگاه نظري كه حتي االمكان

ت  از ديدگاه نظريا پديده ها، و ابعاد آنها را به نحوي تبيين كند، كه جايگاه پديده ها در اين بستر،

 مختلف قابل تمايز و روشن باشد. 
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توانيم معماري يك نظام كالن را طراحي كرده و شكل دهيم، كه يك دستگاه نظري  زماني مي

نظري كه بستري را براي تبيين پديده ها، و تعامل بين نظريات عملي   دستگاه يك واحد را ايجاد كنيم. 

نظري كه   يو دستگاه پارادايم كامال مشخص، شكل دهد. مربوط در دامنه اين نظام كالن، در يك

هاي مختلف نظريات مربوطه را توصيف و تفسير كند، و  االمكان بتواند ابعاد و زاويه نگاه پارادايمحتي

 ( 11)شكل تعامل ميان اينها را مشخص نمايد.  امكان گفتگو و

ظريات مطرح در ميدان علوم  به عنوان مثال، چنين دستگاهي، در تبيين معماري نظامي كه ن

از سوي ديگر، در شالوده آن نقش دارند )نظير همين نظام دولت   مهندسي از يك سو و علوم اجتماعي

زه پارادايم مهندسي، و در حوزه پارادايم علوم اجتماعي  نظرياتي را كه در حو بايد بتواند  الكترونيك(، 

زماني كه معماري اين  ،ارت ديگرشان دهد. به عببين آنها را ن تو روابط و تعامال كند  است، تفسير

ها و تجويزهاي يك نظريه علمي انسجام مي يابد،  نظام كالن، در يكي از ابعاد خود، مبتني بر توصيف

ها و تجويزها، چگونه در توپولوژي و جغرافياي نظري ميدان  ه از اين توصيفبايد نشان دهد كه استفاد

ي را در  يو مي تواند حركت مسالمت آميز و همگرا يات تناقض ندارد،نظام كالن مربوطه، با ساير نظر

 حوزه هاي مختلف معماري ايجاد نمايد. 

 كالنبنيان نظري يك نظام  -11 شكل
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بايد بستر   ه يك نظام كالن، مي پردازد كه براي تبيين برنامه توسعموضوع به اين  ، رويكرد دوم

ها و  آن، مولفه شكل داده شود، و مبتني بر  ،نظري آن نظام، در يك دستگاه نظري مشخص و منسجم

 محورهاي اساسي معماري نظام بنا شود.  

شايد بهترين مثال از اتخاذ چنين رويكردي، همين حركت جاري در طرح توسعه دولت  

ها، تالش در تبيين ابعاد و خروجي آن دارند.   از كتاب  الكترونيك است. حركتي كه اين مجموعه

ابتدا به تبيين يك دستگاه نظري   لت الكترونيك،ريزي توسعه دو در برنامه  مبتني بر همين رويكرد، 

واحد پرداخته شده است. در فاز صفر از اين حركت، چارچوبي براي اين دستگاه نظري ارائه مي شود.  

گيرد. در اين  ارائه و مورد بحث قرار ميهاي همين مجموعه، چارچوبي كه در يكي از كتاب 

تي كه در حوزه نظام كالن دولت الكترونيك، موثر و  شود كه ابعاد مختلف نظرياتالش مي چارچوب،

و بر اساس اين معماري  گرددت، تبيين شود و مبتني بر آن معماري دولت الكترونيك، ترسيم مطرح اس

راي تحقق مطلوب دولت  ضروري بظري، راهبردها و عمليات اجرايي بنا شده بر آن دستگاه ن

 كترونيك، مشخص مي شود. ال

******* 

برنامه توسعه مطلوب براي يك نظام كالن، نظير نظام دولت الكترونيك   ابي به يكبراي دستي

احي كشور، بايد دو رويكرد اساسي اتخاذ شود. اوال بنيان نهادن يك نظام كالن، بايد مبتني بر طر

معماري آن نظام باشد. و ثانيا، اين معماري بايد مبتني بر يك دستگاه نظري منسجم، مشخص و 

ا شود. در چنين صورتي است كه مي توان انتظار داشت كه به نظامي يكپارچه، و منسجم  يكپارچه بن

 دست يابيم.  

ئواالتي  چه س در حركت به سوي توسعه نظام دولت الكترونيك،كه حال بايد مشخص كنيم 

ه  طرح در چه ابعادي بايد انجام شده، و چ دارد، و در پاسخ دادن به اين سئواالت،  پيش روي ما قرار

 گردد.حصوالتي در اين ابعاد ارائه م
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اي كه بايد مبتني بر اين  ريزي توسعهديدگاه خود را  از پديده دولت الكترونيك، و نوع برنامه 

ه انجام شود، تبيين كرديم. همچنين رويكردي را كه بايد در اين حركت برنامه ريزي توسعه،  ديدگا

ص نموديم. اما براي اينكه به بحث اصلي پرداخته و توصيف حركت توسعه مطلوب  اتخاذ شود،  مشخ

التي را كه در اين حركت پيش روي ما قرار دارد، مشخص كنيم.  الزم است سئوا را آغاز كنيم،

التي كه اين طرح، تالش مي كند به آنها پاسخ دهد. سئواالت اساسي كه محورهاي اصلي برنامه  سئوا

شن مي سازد. و سئواالتي كه معيار و مالكي براي ارزيابي اين برنامه، و حركت انجام  توسعه ما را رو

 ت.  شده براي تبيين آن اس

اد اساسي طرح ما را مشخص اين سئواالت اساسي است كه حتي بدون پاسخ دادن به آنها، ابع

د؛ و چه  دهد كه حركتهاي اصلي اين طرح بايد در چه محورهائي انجام شومي كند؛ و نشان مي 

محصوالتي بايد به عنوان خروجي اين طرح ارائه شود. اينها مواردي است كه پس از طرح اين  

 در ادامه همين فصل به آنها خواهيم پرداخت!  سئواالت،

دو دسته از سئواالت هستند كه يك طرح مطلوب، و نيز طرح ما بايد به آن پاسخ دهد. گروهي  

پردازند. در  سئواالت، سئواالت پيشيني هستند كه به فلسفه، خواستگاه و مفروضات مسئله مي از اين

روهي از سئواالت  كنند. چرا اينكار بايد به اين شكل انجام گيرد. و گچرائي كار را مشخص مي واقع
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بعد از   كنند.پردازند و چگونگي كار را مشخص ميهم پسيني هستند. اين سئواالت به اجرا و عمل مي

اينكه سئواالت پيشيني مشخص كرد كه چرا اينگونه بايد عمل شود، چگونگي كار و شيوه انجام كار و  

 حوه عمليات را مشخص مي كند.ن

پاسخ مي دهيم، و چارچوب دستگاه نظري دولت   در بحث نظري ما به سئواالت پيشيني 

ت طرح)همين سند(، سند معماري، الكترونيك اين سئواالت پيشيني را تبيين مي كند. در سند كليا

ني و اينكه دولت  چارچوب و متدولوژي معماري و خود متن سند دولت الكترونيك، به سئواالت پسي

ها و مسيري را بايد طي كند، به اين اسناد و حوزه  الكترونيك چگونه بايد تحقق پيدا كند، و چه گام

 خواهيم پرداخت.  

د، كه اين طرح بايد به اين سئواالت پاسخ دهد. اين  نقرار دار ي، پيش روي ما سئواالت پيشين

 سئواالت عبارتند از :

 تعريف ما از دولت الكترونيك چيست؟  •

 ها، دولت الكترونيك را تحقق مي دهد؟ زير ساخت آيا تنها بكارگيري ابزارها و ايجاد •

هاي اطالعاتي و  ساني، بانك هاي اطالع رآيا تنها اتوماسيون فرايندها و ايجاد سيستم •

 نيك را تحقق مي دهد؟ امضاء ديجيتالي، دولت الكترو

 آيا دولت الكترونيك تنها ابزاري براي نظام دولتي با وضع موجود آن است؟  •

 ك ابزاري براي حكومت است يا شكل خاصي از حكومت است؟  آيا دولت الكتروني •

در واقع نوعي از دولت تحول  آيا دولت الكترونيك بستر سازي براي تحول دولت، و  •

 يافته است؟ 

 ها، آن را محقق مي كند؟ آيا تنها تغيير در ساختار و سازمان، و مكانيزم  •

 آيا تفاوتي بين دولت و حكومت وجود دارد؟  •

 ونيك تنها به محدوده حكومت مي پردازد يا دولت؟ آيا دولت الكتر •

بستر دولت الكترونيك  پارادايم، ماهيت و ساختار دولت و حكومت در  آيا مفهوم،  •

 دچار تغيير مي شود؟ 

 آيا اين تغيير و تحول در محدوده حكومت باقي مي ماند؟  •
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 خصوصيات مطلوب دولت الكترونيك و دولت الكترونيك مطلوب چيست؟  •

 ري تحقق دولت الكترونيك با اين خصوصيات مطلوب چيست؟ ملزومات نظ •

 يات مي شود؟ چه ضرورتهائي منجر به دولت الكترونيك، با اين خصوص •

 هاي نظري براي دولت الكترونيك متصور است؟ چه كاركردها، پيامدها و بنيان  •

 عوارض، آثار و بازتابهاي دولت الكترونيك بر جامعه و شهروندان آن چيست؟  •

 بين دولت و شهروندان در دولت الكترونيك و از چه نوعي متصور است؟  چه تعاملي •

 عاتي، و اثرات متقابل آنها چيست؟ رابطه دولت الكترونيك با جامعه اطال  •

 

 سئواالت پسيني عبارتند از : 

   ؟دولت الكترونيك چه ساختار و رفتاري بايد داشته باشد  •

 معماري بايد بنا شود؟  دولت الكترونيك بر اساس چه •

آيا معماري دولت الكترونيك، تحقق وفاقي را در دولت الكترونيك كل كشور تامين  •

 كند؟مي 

 معماري دولت الكترونيك با چه روشي بايد ايجاد و طراحي شود؟  •

 دولت الكترونيك چيست؟  اهداف  •

 چه چشم اندازي براي دولت الكترونيك قابل ترسيم و مطلوب است؟  •

 اهبردها و خط مشي هاي تحقق دولت الكترونيك چه بايد باشد؟ ر ماموريت، •

 ي بايد طي شود؟ هايدولت الكترونيك، چه مسير و گام براي تحقق  •

تبيين ابعاد و صورت مسئله، مشخص ساختن شيوه انجام كار، و تبيين   هدف از انجام فاز صفر،

مبتني بر آن صورت گيرد. ابتدا مطالعه تطبيقي در حوزه دولت  چارچوب هايي است كه طرح بايد 

ه مي شود. براي آنكه رويكرد و روش مطالعه نظري  الكترونيك صورت گرفت كه در ادامه به آن اشار

چارچوب و متدولوژي   ملياتي مشخص شود، و طراحي معماري، و مبتني بر آن ارائه اسناد راهبردي و ع

و كالن )چم( براي طراحي معماري تبيين و ارائه گرديد. بر اساس اين   طراحي معماري نظامهاي خرد 
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لكترونيك تدوين شد. و  در طرح در قالب چارچوب نظري دولت امتدولوژي، مباني نظري مورد استناد 

توسعه دولت  سپس گامها و راهبرد بر اساس آن دورنماي معماري دولت الكترونيك، ترسيم گرديد. 

 (12ند راهبرد ملي دولت الكترونيك بر اساس آن تدوين و ارائه گرديد. )شكلالكترونيك تبيين و س

فاز صفر ارائه شد كه  صفر انجام شد، مستندات خروجي  هايي كه در فازبر اساس فعاليت

 ( 13عبارتند از : )شكل 

 متن سند راهبرد ملي دولت الكترونيك •

 چكيده طرح  •

 چكيده مبسوط طرح    •

در اين مستندات به تبيين ابعاد كلي   )همين مستندات( :  كليات طرح دولت الكترونيك •

دولت الكترونيك، و محورهاي   طرح پرداخته، و محورهاي بنيادهاي نظري و معماري

 سند راهبرد ملي، مورد اشاره قرار مي گيرد. 

چارچوب اوليه نظري دولت الكترونيك : كه ابعاد طرح و معماري دولت الكترونيك   •

 ده است. مبتني بر آن بنا ش

چارچوب و متدولوژي معماري نظامهاي خرد و كالن )چم( : اين چارچوب معماري  •

 اي كالن تحت عنوان چم تدوين شده است.هدر حوزه مهندسي نظام 

 گام هاي انجام شده فاز صفر -12شكل 
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چارچوب نظري مهندسي نظام هاي كالن : طراحي معماري نظام كالن مبتني بر چم  •

الن چگونه بايد  انجام مي شود. چم مشخص مي كند كه طراحي معماري نظام ك 

صورت گيرد؛ و معماري نظام كالن طي چه فعاليت ها و فراروندي، و با چه ساختاري  

گيرد. مبناي نظري طراحي معماري نظام كالن، و لزوم انجام طراحي در  بايد شكل 

يك انتظام تحت عنوان مهندسي نظام هاي كالن  برنامه ريزي توسعه نظامهاي كالن، در 

 تبيين شده است.  

مبتني بر چارچوب نظري، دورنماي معماري  : نماي معماري دولت الكترونيكدور •

 دولت الكترونيك شكل گرفته است.

در اين مستندات، نگاه اجمالي به كل آنچه   : تطبيقي دولت الكترونيك در جهان  لعهمطا •

 انجام مي شود.    كه در كشورهاي ديگر در مورد پديده دولت الكترونيك وجود دارد،

در اين مستندات، نگاهي اجمالي به سوابق   : سوابق دولت الكترونيك در كشورمطالعه  •

اتخاذ شده در كشور، در توسعه دولت الكترونيك،  انجام  فعاليتها، گامها و رويكردهاي 

 مي شود.  

 ها و مستندات طرح )خروجي هاي فاز صفر( بخش  -13شكل 
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شامل محورهاي اساسي اقداماتي است كه مطابق ابعاد دورنماي   :برنامه عملياتي طرح •

عه دولت الكترونيك، مطابق گامهاي تبيين شده در راهبرد  در فاز اول توس معماري،

 ملي، بايد انجام شود.  

طلوب و ثمر رسيده و عملياتي شود، اين سند  رح به نتيجه مبراي اينكه ط :راهبرد طرح •

بايد طي چه گامها و حركتهايي انجام شده   تبيين مي كند كه خود طرح و اقدامات آن،

 و شكل بگيرد.  
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رح شده مي  در ادامه اين بحث تا انتهاي اين مستندات، به معرفي اجمالي خروجي هاي مط

. در اين فصل به تبيين فعاليت  1دنشوپردازيم، اين خروجي ها بطور جداگانه و به اجمال بررسي مي

 مطالعه تطبيقي و نتايج آن پرداخته مي شود.   

اولين اقدامات مطالعه و ارائه اين طرح، فعاليت مطالعه تطبيقي در حوزه دولت الكترونيك   ءجز

قبل از اينكه خودمان به پديده دولت الكترونيك بپردازيم، و توصيف نظري و   شكل گرفت.

و  الكترونيك ارائه نماييم، بايد ببينيم چه كارهايي در جهان انجام شده  اي را براي دولت معماري

ديدگاههاي موجود در جهان در اين حوزه چيست؟ در مطالعه تطبيقي دولت الكترونيك در جهان،  

چند نمونه و ذكر چند مثال اكتفا نكرده، بلكه تالش ما بر اين بود كه به يك جمع بندي از  فقط به ارائه 

ر حال حاضر  كشور نيستند، چون د 180مورد )اين موارد  180موجود برسيم. حدود تمام ديدگاههاي 

 180. اين بررسي شددر بيشتر كشورها پديده دولت الكترونيك به شكل جدي شكل نگرفته است(، 

ها و حوزه هايي است كه دولت  شامل اسناد دولت الكترونيك كشورها، اياالتها، شهرها، استان ،مورد

 
 ها مراجعه نماييد.جيدر صورت تمايل براي كسب اطالعات بيشتر، مي توانيد به مستندات هر كدام از اين خرو 1
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  گرديدند بررسي . اين موارد، است هايي در آنها مطرح شده الكترونيك، به شكل مستقل بصورت طرح

مورد، تالش كرديم تا يك جمع  180طرح موجود است. در بررسي اين  و مستندات آنها در پيوست

هايي در حوزه دولت  چه فعاليت ندي از محورهاي انجام شده در جهان را ارائه كنيم. اينكه اصوال ب

جود در جهان، و آن  هاي مختلف موالكترونيك انجام شده است، و انواع ديدگاهها، رويكردها و روش 

ع بندي قرار  اند، و با زاويه هايي كه نگاه كرده اند، مورد جمچيزي را كه افراد مختلف اتخاذ كرده 

گرفت. به عبارت ديگر در ارائه اين موارد تالش بر آن بود كه به اين نقطه نظر برسيم كه چه  

و اصطالحات مصطلح در جهان يدگاههايي اصوال در جهان نسبت به اين پديده وجود دارد. مفاهيم د

چه مفاهيم و   را در اين حوزه، در قالب يك جمع بندي ارائه كنيم، و مشخص نماييم در اين حوزه 

اصطالحاتي توسط چه كساني ابداع و بكار گرفته شده است. و در نهايت تالش ما در اين مطالعه  

ك در جهان انجام شده، تا درك  تطبيقي،  براي ارائه يك برداشت يكپارچه از پديده دولت الكتروني 

 ( 14مناسب و الزم از اين برداشت يكپارچه حاصل شود. )شكل 

 دي:اشت و اين جمع بندر ارائه اين برد

جامعه اطالعاتي و پديده جامعه اطالعاتي را از ديدگاههاي مختلف كه در كشورهاي   •

 مختلف جهان وجود دارد، مورد بررسي قرار گرفت.

الكترونيك، آنچنان كه در جهان مطرح شده و شكل گرفته   سپس مفاهيم حوزه دولت •

 ارائه و تبيين شد.  بود، 

 رونيك پرداخته شده است.ي و شكل گيري دولت الكتبه تاريخچه  و سيرتكامل •

 و در ادامه به كالبدشكافي پديده دولت الكترونيك پرداخته شد.  در اين كالبد شكافي :  •

o  كه در كشورهاي مختلف  الكترونيك،رويكردها و فراروندهاي توسعه دولت

 اتخاذ شده بود، تبيين شد.  

o ها و اهدافي كه  ردها، سياست راهبها، اندازها، ماموريتاي از چشم بندي جمع

. به عنوان  گرديدتوسط افراد مختلف در اسناد دولت الكترونيك اتخاذ شده، ارائه 

هايي براي دولت  تچه ماموري بيان شد كه در اسناد و كشورهاي مختلف، ،مثال

كردن هايي كه قابل ليست الكترونيك ترسيم شده است، و معموال ماموريت

 هستند، چيست.  

o ريهاي مختلفي كه براي پديده دولت الكترونيك ترسيم شده ارائه گرديد. مامع 
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o   .مولفه ها و ابعاد اساسي دولت الكترونيك ترسيم شد 

o  وضع شده و بكارگرفته شده،  استانداردهايي كه در حوزه دولت الكترونيك

 اند.  توصيف شده 

o عاتي كه در ضمنا برخي از موارد نمونه هم مورد بررسي قرار گرفت، تا موضو

ه شكل ملموس تري نشان  كالبدشكافي مطرح شد، در اين موارد نمونه و خاص ب 

 داده شده است. 

خروجي اين مطالعه  قابل ذكر است كه نكاتي كه در اين مطالعه تطبيقي و كتابي كه به عنوان 

، كندبيان مي  ها و تعاريف افراد ديگر را از اين پديده تطبيقي تدوين شده است، نكاتي است كه ديدگاه 

ها نيست. ما در اينجا فقط مستقل از  هاي ما، موافق و مويد اين ديدگاه هاي ما. لزوما ديدگاه نه ديدگاه 

هايي كه در اين  راد و كشورهاي ديگر، فعاليت اينكه ديدگاه خودمان چيست، مي گوييم كه ديدگاه اف

ان را  در بحث نظري، ديدگاه خودمحوزه ها انجام شده است، چه بوده است! درست يا نادرست!  ما 

 مستقال ارائه خواهيم نمود. 

هاي انجام شده در حوزه دولت الكترونيك در  سوابق فعاليت  از در ضمن بررسي اجمالي نيز

ز قوانين و مقررات مرتبط در اين حوزه، و مسائل، ديدگاهها و ابعاد حركت  كشور، انجام شد. برخي ا

 مطالعه تطبيقي  -14شكل 
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مطالعه جمع بندي و ارائه گرديد؛ تا قابل تبيين باشد كه در كشور   دولت الكترونيك در كشور، در اين

 گرفته است.ايران، چه حركتهايي در اين حوزه صورت 

انجام شده، و جمع بندي را در اين حوزه  اين خالصه اي از فعاليتي است كه در مطالعه تطبيقي  

 به عنوان يك برداشت ارائه نموده است. 

***** 

متدولوژي كار خود را بايد مشخص نماييم تا ببينيم بر   ه تطبيقي انجام شد،بعد از اينكه مطالع

اساس چه روشي كار مطالعه و طراحي دولت الكترونيك بايد شكل بگيرد كه در فصل بعدي به اين  

 خواهيم پرداخت.   مقوله
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نيز  ظري دولت الكترونيك و هاي نقبل از اينكه وارد بحث شويم و نگاهي اجمالي به بنيان  

معماري دولت الكترونيك داشته باشيم، الزم است ابتدا روش كار، نگاهي اجمالي به  ،مبتني بر آن

شود را معماري ترسيم ميري و دورنماي چارچوب نظ ،چوبي كه مبتني بر آنرمتدولوژي يا چا

آن براي  حركت كرديم كه در  يرا يادآور مي شويم كه ما مبتني بر رويكردنكته يم. اين مشخص نمائ

مبتني  ،اين طراحي معماريالبته انجام گيرد و معماري بايد طراحي ابتدا  ، تبيين و توسعه يك نظام كالن

ماري و بنيان هاي نظري  ين كار انجام شود و چگونه يك معينكه چگونه اابر بنيان هاي نظري باشد. 

سعي مي مقوله مي پردازد و  ايني )چم( به چارچوب و متدولوژي معمار چيزي است كه شكل بگيرد،

 راهكاري را براي اين مسئله نشان دهد. كند تا 
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نظام كالن  كند كه معماري يكش ميتال ،چهار بخش اساسي و چم، مبتني بر چهار محصول 

 ( 15ن چهار محصول عبارتند از : )شكلرا تبيين نمايد. اي

 دستگاه نظري •

مانند راهبردها، مستندات وضعيت موجود و ساير   -تندات و ابعاد زمينه نظام كالن سم •

 معماري مورد نظر.زمينه مربوط به   و مشخصه هاي  مستندات

 معماري كالن •

 معماري تفصيلي •

ايجاد   كنيم و اين چهار محصول اساسي چگونه اما چگونه به اين محصوالت دست پيدا مي 

در  نه، يا اينكه و بدست مي آيند؟  طي يك يا چند گام كاماًل مشخصمحصوالت  د؟ آيا ايننشومي

 ايد.نمگيرند؟ اين موضوعي است كه چم آن را مشخص مييك سير تكاملي شكل مي

 چهار محصول اساسي چم  -15شكل 
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و يكباره قابل طراحي و ايجاد   دفعيكند كه معماري يك نظام كالن به شكل چم تبيين مي  

سبز رنگ را حوزه  حوزه الف، اگر 16يك تكامل تدريجي بايد شكل بگيرد. در شكل  نيست، بلكه در

انجام  هايي كه بايد رنگ را حوزه فراروندي يا فعاليت  حوزه كرمو ، سيستم نظام واقعي و محيط واقعي

ها و مستندات و  آبي رنگ را حوزه خروجي حوزه دست پيدا كنيم، و د تا به محصوالت مربوطه نشو

سازمان موجود، به  و از سيستم براي رسيدن بايد ي كه ما يهامعماري در نظر بگيريم، فعاليت توصيف 

 سيستم و سازمان مطلوب انجام دهيم، عبارتند از:

ما را به مستندات شناخت و معماري سيستم كه  شناخت معماري سيستم موجود:  .1

 رساند.موجود مي

 رساند.نه معماري ميكه ما را به مستندات زمي تبيين زمينه معماري : .2

كه ما را به معماري كالن نهايي سيستم مطلوب   طراحي معماري كالن مطلوب :  .3

 رساند.مي

سيستم مطلوب كه ما را به معماري تفصيلي نهايي  معماري تفصيلي مطلوب : طراحي  .4

 رساند.مي

 ي سيستم اتفاق مي افتد.سعه و انتقال نهائبرنامه تو  دركه  تجزيه و تحليل شكاف : .5

 هاي چم در تكامل تدريجيگام   -الف 16شكل
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مستندات طراحي و توسعه سيستم را حاصل  كه  –انتقال سيستم توسعه، پياده سازي و  .6

 مي كند.

كه مستندات طراحي و سيستم را حاصل   توسعه و پياده سازي و انتقال سيستم :  .7

 كند.مي

ما  كه است تبيين بستره نظري و دستگاه نظري و آن  ردان وجود دايفعاليت ديگري نيز در اين م

 مطلوب مي رساند. نظري نظام كالن را به دستگاه 

د  ن شوها بصورت ترتيبي و پشت سر هم انجام ميحال اين سئوال مطرح است كه آيا اين فعاليت 

گيرد؟ بايد دقت داشت كه هر كدام از  تفاده قرار ميو آيا محصول هر مرحله براي مرحله بعد مورد اس

به زمينه معماري دست   آنكه براي  ، ن مثالبه عنوااين محصوالت براي محصول بعدي مورد نياز است. 

به معماري كالن نهايي سيستم موجود   تم موجود نياز داريم و براي آنكه پيدا كنيم، به شناخت سيس

بايد  گر يك سير منطقي ساده را در نظر بگيريم، بنابراين ا .ياز داريمه معماري ندست پيدا كنيم، به زمين 

مي دانيم  اما يت بعدي شروع شود. د، و با اتمام يك فعاليت، فعالها پشت سر هم انجام شونفعاليت اين 

زمان بسيار  سير،  ندر اثر دنبال نمودن ايو پذير نيست! ن ادر يك سيستم واقعي اين حالت امككه 

ممكن است زماني آماده شود كه محيط سيستم ديگر عوض شده  مورد نظر حصول مشود و طوالني مي

 از به بازنگري داشته باشد.  و محيط سيستم طراحي شده ني

ها  هر كدام از فعاليت كه به تدريج  آن اين است كهكنيم و از روش ديگري استفاده مي لذا

طبق   .ب(16)شكل  شوند هاي ديگر دنبال مي و فعاليت شوند ارائه مي  شان محصوالت ، گيرند انجام مي 

تواند شناخت  ، كه حتي ميشود و بر اساس اين شناختشناخت سيستم موجود انجام مياين روش، 

پس از آن، يك طرح اوليه از طراحي معماري كالن   ، شودري تبيين ميكاملي هم نباشد، زمينه معما

گيرد. بر اساس اين طرح اوليه،  شكل مي مطلوب مبتني بر شناخت سيستم موجود و زمينه معماري

ن و معماري تفصيلي  و بر اساس اين چارچوب نظري، معماري كال ،گيردچارچوب نظري شكل مي

هاي كاربردي و  و سيستم  شده انجام سازي و انتقال سيستم تا حدي توسعه و پياده سپس شوند. تبيين مي 

 شوند.  مستندات نهايي سيستم تا حدودي آماده مي
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كامل نشده است و هنوز به طراحي كالن نهايي، طراحي هنوز سيري كه اما  . سير استن يك اي

اين سير دوباره  لذا  !يمده اهاي كاربردي نهايي نرسيب نظري نهايي و سيستمتفصيلي نهايي، چارچو

  به تري چارچوب نظري، هر كدام شكل كاملو طراحي معماري كالن،  فتد و زمينه معماري،ااتفاق مي

،  معماري كالن، طراحي تفصيلي كالن د تا اينكه در مرحله بعد، بهسير ادامه مي ياباين  گيرند.خود مي

  ، گام به گام  ، در يك تكامل تدريجي دست يابيم. يعني اينكه  الي آخرظري نهايي و چوب نچار

گيرد تا  شكل مي  ته ف ررفته و  شود متحول مي كنيم، سيستم به تدريج محصوالت طراحي را توليد مي 

 سيستم نهايي حاصل شود. 

نيز  و  يك معماري كالنما  (17)شكل چيست! الگوي عمومي كه در چم مد نظر است اما 

ها و حوزه ها  مبتني بر كتابخانه مرجع ملي يا الگوهاي تيپ معماريكه  ،داريم معماري تفصيلييك 

توان براي نظام  يلي و ساختارهاي مختلفي كه مي هاي تفصهاي مختلف معماريتيپ  .تبيين مي شود

معماري كالن و معماري  د. ناشداشته بد وجود نتوان ميمرجع در اين كتابخانه  ، نظر گرفتكالن در 

هاي اصلي معماري را تبيين  ها و عقالنيتي كه سيستم موجود و عناصر و مولفه تفصيلي، مبتني بر پيشرانه 

معماري تفصيلي و گردد. نيت به شكل اصول مشخصي تبيين و ارائه ميد. اين عقال نشوكند، بنا ميمي

وجود   ممكن استهايي ل گيرند و همين طور زيرمعماريهاي مختلفي شكتوانند در حوزه كالن، مي

هاي چم در تكامل تدريجيگام   -ب16شكل  
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ها را تبيين كند.  تواند اين زيرمعماريمي ،هاي موضعيمعمارينوع كتابخانه مرجع ملي د كه ن شاداشته ب

براي تبيين اين از يك كتابخانه مرجع د كه نوجود داشته باش ند نتوااي مختلفي مي ههمچنين ديدگاه 

و سپس زمينه   آيند بوجود ميها، ديدهاي مختلفي مبتني بر اين ديدگاه  ود. استفاده مي شها ديدگاه 

 ايجاد نمايد.معماري يك نظام كالن را تواند مي هااين  مجموع. شودميمعماري بنا 

 

كالن را به چه  بيين معماري يك نظام كالن، اين است كه ما اصواًل نظام تنكته بسيار اساسي در 

  لذا  ،ي مشخصي داشته باشدو پيامدها كاركردهااين نظام كالن اينكه براي كنيم؟ منظوري ايجاد مي

اين كاركردها  و  د ن م چه بايد باش كه كاركردهاي سيست اين . ظار استتاز آن مورد انعواقب مشخصي 

ا استفاده كنند، نقش  و چه اشخاصي قرار است از اين كاركرده   د ن قرار دار براي چه اشخاصي مدنظر  

 ( 18)شكل   ن معماري يك نظام كالن ايفا مي كند. اساسي را در تبيي 

ا  ، مخاطبين مستقيم ييك نظام كالنيك سيستم، سازمان و يا  كاربران:  –مخاطبين مستقيم 

ها و كاركردهاي مستقيمي را  كاربران مستقيمي دارد كه مستقيما با آن در ارتباط هستند و ما خروجي

تري بزنيم، از محدوده نظام كالن وارد  تر و ملموسروشن  يقائل هستيم. براي اينكه مثال اين نظامبراي 

البته در حوزه نظام كالن  كنيم كه شويم و مثالي را در حوزه نظام خرد بيان ميمحدوده نظام خرد مي

افزاري ايجاد  نرم تواند مشابه آن مصداق داشته باشد. هنگامي كه براي يك سازمان، يك سيستم هم مي

با   و افزاري استفاده،از اين سيستم نرمكه كارمند اداره صي دارد. مثال خاين سيستم كاربران مش، كنيممي

اين سيستم فرم خاصي   خواهدكند. مثال ميلب مي خروجي كامال مشخصي را از آن ط  ،كندآن كار مي

 الگوي عمومي چم  -17شكل
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گزارش را توليد  مليات را انجام دهد و فالن براي فالن اطالعات، فالن ع ، داشته باشدرا براي فالن عمل 

ز آن  . در واقع اين خروجي يا كاركرد مستقيم سيستم است كه كاربر نهايي مستقيمًا اآن نظايرو  نمايد

مخاطب مستقيم ايجاد  اين پيامدهايي نيز بالفاصله براي  ،كاركردالوه بر اين نمايد. اما عاستفاده مي

اين   ايجادبر اثر  كند، و ، از اين كاركردها استفاده ميستقيم سيستممخاطب و كاربر م اين  شود.مي

تر انجام  را راحت  خود خدماتي را به وي ارائه مي كند، كار اي رايانهاينكه اين سيستم كاركردها و 

و   ،كندكمتر مي شود، فشار كاري كمتري را تحمل مي شآرامش فكري بهتري دارد، استرس ،دهدمي

و خصوصيات عمومي خدماتي كه اين كاربر مي تواند ارائه نمايد، بهتر   عمومي وضعيت ،در نهايت

كند، نمي  پيامدهايي هستند كه خود سيستم مستقيمًا آنها را ايجاد ها اين  نظير آن.  يئخواهد بود و پيامدها

ارائه  توليد چند گزارش و و نيز از قبيل ايجاد فرم و عمليات سيستم سيستم  هايكاركردجزء يعني 

نظير   يچنين منجر به پيامدهاي اين  ، خروجي ها و كاركردهاي مستقيم كن، ولي ، نيستنداطالعات 

 گردد.ر آن مييآسودگي خاطر،آرامش، افزايش كارآيي و نظا

  سيستمكاربري كه در سازمان مورد نظر با اين همين اما آيا تنها  - مخاطبين درون سازماني

مدها براي اين كاربر مي امحدود به ارائه كاركردها و پي ،تمو آيا كار سيسكند، مدنظر ماست كار مي

پاسخ منفي است. كاربران و مخاطبين ديگري نيز وجود دارند كه هر چند مستقيمًا با اين سيستم  شود؟ 

در درون   آنها باط ندارند و عماًل هم ممكن است رابط كاربر سيستم را نبينند، اما برايارت موردنظر

كاركردهاي خاصي مورد تصور است و آنها به نحو   ملكردهاي مستقيم اين سيستم،سازمان به واسطه ع

 و پيامدهاي سيستم زنجيره كاركردها  -18شكل
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،  مخاطب مستقيم دفرض كنيبه عنوان مثال، كنند. شوند و از سيستم استفاده ميخاصي منتفع مي

سيستم كاربردي، خدمات مربوط به حقوق و  اين در اداره كارگزيني يك سازمان باشد و  يشخص

مخاطب مستقيم از  اين اين صورت،  . در رسنلي كاركنان را ارائه كندر پاموكاركنان و دستمزد 

اما عمليات مربوط به حقوق و دستمزد و امور   ،كنداستفاده ميمورد نظر هاي مستقيم سيستم خروجي

كاركردهاي مستقيمي را  و آنها شود توسط اين سيستم مديريت مي ،ساير مخاطبين ي و كارگزينيپرسنل

كارمند  براي كه ي ئدهاكرارك رچند اين كاركردها دقيقًا به اندازه ه .كنندس مي ز اين سيستم حا

چه از لحاظ حجمي و چه از لحاظ ميزان كار. ضمن اينكه  ، نيست سقابل لم وجود داردكارگزيني 

دارد، مانند افزايش كارآيي كاركنان، آرامش خيال   يامدهاي ديگري براي اين كاركنان وجودپ

سيستم مورد نظر بنابراين، نظير آن.  ينگراني نسبت به مسائل پرسنلي و يا مواردكاركنان، نداشتن 

منجر به  درنتيجه و مي شود  ينپيامدهاي درون سازماني در مورد اين مخاطبموجب بوجود آوردن 

 آن خواهد شد.  نظايرر درون سازمان و كارآيي بيشتر د

تنها در حوزه درون   ،مدهاي آنسيستم و پيا هاياما آيا كاركرد - مخاطبين خاص مياني 

ي در بيرون سازمان هم وجود داشته باشند  ممكن است مخاطبين؟ پاسخ منفي است، دنقرار دارسازماني 

اين مخاطبين خاص كه با اين سازمان به  لذا . دهدمي به آنها ارائه خدمات خاصي را سازمان كه اين 

سيستم  را پيامدهاي خاصي . همچنين، شوندمي منداز كاركردهاي سيستم بهره  ،نحوي در ارتباط هستند

و آنها را حس مي ان از اين پيامدها منتفع مي شوند سازمكند و مخاطبين بيرون توليد ميمورد نظر 

 در بيرون از محدوده خود مي گذارند. اثراتي را ، مورد نظر سيستم  وكنند. بنابراين، اين سازمان 

اثراتي را كه سيستم و سازمان در بيرون از محدوده   ، اين قشر از مخاطبين - مخاطبين نهايي 

اگر اين سيستم مربوط به وزارت كشاورزي باشد،   ،كنند. بطور مثالگذارد را حس مي خودش مي

مخاطبين درون سازماني نيز ساير  ، و اداره كارگزيني وزارت كشاورزي كاربر ،آنگاه مخاطبين مستقيم

مياني هم يك كشاورز است كه با اين سازمان در  اصخ ينكاركنان وزارت كشاورزي است. مخاطب

اين كشاورز از كاركردهاي مستقيم سازماني  شود. ش در اين سازمان انجام ميارتباط است و عمليات

تر، روان تر، با تواند داشته باشد، كارش سريعبه پيامدهايي كه اين سيستم مي توجهكند و با استفاده مي

اما يك مخاطب نهايي هم وجود دارد كه   .مي شودي و كيفيت بيشتر انجام اطمينان بيشتر و با كارآي

اي از كشور به كشاورزي  هيچ ارتباط مستقيمي با اين سيستم ندارد. يك روستايي كه در گوشه 

و يا يك شخص خاص شهرنشين كه با امور كشاورزي هم هيچ ارتباطي ندارد، مخاطبين  پردازد مي
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كنند و كاركردهاي اجتماعي براي اين سيستم وجود  استفاده ميرد نظر ومنهايي هستند كه از سيستم 

طور عملكرد صحيح اين  دارد كه مخاطبين بتوانند بطور مستقيم از اين كاركردها استفاده نمايند. همين 

تواند منجر به پديدآمدن پيامدهاي مثبت اجتماعي در جامعه گردد، نظير ارزان شدن  يستم ميس

تر و يا باال رفتن كيفيت محصوالت كشاورزي، باالرفتن  با قيمت توليد پايين  محصوالت كشاورزي

 ر آن.ي ظاسطح رفاه عمومي در جامعه و ن

مند  كنند، از آن بهره سيستم كار مي تنها مخاطبين مستقيمي كه باتوان گفت كه بنابراين، مي

تا زمانيكه اين زنجيره  است. متصوربراي سيستم اي از كاركردها و پيامدها شوند، بلكه زنجيره نمي

سيستم به نحو   اين كه آيا مشخص كنيمتوانيم رك نكنيم، نميبخوبي دها را كاركردها و فعاليت 

هاي مورد  ز تواند نياه كارآيي مناسب ندارد و نمي، سيستمي است ك نهاينكه ، و يا مطلوب ايجاد شده 

 انتظار را به نحو مطلوب پاسخ دهد. 

شويم و به سمت  گيريم و دور ميفاصله مي مورد نظر ز سيستم چه ا كه هركنيم دقت بايد 

شود. يعني مخاطبين نهايي خيلي  كنيم، نقش كاركردي مستقيم سيستم كم ميبيرون سازمان حركت مي

به عنوان مثال،  . كننداي مستقيم سيستم استفاده ميهاز خروجي ،طبين داخلي سيستمكمتر از مخا

ممكن   او، ده مي كندااستفدر درون وزارت كشاورزي است ي كه ز سيستممخاطب نهايي بسيار كم ا

و يا شايد هم اصال آنرا نبيند. يعني ممكن است   ،دن را ببين ايبرچسب محصول ميوه ك يحداكثر  است

 . و قابل رويت نباشدبوده بسيار ناچيز اجتماعي اين سيستم كاركرد 

اهميت و اثرات پيامدي   شويم،خارج مي آنرويم و از چه كه به بيرون سازمان مي هراما 

كه اگر درست  هستند  اجتماعي پيامدهاياين لذا كنند. تر و اهميت بيشتري پيدا ميجدي  ،سيستم

آيا اين سيستم به نحو  و م ما درست طراحي شده است؟ كه آيا سيست گفت توانمي د، نسنجيده شو

  يرستده ب ها و پيامدها را درست نشناسيم و مطلوبي شكل گرفته است؟ تا زمانيكه اين زنجيره كاركرد

 توانيم معماري يك نظام كالن را تبيين نماييم.تبيين نكنيم، نمي
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  وخواهيم از سيستم و سازمان موجود با زنجيره كاركردها با توجه به اين زنجيره، مي حال

ن سيستم و سازمان موجود وجود دارد، به سيستم و سازمان مطلوب با  ون براي اياكنكه هم ييپيامدها

زنجيره كاركردها و پيامدهاي مطلوب برسيم. طراحي معماري مطلوب، بايد به نحوي انجام شود كه  

مطلوب را تبيين كند و مشخص كند كه چه كاركردها و   سيستم بتواند زنجيره كاركردها و پيامدهاي

و نيز بتواند نشان دهد كه زنجيره كاركردها و   ،تواند ارائه نمايدا در چه سطوحي ميپيامدهايي ر

ن زنجيره شود. ايپيامدهاي سيستم موجود چگونه به زنجيره كاركردها و پيامدهاي مطلوب تبديل مي

و انگيزه   يا محرك  ، محوري  نقش پيشران شود و از ديد ديگر در واقع مبناي معماري محسوب مي

. اين زنجيره كاركردها و پيامدهاي سيستم مطلوب،  داردرا عقالنيت معماري گيري در شكل اساسي 

باشد و   را به عنوان آن چيزهايي كه بايد و نيز پيامدهاي مطلوب  خروجي ها و كاركردهاي مطلوب

هاي سيستم در  نمايد. به عبارت ديگر نقش تبيين نيازمندي تبيين ميسيستم بايد به آن تحقق بخشد، 

يامدهاي نامطلوب را هم از  تبيين خروجي ها و تبيين پيامدهاي مطلوب وجود دارد، در ضمن بايد پ

د و اينكه اين طراحي چه  آگاه نماي سيستم تبيين نمايد و آن سازمان را از واقعيت هايي كه وجود دارد،

دهاي نامطلوب را  در طراحي آنرا در نظر بگيرد و تالش نمايد كه پيام .تواند داشته باشدعوارضي مي

سيستم در پيشگيري يا كاهش اثر اين پيامدهاي نامطلوب، بايد   هايكاهش دهد و به عنوان نيازمندي 

كردها و پيامدهاي مطلوب، معيارهاي  نيازمنديهاي مشخصي را طراحي و پوشش دهد. اين زنجيره كار

 آن  نقش زنجيره در معماري مطلوب و مولفه هاي اساسي  -19شكل
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سطوح پيامدي و مخاطبين اين  نمايند. تفكيكارزيابي اي را براي تحقق پيامدها و كاركردها ارائه مي

   عبارتند از:

گويد آيا اين معماري درست ارزيابي خود معماري را بيان نمايد و مي  ارزيابي معماري: .1

 طراحي شده است؟  

 ارزيابي و تحليل و طراحي  .2

 ارزيابي محصول نهايي  .3

  طلوب در تبيين زنجيره كاركردها و پيامدهاي معماري ممهمي مولفه اين معيارهاي ارزيابي، 

 . (19)شكل است 

. اما  گردد تا معماري بتواند مبتني بر آن بنا شود  تبيينبايد گفته شد كه يك دستگاه نظري 

هاي قاعدتًا در حوزه  ،؟ اين دستگاه نظرينظري چگونه خواهد بود  اين دستگاه  شكل عمومي اثر

كه در اين  هاييشود و پديده مي گيرد و تبيينمشخص قرار ميهاي نظري ها و اليه حوزه  ياپارادايميك 

ها را مشخص مي كند، بايد  روابط بين اين پديده كه در يك گراف پديده شناسي  ، دستگاه وجود دارد

مختلف دستگاه نظري  ها و حوزه هايز اين عناصر ممكن است در اليه ريكه هر كدام اتبيين شود، بطو

 ( 20)شكل  شكل گيرند.
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اين دستگاه نظري از گره هاي اين گراف پديده شناسي و پديده هايي كه در واقع در دام هر ك 

يك نظام كالن معماري  يهاو پيشران الزامات ،شودروابط ميان آنها با هم مشخص ميشوند و تبيين مي

چه وجه  ا نمايد كه اين معماري كالن چه مولفه اي را با چه انگيزه اي و بكند و مشخص ميرا تبيين مي 

الزامات و  و نيز خود داشته باشد. همچنين برنامه راهبردي و عملياتي توسعه،  ورايدر عقالنيتي بايد 

 توسعه چه وجوهي را بايد پوشش دهد.   گويد كه برنامه عملياتينمايد و ميرا مشخص مي آناقدامات 

الكترونيك،   اينها چيزهايي هستند كه در بحث دولت الكترونيك و چارچوب نظري دولت

نكه  و اي روابط بين پديده ها،  و پديده هاو شايد آنجا مصاديق مناسبي را از آنها ارائه نماييم بايد بتوانيم 

كامال  را چگونه مي سازند، بردي و عملياتي توسعه الزامات راهو ند چگونه روي معماري اثر مي گذار

 اييم.هيم و مثالي را ذكر نمبه نحو بهتري توضيح د  يمبتوانآنجا شايد  و  مشهود باشد، 

 :  ( 21)شكل    هاي كالن در چارچوب معماري عبارتند ازهاي اصلي نظام گام

خت مبتني بر مستندات شناخت سيستم موجود تهيه  اين شنا شناخت سيستم موجود:  •

 گردد.مي

 گردد. تبيين ميدر اين گام مستندات زمينه معماري  زمينه معماري: •

 شكل عمومي اثر دستگاه نظري -20شكل 
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 شود.  : مستندات دستگاه نظري تبيين ميبستر نظري نظام كالن •

   طراحي معماري كالن مطلوب  •

   طراحي معماري تفصيلي مطلوب  •

 گيرد.ر معماري كالن مطلوب شكل ميمبتني ب  شناخت معماري سيستم موجود :  •

ينكه  ي ابراانجام مي شود، : بر اساس معماري سيستم موجود  تجزيه و تحليل شکاف •

 . توان از سيستم موجود به سيستم مطلوب رسيدببينيم چگونه مي

توسعه، پياده سازي و تحول سيستم  كه مشخص مي نمايد :  و تحول  برنامه توسعه  •

 گيرد.هاي نظري شكل وب مبتني بر بنيان ا معماري مطلت صورت گيرد  بايدچگونه  

اي كه  به گونه  د،نشوانجام نمي متواليورت به صها، اين فعاليتشد،  بيان همان طور كه قبال نيز 

گونه است كه سطحي از زمينه   يكي كاماًل تمام شود و ديگري پس از آن شروع شود. بلكه اين

گيرد و سپس مستندات و گامهاي بعدي مبتني  آن شكل مي  نظايرمعماري، سطحي از معماري كالن و 

 شويم.تر وارد اين ماجرا ميمي عميق شود. سپس در اليه بعد و سير بعدي ك بر آن انجام مي

 هاي كالن در چمهاي اصلي نظام گام  -21شكل 
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. يعني در فاز صفر، كرديماين كاري است كه ما دقيقًا در طرح دولت الكترونيك آن را دنبال  

تبيين بستره نظري را  بحث و زمينه معماري، بحث ، مطالعه تطبيقيدر  شناخت سيستم موجودبحث 

و ما   تنيم كه اين هنوز يك چارچوب اسيك چارچوب نظري را ارائه نموديم. ادعا مي ك و ، داشتيم

اين   انشاءاهلل خداوند ياري كند تا بتوانيم را به شكل كامل ارائه نكرده ايم. مان هنوز نظريه اصلي

ترسيمي كه تا به اينجا در معماري دولت   ارائه نمائيم.جم و منسيكپارچه را به نحو چارچوب 

ايم، در سطح ت. برنامه اي را هم كه ارائه كرده الكترونيك انجام شده است، تنها در سطح دورنماس

شود و به برنامه توسعه  اين دستگاه نظري و معماري كامل مي ،در اليه بعدي .بسترسازي مقدماتي است

تا بتوانيم به يك  اتفاق افتد  مراحل ممكن است در چند بار عمل يم كرد. اينتري دست پيدا خواه كامل

معماري چم ا كنيم. اين چيزي است كه در متدولوژي و چارچوب دولت الكترونيك مطلوب دست پيد

 پردازيم.به آن مي

با  )ام كالن دولت الكترونيك به معماري نظام و نظ ،در يك حركت و شكل گيري تدريجي

از معماري مبتني   يحابتدا يك شبيابيم. دست مي كنيم(كه در اين طرح از آن بحث مي يمصداق خاص

به تدريج   حشباين . (22)شكل شودي از نظام تبيين ميحو شب مي شودي از بستر نظري ترسيم حبر شب

تا اينكه به   .گيردمي تري شكلو نظام كاملتر معماري نظام كامل ،تربستر نظري كاملكامل مي شود و 

 رويكرد حركت و شكل گيري تدريجي -22شكل 
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نظام كاماًل   ، واري نظام كاماًل مشخصبستر نظري كاماًل مستحكم و مستقر، معم به  اي برسيم كهنقطه 

تا معماري مطلوب   انجام شود چند مرحله  درممكن است  عملاين  ،لذا . دست پيدا كنيم يمشخص

 .  حاصل شود

. ما در محيط و پارادايم  صورت مي گيردبه شكل تدريجي  ،تحول يك نظام كالنن، بنابراي

اين نظام  در حال حاضر، قرار دارند.  آنهاي كالن ما در نظامداريم كه  كري حاكم در اين محيط قرارف

دارد و كاركردها و پيامدهايي براي اين نظام كالن قابل تصور و مشاهده است.   يمعماري مشخصكالن 

كه در حال   برسيمحيط جديدي مبه مي خواهيم دهيم، حركتي كه ما در طي زمان انجام مي در

نظام كالن جديدي را  نيز  و ،جديدپارادايم فكري مي خواهيم  ،ط جديدن محيدر ايگيري است. شكل

.  شده استبر اساس معماري جديدي بنا و متفاوت بنا كنيم كه با كاركردها و پيامدهاي جديد 

 (23)شكل

اتفاق  يكباره دفعي و صورت ه ب ،اما اين حركت از نظام كالن موجود به نظام كالن مطلوب

در  گونه كه  چرا كه همان ، شودو مهم تلقي مي نقش طراحي بسيار اساسي  ، ميان در اين .افتدنمي

، يعني اگر كاري به كار نظام كالن  خودجوش استحركتي  ،مطرح شد، اين حركتقسمت قبل 

 تحول نظام كالن  -23شكل 
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در جامعه، معماري متفاوت، و كاركردهاي  ياز مدتي ما با نظام كالن متفاوتپس يم، نداشته باش

 ود.  متفاوتي مواجه خواهيم ب

 

 

وارد شوند و بتوانند طراحي مشخصي را  در اين ميان اگر انديشمندان، معماران و رهبران اما 

مي تواند  گيري نظام كالن مطلوب حركت نظام و نوع شكل براي نظام كالن مطلوب ارائه كنند، مسير 

پارادايم فكري   ،نديشمندان، معماران و رهبرانها و تفكرات اين ا . باورها، انديشه تغيير پيدا كند

كند و اين  عقالنيت كاماًل مشخصي را تبيين مي ،كند كه اين پارادايم فكريمشخصي را تبيين مي

گويد كه معماري مطلوب نظام كالن بر اساس اين  كند و مي سيم ميرا تر ي معماري مطلوب ، عقالنيت

يم كه اين پارادايم فكري و عقالنيت مطلوب  دقت داشته باشه بايد باشد. ، چ عقالنيت و پارادايم فكري

 (24)شكل   .افتداتفاق مي  كنونيدر محيط 

ه اقداماتي در حكومت و  گيري دستها و شكل ريزيها، برنامه تواند به تدوين برنامه مي امر اين 

و كاركردها  در پارادايم فكري مشخص اين دسته اقدامات ما را به يك نظام كالن  و كمك كند جامعه 

همان لزومًا  مي گيرد،اينجا شكل  در اين معماري كهالبته، ي جديد و متفاوت برساند. و پيامدها

 طراحي در تحول نظام كالن -24شكل 
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چيزي كه انديشمندان، معماران و   توانيم انتظار داشته باشيم همان نمي يعني ، معماري مطلوب نيست

تواند طي  د. اما اين ميشكل گيربتواند همان رهبران در هنگام تبيين معماري نظام مد نظر دارند، دقيقًا 

 تحول پيدا كند.  ي كه بايد باشديك حركت تدريجي تكامل يابد و به سمت

رادايم فكري و معماري و دسته اقداماتي مبتني بر اين پا هايك نظام كالن بايد بر اساس برنامه

انديشمندان،   ،اين مرحله كالن برساند. در گيرد، تا در يك گام ما را به يك نظاممطلوب شكل 

كنند. سپس  فكري جديد، عقالنيت و معماري مطلوب جديدي را مطرح مي معماران و رهبران پارادايم 

طور محيط هم در حال تغيير است و محيط  و همين شود ميمطرح برنامه ها و دسته اقدامات جديد 

و   پارادايم جديد با معماري جديد شكل گيرد.گيري است، تا نظام كالن در جديد در حال شكل

كالن جديد،  گيرد تا به يك محيط جديد، پارادايم فكري جديد و نظام مجددًا همين سير شكل مي

 (25)شكل  ديد و متفاوت برسيم. ها، كاركردها و پيامدهاي جمعماري

 هاي تدريجي و تحول تدريجي:در طي اين گذر زمان و اين گام 

دايم فكري آنها  كند، پاراتكامل تدريجي پيدا مي ،اران و رهبرانديشمندان، معماواًل فكر ان 

بر  تري مبتني معماري مطلوببه تدريج گيرد و به خود ميرا عقالنيت بهتري و ، تر مي شودمطلوب

 شود.واقعيات جامعه طراحي مي
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معماري و نظام   پارادايم فكري، عقالنيت، تكامل تدريجي پيدا مي كنند، و  ، هاي كالننظام

بين آنچه كه مطلوب است و آنچه كه ترسيم  ،. در هر مرحلهمي شوندتكامل تدريجي آنها دچار واقعي 

. در طي  تفاوت هائي وجود دارد ،شودحاصل و ايجاد ميدر نظام كالن و جامعه شود و آنچه كه مي

ستند و آنرا  خواو چيزي كه قباًل مي يابد هاي انديشمندان، معماران و رهبران تغيير ميگذر زمان، ديدگاه 

تواند به شكل بهبود در ترسيم، ارتقاء  نمايند. اين ترسيم ميبهتر ترسيم ميكردند، اكنون ترسيم مي

نمي  كردند، ترسيم مي قبال اينكه چيزي را كهباشد، واقعيات با ق ديدگاه و ارتقاء عقالنيت يا تطاب

احتمال وقوع و ترسيمش بهتر مي م مي كنند كه ي را ترسياكنون چيز، گرددپياده ست در جامعه نتوا

گيري معماري مطلوب كه حتي ممكن است در ابتدا  گاهي اوقات هم شكل تواند صورت گيرد. 

معماري سيستم  گيرد، بلكه طي چند مرحله،ورت نميباره صبه يك ، درست هم ترسيم شده باشد

بار تالش الزم است تا بتوان آن چيزي كه  گيرد و چند مطلوب و پارادايم فكري مطلوب شكل مي

 اند. مطلوب است را به ثمر رس

 تحول تدريجي نظام كالن -25 شكل
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تا زماني  قابل تفكيك و تجزيه نيستند.  از هم. اين دو انددر هم تنيده  ،يك نظام كالن و جامعه

ف كنيم و نتوانيم نظام كالني را صيتو تنيدگي  درهم اثر اين را بر پديده هاي يك نظام كالننتوانيم  كه

چه شود و تا زماني كه جامعه را  ر در هم تنيده و يكپااي جامعه هرفتار ها ويازنكه بتواند با  كنيم ترسيم

ظام كالن داخل نكنيم و در معادالتمان خصوصيات  نشكل گيري يك در وان يك فاكتور اساسي نبه ع

ا  يو  نمي يابدتحقق  ي و ترسيم خواهيم نمود، احكه طري را قطعا نظام كالننكنيم،  درگيرجامعه را 

 (26)شكل  خواهد بود. ناقص آن  تحقق

 هم تنيدگي يك نظام كالن و جامعه در -26شكل 
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هاي رفتاري و  نياز است تا پديده پذير و تبيين نماييم، نبراي اينكه بتوانيم چنين تحققي را امكا

هاي چرخه از اليه  در يك نظام كالن، هاي رفتاريه ديد. پ1ساختارهاي رفتاري نظام كالن را تبيين كنيم

ي كه در يهاتا نيازهاي اجتماعي، نيازهاي افراد، ارزش ،ادراك اجتماعيو  ادراك افراد در جامعه

اراده افراد تا اعمالي كه بر اثر اين   وها طور خواست همين  وگيرد، مي جامعه شكل  نيز در افراد و  درون

ارزش  ،هاد، با هم در تعامل و ارتباط هستند. هر كدام از ارزش نشومييازها ظاهر ها و ن ارزشاراده، 

د تنگاتنگ با  ها در پيون سازد و اين ارزش ديگري را مي نياز و نيازها، هركدام از ديگري را مي سازد و 

 ( 27)شكل يكديگر هستند. 

ام كالني كه در درون  چرا يك جامعه و يك نظكه  پاسخ دهيم ه اين مسائلما بايد بتوانيم ب

چرا مردم تصميمي را اينگونه  ؛ دندهرا از خود نشان ميئي هارفتارچنين يك جامعه قرار دارد 

چرا چنين هنجاري در جامعه شكل   ؛دهندچرا مردم چنين رويكردي از خود نشان مي ؛ گيرندمي

  يم مناسبي از آن نظام كالن داشته توانيم ترسرا ترسيم نماييم، نمياين مسائل  تا زمانيكه نتوانيم ؛گيردمي

 باشيم.  

 
اين يادآوري مربوط به مستندات چم است. مطالب اين قسمت خالصه و چكيده اي از بحث چم است كه در  -1

لب مفصلي در مورد چارچوب و متدولوژي چم وجود دارد كه در صورت شود. مطاه رئوس مطالب اشاره مياينجا فقط ب

 آن رجوع كرد.به مستندات  توانلزوم مي

   گراف پديده هاي رفتاري نظام كالن  -27شكل 
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ترين  از بنيادي ؛گيردالزمه تبيين يك نظام كالن، تبيين رفتارهايي است كه در جامعه شكل مي

  ،هاهر كدام از اين حوزه فرد، جامعه، حكومت و دولت.  هاي تا سطحي ترين رفتارها در حوزه 

. اينها پيوند تنگاتنگي با  كنندمي تبيين را  رخ مي دهند  جامعه و ، افراددر حكومتكه رفتارهايي 

بر اثر يك ارزش در حكومت يا يك ارزش در يك فرد   ،رفتار جامعهبه عنوان مثال، يكديگر دارند. 

االمكان اليه هاي مختلف و  كند حتيمي سعي ،رفتاري نظام كالن هايپديده  گراف بوجود مي آيد. 

 وجود دارند را تبيين نمايد. ه در اين حوزتعامل مختلف بين موضوعاتي كه 

  ه چيست؛ كنند كه فرهنگ جامعكنند و مشخص ميده فرهنگ را تبيين مييپد ،همه اين موارد

و چگونه   ؛سازدي فرهنگ يك جامعه را ميچه چيز كرد؛براي فرهنگ تصور را مي توان چه رفتاري 

بر فرهنگ نظام كالن و فرهنگ   رفتارهاي كل نظام كالن، مبتني ؛توان اين فرهنگ را تبيين نمود مي

اين مولفه ها هستند كه رفتار  لذا، شود. رد، جامعه، حكومت و دولت در حوزه نظام كالن تبيين ميف

 كنند.نظام كالن را تبيين مي 
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سيستم خرد، متفاوت است.   يك زيريتحول نظام كالن، با برنامه ريزي براي نوع تحول و برنامه 

در نظام كالن  . (28)شكل  نظام كالن مطلوب برسيميك به  ،نظام كالن موجوديك  ما مي خواهيم از 

  ي و رفتارها و فرهنگوجود دارد  هاي رفتاريپديده  ،حكومت و دولت هاي فرد، جامعه،ه موجود، در الي

هاي رفتاري  خواهيم با پديده ما مي. گيردميشود و شكل ناشي ميرفتاري هاي اين پديده بر اثر 

چه پديده   ،نظام كالن مطلوب ترسيم كنيم كهبايد بدين منظور، به نظام كالن مطلوبي برسيم.  ،مطلوب

اين نظام   نيز  هاي رفتاري قائل شويم و براي اين پديده را بايد چه سطوحي  ،هاي رفتاري بايد داشته باشد

هاي  با پديده آن و مقايسه  ،بر اساس اين تبيين چه رفتارهايي را بايد از خودش نشان دهد. آنگاه ن كال

هاي  ا كه براساس تغيير پديده هاي رفتاري و تغييراتي ربايد فرهنگ و پديده  ، رفتاري نظام كالن موجود

  يعني ،س خواهد بودنوع تغيير نظام كالن هم از اين جنجنس  .شود را مشخص كنيمرفتاري انجام مي 

هاي رفتاري نظام  پديده در از جنس تغيير  ،نوع تغيير از نظام كالن موجود به نظام كالن مطلوب جنس

بلكه اصل   دستي.افزاري يا دنمودن چند سيستم نرموضع چند قانون و ايجا ،نامهنه ايجاد چند آيين  ،است

فتاري را تبيين نماييم و  هاي رتغيير پديده  اين است كه بتوانيم ،كار در ايجاد يك نظام كالن مطلوب

. اين كليد  كندمطلوب تحول پيدا  ي هاي رفتاربه پديده بايد چگونه  ، هاي رفتاري موجودبگوييم پديده 

 نظام كالن مطلوب است.  اساسي براي شكل گيري يك  

م شود،  هاي رفتاري انجابراي اينكه چنين چيزي شكل گيرد و اين تغيير در رفتارها و پديده 

هاي موجود در افراد،  ها و اراده ها، خواست ، نيازها، ارزشاتنيازمند تغيير رفتار بر اساس تغيير ادراك 

 كالن راف پديده هاي رفتاري نظام ؛ گنوع تحول و برنامه ريزي براي تحول نظام كالن -28شكل 
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هاي رفتاري گرفتن ارتباط بين پديده بايد با در نظر ،يجامعه، حكومت و دولت هستيم. چنين تغيير

توانيم  ا نشناسيم، نمي رفتاري ر هايپديده بين كه تغيير  صورت گيرد و مبتني بر آن بنا شود. تا زماني

 توان آن را تغيير داد و چگونه بايد دچار تغيير و تحول شويم. بگوييم چگونه مي 

نوع  معموال كه ،به نظام كالن مطلوباز نظام كالن موجود نوع حركت اين بر اساس اين سير و 

بايد   ،سازي سيستمتوسعه و پياده  هاي اجرا، و فعاليت  ،ناخت تا طراحي، فراروند شاستمتفاوتي حركت 

چه   ،چه مطلوب) روابط رفتارهاي كنوني ليست و  تبيينهاي رفتاري موجود و مبتني بر تبيين پديده 

بايد بتواند ما را به   ،ي، فعاليت شناخت تا طراحآنباشد. مبتني بر  (نامطلوب و چه كم مطلوب

ليست و روابط رفتارهاي مطلوب چه   ؛ هاي رفتاري مطلوب برساند و بگويد كه مطلوب چيستپديده 

در جامعه و تبديل آن به مطلوب مشخص  را تارها برنامه تغيير رف ،اساس اين دو ليست و بر ؛ ندبايد باش

هاي رفتاري  تواند به پديده مي چگونه  ،نظري در حوزه  موجود هاي رفتارينمايد و بگويد كه پديده 

  ، مطلوببه آن تغيير رفتارها و تبديل برنامه مطلوب تبديل شود و چه كارهايي بايد صورت گيرد. 

 ( 29)شكل عبارتند از:  

بايد در اين برنامه تبيين   - امل تغيير رفتارها و فرارفتارها در گراف نقاط تغيير و عو  •

 بايد تغيير كند.  هاي رفتاري موجوده كه كجاي گراف پديد شودشود و مشخص  

روش تغيير چيست؟   –اعمال تغيير در اين نقاط و تبيين محرك هاي الزم  روش  •

هاي الزم، چه  كو محر كردچگونه اين گراف را مي توان به گراف مطلوب تبديل 

 شان چيست؟ مال گردند و روش اعمال هايي هستند؟ در كدام نقطه بايد اعمحرك
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براي اينكه چنين  مورد نياز ملزومات  : ها محرك  و اعمال ي دستياببراي  ملزومات  •

آنها را اعمال كنيم  و دست پيدا كنيم به اين محرك ها بتوانيم  و ماحركتي انجام شود 

 . چه چيزهائي هستند

تغيير از   ها، اساس آن د و بر كنمشخص را آنها كه برنامه تغيير رفتارها بايد  هستند يئچيزها هاناي

 ن مطلوب صورت گيرد.ن موجود به نظام كالكال نظام

خواهيم  بكمربند ايمني در هنگام رانندگي، اگر بستن در خصوص مسئله به عنوان مثال، 

  قانون از اين فراد ا قاطي را بررسي كنيم كه سبب مي شود نيد با ،جا بياندازيمميان افراد را  آن فرهنگ 

چه عاملي  بايد ببينيم كهآن استفاده كنيم!  نظايردن و ي مثل جريمه كرئنه اينكه از شيوه ها  ؛پيروي كنند

شود افراد به شكل هنجاري و نه دستوري  چه عاملي باعث مي  ؛ شود افراد كمربند ايمني ببندندمي سبب

اين حركت به شكل يك هنجار در سطح جامعه ؛ چگونه دكمربند ايمني خود را ببندن و با ديدن پليس،

بودن بستن كمربند  اي براي نظام ترافيكي مبني بر الزامينامه باشيم بخش  نه اينكه مجبور  ؛ تبديل شود

ل نامه به كار گيريم و هر كسي كه به آن عمايمني براي رانندگان صادر، و پليس را براي اجراي بخش 

 ايم جامعه ما در اين كار موفق نبوده است. نكرد، جريمه شود. كما اينكه ديده 

   كالن پديده هاي رفتاري نظام نوع تحول و برنامه ريزي براي تحول نظام كالن ،گراف  -29شكل 
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د به نظام كالن مطلوب، به همين  نوع حركت نظام كالن موجو نوع تغيير يك نظام كالن و 

را اصالح كنيم، چه نظام ترافيكي، چه نظام  يك نظام كالن خواهيم صورت متفاوت است. اگر مي

نيازمند اين هستيم    ر آن،ر، چه نظام دولت الكترونيك و نظايزش و پرورش كشوادي، چه نظام آمواقتص

  حركت نظام موجود به ،هاي رفتاريآنها بشناسيم و مبتني بر پديده در را ممكن هاي رفتاري كه پديده 

 مطلوب را تبيين نماييم و سازمان دهيم.   نظام

اي براي  خوانند و انگيزه كتاب نمي كه افراددر جامعه وجود دارد اين مشكل  ،به عنوان مثال

  عوامل بايد معه بهبود دهيم، حال اگر بخواهيم مسئله كتابخواني را در سطح جاخواندن كتاب ندارند، 

هاي حكومتي در بعد گرايش به  تبيين ،جاهايي مثل آموزش و پرورش، ساختارهاي حكومتي در را آن

فرهنگي را كه در نظام حكومتي، و  . بايد نيمجستجو ك  ،آن نظايرو مدرك، نوع ارزيابي كاركنان 

را كه بايد در   فرهنگينيز رد و ر نظام اجتماعي به واسطه فرهنگ نظام حكومتي وجود دا همچنين د

جامعه شكل گيرد و مبتني بر آن فرهنگ نظام حكومتي و رفتارهاي نظام حكومتي بتواند شكل بگيرد،  

را  ها عدم وجود خالقيت در فعاليت و يا مسئله اي مانند . نماييم تبيين كنيم تا بتوانيم اين مسئله را حلرا 

با گذاشتن جايزه مثال كه بخواهيم خالقيت افراد را مستقيمًا اينو  آنپرداختن مستقيم به با نمي توانيم 

خودمان را  كاري بيهوده است و وقت حل كنيم. اين براي بكارگيري خالقيت بيشتر، افزايش دهيم، 

كه چرا افراد احساس نياز به خالقيت   اين موضوع را مشخص نكنيم كه  تا زماني .ردتلف خواهيم ك 

، نمي برايشان ندارد ي ارزشخالقيت  چرا و ، دهندبروز نمي يخالقيتاز خود  كنند و چرا افراد اصالا نمي

گراف  بدين منظور، و  كرديابي اين موارد را بايد ريشه حل كرد. توان مشكل عدم خالقيت را در افراد 

 يابي كمك كند. تواند ما را در اين ريشه مي  هاي رفتاريپديده 

هاي چارچوب نظري دولت  ، چگونه بايد بنيان چمه بمبتني بر اين اشاره اجمالي  ،حال

اين موضوع خواهيم پرداخت و اشاره اجمالي  در فصل بعد، به  ؟كردترسيم را مبتني بر چم الكترونيك 

 هيم انداخت.چارچوب و محتويات آن خوا به
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كه در جهان نسبت به پديده دولت  پس از انجام يك مطالعه تطبيقي و نگاهي به آنچه 

اي را تبيين كرديم تا بتوانيم نظام دولت الكترونيك را مبتني بر  شود، متدولوژيمي  الكترونيك انجام

حال بايد مبتني بر اين متدولوژي، به چارچوب نظري و  معماري و يك چارچوب نظري بنا كنيم. 

 ها بنا شود.  كترونيك بر اين بنيان هاي يك دستگاه نظري پرداخت تا معماري دولت البنيان 

 

خواهيم طراحي يك دستگاه نظري واحد بايد وجود داشته باشد تا از نظام كالني كه مي

حوزه پارادايميك واحد  يك  دبتوانبايد  ،را انجام دهيم، پشتيباني نمايد. اين دستگاه نظري نمعماري آ

گيرد و بتواند   قراردر كنار هم كه ابعاد مختلف مسئله در اين حوزه پارادايميك  بطوري  ، يدرا تبيين نما

 موضوع را تبيين نمايد.  



      85 كليات طرح دولت الكترونيك 

نوع   ،دولت الكترونيك از نظر ماها گفته شد كه پديده با توجه به اينكه در بحث ديدگاه 

كه فقط   يدولت نه حكومت و ،شودجديدي از دولت و نوع تحول يافته دولت و حكومت محسوب مي

آنچه كه در علم سياست به پديده حكومت و دولت  با تكيه بر  بايد بتوانيم ،گيردرا بكار مي هاابزار

هاي مختلفي  و ديدگاه  ،كترونيك تبيين نماييمپديده دولت را مستقل از مقوله دولت ال ،شودپرداخته مي

چارچوب و  ايميك واحد نمايش دهيمدارد را در حوزه پارادنده در علم سياست وجود كه از اين پدي

چارچوب نظريه دولت  نظري دولت الكترونيك را از يك طرف مبتني بر اين نظريه بنا نماييم. 

از يك طرف  ، بايد بتواند ر اين حوزه پارادايميكبه عنوان محور اساسي دستگاه نظري د ، الكترونيك

نظريه رفتاري   چارچوب  ياز به تبيينبراي انجام اين كار، ن قرار گيرد. چارچوب نظريه دولت بر 

عنوان يك سامانه   گيري دولت را به است تا بتوانيم شكلدر اين حوزه پارادايميك  فرهنگ و فرد 

 الف( 29)شكل دهيم. عه شكل مبتني بر رفتارهاي افراد و رفتارهاي جام

از طرف   در اين حوزه پارادايميك بايد تبيين گردد. مفهوم حكومت و دولت از سوي ديگر، 

شود و  تبيين و ارائه مي آوري اطالعاتچارچوب نظريه فن نظريه دولت الكترونيك مبتني بر  ،ديگر

با ديدگاه  مطابق لكترونيك دولت اتبيين مي شود، چرا كه  نظريه جامعه اطالعاتيهمينطور چارچوب 

عات و  آوري اطالنظريه فن هر دو . كنددر جامعه اطالعاتي معنا پيدا مي، گرديدمطرح ي كه چهارم

 ت الكترونيك دستگاه نظري دول چارچوب -الف29شكل 
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كه نظريه  است  جامعه مفهوم د بعدي، رموهستند.  مفهوم اطالعات نيازمند تبيين جامعه اطالعاتي، 

بنا آن و مبتني بر هستند وابسته به آن  ،تينظريه جامعه اطالعا، نظريه رفتاري فرد و فرهنگ، و نيز دولت

 .  شوندمي

  نظريه دولت الكترونيك را تبيين نماييم. اما براي توانيم گر بتوانيم اين ابعاد را تبيين كنيم، ميا

گيري اين حوزه پارادايميك، نياز به تبيين چارچوب و  تبيين نظريه دولت الكترونيك و شكل 

نظريه  براي اينكه بتوانيم اين چارچوب را بنا كنيم، دو  .ريممتدولوژي معماري سيستم )چم( دا

اين حوزه   د كه تا حدي در نتبيين گرد بايد  نظريه معماري سيستم و  هاي كالن مهندسي نظام 

هاي كالن كه در بحث چم به  در بحث مهندسي نظامبه عنوان مثال،  ، كما اينكه پارادايميك قرار دارند

هاي رفتاري فرد و  يك نظام كالن وابسته به تبيين پديده بناكردن  هآن اشاره شد، ديديم كه چگون 

 فرهنگ است.  

شناختي،  هاي جامعهه ابعادشان در بحثمفاهيم ك ات و نظري اين گيهمبراي اينكه 

در در كنار يكديگر بتوانند قرار دارد آوري اطالعات شناسي، روانشناسي، طراحي معماري و فنجامعه

از  بدين منظور، . يك رويكرد طراحي بايد كمك گرفتاز واحد قرار گيرند،  يك حوزه پارادايميك

نموده   هاي كالن است، استفاده و يك گرايش در طراحي نظام يفكر كه يك مكتب نظريه فراكتاليسم 

شوند براي  هايي كه ايجاد مي كه نظاماست قرار گرفته موضوع بر اين  ، . محور و مبناي اين نظريهايم

نوعي از  و مناسبي از كارآيي و توانمندي دست پيدا كنند، بايد به حد مطلوب ند بتواناينكه 

. بهترين الگو براي اين خودسازماندهي، الگوي ساختارهاي  شوديجاد در درونشان ا خودسازماندهي

مستندات مربوط به اين نظريه،   در. شودمشاهده مي اطرافمان طبيعي خودسازمانده است كه در طبيعت 

مي توان به آن  موجود است و كه  گشته تبيين  آن چگونگي  نيز وبراي اين كار اي گانه  25اصولي 

 رجوع كرد.

ن ساختار و پيوند بين اين نظريات است كه چارچوب دستگاه نظري دولت  يامبتني بر 

مبتني بر  مبتني بر اين چارچوب دستگاه نظري دولت الكترونيك و نيز  .گيردالكترونيك شكل مي

مبتني بر  همچنين، و  گيردسيستم، معماري دولت الكترونيك شكل ميمعماري چارچوب و متدولوژي 

راهبرد ملي توسعه دولت الكترونيك در سند مربوطه شكل   ،چارچوب نظري اين اين معماري و

 ب (   29زيربناي چارچوب و متدولوژي معماري سيستم نيز است.)شكل  ،البته اين چارچوب .گيردمي
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مثل   يادشده نظري ه هاي حوزيك از  اي به اينكه در هربه اجمال اشاره  قسمت،اين در 

  نموده ايم مشخص  نظري چه چيزهايي را در بحث نظري و تبيين دستگاه  ، آن نظاير جامعه و  ،فرهنگ

 .1اندازيممي 

 ( 30د عبارتند از: )شكلانابعادي كه در حال حاضر تبيين شده 

 همچنينايم. سازي كرده پديده ادراك و رفتار فرد را مدل  فرد :پديده ادراك و رفتار  •

 مشخص و تبيين نمائيم. را موجود در اين حوزه هاي محوري  پديده سعي نموده ايم 

هاي فلسفي و  مبتني بر پديده ادراك و رفتار فرد كه تاحدي به مقوله  پديده فرهنگ : •

هاي  سازي، ماهيت آن تبيين شده و پديده پديده فرهنگ مدل  ،ددگرناسي برميروانش

 مشخص گرديده است.محوري آن 

 
گاه دولت چارچوب نظري دست مجموعه اساليدها و مكتوباتي كه در حوزه  در اين بحث، ياتئزج - 1

احل بعدي سعي در د. انشاءاله در مركر رجوع هاتري وجود دارد و مي توان به آنبه شكل مفصلالكترونيك ارائه گرديده، 

 .داريمتكميل اين چارچوب نظري 

 دستگاه نظري دولت الكترونيك  چارچوب -ب29شكل 
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از جامعه ارائه  را تعريفي و   نمائيمرا مشخص ابعاد كليدي جامعه ايم سعي نموده  :جامعه   •

  تبيين در جامعه را مكانيزم بنيادين شكل گيري يك روح و رفتار واحد  ، كنيم. همچنين

ها و  گيري، انگيزه شود انسانهايي كه قوه تصميم اينكه چه چيزي باعث مي وده ايم.نم

وند و كل جامعه يك رفتار واحد و  ش كنار يكديگر جمع هاي مختلفي دارند در ارزش

گيري يم به ابعاد شكل اه سعي نموداي را به منزله يك روح از خود نشان دهد. يكپارچه

 يم.ئتبيين نمارا تا حد ممكن  يم و بنيادهاي آن ينمااين روح و رفتار واحد اشاره 

شود، تبيين  فرهنگ بنا ميي بر ن، ابعاد كليدي حكومت كه مبتديگراز طرف  حكومت :  •

 ارائه گرديده است.  آن شد و تعريفي نيز از 

از  نيز ، تعريفي شده  مبتني بر جامعه و حكومت، ابعاد كليدي پديده دولت تبيين  دولت :  •

 ز تبيين نموده ايم. اميسم دولت را ني. خصوصيات، ملزومات و دينه استشد ارائه  آن

و سعي شده تا ابعاد آن نشان   مستقل تعريف،اطالعات، به عنوان يك پديده  اطالعات : •

 داده شود. 

آوري اطالعات و ارتباطات  سعي شده تا ماهيت فن آوري اطالعات و ارتباطات :فن  •

ع  انواهاي طيف و اليه  نموده ايمگردد. همچنين سعي شكافته شود و تعريفي از آن ارائه 

 اشد را مشخص نماييم. تواند داشته بآوري اطالعات و ارتباطات ميي كه فن اثرات

 مولفه ها و ابعاد چارچوب نظريه دولت الكترونيك  -30شكل 
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آوري اطالعات و  مبتني بر تعريف جامعه، اطالعات و تبييني كه از فن  جامعه اطالعاتي:  •

ارائه  آن تعريفي از  تبيين شده و جامعه اطالعاتي بعاد كليدي اشود، ارتباطات مي

خصوصيات، ملزومات، عوارض و ساير ابعاد  استسعي شده همچنين، گرديده است. 

 تي تبيين گردد.جامعه اطالعا

و نيز  آوري اطالعات، و فن  : مبتني بر جامعه اطالعاتيحكومت و دولت الكترونيك •

-E)با مفهوم  تعريفي از حكومت الكترونيك ،دولت و اطالعات حكومت، تعاريف

Government )  با مفهوم و نيز دولت الكترونيك(E-State ) با هم  كه در اكثر مواقع

مشخص شده  ابعاد كليدي آنها و  ه استئه و تبيين گرديدارا د،ن اشتباه گرفته مي شو

يم. ه اهايي كه اين دو پديده باهمديگر دارند، را مشخص نمودارتباطات و تفاوت  است.

يم كه  ه ايم، و سعي كرده ارا مشخص نمود ين دو پديده كاركردها، پيامدها و عوارض ا

 اين دو پديده را نشان دهيم.  اركان و  خصوصيات، ملزومات

كنيم كه دولت الكترونيك و جامعه اطالعاتي، مبتني بر ادعا مي  پديده فراكتاليسم :   •

تب  د و در اين مكنوشبنا مي پديده فراكتاليسم، مكتب فراكتاليسم و ساختار فراكتاليسم

كنيم كه اين ادعا  د. تالش مينگيرشكل مي اين دوبنيادهاي  ،طراحي و در اين گرايش 

و دولت   مسئله را مشخص سازيم كه چگونه جامعه اطالعاتي اين  را نشان دهيم و ابعاد

د. ابعاد  نگيرمي انآن ساختار را به خودشد و ن، اصول ساختار فراكتالي دارالكترونيك

سم تبيين شده و تعريفي از فراكتاليسم و ساختار فراكتاليسم ارائه ساختار فراكتالي كليدي

ركان و اصول ساختارهاي فراكتالي  گرديده است. همچنين، خصوصيات، ملزومات، ا

 را نشان دهيم. رويكرد طراحي در اين مكتب يم كه ه اتبيين شده و سعي نمود

اه نظري دولت الكترونيك را  ، چارچوب اساسي دستگي ذكرشده هامجموعًا اين ابعاد و مولفه  

 د. ندهنشان مي
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چگونه   ما فرهنگ چه ارتباطي دارد و -نظريه دولت در علم سياست با نظريه رفتاري فرداما 

مدل فرد تا  بسطي از ي اين كار، برا ؟يماه فرهنگ بنياد كرد-نظريه دولت را مبتني بر نظريه رفتاري فرد

 ( 31كل عبارتند از: )ش كه ه است تبيين شدي يهاسازيمدل  اين بسط در. است نياز دولت 

يم  ه ايم و نشان داده اكردفرهنگ را تبيين -مدل رفتاري فرد فرهنگ: -مدل رفتاري فرد  •

در   گيرد، و پديده فرهنگ چه عناصر و اجزاء اساسيكه چگونه رفتارهاي فرد شكل مي

 دارد. وجود فرد 

فرهنگ صورت  -ي كه در مدل رفتاري فردئمبتني بر رفتارها مدل جامعه اوليه:  •

پديده  چگونه نشان داده مي شود كه  اين مدل، . درگيرداوليه شكل مي گيرد، جامعهمي

گيرد و  ي كه در مدل رفتاري وجود دارد، شكل ميئجامعه بر اثر خصوصيات و رفتارها

-ي با مدل رفتاري فرده اجزاء پديده جامعه چه شباهت هائشود ك ميداده  آنگاه نشان

راي مدل  فرهنگ را ب-دل رفتاري فردمبه نوعي مي توانيم بنابراين، فرهنگ دارد. 

 رفتاري جامعه بكار بريم.

، مدل جامعه مدني  فرد و مدل رفتاري  اوليه جامعه بر اساس مدل  مدل جامعه مدني :  •

 گيرد.شكل مي

 فرد تا دولت بسط مدل فرهنگ؛   ولت با نظريه رفتاري فرد نظريه د   ربط -31شكل 
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شكل  اوليه و مدل رفتاري فرد اين مدل نيز بر اساس مدل جامعه  مدل حكومت :  •

 گيرد.مي

رفتاري كه دراين مدل قابل نشان دادن   حكومت و بر اساس مدل  مدل دولت اوليه:  •

پديده دولت  نيز رفتار افراد، رفتاري كه در جامعه مدني قابل تبيين است، و و نيز است، 

اين پديده چگونه است و اين رفتار مدل   شود كه رفتارنشان داده مي گيرد.شكل مي

 شود.مي

كامل دائمي پديده دولت در حالت ت نشان داده مي شود كه: مدل دولت كريمه •

ترين دولت،  تواند رشد كند كه طبق تعاليم، عقايد و اعتقاداتي كه داريم، عاليمي

بنيادهاي  و شود بنيادهاي دستگاه نظري اسالم بنا ميمبتني بر  اي است كهدولت كريمه

 نظام متعالي را شكل دهد. مي تواند و مدينه فاضله را مي سازد 

رچوب دستگاه نظري دولت الكترونيك  اجزاي اساسي چا شاره مختصري بها تنها ااينج تا

استنتاج   و اين گرفتند مورد استناج قرار يادي كه به شكل كليدبرخي از ابعبه به اجمال حال  انداختيم.

و در اتخاذ راهبرد ملي دولت الكترونيك  و راهبردهاي دولت الكترونيك در بحث بنيادهاي معماري 

در  با هم چگونه اينها پيوندي را كه نشان دهيم مي كنيم  سعيمي كنيم و  اي د، اشاره نستقيم دارنقش م

 ايجاد مي كنند.   واحديك چارچوب 

ه دولت بپردازيم، الزم است پديده جامعه مورد بحث و  : قبل از اينكه بخواهيم به پديدجامعه 

بطور   ، كنيم؟ در بحث نظريجامعه ارائه ميكنكاش قرار گيرد. اصواًل جامعه چيست؟ ما چه تعريفي از 

كه   مي دهيمارائه  آنو تعريف مبسوطي از  مي كنيمهاي اساسي جامعه را تبيين مفصل، مولفه 

كنيم. جامعه از نظر ما: تعريف را در اينجا ارائه مياين چكيده كنون، ا  .در آن آمده اندهاي جامعه مولفه 

كه   ، معنا با يكديگر و محيط رابطه و تعامل با در  ، ص پايدار اي از انسانها در يك نظام مشخ مجموعه 

، به  يپايدار. روح واحد و خودسازمانده است  اي از وجوه مشترك، داراي فرهنگ مشخص و گستره 

عدم تغيير و تحول نيست، بلكه به معني عدم تالشي و از هم پاشيده شدن نظام است.   معني ثابت بودن و

واي محركه كافي براي تكامل، تحول، و تطابق با محيط است تا بتواند  جامعه، در بطن خود داراي ق

خود را با محيط تطبيق دهد و خصوصيات الزم را به خودش گيرد و رفتارهاي مناسبي را از خود نشان  
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مشخصه اين روح واحد،   و به شكل يك موجود زنده، و داراي يك روح واحد عمل نمايد. دهد

 وجود دارد. در آن فرماست و  است كه در جامعه حكم فرهنگ مشخص و وجوه مشتركي

گونه خاصي از جامعه است كه از   ،جامعه اطالعاتيشود، مبتني بر تعريفي كه از جامعه ارائه مي

خاصي از ابعاد   اشكال كند و آوري اطالعات به نحو وسيعي استفاده مياي و فن هاي رايانه يستمس

ين  ا هستند.هاي فرهنگ مطرح بخصوص در حوزه  اشكالاين كه گيرد، ميشكل آن  دركليدي جامعه 

  ،وريآها و فن سيستماين مند از نسبت به جامعه غير بهره  ،در جامعه اطالعاتي اشكال و ساختارها

بحث نظري به آنها   اينكه اين اشكال چيست و چه تفاوتهايي دارد، دراما . (32)شكل متفاوت است

 .  ه استپرداخته شد

  

 جامعه اطالعاتي  -32شكل 
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دهد و تغيير و تحولي را در  مي نشان  ي را از خودكل جامعه، يك رفتاركه  مشاهده مي كنيم ما 

را براي ما تداعي مي كند كه اين جامعه  موضوع اين  و در بردارد  يون خود به شكل خودسازمانده در

نه به شكل تصميمات   ، شودميتصميماتي كه در جامعه اتخاذ است و راي خود بداراي روح كلي 

يك  كند. از اين رو، اتخاذ ميرا  آن كه كل جامعهاست دستوري، بلكه به شكل تصميمات هنجاري 

گيري بر جامعه حاكم است و رفتاري را از كل جامعه مي توانيم مشاهده كنيم  تره و فضاي تصميم بس

دهد.  تار واحد، واكنش مشخصي را نسبت به پديده هاي واحدي از خود نشان مي كه به شكل يك رف

 ( 33)شكل 

گيرد و نوع آن با  نشات ميهاي انجام شده در جامعه گيري از تصميم ،اين رفتار

انجام مي شود متفاوت است. هنگامي كه  هايي كه معموال در مهندسي تصميم يا مديريتگيريمتصمي

كه يك الگوريتم  بر آن است تصور صحبت مي كنيم، گيري از تصميم، مديريت در مهندسي تصميم يا

قرار مي گيري وجود دارد و افراد در كنار يكديگر يك سازوكار مشخص براي تصميميا مشخص، 

كنند، اما در جامعه اينطور نيست، نوع تصميم گيري كه در جامعه اتفاق  مي گيري تصميمو گيرتد 

متفاوت   هاي خرد وجود دارد، در سيستممعمواًل اي كه ي هاي دستوري يا كليشه گيرافتد با تصميم مي

در جامعه  كه هنجارهائي فرماست و با توجه به است. افراد جامعه با توجه به فرهنگي كه در جامعه حكم

 هاي كل جامعهرفتار -33شكل 
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واكنش مشخص و يكپارچه اي را نسبت به   ، آنها با توجه به روح و رفتار تك تكنيز و شكل گرفته 

رفتار،  اين  .كندبه شكل يك رفتار كاماًل مشخص بروز مياين د و ندهده از خود نشان مي يك پدي

 گيري نهفته در كل بدنه جامعه است.  ناشي از يك تصميم

با  يك جامعه در چگونه  ؟گيردرچه و يك روح واحد شكل ميفتار يكپااما چگونه يك ر

ص خود را دارند، بدون اينكه هماهنگي برنامه  گيري خاكدام از آنها تصميم  هر كه ، هاي مستقلانسان 

هاي مهندسي و مديريتي و آنچه كه از اين  اي و ديسيپلين ريزي شده اي طبق تصورات كليشه 

افتد و رفتار اتفاق مي جامعهگيري در بطن تصميم  ، يكاشته باشدوجود د ها مورد تصور استديسيپلين 

 د؟ گيردر قالب يك روح واحد شكل مييكپارچه اي 

درك كنيم كه تك تك   بشناسيم كه اين موضوع را درستي ه بتوانيم اين پديده را زماني مي

در   ،هايي كه دارندانگيزه و ها، نيازها، با توجه به باورها، ارزشو  ،ها داراي روح مشخصي هستندانسان 

تصميم  فضاي بستره و ز البته منظور ا گيري كاماًل مشخصي قرار دارند ) يك بستره و فضاي تصميم

  ، اين فضاي تصميم گيريبر اساس  (.قابل ترسيم روي كاغذ لزوما نيست! چيز ،مشخصكامال گيري 

در   ،اين فردهاي و ارزشها، گيزه دهد و باورها، ان بروزچه عملي را از خود كه گيرد صميم ميتفرد 

 دهد.  از خود نشان ميرفتار مشخصي را  او و د نكندخالت مي او گيري ساختار و سازمان فضاي تصميم

گيري جامعه دارد، در  گيري هر فرد با بستر و فضاي تصميمارتباطي كه بستر و فضاي تصميم 

گيري جامعه  دروني شدن تصميم  ، صلي جامعه موتور ا قرار دارد.  1موتور اصلي جامعه اي با نام پديده 

  ، د در جامعه اتخاذ شودخواهيعني تصميمي كه مي در وجود عموم افراد جامعه و كل جامعه است.

زماني  از اين رو،  . شوددروني مي ،بلكه عمده افراد جامعه ، در درون تك تك افراد و نه لزومًا همه

دهد كه اين تصميم در فضاي تصميم  ا از خود نشان ميكند و رفتاري رجامعه، يك تصميم را اتخاذ مي 

در فضاي   ،رفتارهاي تك تك افراد لذا. تك افراد به نوعي شكل گرفته يا داخل شده باشدگيري تك 

 گذارد.  امعه اثر ميجگيري تصميم

يك رفتار مشخص در كل يك تصميم جامعه كه منجر به  كه  آن است ،شدندورني منظور از 

همه آنها شكل   لزومًا  نه و توسط آحاد جامعه و در تصميم گيري و رفتار تك تك  شود،جامعه مي

 
فت. اين واژه، هر چند كه واژه كامال شفافي نيست، وليكن مي تواند شايد واژه بهتري هم بتوان براي آن يا - 1

 پديده غيرشفافي كه در حال رخ دادن است را خوب تبيين نمايد.
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شدن  نهادينه تواند به شكل خودآگاه يا ناخودآگاه باشد و اين يعني ياين رفتار م گيريشكل گيرد.مي

 .  جامعه در درون وجود افراد  گيري تصميم 

 

قوه محركه جامعه ناميديم، در كجا مورد استفاده  ياتور اصلي آن را مو نام اي كه حال پديده 

  بر اثر  ، تعامل افراد به شكل جامعه  .تنگاتنگ استجامعه مدني با حكومت در ارتباط  ؟گيردقرار مي

ادراك ديگران، نياز خود به ديگران، نيازهاي ديگران و تنظيم رفتار خود براي تعامل با ديگران  

در سطح   ،ناميممي  نظم تمدني را  كه آني از نظم نهادينه شده اجتماعي سطح خاصو  گيرد شكل مي 

 ( 34)شكل .  بوجود مي آيدجامعه مدني 

بر اثر نياز به نظم، قانون  برتر يك سازمان كارگزار و داراي قدرت  ، حكومت  ،طرف ديگر از

رقراري نظم،  بخاطر ب ،ه تشكيل حكومتگاهي اوقات نياز ب  . شكل مي گيرد  و امنيت يا اميال افراد 

ي رانتواند بر ديگران حكمميو اينكه ، بلكه شخصي به دليل ميل شخصي خود  ،نيستآن  نظايرقانون و 

را بر جامعه اعمال خود دهد تا بتواند قدرت حكومت تشكيل مي گيرد وقدرت را در دست مي ،كند

 نمايد.

هاي  هنوز تصميم گيري ، و تعامالت آنها با يكديگر و حكومت،گيري جامعه مدني با شكل  اما

حكومت  هنوز . است جامعه نهادينه نشده كل است و در  شمختص خود ، حكومت و رفتارهاي آن

 جامعه مدني و حكومت  -34شكل 
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نتوانسته است قدرت خود را در  نيز كند، و جامعه از قدرت موتور اصلي جامعه استفاده توانسته است ن

  قوام نيافته  ،شده در جامعه هنوز حكومت به عنوان سازمان كارگزار نهادينه و ، برد بدنه حكومت بكار 

 .است

 

، رابطه  اين دوبين  رابطه نهفته است.نكته ، در همين با حكومت مسئله اصلي در رابطه جامعهاما 

كند و حكومت به جامعه  اي به شكل انتخاب و دستور است. يعني جامعه، حكومت را انتخاب مي

ه كاري را انجام دهد. تصميمات افراد جامعه به عنوان موجودات مختار و مستقل و  دهد ك دستور مي

هاي حكومت هم راستا  لزوما با تصميم ،يد و فرارفتارهاي خاصگيري و عقاداراي قدرت تصميم 

گيرد ولي افراد جامعه آن تصميم را نمي پذيرند و از آن تبعيت  نيست. حكومت يك تصميمي را مي

گيرد كه مردم يمات حكومت، تصميمات مردم و جامعه نيست. حكومت تصميمي را ميكنند. تصمنمي

يعني اينكه فضاي   ،تصميمات حكومت دروني نشده است ر،. به عبارت ديگپذيرندرا نمي آن

گيري حكومت گيري جامعه و افراد يكي نيست. فضاي تصميم با فضاي تصميم ،گيري حكومتتصميم

گيري مشخصي مانند سازمان مديريت و  يك نظام تصميمه عنوان مثال، . بجداگانه و متفاوت است

تصميماتي   از اين طريق وجود دارد و ،ثر كارشناسانريزي، مجلس، حوزه مديران و يا حداك برنامه

گيري حكومت با فضاي  فضاي تصميم بينكه ارتباطي  طوري ه ب  ،شودتوسط حكومت اتخاذ مي

بسيار ضعيف و  گيري ارتباط بين اين فضاهاي تصميم درواقع دارد ون وجود گيري جامعه و مردم تصميم

تصميمات حكومت به شكل  ،به همين لحاظ. حد انتخاب يك شخص براي حكومت استدر حداكثر 

 (35شود و نمي تواند در بطن جامعه جريان پيدا كند.)شكلتصميمات دستوري به سطح جامعه ابالغ مي

گيري در ز قوه محركه موتور اصلي جامعه، يعني دروني شدن تصميم اگر حكومت بتواند ا

گيري عامل مناسبي بين بستره و فضاهاي تصميم تك افراد استفاده نمايد، اگر پيوستگي و تتك

اگر بستره تصميم گيري و رفتار  و  ،حكومت، جامعه و افراد ايجاد شود و پيوند الزم صورت گيرد

پديده   در اين صورت  تبديل شود،  در درون جامعه و افراد دروني ت حال حكومت از حالت دستوري به 

حكومت و جامعه   اي ازدولت كه مجموعهكل اي توانيم روحي را برميما گيرد و دولت شكل مي

  آن  و رفتاري را براي  دولت ترسيم،كل گيري را براي است تصور كنيم و يك بستره و فضاي تصميم 
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جامعه و حكومت به يك عقالنيت واحد و متعالي است و البته نه   اين در واقع رسيدن قائل شويم. 

بلكه   ، بخواهد، حكومت آن را انجام دهدجامعه  چه  هر اينكه . نه شدن حكومت در اميال مردمحل 

 ( 36رسيدن به يك تعالي مبتني بر يك عقالنيت مشخص است.)شكل

 

صورت  گيري اثر اين فضاي تصميم  ري دولت و رفتاري كه برگيبستره و فضاي تصميم

ن  گيري مشترك و متعامل بيبستره تصميم شود، يكو تصميماتي كه در اين فضا اتخاذ ميگيرد مي

  و جامعه،  گيري تك تك مردمفضاي تصميماين صورت،  جامعه، حكومت و مردم خواهد بود. در

داخل اين فضا است و   نيز ري حكومت و ساختار حكومتيگيدرون اين فضا قرار دارد و فضاي تصميم

 دولت  -36شكل 

 

 

 مسئله اصلي در رابطه جامعه با حكومت  -35شكل 
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  ،جامعه ات ولت و رفتار آن، با تصميمد ات تصميمكند. گيري يكپارچه را تبيين مييك فضاي تصميم

  ،نه به شكل يك دستور از حكومت و اجراي آن توسط مردم ،مردم و رفتار آنها، ارتباط مستقيم دارد

 (37)شكل . گيري مشترك تصميم بلكه به شكل يك  

 بستره و فضاي تصميم گيري دولت  -37شكل 

 

 

 

 

 

 



      99 كليات طرح دولت الكترونيك 

كه بتواند به شكل  جامعه اي كنون از پديده دولت انجام شد، تبيين اجمالي كه تامبتني بر 

به عبارت ديگر،  به اقتدار دست يابد، دولت را تشكيل مي دهد.  ،براي ايجاد يك روح واحد ،منسجم

سازماني، فيزيكي و عملياتي دولت   ابزار  ، حكومت  ،از طرف ديگر .يك جامعه مقتدر است دولت 

نهادينه    ايدئولوژي  حكومت در صورت يافتن اقتدار كامل در جامعه و قوام يافتن بوسيله يك  است. 

تعريف اجمالي از پديده دولت  يك  اين. شده در جامعه و يافتن ثبات اجتماعي، دولت را مي سازد

 (38شكل)  ن را با حكومت تبيين كند. كند پديده دولت را نشان دهد و تفاوت آسعي مي كه است

 

جامعه و  گفتيم كه كنيم. كرديم، يادآوري مي نيز آن را بيان پيشتراي كه در اينجا نكته 

جامعه در حال حركت   ،در طي گذر زمان .هستند گريديكحكومت داراي تعامل و وابستگي جدي با 

حكومت در جامعه  العاتي است. اگر ساختار حكومت نتواند ساختار مناسبي را براي به سمت جامعه اط

اين   و شكست مي خورد. نمايدواند نيازهاي اين جامعه را برآورده تاطالعاتي به خود بگيرد، نمي 

 است كه حكومت هم به سمت حكومت الكترونيك حركت نمايد.الزامي 

 

و جامعه اطالعاتي   ،، اطالعاتآوري اطالعاتمبتني بر بنيادهاي فن  ،الكترونيكحكومت 

مبتني بر اطالعات   ،شودآوري اطالعات بنا ميدر بستره فنگيرد. حكومت الكترونيك شكل مي

 حكومت و دولت جامعه، -38شكل 
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شود و شكل  شود و براي خدمت به جامعه اطالعاتي و خدمت در جامعه اطالعاتي بنا ميسازماندهي مي

 (39گيرد.)شكلمي

هاي  و فعاليت  ،و قواي آن ها،ها، دستگاه و سازمان سامان يافتن حكومت حكومت الكترونيك،

  مديريت، نگهداري، تامين و توزيع اطالعات  مبتني بر سازماندهي، اطالعات، آوريدر بستر فن آنها،

است. اين تعريفي است كه ما از   و به آن ي، در جامعه اطالعات براي ارائه خدمات و اعمال حاكميت،

 حكومت الكترونيك ارائه مي كنيم.

 توان به حكومت يا دولت الكترونيك نگاه كرد كه عبارتند از :از چند زاويه مي

 كه در بخش ديدگاه ها مطرح گرديد.  : براي حكومت   يابزاربه مثابه   •

نيست،  مطرح مسئله بكارگيري ابزار تنها يعني  : حول كننده ساختار حكومتمتبه مثابه  •

 ند. شوبلكه ساختارهاي حكومتي هم عوض مي

: اينكه ما نوع جديدي از دولت را   دولت  -متحول كننده مفهوم حكومت به مثابه  •

جديدي از  و شكل بلكه نوع  ،شودداريم. نه تنها ساختار عملياتي دولت عوض مي

 آيد. وجود ميبه دولت 

 بنيادهاي حكومت الكترونيك  -39شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 



      101 كليات طرح دولت الكترونيك 

مبتني بر محمل تحول حكومت  توسعه يافتگي و پيشرفت، به مثابه متحول كننده تعريف  •

گيرد، بلكه توسعه يافتگي و پيشرفت  نها شكل جديدي از دولت شكل مينه ت   دولت : –

مبتني بر  را  توسعه يافتگي و پيشرفتشود و ما نوع جديدي از هم دچار تحول مي

 و دولت خواهيم داشت.  حكومت  محمل تحول مفهوم

 دولت الكترونيك نگاه مي كنيم.ما مبتني بر نظر چهارم به پديده 

 

ها و  حكومت مي خواهد از رايانه  ،هاي مطرح شده در قسمت قبل نگرشتوجه به حال با 

آوري  ها و فن و آنها را به خدمت گيرد. آيا فقط استفاده از ابزار رايانه  آوري اطالعات استفاده نمايد فن

 ؟ و يا تحول حكومت و دولت اطالعات در اين ميدان مطرح است؟ 

هاي  تماز سيس  ،يا در سطح يك حكومتو كه يك سازمان در حد كوچك يا بزرگ هنگامي 

كه   اي شوند. اولين اليهدر اليه هاي مختلفي ميرايانه ها منجر به انتشار تغيير  كند،اي استفاده ميرايانه 

اي در آن قرار  د مستقيم سيستم هاي رايانه شود، اليه اي است كه كاربرها متاثر مياز بكارگيري رايانه 

شود، كاربرد اي انبارداري بكارگرفته ميسيستم رايانه  ،كه در يك انبار به عنوان مثال، هنگامي دارد.

مثال تا   گذارد.مستقيمًا بر عملياتي كه در حال انجام هستند، اثر مي  ،ايري رايانه مستقيم سيستم انباردا

 ( 40)شكل. ذخيره مي شود  كارتكس ذخيره مي شد، ولي اكنون در رايانه فرم ها در  ،پيش از اين

گيرد، بلكه در اثر بكارگيري رايانه ها و ايجاد  اين اليه نيست كه تحت تاثير قرار ميتنها اما  

نمي توان  قبلي هاي . ديگر با شيوه كندهاي مديريت هم بايد تغيير ير در كاربردهاي مستقيم، شيوه تغي

و  را تغيير دارد مديريت هاي  شيوه بايد  ، هاي رايانه ايبكارگيري سيستمبا ديريت كرد. را مسازمان 

 هاي جديدي را بكار گرفت.شيوه 

ها و طريقه  ساختار و سبك سيستم به تغيير  ، ماند؟ خيرآيا تغييرات در همين اليه باقي مي

ساختار قبلي با آن  توان ديگر نمي .كندايجاد مي اتيتغييردر آنها گردد و باز مي نيز مهندسي سيستم

بايد شيوه ديگري را براي  بلكه . كرد و ساخت و سيستم سازمان را مهندسي سازمان را سازماندهي،

 .  گرفتايجاد در پيش 
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حاكم بر  اصول  ها و سياست ،هاماموريتمين اليه باقي مي ماند؟ خير، راهبردها، آيا تغيير در ه 

راهبردهايي كه قبال اتخاذ   شود.ردي سازمان هم دچار تغيير مي راهب كند و اليه سازمان تغيير مي

نوع جديدي از راهبرد و طريقه جديدي از انتخاب راهبردها بايد   .قابل اتخاذ نيستنداكنون  ،ندشدمي

 د.  نتخاذ شوا

به   ،بسياري از مفاهيمي كه قباًل متداول و رايج نبودند ؟ خير،ماندآيا تغيير در اين اليه باقي مي 

گيرد. تغييرات در برخي از مفاهيم صورت مي و شوند، هاي رايانه اي رايج ميواسطه بكارگيري سيستم 

تغيير   مفهوم و نوع مكاتبه اكنون اين يم.شتدا و مكاتبات قباًل تلقي خاصي از مفهوم نامه  به عنوان مثال،

مفاهيم جديدي   ولي اكنون ه ودمفهوم خاصي از كار خبرنگاري قباًل مطرح بهمچنين، . كرده استپيدا 

  ، ، در اين اليهآن. به هر حال نظايرنويسي و مفهوم وبالگ مانند كه قبال وجود نداشت،  شده استاضافه 

 گيرند.شكل مي  ي مفاهيم جديد وند وشمفاهيم دچار تغيير و تحول مي

نند. در صورتيكه  ك سازمان را دچار تغيير مي مطرح شده،هاي مختلف اليه  دررايانه ها ، نبنابراي

هاي باالتر محصور  دهند توجه نكنيم، در اليه ها ميها در اين اليه ها و تغييراتي كه رايانهما به اين اليه 

نيز  حكومت اين موضوع، در مورد ها اعمال خواهيم كرد. يه آن التنها در حركتهايمان را و شويم، مي 

مواجه   اين مسئله به همين شكل با ، ستفاده نمايدها ابخواهد از رايانه حكومت هنگامي كه طرح است. م

به  هم مي تواند اي استفاده نمايد و هاي رايانه تواند به شكل مستقيم از سيستممي هم ،حكومت مي شود.

آوري  وقتي كه در بستره و پهنه فن يا  و ديريت يا ساختار مديريتي را تغيير دهدهاي مشكلي شيوه 

در  نيز مفاهيم جديدي را و حتي ردهاي جديدي را اتخاذ نمايد، راهب، كنداطالعات فعاليت مي

 و دولت فن آوري اطالعات در خدمت حكومت و دولت ابزار يا تحول حكومت   -40شكل 
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،  نمايداگر حكومت بخواهد به نحو مطلوب از رايانه ها استفاده از اين رو، . بودشاهد  مي توان حكومت 

كردن به تغيير و تلقي  بيني كردن و نگاه پيش  . بيني كنداين پنج اليه تغيير را در همه وجوه پيش بايد 

ريزي توسعه في در برنامه هاي مختلها و واكنش منجر به حركت  ،هادر هر كدام از اين اليه  كردن تغيير

 شود.مي

ديريت باقي بماند و  م هايكه حكومت در اليه كاربرد مستقيم و يا حداكثر در شيوه هنگامي 

نوع   ،دهندمي هاي مديريت را تغييرو يا حداكثر شيوه  ي دارنداربر مستقيمك ها كه رايانه  كند فكرچنين 

شوند  گذارند و منجر مي اثر مي هاي اجرا و هدايت ابزارها و روش تغييراتي كه اين دو اليه دارند در 

خريد و  ، در شودمي وجه به اين دو ديدگاه انجام اي كه در اين دو حوزه و با تريزي توسعهكه برنامه 

اين دو  تنها زي توسعه حكومتي كه محصور شود. يعني برنامه ري هاي فنيساخت تهيه ابزارها و زير 

فقط به شكل   ،در اين دو اليه محصور شده  تنها آوري اطالعات از رايانه و فن شاليه را ديده و تصور

 فني، خواهد بود.   هايزيرساخت برخياكثر ايجاد برنامه خريد، تهيه ابزارها و يا حد 

دوم   هاي اليه يعنيدارد،  وجودنيز تري هاي پايين حكومت درك كند كه اليه در صورتي كه 

هاي مديريتي و مهندسي سيستم هم بايد تغييري اعمال  و سوم را درك نمايد و بفهمد كه در شيوه 

هم كشيده خواهد شد و برنامه ريزي توسعه آن در   هاارها و مكانيزم ت به اصالح ساخگردد، بحث آن 

حداكثر چيزي را كه را در نظر نگيرد، از اين سه اليه  اگر بيش اين صورت درشود. اين حوزه وارد مي

كند، اين است كه ساختارهاي سازماني را هم  اضافه مي در برنامه ريزي توسعه به خريد و تهيه ابزارها 

 آوري اطالعات تغيير دهد.هاي فن سيستم بايد متناسب با شرايط محيط و 

  يشراهبردهابايد و شود مياما اگر حكومت درك كند كه به دو اليه پايين هم تغييراتي اعمال 

در   ،مي گذارندها نوع اثري كه اين اليه  در اين صورتمواجه شود، با مفاهيم جديدي و دهد تغيير را 

در ساختارها و قوانين كالن اجتماعي و   ،اين اليه ها ريزي توسعه متفاوت خواهد بود. اثرات برنامه

به شكل اصالح ساختارها و   ،ريزي توسعهمحيطي و در نظريات علمي است و شكل اثر آنها در برنامه 

براي اينكه  به عبارت ديگر، مبتني بر نظريات علمي خواهد بود.  ،بسترهاي اجتماعي و محيطي و قوانين

به  نياز  ،شكل گيري است، چه در اجتماع و چه در داخل حكومت بدانيم چه نوع نظامي در حال

هستند  يطي الزم و قوانيني را كه بر اين بسترها حاكم بايد بسترهاي اجتماعي و مح .داريمپردازي نظريه

 پردازي تغيير داد.  هرا مبتني بر نظري
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سه   تنها  كه ا زماني ت يعني .شودمطرح مي ي دو اليه پايين آوري اطالعات درمفهوم فن  ، در واقع

دو   بحث بهكه  رات بود، اما هنگامياي پاسخگوي تغييهاي رايانه مهندسي سيستم ،اليه باال مطرح بود

آوري اطالعات و ارتباطات شكل گرفت و در واقع اين پديده با اين  علم فن ، اليه پايين كشيده شد

 تبيين شد.  به اين دو اليه بپردازدبايد توجيه كه 

آوري اطالعات استفاده  اگر حكومت بخواهد از پديده فنصيفي كه قبال ارائه شد، طبق توحال 

و بخواهد پديده دولت را شكل دهد و در   و دولت حركت نمايدكل جديد حكومت و به سمت ش كند

حكومت در اليه هاي بااليي   اليه هاي پاييني توجه نمايد. چنانچه بايد به ،بستر جامعه نهادينه شود

تواند به حكومت الكترونيك دست پيدا نمايد و از آن فراتر نخواهد رفت.  حداكثر مي ، محصور شود

هاي مديريت خود  گيرد و شيوه است كه ابزارهاي رايانه اي را بكار مي حكومتي ، حكومت الكترونيك

خواهد  اما اگر ب نمايد.خود را اصالح ميسيستم هاي دهد و ساختارها و را با توجه به ابزارها تغيير مي

دو اليه پايين يعني راهبردها و مفاهيم وارد شود. در چنين  به  استالزم  ،گيردپديده دولت شكل 

 پذير خواهد بود.  گيري جامعه اطالعاتي و دولت الكترونيك امكانست كه شكل صورتي ا

 

  ، طالعاتد از: انعبارتنيك دولت الكترواركان با توجه به توضيحاتي كه به اجمال داده شد، 

جامعه اطالعاتي و  ، دشبيان هاي انتشار و تغيير اليه  ازآوري اطالعات و ارتباطات با توصيفي كه فن

  . تواند شكل گيرد كه اين اركان شكل گرفته باشنددولت الكترونيك زماني مي حكومت الكترونيك.

  e-stateاييم، دولت الكترونيك با مفهوم هر كدام از اين اركان را حذف نم چنانچه به عبارت ديگر،

 ( 41.)شكلكندتواند تحقق پيدا نمي

 

مشاهده  خصوصيات جامعه اطالعاتي و خصوصيات و ملزومات پديده دولت، با بررسي و تبيين 

بين خصوصيات و ملزومات جامعه اطالعاتي با خصوصيات   يو وجوه مشترك يد تمايل شدكه شود مي

ن خصوصيات كه وجوه مشترك بين دولت و جامعه  . برخي از ايوجود داردو ملزومات دولت 

 اطالعاتي هستند، عبارتند از :

 نهادينه شدن قدرت در بستره جامعه •
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 تدار در جامعه استفاده از موتور اصلي جامعه براي به جريان انداختن اق •

 مشاركت، محوريت و تعامل شديد با مردم •

 توزيع تصميم گيري   •

 جامعه، افراد   كومت،بستره مشترك و متعامل تصميم گيري ح •

 خود سازماندهي   •

 جامعه   -تعامل و در هم تنيدگي شديد حكومت  •

 شكست حصار حكومت  •

 تبديل شدن سيستم بسته حكومتي به يك سيستم باز •

 ز و بومي سازي دركنار يكپارچگي مليتوزيع در كنار تمرك  •

 وابستگي به رشد عقالنيت جامعه و حكومت •

 ساختار ارگانيكي و زنده  •

 اي فراكتالي ساختاره •

 

، كندحركت ميجامعه به سمت جامعه اطالعاتي كنيم كه مي در اين مورد بحث وقتي

با توجه به قرابت جامعه اطالعاتي به   ، كندلكترونيك حركت حكومت هم بايد به سمت حكومت ا 

لكترونيكي هم بصورت ناخودآگاه به سمت  دولت و تمايل شديد خصوصيات اين دو به هم، حكومت ا

 اركان دولت الكترونيك -41شكل 
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اگر حكومت   پيدا مي كند.گرايش دولت الكترونيكي  بهو  كنددولت الكترونيكي حركت مي

بايد سمت و سو و خصوصيات دولت   عمل كند،در جامعه اطالعاتي مفيد  بخواهدالكترونيكي 

حكومت الكترونيك نيز   پوشاننده وجوه  ،در واقع دولت الكترونيك خود گيرد.ه الكترونيك را ب 

 ( 42)شكل  .هست

 

گيري  قط بحث شكلف گيرد وبايد شكل  e-stateدولت الكترونيك يا يم يگوميكه اين

  ، پيدايش دولت الكترونيك از حكومت الكترونيكنيست،  e-government يا حكومت الكترونيك

در   گيري دولت الكترونيكدر شكلكه خودجوش و ناخودآگاه است. حركت هايي  كتيك حر

خصوصيات، خدمات و وجوهي كه   .مويد اين حركت است است،كشورهاي مختلف دنيا انجام شده 

از جمله   .ابعاد دولت استدهنده نشان شود، مت الكترونيكي در كشورهاي مختلف مطرح ميدر حكو

 (43)شكل شاره كرد :توان به اين موارد ا مي

 ملزومات مشاركت مردم در تصميم گيري ها  •

 توزيع عمليات در جامعه    •

 مردم ساالري الكترونيكي   •

 شهروندان  ،كسب و كار ، ارائه خدمات يكپارچه دولت  •

 حكومت الكترونيك يا دولت الكترونيك  -42شكل 
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• ... 

يا دولت   گيري دولتاز مباني نظري شكل افراد بدون آنكه لزومًادهد اين موارد نشان مي 

هاي دولت الكترونيك را لمس  شدن بستر حكومت الكترونيكي، پديده ، با فراهم باشند ناآش الكترونيك

يم ه اردمشاهده ك  ي كه انجام داده ايم،در بررسي ها و مطالعاتكنند. مي و به آن احساس نياز  ،درك و

  ند، علت و دليل تحقق مشاركت مردم در ه ارا تبيين كرد e-govrnmentافرادي كه هيچكدام از  كه

اين امر تحقق  ، آيا چون ابزار اين امكان را فراهم مي كند بايد نده الكترونيكي را ذكر نكرد حكومت ا 

بحث از دايره حكومت  ديگر  در اينجا دولت و پديده دولت است نه حكومت؟ ، يا اينكه بحثپيدا كند

ولي پديده   ،شودعمليات بايد در جامعه توزيع شود، چيزي است كه تبيين نميرود. اينكه چرا فراتر مي

مردم ساالري الكترونيكي يا  و يا اينكه چرا  را تبيين كند. تواند آنگيري دولت ميدولت و فلسفه شكل

تواند  يد تحقق پيدا نمايد؟ پديده دولت ميارائه خدمات يكپارچه دولت، كسب و كار و شهروندان با

از مفهوم دولت و  لزومًا  ون آنكه د بناخودآگاه و  ،كنيم كه افراداين موضوع را نشان دهد و ما فكر مي

 گيري است.  اين حركت در حال شكل   ،اطالع داشته باشندپديده دولت  

جامعه اطالعاتي تكامل مي دهد. دولت   پديده دولت را در بستره  حكومت الكترونيك، 

العاتي است. دولت  و به عبارت ديگر، دولت اط الكترونيك، شكل تكامل يافته جامعه اطالعاتي

جامعه اي  همانطور كه  .الكترونيك يا دولت اطالعاتي، جامعه اطالعاتي منسجم و داراي اقتدار است

 الكترونيك حركتي خود جوشپيدايش دولت الكترونيك از حكومت  -43شكل 
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را تشكيل مي دهد، جامعه اطالعاتي هم   يك دولت كند  پيدا كه بتواند به اقتدار و انسجام دست 

 اتي را شكل دهد.  اطالع دولت الكترونيك يا دولت يك  به انسجام دست پيدا كند و   اندتومي

.  پديده دولت است شكل گيريو  شدن دولت بستري مناسب براي نهادينه  ، دولت الكترونيك

به عبارت   ل پيدا كرده است. پديده دولت در بستر جامعه اطالعاتي است كه تكام ، دولت الكترونيك

مت  گيري دولت در جامعه اطالعاتي و حكويك بسترساز براي شكل  ،دولت الكترونيك ،ديگر

گيري پديده دولت  كاتاليزوري بين حكومت و جامعه براي شكلدر واقع تواند محسوب شود و مي

چه به شكل  ، ندهست پديده دولت در علم سياست سالهاست كه به دنبال تبيين و شكل دادن  .است

توصيف مي  گيري و بعضًا شكل گرفته را در بعضي از وجوه پديده در حال شكلاين توصيفي، اينكه 

 ( 44)شكل  .شكل گيردپديده چگونه بايد اين اينكه  ،چه به شكل تجويزيو ، كنند

 

ي آن را تبيين كنيم.  سابعاد اسايين كنيم، الزم است براي اينكه پديده دولت الكترونيك را تب 

تواند  ي را كه يك دولت الكترونيك ميئهدف بنيادين، كاركردها ، اين ابعاد عبارتند از: خصوصيات

تواند داشته  ، عوارضي را كه دولت الكترونيك مي، پيامدهاي مطلوب دولت الكترونيكداشته باشد

 رونيك وجود دارد.براي تحقق دولت الكت  ملزوماتي را كه، و نيز باشد و دارد

 ولت الكترونيك  د -44شكل 
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دهد عبارتند از:  ولت الكترونيك و حكومت الكترونيك را پوشش ميكه دسه موضوع محوري 

 ( 45)شكل 

 هدف بنيادين : ساختار و عملكرد حكومتي خوب به عنوان محملي براي توسعه  •

 اعمال حاكميت براي ارائه خدمات و   ه خدماتارائ كاركرد اساسي : •

 دسترسي به اطالعات بنياد عملكرد :  •

 

، خصوصيات محوري كه دولت الكترونيك را شكل  بيان شده  موضوعات محوري  مبتني بر

 دهد، عبارتند از: مي

 نهادينه شدن قدرت در بستر جامعه •

 معه براي به جريان انداختن اقتدار در جامعه استفاده از موتور اصلي جا •

 در هم تنيدگي و تعامل شديد حكومت با جامعه  مشاركت، محوريت، •

 هاوزيع تصميم گيري و فعاليت ت •

با توجه به  و شيوه انجام كار فعاليت ها  ، تصميم گيري ها،ارائه خدمات: ييگراويژه  •

شه اي و  و به شكل كلي متفاوت خواهد بود ،هر حوزه خصوصيات هر شخص، منطقه و 

 تجويز نمي شود. جا يكپارچه يك دستور براي همه 

 دولت الكترونيك : سه موضوع محوري  -حكومت  -45شكل 
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 هاي اجتماعي و حكومتي ها و ساختارنظام  اشكال جديدشكل گيري  •

 جامعه، افراد  بستره مشترك و متعامل تصميم گيري حكومت، شكل گيري  •

 خود سازماندهي  بنا شدن دولت الكترونيك مبتني بر   •

 اطالعات و دانش و تجربيات و علوم    مبتني بودن بر جريان وسيع •

  و تبديل شدن سيستم بسته حكومتي به در دولت الكترونيك  حصار حكومت نشكست •

   يك سيستم باز

اكسي و يك پاراداين دو  :توزيع در كنار تمركز و بومي سازي دركنار يكپارچگي ملي •

تمركزكننده نهاد مقوه يا يك اين بدان معني است كه در حالي كه را ايجاد مي كنند. 

شود و  ميدر جاهاي مختلف انجام بينيم كه كارها به شكل مستقل مي ، وليوجود دارد

در  ها گردد، فعاليتدر عين اينكه يكپارچگي ملي حفظ مي ، وشده استتوزيع  در واقع 

توانند خصوصيات خاص  ها ميشوند و هر كدام از حوزه بومي ميحوزه هاي مختلف 

ي را به يكپارچگي ملي بدون اينكه خلل ،هاي خود داشته باشندت خود را در انجام فعالي

 وارد سازند. 

به  تا زماني كه جامعه  :قالنيت جامعه و حكومتبه رشد عدولت الكترونيك وابستگي  •

،  نداشته باشدپديده دولت را و هضم قوت درك از عقالنيت نرسد و  يسطح خاص

 دولت الكترونيك نمي تواند شكل گيرد.

است نه   ساختار ارگانيكي و زنده دولت الكترونيك يك  :گانيكي و زنده ساختار ار •

جوشد  بلكه ساختاري است كه از درون مييك ساختار مكانيكي و از پيش تعيين شده، 

 سازند.را مي  مجموعه اين كه دارد  زنده اي هاي و از درون مولفه 

را در بر  الي ساختارهاي فراكتخصوصيات  ،دولت الكترونيك :ساختارهاي فراكتالي •

گرايي، خالقيت اجزا، استقالل اجزا،  خودسازماندهي، ويژه  از قبيلدارد. خصوصياتي 

در اصول  كه مباحث بيشتر در اين زمينه ، اك منابع و نظاير آنهاشفافيت، اشتر

 . فراكتالي در مستندات مربوطه آمده است هايساختار
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يعني  انجام عمليات!فراهم كردن بستر است نه  ،كاركردي دولت الكترونيك شكل محوري 

نيك اين نيست كه دولت الكترونيك عمليات خاصي را انجام  انتظار ما از كاركردهاي دولت الكترو

 است كه بسترهاي خاصي فراهم و ايجاد شود.   ، آندهد، بلكه تلقي ما از كاركردها

ستند كه  هر كدام از اين بسترها داراي توصيف مفصلي ههستند؟ چيزهائي اين بسترها چه اما 

دولت الكترونيك بايد اين   .اي به آنها خواهيم داشتشويم و فقط اشاره نميهر كدام از آنها وارد 

توانيم بگوييم كه دولت الكترونيك به  يبسترها را فراهم نمايد و در صورتي كه بسترها فراهم نشوند نم

 نحو مطلوبي شكل گرفته است. اين بسترها عبارتند از :  

 ع و حقايق جامعه، حكومت و دولت آگاهي از وقاي •

 حكومت  -نظارت متقابل مردم  •

 مردم  –پاسخگوئي متقابل حكومت  •

 بهبود خدمات عمومي حكومت به مردم •

 هاي دولت و جامعهسنجش و ارزيابي فعاليت  •

 تدبير براي برنامه ريزي  •

 تدبير براي سازماندهي و بهبود ساختار •

 معه  شناخت عميق تر مسائل و امور كوچك و بزرگ جا •

 تعامل در حكومت •

 تسهيل عمليات، معامالت و فعاليتها در جامعه و دولت  •

 هاانجام فني و كارشناسي شده فعاليت  •

 تصميم گيري به شكل توزيع شده و علمي •

 اسب پاداش و تنبيه من •

 حكومت  -سهولت دستيابي مردم  •

 تسهيل رسيدگي و رفع مشكالت و امور كوچك و بزرگ مردم در هر سطح جامعه •

 گي، شناخت و مديريت منابع رسيد •
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 ها و اقدامات پيگيري فعاليت  •

 مديريت بحران  •

 واكنش سريع •

 هاشبيه سازي و تحليل فعاليت  •

 راهبرد و سياستگذاري كشور  •

 وانين ساماندهي و بهبود و تكامل ق •

 هماهنگي داخلي و بيروني دولت و جامعه •

 هاي كاربرديهماهنگي و همگرائي پژوهش  •

 يتبليغات و فرهنگ سازي مل •

 امنيت ملي و جامعه •

 مني ملي و جامعهيا •

 كسب و بسط دانش  •

ركردهاي مطلوب خود را  گيرند تا دولت الكترونيك كاند كه بايد شكل اينها بسترهايي هست

 داشته باشد. 

 

شكل گيرد،   يشان هاد و بسترنتحقق پيدا نمايبيان شده در صورتيكه كاركاردهاي مطلوب 

 عبارتند از: كه ا ممكن و مطلوب است پيامدهايي از نظر م

 تحقق عدالت برتر  •

 ي بيشتر ساختارهاي حكومتييكارا •

 بهره وري منابع  •

 افزايش آزادي عمل شهروندان  •

 كاهش اصطكاك در تعامالت •

 بهبود كيفيت زندگي، افزايش رفاه و كاهش فقر  •

 كوچك شدن ساختار حكومت   •

 بيشتر و ايجاد حسن ظن و جلب رضايت مردم    تحقق مشروعيت •
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 استفاده از پتانسيل هاي نهفته در جامعه و رشد استعدادها و خالقيت  •

سريع، و نيازمنديهاي   انعطاف پذيري، خودسازماندهي و تعادل و تطابق با تحوالت •

 محيط

 تحكيم اقتدار ملي و دولت  •

 جامعه  –يكپارچگي بيشتر حكومت  •

 و دولت ارتقاء عقالنيت جامعه  •

 ايجاد انگيزه در حركت براي سازندگي و بهبود  •

 نهادينه شدن حكومت در جامعه •

 همراه ساختن افكار عمومي در برنامه هاي حكومت   •

 ايجاد نظم پايدار و با ثبات  •

 دولت  -سالمت و كاهش فساد در حكومت ارتقاء  •

 افزايش شفافيت  •

 تعالي جامعه و دولت  •

دن دولت اخالقي و كريمه طبق تعاليم عاليه  فراهم شدن بهتر زمينه تحقق و عملي ش •

 اسالم 

را كه  عوارض و مشكالتي اينكه يا  ،مطلوب است بايد مورد توجه قرارگيردكه آيا فقط آنچه 

تواند  يتواند بوجود آورد هم بايد مورد توجه قرار گيرد. دولت الكترونيك مدولت الكترونيك مي

 عوارض زير شود: منجر به

 مشكل در بهره گيري برخي از طبقات جامعه از برخي خدمات دولتي •

مي تواند رخ  مختلف بين جوامع ف هم در شكااين  :شكاف ديجيتالي در طبقات جامعه •

 مي تواند بوجود آيد. يك جامعه و بين طبقات مختلف جامعه درون در  دهد و هم

 ساختارهاي زير زميني مجازيپيدايش انواع جديد فساد اداري و سياسي و  •

وابستگي فعاليتهاي دولت به افزارها و بسترها و خلل در فعاليت دولت در صورت خلل   •

 در افزارها
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 پيدايش انواع جديد بحران  •

 مسائل امنيت پيدايش انواع جديد  •

  يك تكاپوي بسيار  ت،اين تغيير و تحوال :تغيير و تحول سريع محيط و ساختارها •

هنوز از آن  بدين گونه كه ما  .گرددد و منجر به اتالف منابع ميكنشديدي را طلب مي 

ساختارها،  وليكن  ،ساختارها و سيستم هاي قبلي استفاده كامل و مفيدي نكرديم

اين   .گيرد و مجبوريم منابع جديدي را صرف كنيمل ميها و محيط جديدي شكسيستم

 موضوع دولت و جامعه را دچار مشكل خواهد كرد. 

 ع حاكميت و اقتدار تغيير نو •

كند. ي از مرزها تغيير ميبه انواع جديد ،از سرزميني صرفنوع مرزها  :تغيير نوع مرزها •

ود در مرزهاي  مرزهاي سرزميني مطرح نيست و اقتدار و حاكميت موجتنها ديگر 

 شود. الكترونيكي مطرح مي

 مسائل فرهنگي جديد •

بخواهد شكل   دولت الكترونيكاگر  . دولت الكترونيك هستندپديده اينها عوارض اساسي 

اين عوارض ممكن است   ، در معادالت خود لحاظ نكندآنها را به اين عوارض توجه نكند و ولي  ،گيرد

همين  ه ب مشكالت بسيار جدي در جامعه شود. بروز منجر به شكست فعاليت دولت الكترونيك يا

 د.ن شو  عوارض تبيين با توجه به اين  ند توانملزومات دولت الكترونيك بايد ب  ،خاطر

ي و پيامدهائي كه از آن  سهدف اسا دولت الكترونيك براي تحقق كاركردها،حال براي آنكه 

چه  و چه ملزوماتي بايد تحقق پيدا كند،  االمكان عوارض شكل گيرد،يكاهش حت نيز صحبت شد و

اساسي دولت  ملزومات  ؟ديك به نحو مطلوب شكل گيرچيزهايي بايد فراهم شود تا دولت الكترون 

 عبارتند از:الكترونيك 

و افراد  روستائيان، پيرمردها، مانند يعني افرادي  :فاوا غيرفني سازي در حوزه كاربري •

از مفاهيم   دانند و با بسياريي اطالعات را نمي آورها و فناستفاده فني از رايانه عامه كه 

تعامل و بتوانند براحتي از اين ابزارها استفاده نمايند،  ،نيستندموجود در اين حوزه آشنا 

 ي و ساده شود.  االمكان غيرفنكارها حتي. از اين رو بايد ر كنندمفيدي را برقرا
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  گيري پديده دولت تا افراد بتوانند در شكل  :ر تصميم گيريهافرصت هاي عادالنه د •

 مشاركت كنند.  دخالت و 

گيري از  تا افرادي كه امكان بهره  :فاواات در استفاده از فرصت هاي عادالنه و ملزوم •

 بتوانند به اين فرصت دست پيدا كنند.  ،آوري اطالعات را نداشتندفن

 اوااي در كاربرد فهاي ويژه و يارانه فرصت •

 حكومت -مشاركت مردم  •

ها  يعني انحصار حكومت در فعاليت  :هاشدن از حصار و ابزارهاي حكومتخارج •

 د. شكسته شو

 حكومت ساختارهاي مناسب و جديد •

 هاي قانوني و سياسي جديد و متفاوت چارچوب •

ها و نظرات و   احترام به آزاديهاي معقول و فراهم آوردن فرصت براي ارائه ديدگاه  •

تا افراد بتوانند پديده دولت را در بستره دولت الكترونيك شكل   :هار فعاليتمشاركت د

 دهند. 

 فعاليت دولت يدان مدر  جريان آزاد ايده ها  •

 در حوزه دولت الكترونيك  اطمينان و امنيت و ايمنيايجاد  حفظ حريم ها و  •

 ارتقاء دانش و مهارت و فرهنگ و آگاهي عمومي نيروي انساني •

 ها در سطح جهاني پيش برود.  : تا فعاليت هانيتعامل و مشاركت ج •

گذاشتن   زبا نه فقط به شكل: درك فرهنگ هاي متفاوت و تعامل فرهنگي آگاهانه •

پذيرش و تعامل بلكه به شكل تعامل آگاهانه در حوزه فرهنگ و  ،دربهاي فرهنگي

فرهنگ  يك فرهنگ و اينكه آيا اين دانستن علت شكل گيري  ؛مطلوبي با اين پديده 

 خير.براي جامعه ما مناسب است يا 

قرار اده استفمورد هاي مختلف در حوزه بتواند تا  :چند زباني شدن بسترهاي اطالعاتي •

 .گيرد، بخصوص در زبان فارسي در كشورمان

 رشد عقالنيت  •

 و ابعاد و واكنش هاي مناسب آن   شناخت عميق مسائل جديد •
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ولت  سطحي( ساختارهاي د شناخت عميق تعاليم اسالم و تطبيق بنيادين )و نه •

 با آن   الكترونيك

 .هاساختارهاي امنيت، نظارت، ايمني، و مقابله با بحران  •

: تا در صورت از كارافتادن ابزارهاي  و اضطراري غيرالكترونيكي پشتيبان ساختارهاي  •

د جامعه را از بحران نجات  ن اين ساختارهاي پشتيبان غيرالكترونيكي بتوان ،الكترونيكي

 د. نده

: اين نياز از ديدگاه ما در مرحله آخر قرار دارد، درصورتيكه  فاواارهاي فني بستر ساخت •

بينند و در صدد آن هستند تا دولت الكترونيك  ر مرحله اول مياين نياز را دافراد ديگر 

آنها   نظايراي و هاي رايانهسيستمو مخابراتي هاي فني و الكترونيكي، را به زيرساخت

البته نه از لحاظ   ،پردازيماين آخرين چيزي است كه به آن مي اه ما از ديدگربط دهند. 

ميت ساختارهاي فني شايد به اندازه اهميت  بلكه از لحاظ اهميت. يعني اه ،زمان تحقق

تواند شكل  پديده دولت مي  ، دن ساير ملزومات نباشد. اگر ساير ملزومات تحقق پيدا كن

 گيرد.لزومًا پديده دولت شكل نميد، نگيرساختارهاي فني شكل   چنانچهولي  ،گيرد
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به عبارت   هستند؟ مطرح شده پوشش دهنده عوارض ايم نموده  مطرحملزوماتي كه اما آيا 

د؟  ن شووسيله يك يا برخي از ملزومات پوشش داده ميه ب ،آيا هر كدام از تك تك عوارض ديگر،

گيري مشكل در بهره شده است. به عنوان مثال، نشان داده  46در شكل  موضوع، اينپاسخ مثبت است. 

و نيز  ، هاگيريهاي عادالنه در تصميم فرصت توسط ات دولتي، از طبقات جامعه از برخي خدمبرخي 

ملزومات در استفاده از  فرصت هاي عادالنه و و نيز توسط  ،فاوا كاربري سازي در حوزه فنيتوسط غير

  ، عوارضهر كدام از لذا شود. مي اي پوشش داده هاي ويژه و يارانه فرصت توسط همچنين و  ،فاوا

دهد كه اگر بخواهيم  نشان مي. اين موضوع شودمي ملزومات پوشش داده  اينتوسط يك يا برخي از 

حد امكان كاهش دهيم   تا را شكل دهيم، بايد بتوانيم عوارض اين دولت را مطلوبي دولت الكترونيك 

ملزوماتي را تحقق دهيم كه اين عوارض را به حداقل برساند. ملزوماتي را كه ما در اين طرح  بايد لذا و 

كه احتمال  هر چند ، دن ند چنين كاري را در مورد عوارض بيان شده انجام دهنتوام، مياي ه دتبيين كر

كنيم كه تمام عوارض  ما ادعا نمي ، منتفي نيست و عوارض و ملزومات ديگري هم مورد نياز باشداينكه 

 حث به عمده آنها پرداخته شد. يم، ولي فكر مي كنيم كه در اين به او ملزومات را ذكر كرد

 

كه به مفهوم   ،نموده ايممبتني بر اين دستگاه و توصيف نظري كه از پديده دولت الكترونيك 

براي   ،پديده رفتارهاي فرد و فرهنگ وابسته بودو معه، پديده دولت، اطالعات، جا ،آوري اطالعاتفن

يد اصول و محورهايي را تبيين كند كه در معماري دولت  اينكه اين بنيان نظري تحقق پيدا كند، با

 ملزومات : پيش بيني براي كاهش عوارض  -46شكل 
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در  گيرد و معماري دولت الكترونيك مبتني بر اين محورها بنا شود. اين محورها  الكترونيك شكل 

 آمده اند.  47شكل

براي حكومت و  ي را بستر و ساختار بازاي باشد كه ماري دولت الكترونيك بايد به گونه مع

بصورت ارگانيك، زنده و خودسازمانده، با تصميم گيري و  ساختار بايد اين  نمايد.فراهم  دولت

ها و   و نهادينه شدن تصميم گيري ،طي مشاركت و تعامل وسيع جامعه و حكومت ،عمليات توزيع شده 

تواند پاسخگوي دستگاه نظري  معماري اي ميلذا  در فرهنگ و بدنه جامعه باشد.  كومتقدرت ح

ي نتواند چنين كاري را  اگر معمارين محورهاي اساسي را پوشش دهد. د امورد بحث باشد كه بتوان

 قاعدتًا كارآمد و پاسخگوي اين نياز نيست. انجام دهد، 

 

در  اي كه واژه ؟ كنيم يا از حكومت الكترونيكاز دولت الكترونيك صحبت ميآيا ما  اما

ولت  فارسي د از واژه  ي كه برداشتلكترونيك است، اما ا ولت واژه د ،رواج كاربري داردارسي ف

يكي است.  حكومت الكترون ،وجود دارد E-Government و نيز كاربري واژه انگليسيالكترونيك 

معمواًل هم  حكومت است. با در رابطه صحبت مي كنيم، بحثمان  E-Governmentكه ما از هنگامي 

 است.  E-Governmentبرند، منظورشان همان ه مردم عبارت دولت الكترونيك را بكار ميك هنگامي 

  E-Stateدولت الكترونيك با مفهوم  ،ماگيري روشن شد كه اصل جهت ، ما در بحث نظري

با توجه به اينكه  اما  ،دارد E-Stateرواج بيشتري نسبت به  E-Governmentتوجه به  هر چندت. اس

 محورهاي اساسي معماري دولت الكترونيك -47شكل 
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توانيم بگوييم  نمي لذا ، شوداز حكومت شروع مي لكترونيكاولت دتحقق عملي براي معموال اقدامات 

چرا كه  توان نشان داد، خارجي دولت را نمي دولت برويم و بگوييم دولت چيست؟  پديده  سوي  كه به

پديده ملموسي مثل حكومت نيست، ساختار سازماني مشخص ندارد و محدوده فيزيكي كاماًل مشخص 

توان پديده دولت را به  اًل مشخص به جز جامعه و حكومت به شكل عام آن ندارد و نمي و عناصر كام

با  دولت  نام ه ه آيا چيزي ب ي نمي توان پاسخ داد ك روشنطعيت و ابا قشكل خيلي شفاف نشان داد. هنوز 

بنابراين، قاعدتا  . خيريا است شكل گرفته يك جامعه در  ،فهومي كه در علم سياست وجود داردم

از حكومت  بايد از اين رو، . كنيمشروع دامي را كه بخواهيم انجام دهيم، بايد از بستر حكومت اق

ولت  ا دو واژه دم. به همين دليل تا دولت شكل گيرد و در كل جامعه تسريع پيدا نمايد ،شروع

را به   الكترونيك  ولت را با هم مخلوط كرده و همان واژه رايج د كومت الكترونيك و ح الكترونيك 

را   الكترونيكي ولتكه د لكترونيكي استا كومتحآن منظورمان  ، وليكنجاي هر دو بكار مي بريم

هم  را  ولت الكترونيكما د ،در ادامه سخناز اين پس لذا  براي آن فراهم كند.را شكل دهد و بستري 

در بكاربردن  . ما يم بردخواهبكار آن و هم به معناي حكومت الكترونيك  stateوجه به معناي دولت با 

واژه دولت الكترونيك، از دولت الكترونيكي و حكومت الكترونيكي صحبت مي كنيم كه بتواند  

 (48)شكل بحث مي گذاريم.ن قراري است كه ما در ادامه يارا شكل دهد.  stateبا مفهوم دولت 

 :  ازعبارت است كنيم كه از بحث نظري مياول گيري نتيجه 

 الكترونيك  حكومتو هم   دولتلت الكترونيك به جاي :هم واژه دو  -48 شكل
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ضرورتا   اگر حكومت مي خواهد به ابزار مناسب در جامعه اطالعاتي دست پيدا كند،  •

 حكومت الكترونيك برود. بايد به سمت 

يت در جامعه اطالعاتي داشته باشد،  اگر حكومت مي خواهد ساختار مناسبي براي فعال •

 بايد به ساختار حكومت در دولت نزديك شود.  

گيرد و به حكومت   يانه اي در حكومت را بكاركافي نيست حكومت ابزارهاي را  •

 الكترونيك تبديل شود.  

 بلكه بايد به دولت الكترونيك تبديل شود.  •

 كنيم عبارت است از:  ث نظري ميگيري دوم كه از بح نتيجه 

خصوصيات و ملزومات دولت   براي حركت حكومت به سمت دولت الكترونيك،  •

 ك بايد شكل گيرد. الكتروني

فراهم كردن بستر و ساختار  است از : ندمحوراساسي اين خصوصيات و ملزومات عبارت •

ميم گيري  باز براي حكومت و دولت، بصورت ارگانيك، زنده و خود سازمانده، با تص

و نهادينه شدن   طي مشاركت و تعامل وسيع جامعه و حكومت،، و عمليات توزيع شده 

 حكومت در فرهنگ و بدنه جامعه.  ها و قدرت تصميم گيري
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بايد ديد كه دورنماي معماري   ،رساند هاحال مبتني بر محورهايي كه دستگاه نظري ما را به آن 

شود تا بتواند   د ايت الكترونيك چه بايد باشد و دولت الكترونيك بر اساس چه معماري بايد بندول

بتواند ابعاد مورد تصور مطلوب براي دولت الكترونيك از   نيز وشش دهد و مفاهيم نظري را پ

ل  در اين فصدهد.  تحققكاركردها، پيامدها و خصوصياتي را كه دولت الكترونيك بايد داشته باشد، را 

را  داشته باشيم و ابعاد اساسي آن  خواهيم نگاهي اجمالي به دورنماي معماري دولت الكترونيكمي

 تبيين كنيم. 

كه ما بايد در   استچند اليه بنيادي داراي  ،نظام دولت الكترونيك به عنوان يك نظام كالن

 (  49ها عبارتند از : )شكلرا مورد توجه قرار دهيم. اين اليه آنها ر معماري، معادالت خود د

است كه نظام كالن دولت   ت فرهنگي و ساختارهاي اجتماعي ، تعامال اليه اول: اليه فرهنگ 

تا زمانيكه اين اليه شكل نگيرد، ساختار و عملكرد نظام شكل   .شودالكترونيك مبتني بر آن بنا مي

يك نظام كالن در بطن و بدنه جامعه  چرا كه رفتارهاي نظام مطلوب نخواهد بود.  نخواهد گرفت، و

 شود و قرار دارد.  تشكيل مي

شكل گيرد و  بايد اين اليه  ،: بعد از اينكه فرهنگ شكل گرفت يه دوم: اليه طرح و برنامه ال 

ام كالن با  يكي از تفاوتهاي نظ . بايد به چه سمت و سويي حركت كندكالن مشخص شود كه نظام 
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دارد كه اين نظام را  قرار  آناي در بيرون نظام خرد، يك طرح و برنامه  درنظام خرد اين است كه 

. نمايدارائه مي  و سرانجامكند، آن را به شكل يك سيستم توليد مي سپسدهد و سازد و شكل ميمي

كنند. در  ز آن استفاده مياشخاص اسپس شود و توليد مي ودر يك كارخانه طراحي  كه اتومبيلي  مانند

چنين شكلي   به  ، كالن يك نظام و بقاي عمر گيريدهد. اما شكل رخ نمي تغيير و تحولي اين سيستم 

سازماندهي دروني و  تا در درون خود بايد قوايي داشته باشد  ،يك نظام كالنپذير نيست. امكان

 مبتني بر اليه فرهنگ انجام دهد.ريزي دروني را برنامه

قواعد و ساختارهايي هستيم كه نظام   نيازمنددر مرحله بعد، :  وم: اليه قواعد و ساختاراليه س 

اليه طرح و برنامه و   توسطاين قواعد و ساختارها  ينها در اليه سوم قرار دارند.كه ا را شكل دهد كالن 

اين  د. ن شونا ميذكر شده ب  مبتني بر دو اليه  ،قواعد و ساختارها و لذا شوند شاخته مينيز اليه فرهنگ 

رسمي كه د، چه قوانين رسمي، چه قواعد و قوانين غيرنسازنظام كالن را ميهستند كه قوانيني قوانين، 

در جامعه شكل  را نظام كالن  در جامعه وجود دارد و چه ساختارهاي رسمي و غير رسمي كه اين

 د.ندهمي

هاي عملياتي خرد  سيستم ،هاي قبليمبتني بر اليه  هاي عملياتي خرد:چهارم: اليه سيستم  اليه 

ستم هاي عملياتي خرد است  اليه چهارم كه اليه سي . اين سيستم ها درتوانند شكل گيرند و بنا شوندمي

مانند   ،كه يك سيستم خرد داريم يم بگوئيمتوانمي ،سه اليه قبلي را بنا كرديمهنگامي كه  .دارند قرار

  . اينها وري، نظام مبادله اطالعات بين بانكي و نظاير آنآوري اطالعات نهاد رياست جمهسيستم فن 

 اليه هاي بنيادي دولت الكترونيك به عنوان يك نظام كالن  -49شكل 
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را شكل   دولت الكترونيك د و نظام كالننشو  ها بايد بناكه روي اين اليه  هستندهاي خردي سيستم

 د. نده

هستند  هاي ديگري ه در درون خود داراي الي ي بنيادين دولت الكترونيك، هاهر كدام از اليه 

 ( : 50كه عبارتند از )شكل

  مالت فرهنگي اليه ساختارهاي اجتماعي و تعا داراي  ،اليه فرهنگ اليه فرهنگ :  •

 ها در درون اين اليه شكل كل اليه فرهنگ را پوشش داده و ساير اليه  ،اين اليه است.

فرهنگ عامه   ،ام(فرهنگ عامه و مخاطبان )فرهنگ ع  اين اليه ها عبارتند از: گيرند. مي

فرهنگ و ادراك مديران و تصميم  ، و مخاطبان )فرهنگ فن آوري اطالعات(

اينها اليه هاي هستند كه اليه   .اك و متدولوژي طراحيفرهنگ و ادر، گيرندگان

ادعا كنيم كه  همگي اين اليه ها بايد شكل گيرند تا بتوانيم  فرهنگ را مي سازند.

 لوب شكل گرفته است. نيك به نحو مطفرهنگ دولت الكترو

اليه فرهنگ و ادراك و متدولوژي  يعني  ، اليه بااليي اليه فرهنگ اليه طرح و برنامه:  •

تمام اين  محسوب مي شود. از اين رو،  و برنامه، به عنوان اليه بنيادين اليه طرحيطراح

يه  در ال ،دن كه در اليه طرح و برنامه وجود داري يهادهد و تمام اليه اليه را پوشش مي

اليه فرهنگ با اليه   ،د. به عبارت ديگرنگيرفرهنگ و ادارك و متدولوژي شكل مي

به شكل مستقل و كامل و تفكيك اين دو اليه د پوشاني دارتالقي و هم  ،طرح و برنامه

توانيم بطوركامل اين دو اليه را از هم جدا سازيم. در درون پذير نيست و ما نميامكان

  –يه طرح و برنامه خرد ، و الطرح و برنامه راهبردي كالنه الي ، و برنامه اليه طرح

 قرار دارند.  عملياتي

اليه قوانين  ، ها و سازوكارهاي كالناليه مكانيزم اين اليه، در  اليه قواعد و ساختارها: •

كه اين سه اليه مبتني بر   ،را داريم اليه ساختارهاي راهبردي كالنو ، و مقررات كالن

ها و ساختارهاي  اليه مكانيزم . همچنين دنشواهبردي كالن بنا مي اليه طرح و برنامه ر

مبتني   كهوجود دارند  تارهاي اجرائي خرداليه ساخو  ،اليه قوانين و مقررات خرد، خرد

 د. نشوو برنامه خرد عملياتي بنا مي بر اليه طرح
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يه  اليكي  دو اليه در اين اليه قابل ترسيم است. هاي عملياتي خرد: اليه سيستم  •

كه نقش   استهاي خردي سيستماست كه شامل  هاي خرد كليدي در كالنسيستم

است   هاي خرداليه سيستم ، و ديگريكننديفا مي هاي خرد كالن اكليدي را در سيستم 

هاي  سيستم  اين يك نظام كالن بدون وجود تحقق  وليكن ، كه نقش كليدي را ندارند

  ستم كالن به سيستم عملياتي تبديل نشود سي يك كه زمانيتا نيست. امكان پذير ، خرد

  ، ك نظام كالني نمود سيستم  كند. پسنمودي پيدا نمي ،نگرددو در سطح جامعه پياده 

ها نقش كليدي را دارند  تعدادي از سيستم منتهي هاي عملياتي خرد آن است. ستمدر سي

 خرد تفكيك نموده ايم.هاي ستم را از ساير سي كه ما اليه آن

د بود كه بعدًا ما در بخش  ن هاي بنيادي دولت الكترونيك خواهاز اليه  تريين دقيق اينها تبي

چه مسيري را  كه دولت الكترونيك، ترسيم مي كنيم بر اساس اين اليه ها،  كار داريم.آنها با  دراهبر

 .بايد طي كند

  ريق مي تواند اقدام كند.ط به چند  ، ان و ارباب رجوعيك سازمان براي ارائه خدمات به مشتري

را از   ش مًا بدون مراجعه به سازمان، عملياتكه ارباب رجوع مستقياست هاي بيروني از طريق پرتال يكي 

كه  است هاي دروني از طريق پرتال. راه ديگر دهدانجام مي بيروني هاي پرتال اين طريق وب و ارتباط با 

راه  دهند. انجام مي اوكند و كاركنان خدماتي را براي به كاركنان مراجعه مي ارباب رجوع مستقيمًا

شود و  و به كارمندان ارائه ميبيروني دريافت،  هايسط پرتالدرخواست خدماتي تواينكه ديگر 

هاي خرد داخلي  دهند و بر اساس سيستمرا انجام مي عمليات آن ،هاي داخليكاركنان از طريق پرتال

طور اطالعات و خدماتي در درون سازمان،  اي و همين افزاري و رايانه هاي نرمسيستمسازمان، 

  در و يا  كنندميدهند و به مشترياني كه به سازمان مراجعه ي انجام ميهايزشكنند و پرداسازماندهي مي

 ( 51)شكل  .، ارائه مي دهندبيرون سازمان قراردارند

سازمان به   يكهم موجود هستند كه توسط  اي از اطالعات و خدماتمجموعه  ،در ضمن

به عبارت  . گردندمحسوب مي فراسازمانيو خدمات اطالعات اينها د و نشوهاي ديگر ارائه ميسازمان

برخي از  از اين رو،  .شوندمند از اين اطالعات و خدمات بهره مي توانند هاي ديگر سازمانديگر، 

د و  ندر بيرون سازمان قرار دار، دنگيرستفاده قرار ميسازمان مورد ايك كه توسط و خدمات اطالعات 
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كند. در واقع اطالعات و  مي و ارائه ،ان دريافتبيرون سازمآنها را از كند و رجوع مي هاسازمان به آن 

 . بيروني را داردو خدمات نقش اطالعات  ي ديگر،ازمانسبراي  ،خدمات فراسازماني يك سازمان

در اطالعات و مشخصات جمعيتي كشور را  ،سازمان ثبت احوال فرض كنيد كهبه عنوان مثال، 

را به ديگر سازمان و مشخصات شناسنامه اي افراد  مانند شماره ملي ، اطالعاتيدارد و اين سازمانخود 

وزارت بهداشت مورد استفاده قرار مانند توسط همه دستگاهها اين اطالعات  . بنابراين كندارائه ميها 

در عمليات   ، از اين اطالعات فراسازماني سازمان ثبت احوال ن رو، وزارت بهداشتاز اي و گيردمي

 كند.اران و نظاير آن استفاده مياي بيمشناسنامه  خود براي مديريت كردن اطالعات 

بين سازماني خرد در يك ميدان زيرساختي  ،بيروني سازمانو خدمات  هركدام از اين اطالعات 

در  مثال گيرد. قرار مي  ديگرهاي و از طريق اين ميدان در اختيار سازمانشود توزيع و سازماندهي مي 

اطالعات و خدمات جمعيت كشور را در يك ميدان زيرساختي  ،مثال ثبت احوال، سازمان ثبت احوال

  ، تواند انحصارًا مربوط به سازمان ثبت احوالميدان مي اين دهد كه خرد بين سازماني مشخص قرار مي

سازمان ارائه  ميداني است كه در آن  ،. به هر حالباشد مشترك بين چند دستگاه مشخصيا ميداني و 

اين   ،و سازمان دريافت كننده  ،نمايدزد و ارائه اخدمات را به جريان انداطالعات و  دتوانميكننده 

ند  توا. اين بستر و ميدان زيرساختي ميكنداطالعات و خدمات را از بستر و ميدان زيرساختي دريافت 

 شامل :

 بستر هاي سخت افزاري، ارتباطي و شبكه ها  •

 ميدانهاي زير ساختي خرد بين سازماني -51شكل 
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 بستر هاي نرم افزاري و سيستم عامل  •

 و خدماتي مشتركبستر هاي اطالعاتي  •

 دهند.در اين بستر انجام مي را كه عمليات مشتركي ، هاي همكاريگروه   •

به شكل پروتكل هاي همكاري و تعامل   هاها و رويه مكانيزم  ،استانداردها ،قواعد  •

د و هيچ ساختار فني، مكانيكي يا الكترونيكي  نبصورت قرارداد باشكه تنها  ،بينابيني

براي   هر كس مشخص كند كهمابين باشد و يك قرارداد فيبلكه  ،وجود نداشته باشد

قواعد و   تعداديبنابراين، را رعايت كند.  يقواعد و مقررات انجام عملي بايد چه

حتي  كه شود، حل مي شانمسائل ،توسط افراد هامقررات است كه با رعايت نمودن آن

 د. نباش نيز ند دستي نتوااين قواعد و مقررات مي

وليكن  كند، بسترها و قواعد و ساختارها توجه مي همه هر چند كه به  ،دولت الكترونيك

بسترهاي اطالعاتي و خدماتي مشترك است، كه خدمات و اطالعات را بين   ، آناولويت محوري 

افزاري و  بر بسترهاي نرم  ،. قاعدتًا اين بسترهاي اطالعاتي و خدماتيمي كندوزيع و ارائه ها تسازمان

همكاري و قواعد و  هاي داراي خصوصيات گروه  بايد  شوند وي بنا ميبسترهاي سخت افزار

 باشند.هم   استانداردها 

چه متولياني دارد؟ چه كساني اين ميدان  ، شده مطرح هاي زيرساختي ام از اين ميدان هر كداما 

نگهداري  چه كساني آنها را كنند؟ پشتيباني ميچه كساني از آنها كنند؟ زيرساختي را ايجاد ميهاي 

ها و  به دستگاه چه كساني خدمات را قرار مي دهند؟  هااطالعات الزم را در آن چه كساني كنند؟ مي

 مي دهند؟  رائه  ااضي قسازمانهاي مت

، هر كدام ازآنها  عالوه برآنو د ن ند متفاوت باشنتواها ميميدان  متوليان هر كدام از اين

ها  ان وجوه حاكميتي متفاوتي هم در اين ميدهمچنين توانند داشته باشند و هاي متفاوتي هم ميانگيزه 

 فرما باشد.تواند حكم مي
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اداره و  ايجاد، ممكن است توسط متوليان آزاد به شكل انتفاعي، ها برخي از اين ميدان 

ميدان مربوطه، مورد   ازتجاري يا تبليغاتي  شكله يك نفع مادي ب ، به صورتي كه دنسازماندهي شو

تامين  ي را براي ستربك موسسه، ي يك متولي آزاد مانند يك شركت يا به عنوان مثال، تصور باشد. 

زيرساختي را بدين منظور  اين شركت يا موسسه،  ايجاد مي كند.مالي مربوطه  درماني و ، بيمه،اجتماعي

خدمات تامين اجتماعي را ارائه يا دريافت  ائي كه مي خواهند هبه افراد و بخش فراهم مي سازد تا 

از اين  ر آن، مي توانند ياظ، و نها، شركت هاي بيمهپزشكان، داروخانه در نتيجه  سرويس دهد.  ،ندنك 

 ( 52)شكلخدماتي را به كاربران مربوطه ارائه و دريافت كنند.  و ها استفاده كنند زيرساخت

هاي علمي  مانند انجمن ند توسط متوليان آزاد غيرانتفاعي نمي تواز نيها اين زيرساختبرخي از 

علمي و  تواند اطالعات و مدارك يك موسسه ميبه عنوان مثال،  . دنشكل گيرو موسسات پژوهشي 

هاي  را كه بين سازمانپژوهشي بستر به جريان بياندازد و اطالعات و مداركي  يكدر پژوهشي را 

ها و دستگاههاي مختلف وجود دارد را به اشتراك  يا در سازمانو ست مختلف در حال ردوبدل شدن ا

كه در تمام دستگاههاي كشور  است تمام اطالعات پژوهشي بنابراين، اين زيرساخت شامل بگذارد. 

نيز  بستر اينترنت با  چرا كه ،البته اين زيرساخت لزومًا به معناي زيرساخت فيزيكي نيستد. وجود دار

 ها و وجوه حاكميتيمتوليان ميدانهاي زير ساختي خردانگيزه  -52شكل 
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تواند با اتصال به اينترنت از اين زيرساخت استفاده مي  واند ايجاد شود و هر شخصيتاين زيرساخت مي

تي جداگانه  شبكه مخابرا ، بصورتي كه يكافزاريالبته نه لزومًا به شكل تجزيه شده و سخت . نمايد

  . كه يك سايت وب باشد كه هركجا اطالعات خود را بگذارد ،سطحيشكل  هب لزوما ، و نه داشته باشد

هاي  سيستم  و هاي پژوهشيبستري را فراهم كند تا سيستمو هاي اطالعاتي باشد تواند سيستم ه ميبلك

اطالعاتي و پژوهشي  منابع  ،تمد و از طريق اين سيسن د به اين سيستم دست پيدا كننمنابع اطالعاتي بتوان

 و مديريت كند.  ازماندهيفعاليت هاي پژوهشي را س مي تواند تي  . اين ميدان حدو بدل نماينرا رد

تواند يك متولي خدماتي حكومتي باشد كه زيرساختي را مي ،يك نهاد و دستگاه حكومتي

از اين  مي تواند كه بخواهد،  كسهر . در اين صورت، را ارائه كنداين طريق خدماتي  نمايد و ازايجاد 

اي پيروي از اين زيرساخت هاي زيادي برمحدوديت يا بدون اينكه اجبار يا الزام و  ،بستر استفاده نمايد

اين  تا اطالعات توليد در صنعت و كشاورزي ايجاد شود زيرساختي براي مثاًل  .وجود داشته باشد

 اطالعات باشد.  اين  اي براي مبادله اطالعات را ردوبدل كند و بستره 

هاي حكومتي را به شكل حاكميتي ايجاد  زيرساختنهادها و دستگاه هاي حكومتي، يا اينكه 

.در اين نوع ميدان ها،  داشته باشدبراي اين ميدان ها وجود متولي حاكميتي  ديگر، به عبارتيد و نينما

 ها هاي خاصي هم در اين ميدان تا داخل اين ميدان شوند و محدوديتدارند الزام هستند و افراد مجبور 

همه مجبورند از اين   كه  ،آنها نظايراطالعات ثبت احوال، امالك و براي  يمثاًل بستر .شودمي اعمال 

را راجع به افراد كشور ثبت   يهاي دولتي اطالعاتاگر دستگاه بدين صورت كه اطالعات استفاده كنند، 

به اطالعات افراد براي شناسايي آنها دست پيدا  ه بتوانند هماز اين بستر استفاده كنند تا بايد  ،كنندمي

بتوانند مكاتبه كنند، مجبورند در اين  براي آنكه  هاو يا مكاتبات دولتي بستري است كه دستگاه . كنند

 بسترها انجام دهند.  اينبستر داخل شوند و عمليات خود را در 

د  نتوانهاي زيرساختي مياست كه ميدان هاي مختلف و متفاوتي به هرحال اينها انواع و انگيزه  

 د شوند. د و ايجانرد شكل گينشكل و انگيزه متفاوتي مي توان هركدام بهلذا د و  نداشته باش 
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يعني لزومًا الزم نيست براي   د.ند متعدد باش نمي توان خرد،هاي زيرساختي ميدان  ،از طرف ديگر

يك ميدان بستر تامين اجتماعي،  به عنوان مثال، يك ميدان وجود داشته باشد. تنها  ،يك كار مشخص

مي تواند   درماني و مالي ب بيمه، يك ميدان بستر تامين اجتماعي، همچنين  ، و درماني و مالي الفبيمه، 

تواند يكي از اين بسترها را انتخاب  شخص ميهر سازمان و  هر در اين صورت،وجود داشته باشد. 

تا از اين بسترها  دودر  يك سازمانممكن است حتي يا و انجام دهد.  آننمايد تا عمليات خود را در 

بيمه  هم درماني و  خدماتهم بيمه  هم بيمه تامين اجتماعي،اي داروخانه به عنوان مثال،  شريك باشد. 

بيمه ارتش را   لي و دكنبيمه تامين اجتماعي را ارائه نمي  ،داروخانه ديگر ليو . كندرا ارائه ميارتش 

داخل شود و  تعدادي از اين بسترها يا  تواند در يكهر سازمان مي به عبارت ديگر،. نمايدارائه مي

كه  د ن شكل گيرند نمي توابانكي الف و ب مبادله ميدان دو  ، مثالانجام دهد.  آنهافعاليت خود را روي 

بر ميدان  ، bبستر تامين اجتماعي  نا شوند. مثال مختلف بهاي دان يمتوانند مبتني بر حتي اين بسترها مي 

انكي خود را انجام  عمليات ب bم بر بستر و ه a بر بسترهم  ،aعمل كند و بستر تامين اجتماعي  aبانكي 

 (. 53دهد )شكل 

باز  به روش د و  نند متعدد باشند و بطور آزاد شكل گيرنتواهاي زيرساختي ميميدان  ،به هر حال

 د.نعمل نماي

 ير ساختي خردمدل تعدد ميدانهاي ز -53شكل 
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ادي فرهنگ، طرح و برنامه، قواعد و  چهار اليه بنيالكترونيك،  ت دولهمان طور كه بيان شد، 

  هاي زيرساختي كالن به شكل ميدان ، مي توانند هاهر كدام از اين اليه  دارد.هاي خرد و سيستم ،ساختار

هاي زيرساختي طرح و برنامه   ميدان ،هاي زيرساختي فرهنگميدان وانيم از اين رو، مي ت .دنشكل گير

  متفاوتي هاي خرد هاي زيرساختي سيستمميدان ، و مختلف ميدان زيرساختي قواعد و ساختار ،متعدد

 ( 54)شكل داشته باشيم.

 (55)شكل  اين ميدان هاي زيرساختي را بيان مي كنيم.ي از ئمثالهاجال، 

، و  ميدان فرهنگ اداري، ميدان فرهنگ شهريه فرهنگ مي تواند شامل الي نمونه هائي از 

فرهنگي است كه مسائل زيرساختي ميدان يك ها، ميدان  هر كدام از اين باشد. ميدان فرهنگ روستائي

آنها  هاي رفتاري مشخصي در هر كدام از خاص، قواعد خاص، خصوصيات خاص و رفتارها و پديده 

،  گيرندبطور مستقل مورد بررسي، بحث و تحليل قرار تاحدي ند نمي توا  . از اين رو، در جريان است

 . دارندارتباط و تعامل شديدي با يكديگر  وليكن 

 هاي زيرساختي كالنميدان  هاي زيرساختي خرد درميدان  -54شكل 
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ميدان طرح و برنامه  ميدان هاي طرح و برنامه مختلفي مي تواند وجود داشته باشد، نظير 

 .ميدان طرح و برنامه اجتماعي، ميدان طرح و برنامه نظامي، حكومتي

ميدان  داشته باشد، نظير  ودفي مي تواند وجلهاي زيرساختي و قواعد و ساختار مخت ميدان

  مانند )ميدان قوانين و ساختارهاهاي فني ، (قوانين مصطلح و موجود) قوانين و ساختارهاي حكومتي

 .(آن  نظايرين ساختمان، قوانين كيفيتي ايزو و قوان

هاي   ميداند داشته باشد، مانند زيرساخت هاي سيستم هاي خرد مختلفي مي تواند وجو

هر  .نظامي هاي زيرساختي ميدان ،هاي زيرساختي حكومتي ميدان ،هاي عمومي زيرساختي سيستم

يك ميدان   و  در يك حوزه  تنهاممكن است  ،هاي خردهاي زيرساختي سيستمكدام از اين اليه 

تواند  ديگر ميكالن ختي و ميدان زيرسا ،گيرد زيرساخت كالن اعتبار و معنا داشته باشد و شكل

 . هاي متفاوتي را در بر گيرد متفاوت باشد و زيرساخت

هاي زيرساختي خرد كشور كه بايد وجود داشته باشند، عبارتند از:   ميداننمونه هائي از 

 (56)شكل

 هاي زير ساختي كالنميدان هاي زير ساختي خرد درميدان  مثالهايي از  -55شكل 
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موحود در هاي عمومي  خدمات و فعاليتشامل بايد : كه  ميدان زيرساختي عمومي •

 . كشور باشد

: اختصاصا مربوط به حكومت و مسائل حكومت  ميدان زيرساختي اختصاصي حكومت •

بستر شبكه دولت  در واقع،  است.شود ي كه در شبكه دولت انجام ميئها ر فعاليتنظي

كند در اين  مبتني بر اين ديدگاه و اين ميدان زيرساختي است و خدماتي كه ارائه مي

 هاي مختلفي داشته باشد. ند اليه تواشود كه خود مي ارائه ميميدان 

ها   بانك  ممكن است تنها  ، ميداني با داشتن چنين :  ميدان زيرساختي اختصاصي بانكي •

هاي  اليه . اين ميدان كنند خدمات مختلفي را از آن دريافت و  از آن استفاده نمايند

 . تواند داشته باشدمختلفي مي

هاي  تا حوزه  وجود داشته باشد: قاعدتًا چنين ميدان نظامي بايد  يميدان زيرساختي نظام •

و ارائه خدمات بين  مبادله اطالعات  ملياتع ،نهادهاي نظامي و واحدهاي نظامينظامي، 

مشخصي براي   اليه هاي كاماًلاين ميدان، ممكن است  . انجام دهند آن خود را از طريق 

 د. خود داشته باش

  مشتركبايد  حكومت، عمومي و نظاميهاي كه بين ميدان  : ساختي بحرانميدان زير •

د كند. در شرايط بحران از اين  ها ايجاها و زيرساختباشد و تعاملي را بين اين ميدان 

 كشورهاي زير ساختي خرد ميدان  رخي ازب -56شكل 
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هاي كاماًل مشخصي بايد داشته  سازوكار و اليه اين ميدان، زيرساخت بايد استفاده شود. 

 باشد. 

 كه بايد در كشور شكل گيرند.ي زيرساختي هستند برخي از ميدان ها  هاي نام برده شده،ميدان 

هاي خرد  از سيستم  در يك اليه خاصي ،هاي زيرساختيميدانسيستم هاي خرد و ز هركدام ا

هاي  ار نظام طرح و برنامه و قواعد و ساختهاي با اليه  ها  بايد توجه داشت كه اين اليه . گيرندقرار مي

اليه   كنيم كه عبارتند از: اليه فرهنگ،كالن اشتباه نشود. ما چهار اليه را در داخل سازمان ترسيم مي

  57به صورتي كه در شكل هاي غير الكترونيكي كه طرح و برنامه، اليه نظام الكترونيكي، اليه سيستم 

 (  57)شكل  اين اليه ها عبارتند از: تفكيك نموده ايم.آنها را  آمده است

   بيروني و فراسازماني : هاي پرتال اليه  

وني با سازمان ارتباط برقرار  هاي بيرمردم از طريق پرتال گونه كه قبال مطرح شد،  همان

ممكن است وجود داشته   هاي مجتمع كننده فراسازمانيبا عنوان پرتال نيز هايي پرتال همچنين  .كنندمي

مسائل  و  رتالي كه كل كارها پد. مثاًل نكنطور يكپارچه فراهم مي كه دسترسي به چند سازمان را ب د نباش

هاي وزارت بهداشت،   دهد و ارتباط افراد را با دستگاه قرار پوشش مورد درماني افراد را و بهداشتي 

 اليه هاي سيستمهاي خرد و ميدانهاي زير ساختي - 57شكل 
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حوزه سازمان تامين اجتماعي، وزارت كار در حوزه مربوط به مسائل بهداشتي، مسائل بانكي كه در 

تواند  يك پرتال مجتمع كننده  فراسازماني مي برقرار كند.  ، فتد و ساير موارد مشابهااتفاق ميبهداشتي 

كننده و  هاي مجتمع هاي بيروني و پرتالتمام اين پرتال  .ه آن بپردازداين امر را تحقق دهد و ب

د  ن جود داري كه از اين اليه ويهامصداق بيروني و فراسازماني قرار دارد. هايپرتال در اليه  ،فراسازماني

 هاي فراسازماني.پرتالهاي بيروني، و پرتال عبارتند از 

   : هاي داخلي سازمان اليه سيستم 

است كه داخل يك سازمان را پوشش  مطرح  هاي داخلي سازمانسازمان، اليه سيستمدر اليه 

ا  يكپارچگي دست پيد خورد و به در اين اليه پيوند مي دهد و كل سيستم هاي داخل يك سازمان مي

  پرتال ، و سيستمهاي عملياتي داخلي سازماني كه از اين اليه وجود دارد عبارتند از ئمصداق هاكند. مي

 .اخلي سازمانهاي د

   هاي ارتباطي:  اليه زير ساخت و    هاي سيستمي اليه زيرساخت 

  سازمانها ارائه به ميدانهاي زيرساختي كه و سازمانها قرار دارد،  پشت هاي زيرساختي كهدر اليه 

. در اليه  استمطرح  ارتباطي هاي زيرساختاليه نيز دهد، اليه زيرساخت سيستمي و خدمات مي

هايي كه مبتني بر اين  سيستم  و شود مي فراهم ها  ارتباطات بين سازماني، خت هاي سيستمازيرس

 ي كه از اليه زيرساختئمصداق ها كنند.گيرند و ارائه خدمات ميشوند، شكل ميارتباطات بنا مي 

 هاي سيستمي وجود دارد عبارتند از :

 سيستمهاي عملياتي فراسازماني  •

 سيستمهاي نرم افزاري زير ساختي ملي   •

 اطالعات و زير ساختهاي اطالعاتي كليدي فراسازماني و ملي )مثل اطالعات ثبت(   •

كه در  ،آن نظايرو  بيپاد،معماري سمنا، مانند معماري هاي سيستمي ملي زيرساخت  •

  اين . دنآوري اطالعات نهاد اختصاصًا به عنوان يك نظام خرد وجود دارنظام فن

شكل   هاي كالن ه نظام و در حوز ،سرايتالن هاي ك توانيم به نظام ميرا ها زيرساخت

 بنا كنيم.  بين سازمانيميدان هاي زيرساختي روي را  آنها در واقع و  دهيم

،  شبكه و سيستم عامل د عبارتند از:ن دار وجود  ارتباطي  هايي كه از اليه زيرساختيهامصداق

 . هاي مخابراتيشبكه و 
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 : سازماني   اليه سازمان و نظام غير الكترونيكي خرد داخل 

هاي خرد هاي الكترونيك مطرح نيست، ما موقعي كه از سيستم در اينجا فقط بحث سيستم 

اين   اليه اول  ،دهيميك سازمان را به مثابه يك سيستم خرد مورد كنكاش قرار ميو كنيم صحبت مي

غير الكترونيكي   سازمان و نظام اليه مبتني بر  كه  استهاي الكترونيكي ، سيستم )باالترين اليه( هاسيستم

اليه سازمان و نظام غير الكترونيكي خرد   شود كه عبارتند از:اين اليه به دو اليه تفكيك مي .شودبنا مي

 .نيكي خرد فرا و بين سازمانيداخل سازماني، و اليه سازمان و نظام الكترو

ان چه  كند داخل سازممشخص مياليه سازمان و نظام غير الكترونيكي خرد داخل سازماني، 

 ها و قوانين و مقرراتي بايد وجود داشته باشد.  عمليات و رويه 

   اليه سازمان و نظام الكترونيكي خرد فرا و بين سازماني:  

ها و قوانين و مقرراتي بايد  زمان چه عمليات و رويه كند بين و بيرون سااين اليه مشخص مي 

 وجود داشته باشد.  

  اليه طرح و برنامه داخل سازماني: 

ياتي عملبرنامه ريزي ريزي راهبردي و برنامه  ،وظيفه اين اليه. ين اليه از جنس خرد استا

 داخل سازمان است.

   اليه طرح و برنامه فراسازماني:   

ها به شكل  است و آن چيزي است كه در بعضي از دستگاه  اين اليه به شكل خرد مطرح

  بينيم. اين نوع برنامه ريزي، يرابخشي مو در سطح سازمان مديريت و برنامه ريزي به شكل ف ،بخشي

د و براي  نشوپروژه هايي تعريف ميبه عنوان مثال، برنامه ريزي خردي است كه اتفاق مي افتد، 

 گردد.يي تعيين ماهركدام از پروژه ها رديف بودجه 

اليه فرهنگ سازي و آموزش فرا و بين  و  ، اليه فرهنگ سازي و آموزش داخلي سازماني 

   سازماني:

صورت   اليه در اين دونوع برخوردي كه  . هستندبا اليه فرهنگ كالن متفاوت  ، اين دو اليه

. به  خرد است شكل خرد و فرهنگ سازي به شكله صورت آموزش و تبيين مفاهيم ب ه گيرد بيشتر ب مي
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ي رسانه اي،  هاهاي آموزشبحث و آموزش بين سازماني، مي توان سازيه فرهنگ يدر ال ،عنوان مثال

 آن را تجسم كرد. نظايري مثل سازمان مديريت دولتي و يهاهاي دستگاه آموزش

 د تا يك ميدان زيرساختي مبتني بر آنها بنا شود.  نبايد شكل گير  كه ي هستنديهااليه  هااين

مبتني بر كه كنيم تاكيد مياين موضوع را  .اي اجمالي به ابعاد دولت الكترونيك بوداين اشاره 

  ، اليه ها داشتيمي زيرساختي و هاها، ميدانبندي و اين تعريفي كه از زيرساختاين طبقه  ها واين اليه 

ها چه اقداماتي  م از اليه كنيم كه براي هر كداكنيم و تبيين ميمي تبيينرا  ي دولت الكترونيك راهبردها

  ،د و مبتني بر اينها بايد اتخاذ شوبايد انجام شود، چه راهبردي بايد در حوزه هر كدام از اين اليه 

سي قرار راين موضوع را در فصل بعد مورد بركنيم. راهبرد ملي دولت الكترونيك را ترسيم مي

 دهيم.مي
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هاي قبل  و به اجمال در قسمت قرار گرفتترسيم مورد كه ري و معماري ظدستگاه ناساس  بر

دولت الكترونيك در چارچوب راهبرد ملي ارائه  چه تصويري از آن پرداخته شد، حال بايد ديد كه  به

 برد دولت الكترونيك چه بايد باشند؟ شود و مولفه هاي كليدي راهمي

 

كترونيك  براي اينكه دولت الكترونيك تحقق پيدا نمايد، ما چهار فاز را براي تحقق دولت ال

 (58كنيم كه عبارتند از : )شكل پيش بيني مي

يابد. ما در اين فاز به دولت  مي ادامه  1388آغاز شده و تا انتهاي  1384فاز اول: از ابتداي سال 

 اهيم يافت.  دست خو آماده 

   دولتي است كه :  آماده دولت است.  آماده دولت   ،1388تصوير ما از دولت در انتهاي سال 

فقط   ت اسالمي، و ارزش آن را مي شناسد.ر بستر فاوا در ميدان نظري دول اصالحات د •

واهد و اصالحات مورد نظر آن  خداند چه مي بلكه مي مي زند،حرف از اصالحات ن

 چيست.

 نياز مي كند، به آن احساس  •

 ،آن را طلب مي كندو مصمم بطور جدي  •

 . مي كندفراهم و ملزومات آن را  •
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بدانيم  اين است كه اصالحاتي كه بايد انجام شود را بشناسيم و  تالش ما  ،در اين پنج سال

گيري احساس نياز كنيم. تصميمآن به  ؟است كدام بدولت مطلو ؟ گيرد چيست دولتي كه بايد شكل

 فراهم نمايد.  را و ملزومات آن   شودانجام  ين حركت مصمم شود تا اد و دولت جدي انجام شو

در انتهاي سال   آماده يابد. اگر دولت ادامه مي 1393هاي سال تا انت 1389فاز دوم: ازفروردين  

 واند به دولت توانمند تبديل شود.تشكل گيرد، پس از پنج سال مي 1388

 دولت توانمند دولتي است كه : 

 در بستر دولت اسالمي توانمند است، هاي فاوا،  كارگيري توانمندي  ه در ب •

 ر بستر فاوا انجام و ارائه مي دهد، ها و خدمات خود را بطور گسترده د فعاليت •

 در تمام حوزه هاي فعاليت دولت فراگير است.   •

ود  توانيم دولتي داشته باشيم كه خدمات خپس از پنج سال كه دولت توانمند شكل گرفت، مي

آوري اطالعات فراگير شده  دهد و ارائه خدمات در بستر فنآوري اطالعات سازمان ميرا مبتني بر فن

 كند.توانمندي پيدا ميدر اين امر دهد و دولت فعاليتهاي دولت را پوشش ميو تمام 

،  گرفتدولت توانمند شكل حال پس از آنكه . 1398الي انتهاي سال  1394فاز سوم: از ابتداي 

  ا كمترين منابع برا  است وري اين دولت را افزايش داد و توانمندي را كه به آن رسيده بايد بهره نون اك 

 فازهاي تحقق دولت الكترونيك -58شكل 
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ور  . پس از گذشت پنج سال، اگر چنين سيري طي شود دولت كارآمد و بهره كردتبديل وري به بهره 

 تواند شكل گيرد.  مي

 دولتي است كه:   ،وردولت كارآمد و بهره 

هاي فاوا به بهره وري و استفاده از حداكثر منابع با حداكثر   يدر بكارگيري توانمند •

 رسد.اتالف منابع آن به حداقل مي مطلوبي دارد وبسيار كارآيي  كارائي مي رسد،

و براي   ،يكپارچگي و خودسازماندهي را در اين بهره وري به نحو موثر فرا مي خواند  •

شكل يكپارچه و   خود را به هاي كند فعاليت سعي مي ، وريرسيدن به اين بهره 

 خود به نحو مطلوب استفاده كند. تا از منابع درآوردخودسازمانده 

 ،يابد. حال كه در طي سه فاز قبليادامه مي 1403تا انتهاي سال  1399بتداي فاز چهارم : از ا

ي  وري تثبيت شود و جااين كارآيي و بهره  ،وري دست پيدا كرد بايددولت به يك كارآيي و بهره 

 شكل گيرد. 1404ه پايدار در سال خود را در پايه دولت محكم نمايد و دولت خودسازماند

 دولتي است كه:   ،داردولت خودسازمانده پاي

 ودسازمانده و تكامل يابنده به پايداري رسيده است.  خدر بهره وري به صورت  •

 .بستري براي دولت كريمه اسالمي است  •

تغييرات منفي   ،اين دولت با ثبات و پايداري خود ،ت گيردصوردر آن هم بخواهد  ي اگر تغيير

 رسد.دهد و به پايداري ميمي كند و در مقابل آنها از خود مقاومت نشان را حذف مي

ورد نظر بود، در  مطلوب و م ،رنظمورد اي كه در چهار فاز هاي چهارگانهاز دولت هر كدام اما 

 ( 59كند. )شكلاليه هاي معماري چگونه تحقق پيدا مي

داند  رسد. ميبه شناخت فرهنگ مي ،از اليه معماريدر اليه فرهنگ  ، اين دولت :  آماده دولت 

هر چند كه اين فرهنگ هنوز   ،كه فرهنگ دولت الكترونيك چيست و چه فرهنگي بايد ايجاد شود

در اليه طرح و برنامه، سازوكارها و متدولوژي مناسب طرح و   .شناسدمي كن آن راولي ،ايجاد نشده 

بي را در اختيار دارد تا به دولت توانمند برسد. در اليه  دهد و سازوكارهاي مناسبرنامه را شكل مي 

هاي اساسي را   هاي خرد، زيرساخت كند. در اليه سيستمقوانين، قوانين و مقررات بنيادي را ايجاد مي

  ،پيشرو چند دستگاه در اين رابطه،  .كندمي اي را به شكل موثر ارائه ه و خدمات نمونه ايجاد كرد
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كارآمد، چگونگي  ائه خواهند كرد و به شكل يك الگوي ر آن زمان اراي را دخدمات نمونه 

 د. ندههاي دولتي نشان ميگيري دولت الكترونيك را در دستگاه شكل

شكل گرفت، دولت  كرشده ذماده مبتني بر چهار اليه بعد از اينكه دولت آ دولت توانمند: 

ن دولت، فرهنگي را كه در  اي .ردگيدر اليه فرهنگ شكل ميفرهنگ توانمند مبتني بر بسترسازي 

كند و جامعه را براي ايجاد اين فرهنگ و ورود به آن آماده  شناخته بود، بسترسازي مي آماده دولت 

لكترونيك در دولت آماده  گيري دولت اار مناسبي را براي شكل اي را كه سازوك طرح و برنامه  .كندمي

اين قوانين دولت   شود و ادي آن فراگير ميقوانين و مقررات بني .كندبود فعال مي  شكل داده 

اي  كتابچه جداگانه اين قوانين تنها در يك كند، نه اينكه رسوخ پيدا مي در تمام قوانين ، يكنالكترو

نين دولت الكترونيك اينهاست، بلكه همه قوانين كشور، قوانين دولت  بگوييم قوا گيرند و  رقرا

ده فقط به شكل نمونه در چند دستگاه دولتي ارائه شده شود. خدماتي كه در دولت آماالكترونيك مي

نحو مطلوب ارائه مي   هبتوسط آنها شود و اين خدمات م دولت و اجزاي آن فراگير ميبود، در تما

 شود.

براي تحقق اين دولت، فرهنگي كه قبال شناخته شده بود و بسترسازي  ور:بهره  دولت كارآمد و 

و به شكل يك   ، توسعه پيدا مي كندشودمي  بطن جامعه نهادينه در ، الزم براي آن ايجاد شده بود

 در فازها دولت الكترونيكتحقق ابعاد اليه هاي معماري  -59شكل 
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مبتني بر سازوكار مناسب براي دولت  اي كه كند. طرح و برنامه فرهنگ واقعي در جامعه نمود پيدا مي

خودسازماندهي در بطن اين طرح و برنامه اعمال   شود و يود سازمانده مخفعال شده بود،  يك الكترون

. كندتبيين مي  رفتار خود را و  نمايدمي درونيشروع به اصالح  ، خودز اين به بعداين سيستم ا. شودمي

ين و  ديگر نياز به حركت و حمايت بيروني از نظام دولت الكترونيك نيست. قواناين صورت،  در

شود و كل جامعه را فرا  در كل جامعه يكپارچه مي ، ها فراگير شده بودمقرراتي كه در تمام حوزه 

به شكل يكپارچه در   ،هاي دولتي و جامعه فراگير شده بود خدماتي كه در تمام دستگاه  گيرد.مي

 كند. وري و كارآيي دولت را تامين و تضمين ميبهره  ،با اين يكپارچگي  و آيدمي

بعد از اينكه يك دوره پنج ساله ديگر هم طي شد، دولت   لت خودسازمانده پايدار: دو 

بلكه   ،رد. اين دولت، دولتي است كه فرهنگ آن نه تنها نهادينه شده گيخودسازمانده پايدار شكل مي

ني  ناموزو و و يك فرهنگ مخالف رخ دهد تغييري در صورتي كه شده است. يز ن پايدار و ماندگار 

رود و در حقيقت اين  كنار مي ،به واسطه پايداري و ماندگاري فرهنگ  رد اين ميدان شود، بخواهد وا

گذارد و نياز به حمايت و فشار و توجه خاصي از بيرون جامعه  گ را كنار ميجامعه است كه اين فرهن

  بايد شكل گيرد و  ي فرهنگ مطلوبلذا را نمي پذيرد. فرهنگ آن  خودش به اين پديده نيست و جامعه 

ر اين خودسازماندهي به  اي كه به خودسازماندهي رسيده بود، بايد دبه پايداري برسد. طرح و برنامه 

و دچار تزلزل نگردد. قوانين و مقرراتي كه يكپارچه شده بود،   پيدا كند  ثباتي رسد و پايداري ب

و ما به   ، شود خودسازمانده شود و خودسازماندهي در بطن قوانين و مقررات نفوذ پيدا كند و نهادينه

هاي اين قوانين و مقررات، تحول اين قانون و  تك تك ماده كه  قوانين و مقرراتي دست پيدا كنيم

در بر گيرد و نياز نباشد كه بخشي از قوانين را فقط به   نيازهاي جامعه وبا محيط را تطابق آن 

داشته باشد. خدمات  كل قوانين بايد خودسازماندهي را در بربلكه  ،خودسازماندهي اختصاص دهيم

ما دچار شكل خودسازمانده و پايدار در آيد، خدمات دائ به  ،شدشكل فراگير ارائه مي يكپارچه كه به 

پايدار   ، و تحول ق و تطابخودسازماندهي اين و در  تطبيق پيدا كند و با شرايط محيط  ده تغيير و تحول ش

 شود.  

شود. هر كدام از  وب ترسيم مياين سيري است كه براي رسيدن به دولت الكترونيك مطل

در هر   بيان شد،  صورتي كهبايد اين سير را پوشش دهد و به  ،هاي چهارگانه معماري مورد بحثاليه 

 كدام از مراحل شكل گيرد.
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  ت شكل دهيم، در دول  رااليه هاي معماري بتوانيم اگر اين سير به نحو مطلوب انجام شود و ما 

 : دولتي است  1404 دولت الكترونيك ايران در سال

 قراري عدالت برترهاي متعالي و توانمند در بر با ارزشها و آرمان •

 مد و بهره ور آكار •

 فاوابا ارائه فراگير خدمات در بستره  •

 با دارا بودن نقش اساسي بستره فاوا در بهبود كيفيت زندگي، افزايش رفاه و كاهش فقر •

ها،   همكاري و همفكري شهروندان در برنامه ريزي دي بهره مند از مشاركت، بطور ج •

 هاها و فعاليت  تصميم گيري

 رضايت مردم   بتحقق مشروعيت بيشتر و ايجاد حسن ظن و جل موفق در •

و نهادينه شده در بستره جامعه، داراي بستر رشد عقالنيت،   حكومت يكپارچهبا  •

بهره مند از نيروي بنيادين و پتانسيل هاي نهفته در  بطور جدي و استعدادها و خالقيت، 

  جامعه

 با نيازهاي محيط  فعال، انعطاف پذير، پويا و خودسازمانده و مطابق  •

باثبات در بستر مشروعيت؛ با در نظرگرفتن نوع جديد اقتدار و   پايدار و مقتدر، •

 آيد.ساختارهاي اجتماعي كه بوجود مي

 ت و رفع فساد در سطح باالئي از شفافيت، سالم •

كه بستر تحقق و عملي شدن دولت اخالقي و كريمه طبق تعاليم عاليه اسالم را فراهم   •

 كرده است.

مسيري  در صورت طي شدن  .مي كنيمن چشم اندازي است كه از دولت الكترونيك ترسيم اي

مي ز اندااين چشم خواهيم رسيد و نقطه  اينكه در بحث نظري و معماري نشان داده شده است، به 

 .پيدا كند نحو مطلوب تحقق  بهتواند 

اما در انتهاي فاز اول يعني پايان  خواهيم داشت.  1404انتهاي سال  اين چشم اندازي بود كه در

 قاعدتًا  ، اين چشم انداز كنيم؟يم مي، چه چشم اندازي را براي دولت الكترونيك ترس1385سال 
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بايد بگوئيم كه در  عملياتي است. يعني به شكل عملياتي  ياندازبلكه چشم ،داز آرماني نيستانچشم

   هائي تحقق پيدا مي كند.چيزچه  دومخروجي فاز 

يم خواهيم كرد و مبتني بر  دستگاه نظري و چارچوب معماري را ترس، دگفته شكه همان گونه 

اساسي كه  هاي چهارگانه ولت الكترونيك با اليه طور نظام دمعماري دولت الكترونيك و همين  اين دو،

نهاد رياست   از جملهالگوي نمونه چند  ، هاي عملياتي خرداليه سيستمو در  شكل مي گيرد  مطرح شد 

 گيرد.  شكل مي جمهوري

انداز  چشم  ،در انتهاي فاز اول ؟ها چه خواهد بود  براي هر كدام از اينانداز ما چشمحال 

 (60: )شكل عملياتي عبارت است از

با توجه به مباني نظري دولت   دقيقي از ابعاد نظري و اختصاصًا  ترسيم نسبتًا  دستگاه نظري: 

 صورت گرفته است.ام شده، جان اسالمي

متدولوژي   وابعاد معماري و  گرفتهشكل  فرهنگ و رويكرد معماري نسبتًا چارچوب معماري:

 م شده است. تري ترسيبه شكل دقيق  ،آن به عنوان يك علم و هنر

انداز عملياتي انتهاي فاز اول چشم -60شكل   
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هاي  بنيادهاي فرهنگ و پديده : اليه فرهنگ، تعامالت فرهنگي و ساختارهاي اجتماعي

آشنا  دولت الكترونيك فرهنگ جامعه با مفهوم و  ،شده  شناسائي ،ه دولت مطلوب رفتاري شكل دهند

 شده است. 

 است. رويكرد طرح و برنامه اي مناسب شكل گرفته : اليه طرح و برنامه

 است.  قوانين و مقررات بنيادي شكل گرفته ساختار:اليه قواعد و 

دولت   اي درك پارادايم جديد نمونه هائي به عنوان الگو بر: هاي عملياتي خرداليه سيستم 

چه  در پارادايم جديد و چه  ،لكترونيكاولت هاي دتعداد مناسبي از سيستمو  ، شكل گرفته رونيك تالك

ي ريگشكل فني و غيرفني براي ا و بسترهاي محوري هزيرساخت و ،قديم شكل گرفتهدر پارادايم 

 نيك تحقق يافته است. الكترودولت 

 اول ترسيم مي كنيم.انتهاي فاز اين چشم اندازي است كه از  

، بايد راهبردهايي را  يابيمدست اول مطرح شده است انداز فاز چشمآنچه كه در براي اينكه به 

مسير خود را درست طي كنيم و از منابع محدودي كه داريم به بهترين وجه استفاده  تا  نمائيماتخاذ 

 كنيم كه عبارتند از:  از اول ترسيم ميكنيم. پنج راهبرد اساسي در ف

ساختاري، روش شناسي، فكري و   راهبرد اول : تمركز اصلي بر بسترسازي نظري، •

ها يك و ايجاد سيستم نتوسعه دولت الكترو خود به ز اول ار فد .است فرهنگي

، بلكه تمركز اصلي اين است كه بسترهاي نظري را ايجاد كنيم،  پردازيمنمي

را  مناسب اي ها و سازوكارهاي طرح و برنامهسب را فراهم كنيم، روششناسي مناروش

خواهيم بسترسازي  حتي نمي .بسترهاي فكري و فرهنگي را ايجاد كنيمو ايجاد كنيم، 

ترسازي فرهنگي نياز به زمان دارد و ما  بس كه ، چراشته باشيمكاملي در فرهنگ دا

يك بستر شناخت فرهنگ را در  لذا  م.دو سال اين كار را انجام دهيتوانيم در طي نمي

ها و  ارائه سيستم  و  وقت خود را صرف توليد  آنكه داشته باشيم. به جاي دوره بايد اين 

،  دهيمميقرار راهبرد اول در را رح طو كليدي تمركز اساسي  ،وضع استانداردها كنيم

اينها  . گيريمد و ما جلوي آنها را نمي ن بايد صورت گيرنيز كارها  گونههر چند كه اين 
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منابع و زمان محدودي در اين دو سال داريم و در اين مدت  ما به اين دليل است كه 

 خود به بهترين وجه استفاده كنيم. محدود بايد بتوانيم از منابع محدود  

 اهبرد دوم : ابقاي حركتهاي موجودر •

 هاي خرد تمايز اليه بندي شده اقدامات سيستم راهبرد سوم :  •

 : انتشار پارادايميك از طريق ارائه الگو راهبرد چهارم  •

 راهبرد پنجم : همزيستي براي تحول تدريجي پارادايميك  •

 مورد بررسي قرار مي دهيم. هاي بعدراهبرد دوم تا پنجم را در قسمت 

ي دولت الكترونيك  ما را به دورنماي معمار ،شروع شد 1381از سال عمال پروژه فاز صفر كه 

در اسفند   دولت الكترونيكاول راهبرد ملي سند اوليه دستگاه نظري دولت الكترونيك و  چارچوبو 

در حوزه دولت  در كشور  ياي مختلفهپس از آن، فعاليت و نيز  اين مدتطول رساند. در  1383

هاي دستگاه  .ستچه به شكل بسترسازي و چه به شكل عملياتي در حال انجام و آغاز ا الكترونيك

ولت الكترونيك را در  و تالش مي كنند تا د دهند هايي را انجام مي فعاليت در اين رابطه مختلف 

لت الكترونيك در حال ايجاد شدن  بسترهايي براي دودهند. در هر صورت،  هاي خود شكل دستگاه 

 ( 61ت است از: )شكل عبار دهداست. كاري كه سند ملي اول و راهبرد ملي اول در اين ميان انجام مي 

 و نه تكليف در فعاليت بسترسازي عملياتي   رهنمود، توصيه و ترغيبارائه   •

 ساختاري، روش شناسي، فكري و فرهنگي(  )نظري،ها فعاليت تقويت   •

زياد كند، بر اين بستر   غيير دهد، آنها را كم يارا ت ي موجودهاخواهد فعاليت نمي برد اين راه 

هاي مركزي و محوري دولت را براي اعمال فشار به  دولت و دستگاه  اعمال كند و وقت فشار 

به شكل رهنمود،   بلكه تنهاعمال شود. آنها اتغييري در هاي دولتي صرف كند تا حركت يا گاه دست

ها را  ساختار اين حوزه  ، ها را در حوزه نظري تقويت كندكند اين فعاليت ترغيب سعي ميتوصيه و 

بسترهاي فكري و فرهنگي مناسبي را   ، ها ارائه دهدمناسبي براي اين حوزه شناسي تقويت كند، روش 

 تري را به خود گيرند. فعاليت هايشان شكل مطلوبها فراهم نمايد تا براي اين حوزه 

ها و  از پتانسيل  .شودها نميآن دخالتي در  د و ن شواالمكان حفظ ميها حتي اليت اين فعهمگي 

ال كنيم و آنها را به سمت و  براي اينكه تغيير جهتي به آنها اعم و  ودشجنبش هاي موجود استفاده مي
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 دخو دهيم تا كاربلكه به آنها اجازه مي ،كنيمنمي شانچارچوب نظري و معماري بياوريم، متوقف سوي

 به جريان بيافتند. رها شود و   شانگذاريم پتانسيلمي  و  را انجام دهند

را دستكاري  و ما خيلي آنها  شوندانجام مير كشور ددر ضمن به موازات اينكه اين كارها 

معماري دولت الكترونيك   كنيم،زه دولت الكترونيك دنبال ميهاي خود را در حو كنيم، فعاليتنمي

دستگاه نظري دولت   ،شودميهاي بخشي دولت الكترونيك ترسيم معماري ،شوددقيقًا ترسيم مي 

يرد و  گبتني بر معماري دولت الكترونيك شكل ميشود و بسترهاي خاص مالكترونيك ترسيم مي

 كند.تحقق پيدا مي

يا آغاز  به نحو نسبتا قابل قبول در حال انجام ضروري كه هم اكنون در فعاليت هاي بسترسازي 

صرف نمي كنيم و دخالتي در آنها  در اين فعاليت ها  كز نمي كنيم، و وقت و فكرمان راتمراست، 

و  درجه كيفيت ن كارها با يو اال كارهاي ضروري بسياري بايد انجام شود به هر ح انجام نمي دهيم.

را   آنها جلوي به هيچ عنوان . ما گيري استشكل در حال نيمه مطلوب  يكپارچگي مطلوب يا 

كنيم. با توجه به محدود بودن منابع، اين منابع  و وقت خود را صرف اين موضوعات نمي گيريمنمي

كنيم و توجه خود را روي آن  ي خاص مبتني بر دولت الكترونيك ميهامحدود را صرف فعاليت 

هاي خود را بهتر  م تا حركتكنيكمك مي ، هاي در حال انجامكنيم و فقط به ساير فعاليت متمركز مي

 دهند. انجام 

 هاي موجود  راهبرد دوم : ابقاي حركت -61شكل 
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، چه تمركزي بايد انجام  مطرح شده  ي خرد در معماريهاهاي سيستمحال در هركدام از اليه 

ها انجام حركتي كه در هر كدام از اليه و نوع توجه، تمركز،  .بايد داشته باشيم يچه توجهو دهيم، 

 (  62)شكل   ديگر متفاوت خواهد بود.با اليه  ،دهيممي

هاي عمومي ساختتوجه و تمركز اكيد در ايجاد زيربه  اقدام ،ارتباطي هايدر اليه زيرساخت

 كنيم.ميو شبكه دولت 

طراحي و   توجه و تمركز اكيد در استانداردسازي، هاقدام ب  ،هاي سيستميدر اليه زيرساخت

هاي سيستمي   براي ايجاد زيرساخت اينجا بارت ديگر، در به عكنيم. ميهاي سيستمي زيرساخت ايجاد

 كنيم. حركت ميو كاماًل دخالت ارتباطي، 

توجيه   ،به اصالح و ايجاد را سازمان بلكه ،كنيمدخالت نمي  ،داخلي سازمان هايتمسيس در اليه 

كنيم و به  مي وضع ايجاد و  را  استانداردها و بسترهاي متدولوژيك و ابزاري مناسبكنيم و ميترغيب و 

 كمك و تقويت نمايند آنها را دهيم تا ها ارائه ميسازمان

و متولي  كنيم ميهاي كليدي تكليف در حوزه ، يراسازمانو ف هاي بيروني هاي پرتال در اليه 

موظف است خدمات مشخصي را به شكل يك   ،تكليفي كه به آن شده  طبق  ، اين متولي كنيم.مي  تعيين

 هاي خرد بندي شده اقدامات سيستمتمايز اليه  راهبرد سوم :  -62شكل 
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و استانداردها و  كنيم ميتوجيه و ترغيب يي كه نقش كليدي ندارند را ير حوزه هاساپرتال ارائه دهد. 

هيچ  دهيم. و در اختيارشان قرار مي  كنيممي  وضعايجاد و را  مناسببسترهاي متدولوژيك و ابزاري 

 تكليفي در اينجا مطرح نيست و الزم نيست كه ما تعامل و فشار زيادي داشته باشيم.

پيدا  ها و نقاط كليدي گلوگاه  ،نظام غيرالكترونيكي خرد فرا و بين سازمانياليه سازمان و در 

  تحقق براي و  انجام مي شود  ،ه اين نقاط كليدي تبيين و مشخص شودبراي اينك  و اقدامات الزم شود مي

 ها صورت گيرد.كنيم تا اين اقدامات در نقاط كليدي و گلوگاه مي پيگيرياين اقدامات 

كنيم و اين بسترها  مي تبيين و ايجادرا بسترهاي متدولوژيك  ،نامه فراسازمانياليه طرح و بردر 

 كنيم.مبتني بر معماري ارائه مي هانظام براي طراحي   اختصاصًا را

گراف پديده هاي رفتار و اقدامات   ،اليه فرهنگ سازي و آموزش فرا و بين سازمانيدر 

مبتني بر   ،تي كه بايد در حوزه فرهنگ انجام شوداقداما .شودمي ترسيم مبتني بر آن ،فرهنگ سازي

 شود.مشخص ميهاي رفتاري هاي رفتاري و خود پديده تبيين روابط بين پديده 

اليه طرح و برنامه داخل  خرد داخل سازماني، سازمان و نظام غيرالكترونيكي در سه اليه  

توجيه و   ، اصالح و ايجاد به  ها سازمان، آموزش داخل سازمانيو اليه فرهنگ سازي و سازماني، 

 گردد. ايجاد ميوضع و  استانداردها و بسترهاي متدولوژيك و ابزاري مناسب شوند و ميترغيب 

راهبرد سوم به  د و نهاي مختلف صورت گيركه بايد در هر كدام از اليه  هستند  اينها اقداماتي

 يد انجام دهيم تمايز قائل شويم. ها با كدام از اين اليه   گويد كه براي نوع اقداماتي كه در هر ما مي 

، زيرساختي عمومي ميدان ،در معماري دولت الكترونيكما و تمركز هاي مورد توجه ميدان 

)مشترك بين حكومت، عمومي و   بحران يميدان زيرساختو ، اختصاصي حكومت يزيرساختميدان 

پوشش كامل در معماري دولت الكترونيك داده مي  ختي حكومت، ميدان زيرسابه . هستند نظامي(

دولت الكترونيك داده  ه هاي مربوط به حوز كامل به پوشش، زير ساختي عمومي ميدان به شود. 

ود ولي به طراحي آن  شمي اعالم نيازمندي براي پوشش  ،در ميدان زيرساختي بحران .شودمي

اينكه  براي نياز داريم  كه ما  هايي اي است ولي نيازمنديبحث جداگانه آن خود چرا كه پردازيم، نمي

 ( 63شود. )شكلن و اعالم ميتبيي ،در حوزه ميدان زيرساختي بحرانداده شود پوشش 
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رياست  نهاد  اختصاصًا وجود دارند، و نيز هاي الگو در كشور  نهاد و دستگاه تعدادي 

آوري اطالعات آن مرتبط با طرح دولت الكترونيك در حال  نظام فن  بستره  جمهوري، كه حركتي در

دولت الكترونيك در آنها  فاوا و كه بستر و نظام دارند وجود  نيز در كشور  دستگاه تعدادي  . تحقق است

هايي را به نهاد  تم داريم كه سيس فاوا  ه كنندعرضه . همچنين تعدادي وجود دارد يا در حال ايجاد است

 (  64كنند. )شكلارائه مي به ساير دستگاه ها  نيز و  هاي الگو دستگاه  ،جمهوريرياست

ها   دولت الكترونيك دستگاه فاوا و ما بر اين است كه پارادايم جديدي در بستره نظام بحث 

، به اين  برد چهارمراه  ؟ها ارائه كنيم اما چگونه بايد اين پارادايم را در كل دستگاه  بايد شكل گيرد.

وان نمونه شكل  هاي الگو به عنگويد كه اين پارادايم بايد در دستگاه پردازد. راهبرد چهارم مي ميمسئله 

ديددهنده را در حوزه   ي نقش الگوو بستر فاوا و دولت الكترونيكشان، ها  گيرد و اين دستگاه 

 گيري اين پارادايم در دستگاهو شكلمنجر به اثرگذاري  ،كنند. اين بسترپارادايميك جديد ايفا مي

ست بايد ايجاد شود و  بلكه روش و ديدگاهي كه حاكم ا، نه به شكل كپي برداري ،شودهاي ديگر مي

هاي مخصوص به خود را با توجه شرايط خود آن دستگاه داشته باشد و فقط  هر دستگاهي بايد سيستم 

را تبيين   كند آنست كه اين پارادايم سعي ميهاآن ها و رويكرد رفتار بحث رويكرد نگاه به آن سيستم

چه رويكردي  داشته باشد و  تواند وجودرويكردي مي چه دهد كه ها نشان ميدستگاه  به  ،اين الگو .كند

انجام  بايد حركتي براي تحقق آن  چه ي دارد و يمزايا چه رات و معايبي دارد، مض چه ، مطلوب است

 گيرد.

 اصلي زيرساختي خرد كشورهاي ميدان  -63شكل 
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انتشاري است  يعني  .بلكه يك انتشار خودسازمانده است ،ستورياين اثرگذاري نه يك انتشار د

تواند  مي ،ديگردستگاه يك در از يك دستگاه وب كه بر اثر مشاهده و بر اثر نمايش رفتارهاي مطل

  محصوالتي را  ، عرضه كنندگاني كهباشد كنندگان فاواريق عرضه تواند از طشكل گيرد. اين انتشار مي

اين محصوالت   ها، دستگاه  دتًا وقتي كه با توجه به نيازهايقاع .دهندشكل مي  هاي الگو براي دستگاه 

  گيرد و به محصوالتي كه در دستگاه شكل مي در محصوالتشان نظر  موردپارادايم  ،دهندرا شكل مي 

 .شودگيرد، منتشر ميمورد استفاده قرار مي هاي ديگر

د و چارچوب و  نكنهاي محلي ايفا ميرينقش محوري را در معما ،الگو هاي  دستگاه بنابراين، 

اثر بسيار زيادي   ،الگوهاي  دستگاه نقش محوري و عملكرد اين در سرايت  ،متدولوژي معماري )چم(

خودشان عمل  هاي محلي هستند كه براي  ميدانفاوا، هاي تواند ايفا كند. هر كدام از اين نظام را مي

ن كشوري است كه داراي سازوكار و معماري خاص ميدا ،دولت الكترونيك كنند و ميدان بسترمي

هاي مختلف، اين بستره دولت   ستگاه گيري پارادايم در دبر اثر شكل . هاي محلي استمتفاوت با ميدان 

 الكترونيك مي تواند تحقق پيدا كند و شكل گيرد.  

راهبرد چهارم : انتشار پارادايميك از طريق ارائه الگو  -64شكل   
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 كار  اينمعمواًلكه در راهبرد چهارم به جاي اينكه دستور دهيم و اعمال فشار كنيم، بنابراين، 

را   اين كارسودي هم ندارد،  ،يا ساختار و ايجاد نظام مطلوب اي از سيستم هابراي پياده كردن مجموعه

 دهيم.از طريق ارائه الگو انجام مي

هاي  همان سيستم ؛داريمها  و دولت الكترونيك دستگاه فاوا در نظام پارادايم جاري ما يك 

  پارادايم دولت يك  درضمن، .د نجاري با همان رويكردهاي موجود كه در حال حاضر وجود دار

ترسيم شود و شكل   بوده و بايد مطلوب  ، نيز داريم كه اين پارادايم يا پارادايم مبتني بر فاوا الكترونيك 

 دستگاهيك در كنار يكديگر در  ،ينده جوبه شكل متعامل و نه مبارزه بايد  ،دو پارادايمگيرد. اين 

  ، پارادايم جديد شكل گيرد تاالزم نيست پارادايم جاري حتمًا كنار رود د. بنابراين، نمشخص شكل گير

توانند عمل كنند و  ها در حوزه پارادايم جاري مياز سيستم بسياري پارادايم جاري بايد باشد و بلكه 

ادايم جديد آشنا شوند و عمل  ادايم جديد شوند و با الفباي پارتوانند وارد پارها ميتعدادي از سيستم 

 (65)شكل  .تعامل مفيدي باشند توانند با هم داراياين دو پارادايم مي كنند.

يعني   .مي تواند در بعضي موارد مطرح شودشكل شق دوم به  پارادايم دولت الكترونيك، 

هايي در حوزه سيستم از سوي ديگر، باشند و هايي در شق پارادايم موجود و جاري وجود داشته سيستم

كنند كه آيا به سمت پارادايم دولت   انتخاب توانند افراد مي لذا  .توانند شكل گيرندپارادايم جديد مي 

به شكل افزارها و امكانات جديد در كنار امكانات  بنابراين، پارادايم دوم، . خيرالكترونيك بروند يا 

 حركت انتخابي را شكل دهد.  يك اشد و قرار داشته ب ند تواموجود مي

راهبرد پنجم : همزيستي براي تحول تدريجي پارادايميك -65شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      152 كليات طرح دولت الكترونيك 

دايم جديد حل  به تدريج در پارا ،هاي دولت الكترونيكپارادايم جاري به دليل مطلوبيت 

قرار دارند به   ها  را با فشار كنار زند، بلكه افرادي كه در دستگاه  نه اينكه پارادايم جديد آن ،شودمي

آورند و پارادايم جاري  مي  ييم دولت الكترونيك روكنند و به تدريج به سمت پاراداتدريج تبعيت مي

 مي شود.ن و پذيرفتن آدر پارادايم دولت الكترونيك  مجبور به حل شدن 

هاي  د و خدمات الزم انجام شود و دولت ن اتخاذ شوو د ن حال اگر اين راهبردها شكل گير

  20تحقق چشم انداز آيا كمكي به  د،نشكل گير اي كه مطرح شد ارگانهطي فازهاي چه چهارگانه

چگونه و   انداز قرار دارد؟ آيا اين طرح در راستاي چشم مصوب جمهوري اسالمي ايران مي كند؟ ساله

 دهيم.سئوالتي است كه به آن پاسخ مي هااين  ؟كنداين طرح كمك مي در چه ابعادي

 

كترونيك،  نظري دولت ال گيري چارچوب دستگاه ساله بر اساس شكل20انداز هاي چشممولفه 

تك به تك مورد پوشش قرار  ، معماري دولت الكترونيك و راهبرد ملي توسعه دولت الكترونيك

چگونه   ،ساله20چشم انداز  هاي موجود درتوانيم نشان دهيم كه هر كدام از مولفه گيرد و ما ميمي

 ساله    20طرح دولت الكترونيك : پوشش مولفه هاي چشم انداز  -66شكل 
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اصر به اين  د و چگونه اين عننشونظري، معماري و راهبرد پوشش داده مي هاي دستگاه توسط مولفه 

 (66. )شكل  آمده استآن در ادامه  شرح مبسوط .دنكنها كمك ميمولفه 

وري در سطح منطقه، با هويت اسالمي و آ ي است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنايران كشور  

 بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل  انقالبي، الهام

 ي خواهد داشت: هائانداز چنين ويژگيافق اين چشمجامعه ايراني در   

تضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخالقي و توسعه يافته، متناسب با مق  •

هاي مشروع، ساالري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديبر مردم هاي اسالمي، ملي و انقالبي، با تاكيدارزش

 مند از امنيت اجتماعي و قضايي ها و بهره حفظ كرامت و حقوق انسان

ليد علم و فناوري، متكي برسهم برتر منابع انساني و سرمايه برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در تو   •

 اجتماعي در توليد ملي 

  سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومتامن، مستقل و مقتدر با   •

نهاد هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت  •

 مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب 

مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و يثارگر، مومن، رضايتفعال، مسئوليت پذير، ا  •

 ن سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بود

دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي )شامل آسياي  •

از، خاورميانه و كشورهاي همسايه (با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و ميانه، قفق

 مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل 

هام بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحكيم الگوي مردم ساالري ديني، توسعه كارآمد، جامعه  ال •

اي بر اساس يشي و پويايي فكري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقهاخالقي، نواند

 هاي امام خميني )ره ( تعاليم اسالمي و انديشه

 بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت داراي تعامل سازنده و موثر با جهان  •

 

ب   67 ف و ال 67شكل حال طرح دولت الكترونيك چگونه به اين چشم انداز پاسخ مي دهد؟ 

را نشان مي دهند كه   ساله  20نقاط تمركز و پاسخ طرح دولت الكترونيك در متن چشم انداز ج،  67و 

 توصيف آنها عبارت است از: 

 تحقق پيدا مي كد. تره دولت الكترونيكبه واسطه بس ،: توسعه توسعه يافته  •
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 .مي كندكمك رونيك به ارتقاء جايگاه تبستره دولت الك :   جايگاه اول  •

به  بنا كنيم،  عاليم اسالمبر تبنيادين اگر دولت الكترونيك را بطور  : اسالمي ويت ه  •

 شكل گيري هويت اسالمي كمك مي كند.

كشور در جهان اسالم  الهام بخشي ، به ظري، معماري و عملكردناستواري  الهام بخش: •

 كمك مي كند.

اصول اخالقي  با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر  متناسب  •

مبتني بر  بايد اينكه بيان شد دولت الكترونيك  :  هاي اسالمي، ملي و انقالبيو ارزش 

تعامل،   ع مي رساند.وكند، ما را به اين موض عمل خودسازماندهي و ساختار زنده 

د تا اين مقتضيات تحقق پيدا  كمك مي كنمشاركت و درهم تنيدگي حكومت با جامعه 

 و جغرافيائي و تاريخي بنا شود.مقتضيات فرهنگي ند و كشور متناسب با نك 

به مردم  حكومت با جامعه، تعامل، مشاركت و درهم تنيدگي  : ساالري ديني مردم  •

 .كندمي كساالري ديني كم

 ساله   20نقاط تمركز و پاسخ طرح د.ا. در متن چشم انداز  -الف67شكل 
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ي كه  يپيامدها : ها حقوق انسان ، حفظ كرامت و هاي مشروع آزادي  عدالت اجتماعي،  •

 كنند.وضوع كمك ميبه اين م  ،ات و ساختار منتج مي شوندياز خصوص

ي كه از دولت الكترونيك مطرح يكاركردهاائي : ض امنيت اجتماعي و ق بهره مند از  •

 هم كند. ائي را فرااجتماعي و قضشد و نيز خصوصيات و ساختار، مي تواند امنيت  

اين وجه دولت   :  برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري  •

به اين وجه   ،بنا مي شودتجربيات يان دانش و اطالعات الكترونيك كه مبتني بر جر

 چشم انداز كمك مي كند.

اينكه در حركت به سمت چشم   :متكي برسهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي  •

سهم از منابع انساني و سرمايه هاي اجتماعي به نحو مطلوب استفاده كنيم و انداز، ما 

بر موتور اصلي جامعه  پديده دولت  ن مبتني بوداصل  بابرتري را براي آنها قائل شويم، 

 تحقق پيدا مي كند.نهادينه شدن دولت بر بستره جامعه، و 

ارها و امنيت كه مي تواند  نوع جديد و ساخت، ي را فراهم كنيمامنكشور اينكه ما  امن : •

 از كاركردهائي است كه براي دولت الكترونيك تبيين مي كنيم.تحقق پيدا كند، 

 . شود ه اقتدار كه بايد پوشش دادنوع جديد  :   مقتدر  •

 ساله   20نقاط تمركز و پاسخ طرح د.ا. در متن چشم انداز  -ب67شكل 
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 گيرد.جزء نوع جديد مسائل امنيت است كه شكل مي سامان دفاعي :  •

 شود. حمايت ميي با تعامل، مشاركت و در هم تنيدگ پيوستگي مردم و حكومت :  •

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله   20نقاط تمركز و پاسخ طرح د.ا. در متن چشم انداز  -ج67شكل 
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، و  ، راهبردهامبتني بر آنمعماري ، نظري رسيم كه چارچوبنقطه مي در ادامه بحث به اين

خواهد تحقق  طي چه برنامه اجرايي مي ،ي كه براي تحقق دولت الكترونيك بيان شدئمراحل و فازها

 هاي عملي براي تحقق اين برنامه چه بايد باشد. ند و گام پيدا ك 

صورت مسئله، چارچوب و  به تبيين اين فاز  در .يمه ادر حال حاضر ما فاز صفر را طي نمود

در اين مرحله آماده   ،راهبرد اولبه عنوان يم كه راهبرد ملي دولت الكترونيك ه امسئله پرداخت بعادا

آن، اين راهبرد به عنوان محور حركت و ادامه مسير  اءا... بعد از مراحل تصويب كه انششده است 

 ( 68)شكلخواهد بود. 

شود، در يك حركت دوساله از ابتداي سال  دي كه فاز اول اين حركت محسوب ميدر فاز بع

اي  فني برو و ايجاد بنيادهاي فرهنگي، نظري، معماري،  بسترسازي محوري  1385تا انتهاي سال  1384

ولتي  همانطور كه قباًل توضيح داده شد، د  ولت آماده،دورت مي گيرد. ص گيري دولت آماده شكل

به شناخت اصالحات و بنيادهاي الزم براي آغاز اصالحات دست   ،شناسدرا مي  است كه اصالحات

ست  دولت الكترونيك دبه تواند ب ، تا  كندگيري مي و اصالحات را بطور جدي و مصمم پي كندي پيدا م

 شود.راي دولت الكترونيك تبيين ميپيدا نمايد كه در اين نقطه راهبرد ملي دوم ب
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ها  زيرساختافتد. در اين فاز، اتفاق مي توسعهفاز  ، به دولت توانمنددر فاز بعدي براي رسيدن 

 بطور وسيع فراگير مي شود. فاوا ارائه خدمات مبتني بر توسعه پيدا مي كند و 

فراگير و نهادينه  در جامعه سازي اتفاق افتاد و دولت الكترونيك بهينه  وقتي كه ،در فاز سوم

 پيدا خواهيم كرد.تور دسبهره كارآمد و  ما به دولت  ،شد

اتفاق بيافتد تا به  بايد  تثبيت  ،براي رسيدن به دولت خودسازمانده پايدار ،در فاز چهارم

 دست پيدا كنيم. بصورت پايدار يخودسازماندهي وسيع

آماده شده است، چارچوبي را براي   1383نويس آن در انتهاي سال د ملي اول كه پيش راهبر

 نمايد.مسير كلي طرح را مشخص مينيز ير اين بسترسازي و  كند و مسبسترسازي ارائه مي 

رائه خواهد شد، بايد مبتني بر بستري كه ايجاد شده و  ا 1384در راهبرد ملي دوم كه در سال 

هاي بعدي ارائه شود  كل گرفته، توصيفي دقيقي از دولت توانمند و احتمااًل دولت ي كه شا دولت آماده 

 ستفاده قرار گيرد تا اين توصيف به شكل دقيق تبيين شود. و بنيادهاي ايجاد شده مورد ا

راهبرد ديگري مثاًل راهبرد ملي هم  در هر كدام از فازهاي بعدي كه دارد وجود احتمال اين 

و  وجود ندارد به آنها پرداختن  در جود داشته باشد، كه در حال حاضر لزومي سوم، چهارم و پنجم و

كه آيا راهبرد  خواهد شد گذر زمان مشخص در ر حال ه به چيزي گفت.  ها توان در مورد آننمي

   مسير تحقق  -68شكل 
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و   كه يكي از آنها آماده شده  هايي هستنداين دو، راهبردبنابراين، . جديدي مورد نياز است يا خير

 ر مرحله بعدي آماده شود.  ديگري هم بايد د

مبتني   به دولت مطلوب  وگذاريم باين سيري است كه ما بايد حركت كنيم تا فازها را پشت سر 

 آوري اطالعات دست پيدا كنيم. بر فن

 

ونه است؟ در اينجا  چگ جايگاه سند اول و دوم در مسير تحول تدريجي نظام كالناما 

تكامل تدريجي يك نظام   را يادآوري مي كنيم.كه در بحث متدولوژي مطرح كرديم  موضوعي

بوجود  دفعي نظام كالن بصورت يك كه گفتيم  .استبر اثر تكامل تدريجي پارادايم فكري  ،كالن

در   ، ن و رهبرانگيرد. تفكر انديشمندان، معماراگام شكل ميبه بصورت تدريجي و گام، بلكه آيدنمي

اهر  شكل مطلوبي بتواند ظ كند تا اين نظام كالن بهرا ايفا ميو كليدي  نقش اساسي ،گيرياين شكل 

كري را  پارادايم ف اين يابد و هم نظام كالن به تدريجهم پارادايم فكري به تدريج تكامل مي شود.

 كند.جذب مي

ور در اليه سوم و  دولت كارآمد و بهره  دولت توانمند در اليه دوم،در اليه اول،  دولت آماده 

دهنده پارادايم  نشان  ، لي اولراهبرد م .كنددولت خودسازمانده پايدار در اليه چهارم تحقق پيدا مي

پارادايم فكري   ، راهبرد ملي دوم و  است  گيري دولت آماده شكل گرفتهي شكل فكري است كه برا

ول، منجر به  راهبرد ملي ابه عبارت ديگر،  .ودشگيري دولت توانمند تبيين مياست كه براي شكل 

به   اين همان تكامل تدريجي و گام  توانمند مي شود كه ملي دوم منجر به دولت   ددولت مصمم، و راهبر

 (  69يك نظام كالن است. )شكل شكل گيري گام

يك، راهبرد ملي اول و چارچوب  در فاز اول، پروژه فاز صفر ما را به دورنماي دولت الكترون

و عملياتي در دولت  ريزي راهبردي فعاليت برنامه چندين اوليه دستگاه نظري دولت الكترونيك رساند. 

توان به سند پيشنهادي فرابخشي توسعه  انجام شده است. از جمله مي و يا اينكه  است  درحال انجام 

ها  ريزي و ساير سازمانازمان مديريت و برنامه دولت الكترونيك و اسناد مشابه اشاره نمود كه توسط س

پروژه و فعاليت دولت  مچنين چندين هها در جريان است. ارائه شده است و در حال حاضر اين فعاليت

 هاي مختلف در حال انجام است.  الكترونيك در دستگاه 
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و   طبق راهبردهايي كه انجام شد و مورد بحث قرار گرفت، ما بعد از اينكه به چارچوب

هاي مطالعه و طراحي معماري را در فاز اول انجام دهيم و به  دورنماي معماري رسيديم، بايد پروژه 

هاي بخشي دولت الكترونيك مبتني بر دستگاه نظري دولت  ولت الكترونيك و معماريمعماري د

 ،يماه ردبه آن دست پيدا ك  هم اكنونچيزي كه  كنيمادآوري مي مجددا ي. كنيم دست پيداالكترونيك 

طراحي  رنماي معماري دولت الكترونيك است.چارچوب دستگاه نظري دولت الكترونيك و دو تنها

و دستگاه نظري دولت الكترونيك نيز براي رسيدن به   كار زيادي مي طلبد ت الكترونيك معماري دول

شان دادن  استحكام الزم را براي ن ، اين چارچوب و دورنما .را طلب مي كنديك پختگي زمان زيادي 

و  اينكه اين چارچوب نظري چه خواهد بود و چه مسيري را بايد دنبال كند تا به اين موارد برسيم، دارد 

 (70)شكل كند.وان راهنما براي ما ايفا مياين نقش را به عن

با توجه به راهبردي كه تمركز آن در بحث بسترسازي فكري، فرهنگي و متدولوژيك و نظري  

نيست،  آن  نظايرافزار و كار اصلي ما براي رسيدن به دولت آماده، توليد چند نرم كه بدين معنا است، 

هاي مطالعه  لذا پروژه  ت تا بتوانيم به دولت آماده دست پيدا نماييم،اس الزم  بلكه يك بسترسازي فكري

روژه در  ها به اين پرساند، و ساير پروژه كه ما را به اين مسير مي و طراحي معماري، پروژه اصلي ماست

 كمك مي كنند.اشاعه فكر 

 جايگاه سند اول و دوم در مسير تحول تدريجي نظام كالن  -69شكل 
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بايد   يو عملياتهبردي هاي برنامه ريزي رابين فعاليت  ادغامبا  ،ريزي راهبردي و عملياتيبرنامه  

تعدادي  گيري راهبرد ملي دوم صورت گيرد. در عين حال ما مبتني بر اين چارچوب و دورنما و شكل

ها  را بايد دنبال كنيم و در هر كدام از بخش  تي بخشي و عملياريزي راهبردي پروژه هاي مطالعه و برنامه 

ملي بخشي دولت الكترونيك در اين حوزه   به راهبرد ،آنها نظايرمانند صنعت، كشاورزي، اقتصاد و 

 دست پيدا كنيم.  

ند تا دولت الكترونيك در مرحله  نبايد تحقق پيدا ك  هاهاي بسترسازي و ايجاد زيرساختپروژه 

خود را انجام دهد. اين سه  هاي فعاليت  ،هابتواند مبتني بر اين بسترها و زيرساخت ، فاز دوم يعنيبعد 

راهبردي و عملياتي  ، پروژه مطالعه و برنامه ريزي ريزي راهبردي و عملياتي پروژه برنامهپروژه يعني 

حي  مطالعه و طرا هاي محوري هستند و پروژه پروژه ، ايجاد زيرساخت هاپروژه بسترسازي و بخشي، و 

زم را براي فاز بعدي آماده  كند و عمليات الهاي محوري حركت ميمبتني بر اين پروژه  معماري،

 نمايد.مي

ها در حال انجام هستند و لزومًا در  هايي كه در دستگاه ها يا فعاليتپروژه برخي از ضمن  در

گيرند و بعضي از مي در اين پارادايم قرار ،دري و دورنماي معماري قرار نداشتپارادايم چارچوب نظ

 شوند.  مي  آنها هم كاماًل خارج از اين پارادايم به همان شكلي كه قباًل در حال انجام بود، انجام

 هاي اساسي فاز اول گام  -70شكل 
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و راهبردهاي   ه نظرياو دستگ مبتني بر معمارياين فاز مربوط هاي پروژه  ، در فاز دوم 

ها در اين پارادايم  گاه هاي دستو عمده پروژه  مي گيرندفرابخشي يا بخشي دولت الكترونيك صورت 

در هم ها ه البته ممكن است تعدادي از اين پروژ د.نكنمي و دراين پارادايم حركت مي گيرند  قرار

 د. نحركت خود را انجام دههاي قبلي همان پارادايم 

 

كه در تبيين سيستم  هاي معماري ه ها و اليفعاليتمبتني بر  ،يئاجرا برنامه  تبيينصلي محورهاي ا

 رتند از: عبا كه گيردشكل ميمطرح شد، سيستم هاي خرد هاي خرد و ميدان هاي زيرساختي 

 مطالعه و طراحي و بستر سازي نظري •

 هاي الكترونيكي ستمسي •

o هاي بيروني و فرا سازماني پرتال 

o هاي داخل سازماني سيستم 

o هاي سيستمي بين سازماني  زيرساخت 

o هاي ارتباطي   زيرساخت 

 سازمان و نظام غيرالكترونيكي   •

o   فرا و بين سازماني 

o  درون سازماني 

 طرح و برنامه   •

o  شامل اصالح رويكرد برنامه ريزي، و برنامه ريزي فرابخشي و بخشي فراسازماني(  

 فاز دوم( 

o  درون سازماني 

 فرهنگ سازي و آموزش   •

o فرا و بين سازماني 

o آموزش درون سازماني 

تبيين شود.   آنهاهاي ما در جدول برنامه اجرايي بايد مبتني بر كه فعاليت هستند  يئمحورها هااين

  هستند وري بعضي از اين موارد كه به نظر ضربه شود و فقط پرداخته نمي هاآن در اين مرحله به جزييات 
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ت  د صوربايو بسترسازي نظري هايي كه در مطالعه و طراحي فعاليتبه  اختصاصًا و شود، اشاره مي

نامه  يات آن در متن سند برئو جزفعاليت ها ساير ماست.  ي حورفعاليت مكنيم، چرا كه گيرد اشاره مي

 شود.بيين مي اجرايي ت

 بارتند از: صورت دهيم كه عبايد ي را هائپروژه  ، در پروژه مطالعه و طراحي معماري در فاز اول

هاي نظري  : در هر كدام از حوزه  طالعه و تبيين دستگاه نظري دولت الكترونيكپروژه م •

  ، نظريه اطالعاتي، حكومت و دولت، نظريه دولت جامعه، جامعهمانند كه مطرح شد، 

بشكل يكپارچه  كارهاي نظري بايد  ،آوري اطالعاتنظريه فن  و  دولت الكترونيك، 

 تواند شكل گيرد. صورت گيرد تا دستگاه نظري دولت الكترونيك ب

   پروژه طراحي معماري دولت الكترونيك •

ها  : در هر يك از حوزه  يكپروژه هاي مطالعه و طراحي معماري بخشي دولت الكترون •

 براي دولت الكترونيك داشته باشيم. مشخصيعماري بايد م

: طبق بحثي كه در متدولوژي  پروژه فرهنگ شناسي و تبيين مدل پديده هاي رفتاري •

اگر بخواهيم نظام كالن دولت الكترونيك را طبق دستگاه نظري و معماري  داشتيم، 

هاي رفتاري كه در فرهنگ جامعه  اسيم و پديده تبيين كنيم، بايد فرهنگ جامعه را بشن

چه  مشخص كنيم كه  ، تبيين كنيم و مبتني بر اين پديده هاي رفتاريرا وجود دارد، 

چه اقداماتي بايد انجام دهيم تا اين   فرهنگ جامعه ايجاد شود وتحوالتي بايد در 

  فرهنگ جامعه به شكل يك بستر بتواند بحث  و تحوالت در فرهنگ صورت گيرد 

 نظري دولت و معماري دولت الكترونيك را بپذيرد و شكل دهد.  

دولت  پروژه آموزش و تربيت معماران كالن و ارشد و استراتژيست در حوزه  •

 الكترونيك  

 ي متدولوژي و چارچوب معماري )چم(بستر ساز پروژه طراحي تفصيلي و   •

 هاي كالن  پروژه فرهنگ سازي طراحي معماري و مهندسي نظام  •

روژه آخر بايد به موازات يكديگر انجام شوند تا به تعداد كافي افرادي را داشته باشيم  پ اين دو

حي معماري را انجام  ريزي راهبردي مبتني بر طراكار طراحي معماري و برنامه بتوانند كه در اين حوزه 
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شخاص  ا ، نه فقط به عنوان اشخاص داراي علم، بلكه دهند. اين خالء كه همان نيروي انساني متخصص

هاي الزم براي توسعه معماري دولت الكترونيك فراهم  و زمينه است بايد پر شود  داراي هنر طراحي

 شود.  

 

 د عبارتند از:  نهاي نظري كه در مطالعه دستگاه نظري دولت الكترونيك بايد انجام شو حوزه 

 رفتاري فرد و جامعه  فرهنگ و پديده هاي  •

 جامعه اطالعاتي   •

 فن آوري اطالعات  •

 نظريه دولت  •

 دولت الكترونيك  •

 هاي كالن   مهندسي نظام •

 معماري سيستم •

و مطالعه اي كه انجام مي   ظري دولت الكترونيكدستگاه ندر بايد اينها زمينه هايي هستند كه 

 آنها پرداخته شود. به    شود،

 

 تبيين مدل پديده هاي رفتاري   •

 در حوزه فرد، جامعه، حكومت، دولت  •

 تبيين اليه هاي و كنش و واكنش ها و هنجارها و فرارفتارها  •

 در حوزه فرهنگ موجود   •

 و در حوزه فرهنگ مطلوب مبتني بر دستگاه نظري و معماري د.ا. •

 و تبيين برنامه تبديل از مدل كنوني به مطلوب  •

 

 ها شامل:هاي بسترسازي و ايجاد زيرساختمحور اساسي طرح

 هاي زيرساختي طرح •
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 هاي عملياتي  طرح •

o   حوزه دولتي 

o ها(  زه نيمه دولتي )نظير شهرداريحو 

o  ) .... ،حوزه خصوصي )صنعت، تعاوني ها، اصناف 

 طرح شبكه دولت  •

 هاي عمومي ايجاد زيرساخت •

 هاي حقوقي و قانوني اختسايجاد زير •

 يكتدوين استانداردهاي عمومي دولت الكترون •

 فرهنگ سازي عمومي و خاص پديده دولت الكترونيك   •

 زارهاي سيستم مليافافزاري و افزارها و نرم پروژه هاي ايجاد بسترهاي نرم  •

 آوري اطالعات نهاد رياست جمهوريطرح نظام فن  •

 هاي پيشرو در دولت الكترونيك هاي دستگاه طرح و پروژه  •

اينكه چه  ؛ ولي در نقش راهنما و هماهنگ كننده دولت الكترونيك كشورتبيين مت  •

در چه دستگاه و سازماني قرار ت كند، كسي بايد فعاليت دولت الكترونيك را هداي

 به چه شكلي بايد اين كار انجام شود. داشته باشد، و  

تشكيل بسترهاي اطالع رساني و چالش نظير سايت دولت الكترونيك كشور )با   •

 نظايرنقد و  ع دولت الكترونيك نه ارائه خدمات الكترونيكي(، برگزاري همايشموضو

ري بتواند در بستر  او معمنظري دولت الكترونيك فعاليت شكل گيري دستگاه تا آن؛ 

 خصصين اين حوزه قرار گيرد.علمي و متديدگاه ها وچالش هاي انجام شده در حوزه 
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ي براي سند راهبرد ملي دولت  ئهابر اساس ابعاد طرحي كه تاكنون مطرح شد، مولفه 

موارد به تفصيل در متن  . اين تدوين شده است سند كه مبتني بر آنها متن در نظر گرفتيم  الكترونيك 

 ز:  ند اارت عب. اين مولفه ها آمده و ديگر الزم نيست كه مجددًا در اينجا به آنها بپردازيم

 مفاهيم بنيادي و تبيين ضرورت: مقدمه  •

 چشم انداز دولت الكترونيك   •

 يك كاركردهاي مطلوب دولت الكترون •

 پيامدهاي مورد انتظار دولت الكترونيك  •

 عوارض دولت الكترونيك  •

 ملزومات دولت الكترونيك   •

 مسير تحقق دولت الكترونيك  •

 راهبردها  •

 دولت الكترونيك  هاي اساسي و برنامه عملياتي تحقق گام •
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توانيم به عنوان  هايي كه مي در حال حاضر يكي از نظام  كرديم،همان گونه كه قبال نيز مطرح 

به نحو مطلوب  دولت الكترونيك اين نقش را در بحث تواند اين نظام ميالگو از آن صحبت كنيم و 

كه بحث دولت الكترونيك و اين  در همان زماني هاد رياست جمهوري است. فاواي ن نظام، دايفا كن

بحث الگو مطرح شد و به همين دليل   ،گرفتاز صفر آن هستيم شكل ميطرحي كه اكنون در انتهاي ف

طور كه فاز  ان هم . بنابراين، حركتي در نهاد رياست جمهوري به موازات انجام فاز صفر شكل گرفت

شد، فعاليت طراحي معماري و  آن انجام مي بيين كرد و مطالعه و تلت الكترونيك تحقق پيدا ميصفر دو

معماري  ،1382در انتهاي سال  .صورت گرفت 1382نهاد رياست جمهوري در سال  فاوايتبيين نظام 

  فاواي م هاي توسعه فاز اول نظاپروژه  . سپسارائه و به چالش گذاشته شد، نهاد تبيين فاوايكالن نظام 

 ن هم در جريان است.شروع شد و اكنو 1383نهاد از اوايل سال 

بهتر  براي اينكه نقش الگو را و ركتي كه انجام شد، حاين اختصاصًا با توجه به فصل، در اين 

به اجمال به   ،تبيين كنيمرا ، با طرح دولت الكترونيك نهادي  فاوابتوانيم نشان دهيم و پيوستگي بين نظام 

 پردازيم. ياين طرح م
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شكل گيرد، سند راهبردي و توسعه نظام   فاوا در نهاد رياست جمهورينظام  براي اينكه بستر

 ( 71نظام شكل گرفت. )شكلاين  نهاد تبيين شد و معماري  فاواي

 

آوري اطالعات نهاد وجود  جمهوري و مركز فن ي در نهاد رياستهايدر حال حاضر سيستم 

هاي مختلفي هستند كه هر كدام به شكل  لف داراي سيستم هاي مختدستگاه به همين ترتيب نيز د و ندار

با توجه به  . گيردجزيره اي قرار دارند و تبادل اطالعات الزم با نهاد رياست جمهوري صورت نمي

قالم اطالعاتي  ، ااطالعاتعهده دارد، بر را رهبري قوه مجريهنهاد، اينكه به توجه  با رسالت اصلي نهاد و

  .دنكننقش كليدي و بحراني را براي نهاد ايفا مي ،ها استنهاد و دستگاه  و خدماتي كه مورد نياز

  هاي ه رابط ها با هم كنند كه اين سيستم هايي را ارائه ميآوري اطالعات هم سيستم كنندگان فن عرضه

با هم  احتمااًل ارتباط خوبي  د، نشوكننده ارائه مي توسط يك عرضه هايي كه خوبي ندارند، حتي سيستم

آوري اطالعات كه در بحث دولت الكترونيك و بحث  در پارادايم فن ،هاتقريبًا تمام سيستم .ردندا

شكل مطلوب آماده  ه يست و ب ابعاد اساسي آنرا تبيين كرديم، ن يم وختپردانهاد به آن  فاوايخود نظام 

 ( 72)شكل  نشده است.

 نهاد معماري و سند راهبردي نظام فاواي   -71شكل 
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اين است كه بتواند   ،دنهاد و سند راهبردي و معماري كالن نها  فاواي تالش بستر نظام 

پروژه دولت الكترونيك   . آوري اطالعات شكل دهدافزاري كاربردي را در پارادايم فن هاي نرم سيستم

محصول و خروجي همين فعاليت   ،مين فاز صفره ، كههم كه توسط همين مركز هدايت و انجام شده 

ها و  ت كه بتوانند سيستم اين اسحركت، دو هدف اصلي اين  .موازات اين حركت انجام شد است، به 

، به  يك بستر نظري و معماري در  را  دنهاي مختلف كشور وجود دار حركتي را كه بين دستگاه 

 ند. انو مطلوبت برس يكپارچگي

 

كه عبارتند از:  است  سه موضوع راهبردي را به عنوان لبه حمله در نظر گرفته ،نهاد فاواينظام 

 (73)شكل

 فاوا توسعه نرم افزارهاي كاربردي در پارادايم نظام مبتني بر  •

 نهاد  فاواي ت خاص نظام ابا توجه به خصوصي  ؛امنيت •

 نگاهي سريع به وضع موجود و مسئله اساسي -72شكل 
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: با توجه به بحث دولت   هبري دولت الكترونيكسكوي آغاز شكل گيري و ر •

گيرد و  صورت مي فاواموازات نظام ه پروژه دولت الكترونيك كه باين الكترونيك و 

به عنوان يك  بتواند كه  گيردشود و شكل ميبا اين هدف تبيين مي فاوااًل نظام اصو

 ،قرار گيرددولت الكترونيك كشور تبيين شود و مورد استفاده گيري شكل  الگو در

سكوي آغاز  اين است كه بتواند به شكل  فاوايك راهبرد و محور راهبردي نظام 

 عمل نمايد. ت الكترونيكگيري و رهبري دولشكل

 

معماري هاي شالوده اي و   اساسي اليه ر دو ن ديدگاه، دايميتني بر نهاد  فاواي معماري نظام 

مستقل از وظايف نهاد هستند كه چهار   اي،هاي شالوده معمارياي شكل مي گيرد. معماري هاي وظيفه 

اينكه   كنند، و نهاد را تبيين مي  فاواي هاي نظام شالوده  ، و سيپم معماري مشخص سمنا، بيپاد، بهتا 

ها چگونه تحقق  ي مثل امنيت، سازماندهي معنايي اطالعات، يكپارچگي و همكاري بين سيستم ئهابحث 

 (74كنند. )شكليرساخت كل نهاد را تبيين ميد. اين معماري ها زنكنمي پيدا 

 محورهاي راهبردي نظام فاواي نهاد)موضوعات راهبردي(  -73شكل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      171 كليات طرح دولت الكترونيك 

، سازماندهي و حمايتمجريه،  اد يعني رهبري قوه شش وظيفه اصلي نه ،معماريهاي وظيفه اي

ند. براي  نك را تبيين مي پشتيبانيو  ،در قوه مجريه برنامه ريزي ،كسب و ارائه اطالع، كنترل و پيگيري

ها  هاي نهاد در اين اليه شش اليه در نظر گرفته شده است تا وظايف و فعاليت فه، يظتحقق اين شش و

 ها عبارتند از: ه د. اين الي نسازمان پيدا كن

 اليه تصميم گيري و هدايت  •

 اليه تحليل و كارشناسي •

 اليه برنامه ريزي راهبردي و سياستگذاري  •

 اليه سازماندهي  •

 يريزي اجراياليه عمليات و برنامه  •

 طالعات و اسناد اليه ا  •

برخي از آنها عبارتند  پنجاه فضاي عملياتي تبيين شده و شكل گرفته كه  ،مبتني بر اين وظايف

 ز:ا

 ياست جمهور هدايت سازمانهاي مستقيما تحت نظر ر ملياتيع ضايف •

 روابط و معاهدات بين الملل  ملياتيع ضايف •

 مديريت بحران  ملياتيع ضايف •

 دورنماي معماري نظام فاوا  -74شكل 
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 نين تبيين و تنقيح قوا  ملياتيع ضايف •

 تشريفاتي قوه مجريهاقدامات  ملياتيع ضايف •

 مذاكرات و جلسات ملياتيع ضايف •

 واكنش سريع  ملياتيع ضايف •

 شبيه سازي و تحليل كشوري ملياتيع ضايف •

 هدايت استانها  ملياتيع ضايف •

 تدوين و تصويب قوانين  ملياتيع ضايف •

 كارشناسي ملياتيع ضايف •

 ها   هماهنگي بين دستگاهها و قوه  ملياتيع ضايف •

 تصميم گيري  ملياتيع ضايف •

 راهبرد و سياستگذاري كشور ملياتيع ضايف •

 مشاركت فكري عمومي ملياتيع ضايف •

هايي كه براي پوشش  اليه در ومي پردازند به هر كدام از وظايف نهاد  ،فضاهاي عملياتيين ا

مجموع  ياتي، بنابراين، اين فضاهاي عمل .شوندسازماندهي مي ، مشخص شده اندف اين وظايبه دادن 

ي مستقلي هستند كه  هادهند. در حاليكه اين فضاها، فضاميقرار پوشش مورد هاي نهاد را فعاليت

هاي اين ازه معماري از معماريدو ولي با هم تعامل بسيار جدي دارند. ،كننداليت مستقلي را دنبال ميفع

دي شكل خواهد گرفت و تحقق  در حال طراحي است كه بزو فاوار فاز اول توسعه نظام فضا، دپنجاه 

 يابد.مي

 

معماري هاي   و  ايهاي شالوده معماريكه شامل نهاد  فاواي  معماريار ما اين است كه ظانت

كه در اينجا   افزاريهاي نرم سيستم، و اطالعاتيفضاهاي ، فضاهاي عملياتي است و همچنين  اي وظيفه 

  منجر به تغيير، اثرگذاري و تبيين معماري نهاد رياست جمهوري بطور تدريجي نند ابتو، وجود دارند

نه به عنوان يك عارضه   ، . اين اثرگذاريدنكل معماري نهاد اثر گذار در د و ن شو فاوا مبتني بر نظام 

بلكه به عنوان يك   ،اردگذباالخره هر سيستمي بر معماري كل آن سازمان اثر مي اينكه و  جنبي

 (75)شكل . است ،بايد اين معماري نهاد تغيير كند، و اينكه ضرورت
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كه اين بستر شكل   تا زماني .نهاد است فاواي تحقق و شكل گيري نظام بستره  ،معماري نهاد

 ،اين معماريگيري شكل از اين رو، .كردمطلوب ايجاد نهاد را به شكل  فاواي توان نظامنگيرد، نمي

  فاواي يافته معماري نظام تعميمهمان  ،ضروري است. در واقع اين معماري فاواسازي بستره راي پياده ب

 كل نهاد رياست جمهوري است.  براي  نهاد

 

ريم، كه هم به  دا نهاد  فاواينظام  نياز دربستر پيش  چند  اين معماري تحقق پيدا كند،براي اينكه 

 ( 76د و هم به شكل بيروني. )شكلنشكل دروني وجود دار 

 شامل :  بسترهاي دروني 

 آنها  نظايرو   سخت افزاري بكه ها، سيستم هاي : مانند شبستر فني •

   براي هدايت نظام فاوا  : بستر سازماندهي و هدايت •

 نظام فاوا  ردن از: براي پشتيباني ك بستر آموزشي و تحقيقاتي •

 ي سازماندهي نظام فاوا : براي و معماريبستر ساختار •

 شامل : رار دارند و قدر بيرون نظام فاوا  بسترهاي بيروني 

 هاي دستي و ساختار  سيستم: شامل تيبستر عمليا •

 ي اثرات معماري فاوا به معماري كل نظام سازمان انتشار تدريج -75شكل 
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و در  جهت بايد هم  ،ي را كه نهاد بايد اتخاذ نمايدئها: راهبردها و سياست راهبردي بستر •

 نهاد باشد.   فاواينظام راستاي 

 گيبستره فرهن •

د تا فرهنگ، راهبردها و عمليات دستي  ن شكل گير فاوا بايد در بيرون نظام  ،اين سه اليه بيروني

كه اين بسترهاي دروني و   تا زماني د. نبنا شو فاوا  جمهوري مبتني بر نظام زماني نهاد رياستو ساختار سا

 .  پذير نخواهد بودنهاد امكان  فاواي گيري نظام ند، شكلنبيروني تحقق پيدا نك

 

د،  نبايد شكل گيرل در فاز اوها و محصوالتي كه ، گام ي كه مطرح شدنديهااليه براي تحقق 

 ( 77عبارتند از: )شكل

 ها و افزارهاي الزم   و ايجاد زير ساخت ايي شالوده هامعماري طراحي تفصيلي •

 ربرديهاي كا و توليد سيستماي ي وظيفه ها طراحي معماري •

 ايجاد بسترهاي فني و شبكه و نرم افزارهاي سيستم  •

 فرهنگ سازي و توسعه متدولوژي در حوزه طراحي معماري •

 ها تبيين استانداردها و محيط  •

 )بيروني و دروني(  بستره هاي پيش نياز نظام فاوا  -76شكل 
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 (78)شكل، در فازصفر: هاي گذشته داشته باشيممروري بر گام بخواهيم اگر 

 ها در نهاد در حال انجام است.  ساختهاي بسترسازي و ايجاد زيرفعاليت •

 انجام شده است. توسعه شبكه دولت  •

 . استانجام شده  برديهاي كار توسعه، خريد و نگهداري سيستم •

رساند و در   1382در سال  اوا ما را به معماري كالن نظام ف فاوا،  فاز صفر از پروژه نظام  •

 1همان سال ارائه شد. 

 :  غاز شده است آ 1383كه از اوايل سال فاز اول در 

 در حال انجام است.  ،هاي شالوده اي طراحي تفصيلي معماري •

در  ،، يعني دوازده فضا از پنجاه فضاه اولوظيفه اي دست هاي طراحي كالن معماري •

 حال انجام است. 

 
صفر كه مربوط به نظام فاوا است، با فاز صفر از پروژه دولت الكترونيك فاز بايد توجه داشت كه اين پروژه  - 1

 اشتباه گرفته نشود.

 گامها و محصوالت در فاز اول  -77شكل 
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 ، در حال انجام است.هاي وظيفه اي دسته اول طراحي تفصيلي معماري •

 ، در حال انجام است. ردهاها و تدوين استاندا تحليل و انتخاب محيط  •

 ، در حال انجام است. آماده سازي ساختار مديريت و كنترل پروژه ها •

 ، در حال انجام است. هازيرساخت بسترسازي و ايجاد  •

 لت، در حال انجام است.توسعه شبكه دو •

 ، در حال انجام است. خريد و نصب نرم افزارهاي موجود  •

 است. ، در حال انجام هاي كاربردينگهداري سيستم  •

 : برداشته شوندهاي آينده بايد  گام ، در ادامه كار

 آموزش و فرهنگ سازي  •

يفه  ظبا توجه به طراحي هاي معماري هاي وكه  ؛هاي كاربرديتوسعه و نصب سيستم  •

 اي مطرح است.

بايد  اي و وظيفه اي كه مبتني بر معماري هاي شالوده  ؛ها و بسترهاتوسعه زيرساخت •

 صورت گيرد. 

 در بستره شبكه دولت  نهاد  واي فاتوسعه نظام  •

 هامبتني بر معماري ؛هاي كاربردينگهداري سيستم  •

 ينده گامهاي گذشته و آ -78شكل 
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هاي نظري  و اين بنياد  داشتيمهاي مختلف دهاي نظري دولت الكترونيك در حوزه تبييني از بنيا 

د. از سوي  ن در معماري دولت الكترونيك تحقق پيدا كن بايد  ند كه ندما را به چند محور اساسي رسا

عنوان چم تبيين كرديم، تا بتوانيم معماري   هاي كالن را تحت متدولوژي طراحي معماري نظام ،ديگر

معماري دورنماي  ،دولت الكترونيك را مبتني بر اين متدولوژي شكل دهيم. مبتني بر اين موضوع

شكل گرفت و مبتني بر اين   اءهاي زيرساختي و ساير اجزميدان  ها و دولت الكترونيك شامل اليه 

شكل گرفت و برنامه عملياتي توسعه دولت  نيز  راهبرد ملي توسعه دولت الكترونيك ،معماري

راهبرد  نيز برنامه عملياتي و در  فعاليت ها طبقه بندي راهبردها و  .الكترونيك در اين راهبرد تبيين شد

بنا شده است.   هاصورت گرفته و مبتني بر آن  معماري و بنيادهاي نظري هايبر اساس مولفه ملي، 

 (79)شكل

 

 الكترونيك در جامعه اطالعاتي يك ضرورت است.  دولت  •

آوري اطالعات در حكومت نيست؛ بلكه  دولت الكترونيك، تنها بكارگيري ابزار فن •

 شكل جديدي از حكومت و دولت است. 
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 ملزومات اساسي دولت الكترونيك عبارت است از :  خصوصيات و  •

 فراهم كردن بستر و ساختار باز براي حكومت و دولت،   ▪

 ارگانيك، زنده و خود سازمانده، بصورت  ▪

 با تصميم گيري و عمليات توزيع شده  ▪

 طي مشاركت و تعامل وسيع جامعه و حكومت،  ▪

بدنه  ها و قدرت حكومت در فرهنگ و  و نهادينه شدن تصميم گيري ▪

 جامعه.

 اولين گام براي تحقق دولت الكترونيك :  •

ر فاز اول  گامي كه بايد داخت اين پديده توسط دولت و جامعه؛ شن  ▪

 صورت گيرد و دولت مصمم شكل گيرد.

 عزم جدي،   ▪

 و فراهم كردن ملزومات اساسي تحقق آن،  ▪

 معماري و فني آن است.  به شكل بسترسازي بنيادهاي فرهنگي، نظري،  ▪

 از بنيادهاي نظري تا برنامه عملياتي -79شكل 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


