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ها، چه به شكل دسـتيابي و  ايف اصلي خود، نيازمند تعامل موثر با دستگاهبراي انجام وظنهاد رياست جمهوري
بـه نحـوي كـه بخـش اصـلي اطالعـات و       ها و دريافت و ارائه خدمات است؛ارائه اطالعات، و چه به شكل انجام فعاليت

آوري اطالعـات و  فـن گيرد. بـه همـين دليـل، پـرداختن بـه حـوزه       ها شكل ميهاي نهاد، در تعامل با ساير دستگاهفعاليت
آوري اطالعـات و  ها در حوزه فـن دستگاهو تعاملارتباطات (فاوا) نهاد رياست جمهوري، بدون پرداختن به بستر فعاليت

آوري اطالعات نهاد رياست جمهوري با علم به اين موضـوع، از سـال   ممكن و موثر نيست. مركز فن،دولت الكترونيك
آغاز نمود. در فاز صفر ايـن  را ي و تدوين معماري و سند ملي دولت الكترونيكفعاليت طرح مطالعه، طراح، ۱۳۸۱

ها، بنيادهاي نظري، دورنماي معماري و روشرويكردها،فعاليت كه به حمد و ياري خداوند متعال به پايان رسيده است،
قرار گرفته است.ابعاد راهبردي دستيابي به دولت الكترونيك در كشور، مورد مداقه، تبيين و طراحي 

۱-–
شـود،  تحقق دولت الكترونيك در كشور و حركتي كه به سوي تحقق و توسعه دولـت الكترونيـك انجـام مـي    

رفتار،چه ابعاداين پديده اي است؟ دهد. پديده دولت الكترونيك چگونه پديدهپيش روي ما قرار ميرا اي اساسيمسئله
به اين پديده نگاه كرد؟ حركت به سوي تحقق و توسعه دولت الكترونيك توانميبا چه ديدگاهي ؟داردو خصوصياتي 

طـي  ،در ديـدگاه مطلـوب  و اين حركت براي دسترسي به پديده دولت الكترونيك ؟صورت پذيردبا چه رويكردي بايد 
اساسي است كه مسئله تحول و توسعه دولت الكترونيـك پـيش روي   اينها سئواالت و ابعاد؟انجام شودهايي بايد چه گام

)۱(شكل و اين طرح بايد به اين ابعاد بپردازد.،دهدما قرار مي
بسـيار  يكـه ديـدگاه  ،اولين ديدگاهدر هاي مختلفي نگاه كرد. توان از ديدگاهبه پديده دولت الكترونيك مي

م يا سايت اينترنتي است كه اطالعات و خدمات يك دسـتگاه دولتـي   ابتدائي و رايج است، دولت الكترونيك يك سيست
و معمول عملياتي دستگاه مـورد نظـر، ماننـد يـك     متداول طبق همان ساختار و رفتار كند. اين سيستم، را به مردم ارائه مي

)۲(شكل كند.در تعامل وارتباط دستگاه با مردم، نقش ايفا ميدرگاه و واسط ارتباطي، 
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به شكل يك پورتال  يـا يـك درگـاه باشـد، بلكـه بايـد كـل        تنها تواند نمي، دولت الكترونيكومدديدگاهاز 
ايجــاد، و خــدمات اي بــراي سيســتم رايانــهاي را و سيســتم يكپارچــه،اي دســتگاه را نيــز در بــر گيــردهــاي رايانــهسيســتم

ارائه نمايد. به مخاطبان الكترونيكي را 
اي نيست، بلكه هدف، هاي رايانهمسئله تنها سازماندهي سيستماين ديدگاه، در.هم وجود داردديدگاه سومي

از اين ديـدگاه،  اي است. هاي غيررايانهاي و چه سيستمهاي رايانهسازمان، چه سيستمو خدماتهاسيستمكل سازماندهي 
گيري در اينجا شكلونيكي پرداخت. هاي غيرالكترمستقل از سيستمهاي الكترونيكي، سازماندهي سيستمتوان تنها بهنمي

از حكومت، يعني حكومت الكترونيك مطرح است. نوع جديدي 
ايـن ديـدگاه،   درترسـيم كـرد.   جامعه را به شكل مستقل از و حكومت توان سازمان نمي،ديدگاه چهارماز اما 

دولـت و حكومـت را   جامعـه، لت الكترونيك، تعـامالت بـين  تواند كامل شود كه دوزماني پديده دولت الكترونيك مي
آوري اطالعـات شـكل   در بستره فـن ،دولت و مخاطبانش،هاخدمات و تعامالت بين دستگاه،هاو كل فعاليت؛تبيين كند

.آوري اطالعات ايجاد شودجامعه مبتني بر فندر ،آوري اطالعاتحكومت مبتني بر فنبه عبارت ديگر، .گيرد
بـه  ابـزاري . ديـدگاههاي اول و دوم، بـه چشـم   دولـت الكترونيـك هسـتند   پديـده ممكن ازهاي اينها ديدگاه

هـاي  و سيسـتم آوري اطالعـات  از فنو تنها، شودحفظ ميكنند. در واقع، همان ساختار قبلي آوري اطالعات نگاه ميفن
در .يابدميتحولدولت شود. اما در ديدگاههاي سوم و چهارم،به عنوان ابزاري براي انجام عمليات استفاده مياي رايانه

مبتني بـر  نظامبه مثابه يك ،كل دولت و پديده دولت الكترونيكگيرد؛ لت شكل مياين دو ديدگاه، نوع جديدي از دو
.شودبنا ميآوري اطالعات فن

۲--
هاي مختلفي در سطح دستگاهپيدا كند؟ در سطح كشور تحققتواند چگونه ميپديده دولت الكترونيك حال،

و تصـور نمـود،   يجزيـره مسـتقل  مانند ها را توان هر يك از دستگاهاما نمي.با هم در تعامل هستندكشور وجود دارند كه 
تا بلكه الزم است ها وجود دارد، نه تنها بين خود دستگاهاين تعامل، ها را ناديده گرفت. با ساير دستگاهتعامل آن دستگاه

بـراي  ها نيز تعامل مناسبي با يكديگر داشته باشند. بـه عبـارت ديگـر، نـه تنهـا      هاي اطالعاتي و الكترونيكي دستگاهسيستم
بلكـه ايـن   ها تحقق پيدا نمايند، عاتي دستگاههاي اطالبايد سيستمابتدا رسيدن به پديده دولت الكترونيك در كل كشور، 

. ها پشتيباني اطالعـاتي و عمليـاتي كننـد   و از تعامالت بين دستگاه؛نيز داشته باشندگر ها بايد تعامل مناسبي با يكديسيستم
. سند راهبردي كه دستيابي به دهدسوق ميسند راهبرد ملي يكپارچه دولت الكترونيكتبيين يك چنين چيزي ما را به 

الكترونيك يكپارچه را محقـق  دولت بستر يكها كه هاي اطالعاتي دستگاهوفاقي بين سيستمرا محقق سازد، وفاقيك 
الف)-۳(شكل كند.



۳

مركز فن آوري اطالعات نهاد رياست جمهوريچكيده طرح دولت الكترونيك

اي از اسـتانداردها  براي تحقـق ايـن وفـاق تنهـا بـه تبيـين مجموعـه       اين سند راهبرد ملي، اما آيا كافي است كه 
زماني تحقـق ايـن   اما كافي نيست. تحقق چنين وفاقي است، هالزم،استانداردهااي از ا وجود مجموعهقطعمبادرت كند؟ 

(و اي نظام يكپارچـه بنا شود، كه مشخصي معماريمبتني بر از استانداردها، پذير خواهد بود كه اين مجموعه فاق امكانو
اسـت،  بنيادهاي نظريزمند بناساختن نياو تحقق يك معماري يكپارچه، ها تضمين نمايد.را در دستگاهنه لزوما متمركز) 

تبيين كند.نهفته در پشت آن را قالنيت و عهاي معماري يكپارچگي مولفهبه نحوي كه 
نظام بر محور استانداردهاي پذير خواهد بود كه و متعامل و پيوسته امكانتحقق يك نظام يكپارچه زماني 

معماري و بنا شده باشد.، هاي نظري كامال شفافمفاهيم و بنيانو معماري مبتني بر يك معماري مشخص، مبتني بر 
اسـتانداردها، معمـاري، و چـارچوب نظـري نظـام      ولت الكترونيك، بايد بتواند به هـر سـه وجـه   سند راهبرد ملي توسعه د

پوشش دهد. به شكل مطلوبي و هر سه وجه مورد بحث را ،بپردازد

پديده دولت الكترونيك؛ ديدگاهاي مختلف–۲شكل 

دولت الكترونيكمسئله توسعه -۱شكل 
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هاي اول و دوم كه ديدگاه ابزاري هستند، تحقق پيدا كنـد، قطعـا   اگر معماري و راهبرد ملي، طبق ديدگاهحال 
هـا تنهـا در   تعامـل بـين سيسـتم   ،هـاي اول و دوم ديدگاههاي سوم و چهارم خواهد بود. در ديدگاهمتفاوت با نوع نگرش 

از اين رو، معماري و سند راهبردي توسعه دولت .ها مطرح استها و دستگاههمكاري، هماهنگي، تبادل بين سيستمشكل 
كردن برخي ملزومات و اسـتانداردها  نيك و فراهمتنها به توسعه ابزاري دولت الكتروها، مبتني بر اين ديدگاهالكترونيك 

ب).-۳شكل پردازد (مي
دولت، با ساختار و مفـاهيم متفـاوت   از حكومت وگيري نوع جديدي شكلهاي سوم و چهارم، اما در ديدگاه

محـدوده  پديـده دولـت الكترونيـك، كـل     ج). در ايـن دو ديـدگاه،  -۳الكترونيك مطرح است (شـكل  پديده دولت در 
گيري يكپارچگي سـاختار  بحث از شكلجا. در ايندهد ميالشعاع قرار تحترا و نيز جامعه ها و دستگاه، دولت ومتحك

تحقق يك وفاق-راهبرد ملي دولت الكترونيك -الف -۳شكل 

نوع وفاق در دو ديدگاه اول و دوم-ب -۳شكل 
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بايد بـه  ها، اين ديدگاهمبتني برند راهبردي توسعه دولت الكترونيكو سمعماري و و نوع جديدي از دولت اسـت.  
مبتني بـر همـين   و ما نيز .آوري اطالعات بپردازدستره فنو رفتارهاي آن در بساختار و مفاهيم دولت توسعه بنيادي 

ديدگاه و نگرش، به مقوله دولت الكترونيك مي پردازيم.

۳-
در دو وجـه  تـوان  رويكرد اتخاذشده طرح را مياما رويكرد ما در رسيدن به پديده دولت الكترونيك چيست؟ 

خاليـي در  رسـد  شود. به نظـر مـي  پرداخته ميمبتني بر طراحي معماريريزي توسعه برنامهبهتبيين نمود. در وجه اول 
، كنـيم ترسـيم مـي  ريـزي توسـعه   انـداز، ماموريـت و سياسـتها را در برنامـه    چشـم ،فراروند اصالح سـاختاري وجـود دارد  

سـاختار  بردهـا،  هـا و راه سياسـت هـا،  ها، ماموريـت اندازچشمو بالفاصله مبتني بر اين،كنيمميراهبردهايمان را مشخص 
! و انتظار هم داريم كه به نتيجه مطلوبي برسيمكنيم؛ برنامه اجرايي را تبيين ميعملياتي و 

يشـگاه و يـا يـك    الوجـود دارد، خـالء طراحـي معمـاري اسـت. در طراحـي يـك پا       ميـان  خالئي كه در ايـن  
يـا  خـراش  ، بـراي ايجـاد يـك آسـمان    راهبـرد انـداز، ماموريـت و   . تنها تعيين چشمواضح استخراش، اين مسئله آسمان

اي خراش يـا پااليشـگاه طراحـي شـود؛ آن هـم طراحـي      مانآن آسبايد اين بديهي است كه كافي نيست! بلكه پااليشگاه 
عمليـاتي  خراش چه براي توسعه آن پااليشگاه يا آسمانمشخص شود كه و آنگاه بر اساس اين معماريمبتني بر معماري 
خالئي كنيم. و اين را نمي(طراحي معماري) ما چنين كاري ريزي توسعه يك نظام كالن، برنامهبراي اما بايد انجام گيرد. 

مبتنـي بـر   توسـعه دولـت الكترونيـك    به عنوان يك رويكرد، در اين طرح، وجود دارد. است كه در رويكردهاي متداول 
راهبردهـا، مبتنـي بـر ايـن معمـاري بنـا       وو برنامـه عمليـاتي توسـعه    ،شـود دولت الكترونيـك انجـام مـي   طراحي معماري 

)۴(شكل شوند.مي
بنـا شـده   درسـتي هاي نظري ساختار درستي را ارائه كند كه مبتني بر بنيانتواندميتنها زماني يك معماري اما 

ار هـاي پارادايميـك مختلفـي قـر    ها و حوزهكه در پارادايممختلفي مبتني بر نظريات علمي معموالنظام كالن، يك باشد. 
پارادايميك با يكـديگر سـازگار نيسـتند. مـثال، در نظـام كـالن،       يهاحوزهاين گيرد. بسياري از اوقات،ميدارند، شكل 

نوع وفاق در دو ديدگاه سوم و چهارم-ج -۳شكل 
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ديگري ر حوزه پارادايميك دو با قانون يا دستورالعملي كه در يك حوزه پارادايميك قرار دارد شود كه قانوني وضع مي
بنيادهـاي نظـري آن نظـام كـالن در     تبيين كنيم، كه بدرستي يك نظام كالن را توانيمزماني ميقرار دارد، متناقض است. 

نظريـات علمـي   ابعـاد  تمـام  كـه  ، به صورتيدر يك دستگاه نظري قرار گيردو،يك حوزه پارادايميك واحد و مشخص
م مبتني بر اين دسـتگاه  و معماري نظا.و نيز جايگاه و رابطه آنها را با يكديگر نشان دهد،كندرا توصيف اساسي آن نظام 

)۵(شكل منسجم در ساختار دست يابد. به يك عقالنيت تواند مي،نظري

۴-
نشـان داده  ۶كـه در شـكل   به عنوان خروجي ارائه شده، محصوالتي در انتهاي پروژه فاز صفردر حال حاضر، 

صورت مسئله، چـارچوب و ابعـاد مهـم مسـئله مشـخص      آن بوده است كه بر گاماند. سعي و تالش اصلي ما در اين شده
دولت الكترونيك در كشور مورد مطالعـه قـرار گرفتـه، و همچنـين يـك      ها در حوزه فعاليتشوند. در اين رابطه، سوابق 

در كشورهاي مختلف جهان انجام شـده  شده در اين حوزههاي انجامو فعاليتدولت الكترونيكبر پديده مطالعه تطبيقي 
هـا، تبيـين چـارچوب نظـري بـراي مهندسـي       به آن خواهد شد. يكي ديگر از فعاليـت اجمالي اي ه در ادامه اشارهك،است

يكپارچهطراحي معماري مبتني بر دستگاه نظري:۲رويكرد –۵شكل 

هاي كالندر فراروند اصالح ساختاري نظامخالء –طراحي معماريريزي توسعه مبتني بر : برنامه۱رويكرد –۴شكل
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بـراي طراحـي   يك چارچوب و متـدولوژي  و بر اساس آن ؛كه مطرح گرديداست هاي كالن با توجه به رويكردي نظام
طراحـي و تبيـين   "چـم"  تحـت عنـوان  ، بحـث مـورد ابزار كار توسعه مبتني بر رويكـرد  عنوان به هاي كالن، معماري نظام

، چـارچوب  در كشـورهاي جهـان  تطبيقي شده در مطالعه تجربيات مشاهده توجه به مبتني  بر اين چارچوب و  با گرديد.
. بر اساس اين شده استطراحيدورنماي معماري دولت الكترونيك و بر اساس آن، اوليه نظري دولت الكترونيك تبيين 

اي اشـاره ،در ادامـه تدوين و ارائه گرديد. به عنوان محصول كليدي طرح برد ملي توسعه دولت الكترونيك راهمعماري، 
اجمالي به نتايج طرح خواهد شد.

مطالعه تطبيقي-۵
هــا، دســتگاههــاي توســعه دولــت الكترونيــك در كشــورها، از فعاليــتمــورد ۱۸۰در مطالعــه تطبيقــي، حــدود 

بـود كـه محورهـاي    بـر آن  سـعي مـا در ايـن مطالعـه،     ر جهـان مـورد بررسـي قـرار گرفـت.     و ... مختلـف د ها، شهرداري
از آنچه كه در مورد بندي جمعدر قالب يك و دولت الكترونيك در جهان را بررسي، هاي انجام شده در حوزه فعاليت

نظريات، مفاهيم، ر اينكه چه مواردي نظي. )۷(شكل و توجه است، ارائه كنيم. و تعمق ، اين پديده در جهان قابل مشاهده
ابزارهــا و رونــدهاي توســعه، افرهــا، انــدازها، راهبردهــا، معمــاريهــا، چشــماصــطالحات، روشهــا، ديــدگاهرويكردهــا، 

بنـدي ارائـه گرديـده    در اين جمـع ،وجود دارد و مطرح استهان سراسر جدر در توسعه دولت الكترونيك استاندارهائي 
مواردي كه در ارائه شود. در جهاناز پديده دولت الكترونيك كه برداشتي يكپارچه ت در اين كار سعي شده اساست. 

: پديـده جامعـه اطالعـاتي، تاريخچـه و سـير تكـاملي دولـت الكترونيـك،         شـامل انـد،  اين بررسي مـورد نظـر واقـع شـده    
شود.آن ميهاي موردي بررسيو كالبدشكافي دولت الكترونيك، 

خروجي هاي فاز صفر (مبتني بر رويكردهاي اساسي)–۶شكل 



۸

مركز فن آوري اطالعات نهاد رياست جمهوريچكيده طرح دولت الكترونيك

مـورد  هاي افـراد ديگـر از كشـورهاي مختلـف جهـان      در اين مطالعه، تنها ديدگاهنكته قابل توجه آن است كه
مطالعـه نظـري و طراحـي    (نـه ديـدگاه خـود، كـه در     ،هاي موجود مطرح شده اسـت و ديدگاهبررسي و طرح قرار گرفته 

قـرار  اجمـالي  عـه  مـورد مطال در كشـور  همچنين سوابق دولت الكترونيـك  .)شودريزي راهبردي بيان ميمعماري و برنامه
١.انجام شده استها و ابعاد حركت دولت الكترونيك در كشور، ديدگاهتبييني مختصر از مسائلو ،گرفته

۶-
بـراي تبيـين پديـده دولـت     گيـري يـك حـوزه پارادايميـك واحـد      بر اساس رويكرد مورد بحث، نياز به شكل

آن بنـا شـود. ايـن حـوزه پارادايميـك، بايـد ابعـاد        مبتنـي بـر  دولت الكترونيـك  دستگاه نظري الكترونيك وجود دارد تا
پوشش دهد. در واقع، نظريه دولت الكترونيك بايد مطرح در اين حوزه را هاي اساسي در نظريات علمي مختلف پاراديم

لف)ا-۸(شكل شود.بيانچند نظريه علمي ديگر در اين پارادايم تبيينمبتني بر 
از شـود،  وجه به اينكه مقوله دولت و حكومت، يك محور اساسي پديده دولت الكترونيـك محسـوب مـي   با ت

ارائه نظريه دولت در علم سياست مورد بررسي قرار گيرد و ابعاد آن تبيين شود. اين نظريه دولت، مبتني بر ديك سو، باي
آوري اطالعات و نظريه جامعه اطالعاتي مبتنـي  ايد نظريه فناز سوي ديگر، بشود. ميانجام نظريه رفتاري فرد و فرهنگ 

بر مفهوم اطالعات و مفهوم جامعه و برخي نظرات ديگر تبيين گردند. 
هاي كالن و نظريه معماري سيسـتم  از طرف ديگر، چارچوب و متدولوژي چم، مبتني بر نظريه مهندسي نظامو 

.شودميبنا 
بـراي يـك   و در قالـب يـك بسـتره نظـري    هاي نظري با هم سازي اين حوزهبراي اينكه امكان پيوند و سازگار

هاي ساختاري است كه بتواند ساختارهاي به ظاهر متفاوت وجوه نياز به تبيين نوعي از پديدهفراهم آيد، معماري عملياتي 
اين مهم در نظريـه  كند. يا مجموعه پديده واحد تبيين ،شده را، در قالب يك پديدههاي مطرحعملياتي در حوزهنظري و 

گيـرد.  پديـده واحـد، صـورت مـي    دهنـده ايـن مجموعـه    وان الگوي سـامان فراكتالي به عنفراكتاليسم با تبيين ساختارهاي 
هاي كالن دانست. يك رويكرد و مكتب طراحي نظامتوان فراكتاليسم را مي

است.نتايج اين مطالعه تطبيقي، در قالب يك كتاب براي انتشار آماده گرديده-١

مطالعه تطبيقي-۷شكل 



۹

مركز فن آوري اطالعات نهاد رياست جمهوريچكيده طرح دولت الكترونيك

و چارچوب دستگاه ه دولت الكترونيك نظري،ديگر در قالب يك حوزه پارادايميكها با يكبا پيوند اين مولفه
گيـري معمـاري دولـت    بـراي شـكل  توانـد مبنـاي مناسـبي    چـارچوبي كـه مـي   گيـرد. شكل مـي نظري دولت الكترونيك 

ب).-۸(شكل و بر اساس آن معماري نيز راهبرد ملي توسعه دولت الكترونيك تبيين گردد.الكترونيك باشد
تبيـين   آن هـاي محـوري   پديـده و سـازي شـده،   و رفتار افراد مـدل ، ادراك از يك سونظريچارچوب اين در 

هـاي محـوري آن   و پديدهگيري و ابعاد كلي و مكانيزم بنيادي شكلتعريف شده فرهنگ پديده و مبتني بر آن، ؛شودمي
بنيـادين  م و مكـانيز ،ابعاد كليـدي آن مشـخص  پديده جامعه تعريف،،اساس آنبر و گيرد. قرار ميو تبيين مورد بررسي 

چارچوب دستگاه نظري دولت الكترونيك–ب-۸شكل 

حوزه پارادايميك دولت الكترونيك–الف-۸شكل 
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كليـدي  حكومت و دولت تعريف، و ابعادهمچنين، گيرد. موردبحث قرار ميو رفتار واحد در آن گيري يك روح شكل
)۹(شكل گيرد. دولت اختصاصا مورد تامل مختصر قرار ميملزومات و ديناميسم آنها معرفي شده و خصوصيات، 

آوري اطالعـات  پديده فنو نيز تعريف و تبيين ماهيت ،و تعريف پديده اطالعاتبا تبيين ابعاد از سوي ديگر، 
پديده تبييني كه از پديده جامعه انجام شد، و بر اساس هاي انواع اثرات در اين پديده، يهالو بررسي طيف و و ارتباطات،

ضـمن  و عوارض آن،ملزومات، تبيين و خصوصيات، جامعه اطالعاتي مورد توجه و بحث قرار گرفته و ابعاد كليدي آن
شود.ارائه تعريفي از آن بيان مي

ــر و ضــمن ،بيــان شــدهو ابعادكليــدي آن فراكتاليســم تعريــف وجــه ديگــر ايــن دســتگاه نظــري،  در  بحــث ب
رويكـرد  ، )سـاختارهاي فراكتـالي  شـده در آن ( تبيـين و سـاختارهاي  اركان و اصول ايـن مكتـب   خصوصيات، ملزومات، 

گيرد.مداقه قرار ميطراحي در اين مكتب مورد 
هـاي حكومـت الكترونيـك و    پديـده ، شده فوقابعاد مطرحسازي بندي و يكپارچهبر اساس جمعدر نهايت، 

بـا يكـديگر و كاركردهـا، پيامـدها،     هاي آنها و ارتباط و تفاوتابعاد كليدي آنها تبيين ، دولت الكترونيك تعريف
شود.بيان مياركان دولت الكترونيكملزومات و عوارض، 

شود.وجوه اساسي نتايج اين دستگاه نظري اشاره ميبه اجمال به برخي از ه، در ادام

۷-–
اگـر جامعه در حال حركت به سـمت جامعـه اطالعـاتي اسـت.     . حكومت، در تعامل و وابستگي با جامعه است

نيازهـاي ايـن   د توانگيرد، نميبخود بهي جامعه اطالعاتو عمل در ساختار مناسبي براي حكومت حكومت نتواند 
بتواند تا،. حكومت الزاما بايد  به سمت حكومت الكترونيك حركت نمايدخوردكرده و شكست ميجامعه را برآورده 

).۱۰جامعه را پوشش دهد (شكل اين نيازهاي 

مولفه ها و ابعاد چارچوب نظري دولت الكترونيك–۹شكل 
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بسـتره و  ورفتـار ، اما مسئله اساسي كه در رابطه جامعه و حكومت وجود دارد، چيست؟ هـر فـرد، يـك روح   
واحـد و  دانسـت كـه رفتـار    واحـد يـك روح  داراي تـوان  مينيز را امعه جدارد. مخصوص به خودگيري فضاي تصميم

كـه تصـميمات   قابل تصور اسـت  گيريتصميمدر جامعه نيز مانند فرد، يك فضاي اي از آن قابل مشاهده است.يكپارچه
دهنـده،  گيري، و بـا توجـه بـه عوامـل جهـت     پهنه و بستر اين فضاي تصميمجامعه و رفتارهاي ناشي از اين تصميمات، در

شود. حال اين سـوال مطـرح اسـت كـه چگونـه يـك       محدودكننده، محرك و نظائر آن، و قواعد نهفته در آن، اتخاذ مي
دهد، روز ميرا از خود برفتار واحديوخوهاي مختلف، ها، خصوصيات و خلقمتشكل از افراد مختلف، با انگيزهجامعه

گيري واحدي براي آن قابل تصور است. پاسخ را بايد در تبيين نيرو و قواي پنهـان و نـامرئي دانسـت كـه     و ميدان تصميم
اي را از كل جامعه به عنوان يك موجود واحد و داراي همانند يك موتور اصلي نهفته در بطن جامعه، رفتارهاي يكپارچه

را به تصميمات كل  و يكپارچه تبديل جامعه است كه تصميمات افراد قوائي موتور، اين .)۱۱(شكل ١دهدروح بروز مي
. كندمي

هاي موجود، سعي در تبيين ماهيت اين قواي پنهان نداريم. در بحث نظري به ياري و خواست در اين چكيده، بدليل محدوديت-١
شود.خداوند متعال، مفصال به اين موضوع پرداخته مي

جامعه اطالعاتيحكومت الكترونيكي براي–۱۰شكل 

مسئله اصلي در رابطه جامعه و حكومت–۱۱شكل 
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گيـري تصـميم بستره و فضـاي و ،رفتار مشخصي دارد، استواحدياز طرف ديگر، حكومت نيز داراي روح 
.مشخصي براي آن قابل تصور است

ب و دستور است. جامعه، حكومـت را انتخـاب   به شكل انتخاروابطي بين  پديده جامعه و حكومت، روابط اما
تصميمات افـراد جامعـه، بـه عنـوان موجـودات      اصلي اين است كه مسئلهدهد. حكومت هم به جامعه دستور مي،كندمي

و راستا نيسـت.  ، لزوما با تصميمات حكومت همو عقايد و فرارفتارهاي خاصيگيرتصميمداراي قدرت ، مستقل، مختار
. يعني تصميمات حكومت دروني نشده استبه عبارت ديگر، تصميمات مردم و جامعه نيست. يز نتصميمات حكومت 

نكه قوانين ومقررات خاصي وضع شود، در جامعه رفتار خاصي گيرد، بدون آدر جامعه يك هنجار شكل ميهمانطور كه
هاي حكومـت  ي تصميمات و برنامهجهت و در راستاهمر آن ظايو ناز طرز لباس پوشيدن، طرز رفتار، عامه مردم، توسط

شكل گيرد.
در صـورتي كـه   ولي تصميمات حكومتي به اين شكل نتوانسته در بدنه حكومت جاي بگيـرد و درونـي شـود.    

در و تصميمات و رفتـارش را  ،ه ناميديم، استفاده كندآن را موتور اصلي جامعاز اين قواي محركه كه ما حكومت بتواند 
گيري در حكومـت، جامعـه و افـراد ايجـاد     و فضاهاي تصميميوستگي و تعامل مناسب بين بستره پو ؛دروني نمايدجامعه 

وقتـي كـه دولـت    مـثال .شـود مـي از حالت دستوري به حالت درونـي تبـديل   گيري و رفتار حكومت، بستره تصميم؛شود
، و مردم به واسطه معه ايجاد كنددر جانمايد، آن را به شكل يك هنجار حلايمني را در جامعه كمربند مسئلهخواهد مي

دولـت در ايـن حالـت اسـت كـه     برگه جريمه افسر پليس.، نه به واسطه اين هنجار، مجبور شوند كمربند ايمني را ببندند
گيـري مشخصـي بـراي    بستره و فضاي تصـميم و ،ايجاد شودو روح دولت ،گرفتهشكلشده، گفتهمفهوم آن تواند با مي

را دربـر  كه مجموعه جامعـه و حكومـت   به عنوان موجوديت واحد براي دولت هم فتار مشخصي رو ،پديدار شوددولت 
جامعه و حكومـت بـه يـك عقالنيـت واحـد و متعـالي       اين در صورتي است كه ). ۱۳و ۱۲(شكلقابل تبيين باشد، دارد

جامعـه و مـردم مشـترك و    گيري حكومت، گيري دولت با بستره و فضاي تصميمبستره و فضاي تصميم.دست پيدا كنند
شدن اين طرح را دروني كنبم. و البته نه حلاقدامات حكومت و از جمله توانيم بما است كه مستلزم آنمتعامل است. اين 

هاي مردم.حكومت در اميال و خواسته

شكل گيري روح دولت–۱۲شكل 
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تصـميم  نه به شكل يـك  .تصميمات دولت و رفتار آن، با تصميمات جامعه و رفتار آنها، ارتباط مستقيمي دارد
اد يـك روح  بـراي ايجـ  ،اي كه بتواند به شكل منسجمجامعهاز حكومت و اجراي آن توسط مردم. به عبارتي ديگر، 

ابـزار سـازماني،   حكومـت،  .دولت، يك جامعه مقتدر اسـت دهد.دولت را تشكيل مي، يابدواحد به اقتدار دست
و به وسـيله يـك   ، پيدا كنداقتدار كامل ند در جامعه بتواحكومت. از اين رو، زماني كه فيزيكي و عملياتي دولت است

حكومـت الكترونيكـي يـا دولـت     در اين ميـان،  شود. ، يك دولت ايجاد مييابدايدئولوژي نهادينه شده در جامعه قوام 
) ۱۴. (شكل كندالكترونيكي، بستره مناسب براي نهادينه شدن دولت را تبيين مي

بستره و فضاي تصميم گيري دولت –۱۳شكل 

حكومت و دولتجامعه،–۱۴كل ش
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حفن-۸
هـاي خـود   اي را در فعاليـت تواند ابزارهاي رايانـه آوري اطالعات در دولت چه نقشي دارد؟ حكومت، ميفن

توانـد در كاربردهـاي   شـود؟ بكـارگيري ابـزار در يـك اليـه، مـي      ي، انجام ميابكار گيرد. اما اين بكارگيري در چه اليه
و اثـرات آنهـا را   ،توان از آنها استفادهميمربوطه سيستم همان حوزهرخ دهد. يعني اينكه درايرايانههاي مستقيم سيستم

هاي مديريت نيز تغييـر  شود كه شيوهماند، بلكه منجر به آن مي. ولي تغيير و تحول تنها در اين اليه باقي نميمشاهده كرد
شـوند. همچنـين، تغييـرات   مـي نيز دچار تغيير و تحـول  هاها و سياستتها، بلكه راهبردها و ماموريكنند و نه تنها سيستم

.)۱۵(شكل د نگيركنند و مفاهيم جديدتري شكل ميمفاهيم هم تغيير ميشود، بلكه منحصر به اين محدوده نيز نمي
. در و مدنظر اسـت دهدرخ ميريزي از برنامهمتفاوتي نوع هاي ذكرشده، هريك از اليهشدن درك و فعالدر 

اي كـه  ريـزي توسـعه  برنامههاي فني است. ريزي توسعه، خريد و تهيه ابزارها و زيرساختهاي اول و دوم، نوع برنامهاليه
امـا  مانـد.  ها محصور ميدر خريد و تهيه ابزارها و زيرساختدرك كرده باشد، تنها در اين دو اليه آوري اطالعات را فن
صـورت درك  در اما يابند. تغيير ميريزي توسعه مورد توجه، در برنامهدوم و سوم، ساختارها هاياليهصورت درك در 
هـاي  و قوانين، مبتني بر نظريـه ده، ساختارها و بسترهاي اجتماعي اصالح شريزي توسعهدر برنامهپنجمو هاي چهارم اليه

پردازد. اگر حكومـت بخواهـد بـه    ميارم و پنجمچههاي آوري اطالعات، عمدتا به اليهگيرند. فنعلمي جديد شكل مي
گيري حكومت شكلمنجر به تواندميتنها ه اول اليسه ماندن در درك باقيشكل جديدي از حكومت و دولت برسد، 

آوري فـن د پديـده دولت الكترونيك دست پيدا كنيم، بايبه جامعه اطالعاتي در اما اگر بخواهيم. الكترونيكي شود
پـذير شـده و دولـت    . در چنين صورتي تحقق پديده دولت امكـان كنيمو درك دو اليه پاييني جستجو اطالعات را در
تواند ظهور يابد.الكترونيكي مي

۹-
، ملزومـات، پيامـدها، عـوارض،    كاركردهـا شـامل  لت الكترونيـك، ابعـاد مختلفـي دارد. ايـن ابعـاد،      پديده دو

در بحث نظري مفصال به آنها پرداخته خواهد شـد. درايـن قسـمت، بطـور خالصـه بـه       است.ات، هدف بنيادين خصوصي
. )۱۶(شكل كنيماشاره ميبرخي از آنها 

ابزار تحول حكومت و دولت–ري اطالعات در خدمت حكومت و دولت فن آو–۱۵شكل 
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عبارت است از فراهم سازي بسترهاي :كاركردهاي مطلوب دولت الكترونيك
آگاهي از وقايع و حقايق جامعه، حكومت و دولت
 حكومت-نظارت متقابل مردم
 مردم–پاسخگوئي متقابل حكومت
بهبود خدمات عمومي حكومت به مردم
سنجش و ارزيابي فعاليتهاي دولت و جامعه
تدبير براي برنامه ريزي
تدبير براي سازماندهي و بهبود ساختار
 شناخت عميق تر مسائل و امور كوچك و بزرگ جامعه
تعامل در حكومت
تها در جامعه و دولتتسهيل عمليات، معامالت و فعالي
انجام فني و كارشناسي شده فعاليتها
تصميم گيري به شكل توزيع شده و علمي
پاداش و تنبيه مناسب
 حكومت-سهولت دستيابي مردم
تسهيل رسيدگي و رفع مشكالت و امور كوچك و بزرگ مردم در هر سطح جامعه
رسيدگي، شناخت و مديريت منابع
پيگيري فعاليتها و اقدامات
واكنش سريع
مديريت بحران
هماهنگي و همگرائي پژوهشهاي كاربردي
شبيه سازي و تحليل فعاليتها
راهبرد و سياستگذاري كشور
ساماندهي و بهبود و تكامل قوانين

ابعاد اساسي  تبيين پديده دولت الكترونيك -۱۶شكل 
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هماهنگي داخلي و بيروني دولت و جامعه
تبليغات و فرهنگ سازي ملي
كسب و بسط دانش
امنيت و ايمني ملي و جامعه

كاركردهاي مناسـبي دارد كـه ايـن بسـترها     شكل گرفته و مطلوب وان گفت كه دولت الكترونيك تزماني مي
. شوندمنجر پيامدهايي در جامعه تحقق به توانند . كاركردهائي كه ميفراهم آمده باشند

:، عبارتند ازمطلوب و ممكن دولت الكترونيكيامدهاي پ
كارائي بيشتر ساختارهاي حكومتي
بهره وري منابع
كاهش اصطكاك در تعامالت
تحكيم اقتدار ملي و دولت
افزايش شفافيت
 كوچك شدن ساختار حكومت
بهبود كيفيت زندگي، افزايش رفاه و كاهش فقر
 تحقق مشروعيت بيشتر و ايجاد حسن ظن و جلب رضايت مردم
استفاده از پتانسيل هاي نهفته در جامعه و رشد استعدادها و خالقيت
 ،خود سازماندهي و تعادل و تطابق با تحوالت سريع، و نيازمنديهاي محيطانعطاف پذيري
 جامعه –يكپارچگي بيشتر حكومت
ارتقاء عقالنيت جامعه و دولت
افزايش آزادي عمل شهروندان
ايجاد انگيزه در حركت براي سازندگي و بهبود
نهادينه شدن حكومت در جامعه
 حكومت همراه ساختن افكار عمومي در برنامه هاي
ايجاد نظم پايدار و با ثبات
 دولت-ارتقاء سالمت و كاهش فساد در حكومت
تحقق عدالت برتر
تعالي جامعه و دولت
فراهم شدن بهتر زمينه تحقق و عملي شدن دولت اخالقي و كريمه طبق تعاليم عاليه اسالم

االمكان پيش بيني هاي الزم حتياحتمالي مورد توجه قرار گيرد، و عوارضدر تحقق دولت الكترونيك، بايد 
:)۱۷(شكل براي كاهش يا تعامل مطلوب با آنها صورت گيرد. از جمله اين عوارض عبارتند از

مشكل در بهره گيري برخي از طبقات جامعه از برخي خدمات دولتي
شكاف ديجيتالي در طبقات جامعه
يني مجازيپيدايش انواع جديد فساد اداري و سياسي و ساختارهاي زير زم
وابستگي فعاليتهاي دولت به افزارها و بسترها و خلل در فعاليت دولت در صورت خلل در افزارها
پيدايش انواع جديد بحران
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پيدايش انواع جديد مسائل امنيت
تغيير و تحول سريع محيط و ساختارها
تغيير نوع حاكميت و اقتدار
تغيير نوع مرزها (از سرزميني صرف به انواع جديد(
بوجود آمدن زمينه ها و مسائل فرهنگي جديد

ملزومـات بنيـادين تحقـق    و نيز ملزوماتي كه بايد مورد توجه قرار گيرند تا دولت الكترونيك شـكل گيـرد.   
عبارتند از :دولت الكترونيك
فرصت هاي عادالنه در تصميم گيريها
فرصت هاي عادالنه و ملزومات در استفاده از فاوا
 و يارانه اي در كاربرد فاوافرصت هاي ويژه
 حكومت -مشاركت مردم
خارج شدن از حصار و ابزارهاي حكومتها
ساختارهاي مناسب و جديد حكومت
چارچوبهاي قانوني و سياسي جديد و متفاوت
جريان آزاد ايده ها
عاليتهااحترام به آزاديهاي معقول و فراهم آوردن فرصت براي ارائه ديدگاهها و نظرات و مشاركت در ف
حفظ حريم ها و اطمينان و امنيت و ايمني
تعامل و مشاركت جهاني
ارتقاء دانش و مهارت و فرهنگ و آگاهي عمومي نيروي انساني
درك فرهنگ هاي متفاوت و تعامل فرهنگي آگاهانه
شناخت عميق مسائل جديد و ابعاد و واكنشهاي مناسب آن
غير فني سازي در حوزه كاربري فاوا
اني شدن بسترهاي اطالعاتيچند زب
رشد عقالنيت

رهفراهم ساختن بستملزومات : پيش بيني براي كاهش عوارض-۱۷شكل
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شناخت عميق تعاليم اسالم و تطبيق بنيادين (و نه سطحي) ساختارهاي د.ا. با آن
ساختارهاي امنيت، نظارت، ايمني، و مقابله با بحرانها
ساختارهاي پشتيبان  و اضطراري غير الكترونيكي
ساختارهاي فني بستره فاوا

اين عوارض بايد به عبارت ديگر، را به حداقل برساند. ومات بايد بتواند عوارض كه اين ملزنكته مهم آن است 
و به عوارض را كاهش داده و بايد بتوان نشان داد كه اين ملزومات چگونه  ، پوشش داده شودشده توسط ملزومات تبيين

.)۱۷(شكل نمايند برقرار ميآنها تعامل مناسب را با و يا حداقل رسانده 

۱۰-
گيـري بنيادهـاي   شده دولت الكترونيك، ما را به اتخاذ چند محـور اساسـي بـراي شـكل    چارچوب نظري تبيين

محورهـاي اساسـي معمـاري دولـت الكترونيـك، بـراي تحقـق كاركردهـا و         دهـد.  سوق مـي معماري دولت الكترونيك 
:وارض، عبارتند ازعامل مطلوب با عپيامدهاي مطلوب، و كاهش يا ت

فراهم كردن بستر و ساختار باز براي حكومت و دولت
،بصورت ارگانيك، زنده و خود سازمانده
با تصميم گيري و عمليات توزيع شده
طي مشاركت و تعامل وسيع جامعه و حكومت
و نهادينه شدن تصميم گيريها و قدرت حكومت در فرهنگ و بدنه جامعه

معمـاري دولـت   دورنمـاي  ري و محورهـاي بنيـادين معمـاري و چـارچوب معمـاري،      هـاي نظـ  مبتني بـر بنيـان  
(شكل ايجاد شده استبر اساس آن و راهبرد توسعه ملي دولت الكترونيك و برنامه عملياتي آن گرفته الكترونيك شكل 

توسـعه، بـر اسـاس    هـاي برنامـه عمليـاتي و راهبـرد ملـي     فعاليـت محورهـا و  بندي . نكته قابل توجه آن است كه طبقه)۱۸
هاي تحقق و مسير توسعه، خصوصيات مورد انتظار از گامه،شدراهبردهاي اتخاذهاي معماري صورت گرفته است.مولفه

ه عملياتياز بنيادهاي نظري تا برنام-۱۸شكل
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هر مرحله از تحقـق دولـت الكترونيـك مطلـوب، مبتنـي بـر توصـيفي اسـت كـه اوالچـارچوب نظـري از پديـده دولـت              
كند.بندي و تركيب ساختار دولت الكترونيك ترسيم ميها، همعاد، مولفهكند، و ثانيا معماري از ابالكترونيك ارائه مي

۱۱-۱۴۰۰
و در صـورت تحقـق سـاختار    در چـارچوب نظـري دولـت الكترونيـك،     شـده  بر اساس توصيف و تبيين انجام

۱۴۰۰كشـور در سـال   دولـت الكترونيـك   نممكو مطلوبانداز چشمشده در طراحي معماري دولت الكترونيك، ارائه
:هائي خواهد بود داراي چنين ويژگي

با ارزشها و آرمانهاي متعالي و توانمند در برقراري عدالت برتر
كارامد و بهره ور
با ارائه فراگير خدمات در بستره فاوا
كاهش فقربا دارا بودن نقش اساسي بستره فاوا در آن در بهبود كيفيت زندگي، افزايش رفاه و
،همكاري و همفكري شهروندان در برنامه ريزيها، تصميم گيريها و بطور جدي بهره مند از مشاركت

فعاليتها
 موفق در تحقق مشروعيت بيشتر و ايجاد حسن ظن و جلب رضايت مردم
ت، با حكومت يكپارچه  و نهادينه شده در بستره جامعه، داراي بستر رشد عقالنيت، استعدادها و خالقي
  بطور جدي بهره مند از نيروي بنيادين و پتانسيل هاي نهفته در جامعه
فعال، انعطاف پذير، پويا و خود سازمانده و مطابق با نيازهاي محيط
،پايدار و با ثبات در بستر مشروعيت اجتماعيمقتدر
در سطح باالئي از شفافيت، سالمت و رفع فساد

قي و كريمه طبق تعاليم عاليه اسالم را فراهم كرده است.شدن دولت اخالكه بستر تحقق و عملي

مسير تحقق-۱۲
چـارچوب و  صورت مسئله، فاز صفر،انتهاي ) در ۱۳۸۳اما مسير الزم براي تحقق چگونه است؟ اكنون (اسفند 

. )۱۹(شكل تشده استدوينراهبرد ملي اول دولت الكترونيكمورد تبيين قرار گرفته، و پيش نويس مسئلهاصلي ابعاد
: فازهاي تحقق دولت الكترونيك عبارتند ازگيرد، تحقق دولت الكترونيك در چهار فاز صورت مي

: دولـت  و ايجاد بنيادهاي فرهنگي، نظري، معماري و فني براي دستيابي بـه  بستر سازي محوريفاز اول
دولـت اسـالمي، و ارزش   . دولت مصمم دولتي است كه اصالحات در بستره فاوا در ميدان نظـري مصمم

و ملزومات آن آن را مي شناسد،  به آن احساس نياز مي كند، بطور جدي و مصمم آن را طلب مي كند،
را فراهم مي كند.

 : دولت توانمندبراي دستيابي به زير ساختها و فراگيري وسيع ارائه خدمات مبتني بر فاوا،توسعهفاز دوم .
در بستره دولت اسـالمي توانمنـد اسـت،   ر بكارگيري توانمنديهاي فاوا،دولت توانمند دولتي  است كه د

و خـدمت رسـاني مبتنـي بـر     فعاليتها و خدمات خود را بطور گسترده در بستره فاوا انجام و ارائه مي دهد،
فاوا در تمام حوزه هاي فعاليت دولت فراگير است. 
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 : وردولت كارآمد و بهرهبستره جامعه، براي دستيابي به فراگيري و نهادينه شدن در ،سازيبهينهفاز سوم .
دولت كارآمد و بهره ور دولتي اسـت كـه در بكـارگيري توانمنـديهاي فـاوا بـه بهـره وري و اسـتفاده از         

يكپارچگي و خودسازماندهي را در اين بهره وري به نحو موثر حداكثر منابع با حداكثر كارائي مي رسد،
فرا مي خواند. 

 دولــت دسترسـي بــه خـود ســازماندهي وســيع بصـورت پايــدار، بـراي دســتيابي بــه     تثبيــتارم : فـاز چهــ
. دولت خود سازمانده پايدار دولتي است كه در بهره وري به صورت حودسازمانده خودسازمانده پايدار

و تكامل يابنده به پايداري رسيده است؛ و بستري براي دولت كريمه اسالمي است.

۱۳-
خصوصيات هر كدام از چهار دولـت بيـان   بايد ، در فازهاولت الكترونيكهاي معماري دبراي تحقق ابعاد اليه

). ۲۰شده، شناسائي شوند (شكل 
ت فرهنـگ شـناخ است، به اليه از اليه هاي بنيادي معماري ،  و در اليه فرهنگ آن كه اولين دولت مصممدر 

در اليه قـوانين  ،سازوكار و متدولوژي مناسب طرح و برنامهدر اليه دوم كه اليه طرح و برنامه است، ، دولت الكترونيك
كند.دولت الكترونيك تحقق پيدا ميخدمات نمونه موثردر اليه سيستم هاي خرد، و ،قوانين و مقررات بنياديساختار، 

مسير تحقق-۱۹شكل



۲۱
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بـه  ،تبديل شـود فعالطرح و برنامه به طرح و برنامه ،رهنگي صورت گيردبسترسازي فيد، باتوانمنددولتدر 
خـدمات  در نهايت، و شده،ي دست پيدا كنيم، كه اين قوانين و مقررات، در تمام قوانين فراگير قوانين و مقررات فراگير

آيد. ي بوجود فراگير
،تبـديل كـرد  خـود سـازمانده  را بشـكل  طرح و برنامه ،شودنهادينه ور، بايد فرهنگ در دولت كارآمد و بهره

بايـد شـده در تمـام دولـت    خدمات فراگير ،درآورديكپارچهاند به شكل را عالوه بر اينكه فراگير شدهقوانين و مقررات
ور دست پيدا كنيم.تا به دولتي كارآمد و بهره،شوديكپارچه 

بـه صـورت   طرح و برنامهآيد، نظام در ميپايدار و ماندگارفرهنگ به صورت در دولت خودسازمانده پايدار، 
و خـدمات يكپارچـه فراگيـر    ،شـود خودسازماندهي در بطن قوانين و مقـررات نهادينـه مـي   درآمده،پايدارخودسازمانده 

شود. ميايجاد و ارائه خودسازمانده پايداري 

ساله ۱۴-۲۰
دهد؟ پاسخ مثبت است، چارچوب را پوشش ميكشورساله ۲۰يك ترسيم شده، چشم انداز آيا دولت الكترون

هاي مولفهكننده از و حمايت،منطبق براند، آمده۲۱هاي طرح كه در شكل كند كه مولفهدولت الكترونيك، مشخص مي
در طرح شده بينيهاي پيشمولفهكداميك از دهد كه همچنين نشان ميشكل. دهدآنها را پوشش ميو ،انداز بودهچشم

دهد.ساله را پوشش مي۲۰انداز هاي چشمكداميك از مولفهدولت الكترونيك، 

اليه هاي معماري  دولت الكترونيك در فازهاي چهارگانه-۲۰شكل



۲۲
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۱۵-
، آنمبتنـي بـر  ، كـه  اسـت شكل گرفتـه و يك چارچوب معماري (چم) دستگاه نظريدر انتهاي فاز اول، يك 

. در دسـتگاه  )۲۲(شـكل  بنـا شـده اسـت   هاي آنهـا  اليهها ومولفهدولت الكترونيك و و معماري نظام دولت الكترونيك
همچنـين،  .اسـت با توجه به مباني نظري دولت اسـالمي انجـام شـده   نسبتا دقيق از ابعاد نظري و اختصاصاًيترسيمنظري، 

تـري ترسـيم   به شكل دقيق،هنرعلم ويك به عنوان و متدولوژي آن ابعاد ، فرهنگ و رويكرد معماري نسبتا شكل گرفته
اسـت. در اليـه   شناسائي شـده ،دهنده دولت مطلوبهاي رفتاري شكلبنيادهاي فرهنگ و پديدهاست. در اين اليه، شده

وانين و مقـررات بنيـادي   قـ ، اليه قواعـد و سـاختار  است. در  اي مناسب شكل گرفتهرويكرد طرح و برنامهطرح و برنامه، 
تعـداد مناسـبي از   همچنـين  شـده اسـت.   ايجـاد ائي بـه عنـوان الگـو بـراي درك پـارادايم جديـد      هـ نمونهشكل گرفته و 

از هـا و بسـترهاي محـوري   زيرسـاخت شده است. در نهايت، بنادر پارادايم جديد و قديمدولت الكترونيك هاي سيستم
است.شكل گرفتهجمله شبكه دولت، نيز 

۱۶-
از :عبارتند راهبردهاي فاز اول

ساختاري، روش شناسي، فكري و فرهنگي: تمركز اصلي بر بستر سازي نظري،راهبرد اول

ساله۲۰پوشش مولفه هاي چشم انداز طرح دولت الكترونيك :-۲۱شكل



۲۳
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در فاز اول، اصل بر شناخت اصالحات و پديده دولت الكترونيك مطلوب، و فراهم سـازي بسـترهاي نظـري،   
ن تحقـق بسـترهاي فنـي،    ساختاري، روش شناسي، فكري و فرهنگي است. تا زمانيكه اين بسترها فراهم نشده باشـد، امكـا  

عملياتي و ساير ملزومات دولت الكترونيك فراهم نخواهد شد. 

)۲۳(شكل : ابقاي حركتهاي موجوددومراهبرد
فعاليتها و حركتهاي موجود در حال آغاز يا انجام در حوزه دولت الكترونيك بايد حفظ، و حتـي االمكـان در   

ازي و عمليـاتي در حـوزه دولـت الكترونيـك انجـام شـود، و از پتانسـيلها و        اين فعاليتها دخالت نشود. فعاليتهاي بسـتر سـ  
آنها را متوقف يا كند ننمود. همچنين تا حد ممكن بر فعاليتهـاي بسـتر   ،جنبشهاي موجود استفاده شده و براي تغيير جهت

وقت و فكـر، و دخالـت   سازي ضروري كه هم اكنون به نحو نسبتا قابل قبول در حال انجام يا آغاز است، تمركز، صرف 
از طريق ارائه رهنمود، توصـيه و ترغيـب، مـورد تقويـت (در حـوزه هـاي نظـري،       انجام نشود. تالش شود تا اين فعاليتها،

ساختاري، روش شناسي، فكري و فرهنگي) انجام شود.

)۲۴(شكل تمايز اليه بندي شده اقدامات سيستمهاي خردراهبرد سوم :
سيستمهاي خرد، تبيين شده در دورنماي معمـاري دولـت الكترونيـك، بـراي هـر يـك از       با توجه به اليه هاي 

ها، سطح اقدامات زير بايد صورت گيرد :اليه
 .اليه زير ساختهاي ارتباطي : اقدام توجه و تمركز اكيد در ايجاد زير ساختهاي عمومي و شبكه دولت
: كيد در استانداردسازي،  طراحي و ايجاد.اقدام با توجه و تمركز االيه زير ساختهاي سيستمي
        اليه پرتالهاي بيروني و فراسازماني : در حوزه هاي كليـدي تكليـف و تعيـين متـولي؛ در سـاير حـوزه هـا

توجيه و ترغيب و وضع استانداردها و بسترهاي متدولوژيك و ابزاري مناسب.   

انداز عملياتي انتهاي فاز صفرچشم-۲۲شكل



۲۴
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  ي : يـافتن گلوگاههـا و نقـاط كليـدي و تبيـين      اليه سازمان و نظام غير الكترونيكي خرد فرا و بـين سـازمان
اقدامات الزم و پيگيري تحقق. 

: تبيين و ايجاد بسترهاي متدولوژيك. اليه طرح و برنامه فراسازماني
       اليه فرهنگ سازي و آموزش فرا و بين سازماني : ترسيم گـراف پديـده هـاي رفتـار و اقـدامات فرهنـگ

سازي مبتني بر آن.
طـرح و برنامـه   ي داخلي سازمان، سازمان و نظام غير الكترونيكي خرد داخل سازماني،اليه هاي سيستمها

داخل سازماني،  فرهنگ سازي و آموزش داخل سازماني : توجيه و ترغيب سازمانها به اصـالح و ايجـاد؛  
وضع استانداردها و بسترهاي متدولوژيك و ابزاري مناسب. 

)۲۵(شكل الگوانتشار از طريق ارائهراهبرد چهارم :

هاي خردشده اقدامات سيستمبنديراهبرد سوم: تمايز اليه-۲۴شكل

راهبرد دوم : ابقاي حركتهاي موجود-۲۳شكل
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مفاهيم، بنيادها و ساختار دولت الكترونيك مطلوب، نه به شكل يك انتشار دستوري، بلكه به شكل يك انتشار 
خودسازمانده، از طريق ارائه الگوهاي مطلوب، و اثـر گـذاري غيـر مسـتقيم و مسـتقيم ايـن الگوهـا بـر سـاير سيسـتمها و           

الگو، و اختصاصا نهاد رياست جمهوري، نقش الگوي ديد دهنده در حوزه دستگاهها، انجام شود. نهادها و دستگاه هاي 
نظري و ساختاري جديد را در اين ميان ايفا مي كنند.

ادايم رابلكـه پـ  اي توسـعه داد.  توان بـه صـورت بخشـنامه   آوري اطالعات را نميپديده دولت الكترونيك و فن
نظـام دولـت   ار و توسـعه  شـ توانـد اثـر بسـيار زيـادي را در انت    مـي تعدادي الگوي مناسـب، نيازمند ارائه الگو است. جديد 

آوري اطالعات نهاد رياست جمهوري در نظـر  يكي از اين الگوها، نظام فنداشته باشد. ،الكترونيك در پارادايم مطلوب
۱۳۸۲و طراحـي معمـاري آن، در سـال   رياست جمهـوري  آوري اطالعات  نهاد نظام فنتوسعه فعاليت گرفته شده است. 

گيري اسـت. ايـن   پارادايم جديدي در حال شكلهاي متعددي در آن شكل گرفته است. در اين نظام،، و پروژهآغاز شد
هاي ديگر دارد. هر آوري اطالعات دستگاهفنهاي براي نظامدر حوزه پارادايم جديدرا اينقش الگوي ديددهندهنظام، 

ارائـه ايـن پـارادايم،    هاي الگـو در  نظاماثرگذاري .خاص خود را دارا هستندآوري اطالعاتها، نظام فنكدام از دستگاه
،آوري اطالعـات كننـدگان و توليدكننـدگان محصـوالت فـن    عرضهاز طريق اثرگذاري بر ،تواند به شكل غيرمستقيممي

نظـام  بـدين ترتيـب،   تحقـق بخشـد.  در پـارادايم جديـد   و بستره دولت الكترونيـك را  ،تحت تاثير قرار دهدها را دستگاه
تواننـد نقـش محـوري را ايفـا     مـي ، در بستر دولت الكترونيـك هاي الگوي پيشرو و ساير دستگاهآوري اطالعات نهاد فن

كنند. 
همزيستي براي تحول تدريجيراهبرد پنجم : 

در مفاهيم، ساختار و رويكـرد دولـت الكترونيـك مطلـوب،     براي كاهش حتي االمكان اصطكاك و مقاومتها،
كنار ساختار و رويكردهاي جاري، در يك همزيستي مسالمت آميز، متعامل و نه مبارزه طلبانه، به شكل شق دوم انتخـاب  

انجام ممكن در فعاليتها و سيستمها، ظاهر مي شود. اين ظهور به شكل افزارها و امكانات جديد در كنار امكانات موجود،

راهبرد چهارم : انتشار پارادايميك از طريق ارائه الگو-۲۵شكل



۲۶

مركز فن آوري اطالعات نهاد رياست جمهوريچكيده طرح دولت الكترونيك

رويكرد مطلوب، منجر به حل شدن تدريجي سيستمهاي موجـود در سـاختار   مي شود. به نحوي كه مطلوبيتهاي ساختار و
مطلوب گردد.

۱۷-
و عملياتي در كشور، از ريزي راهبردي هاي برنامهفعاليتموازات فعاليت فاز صفر اين طرح، بهدر حال حاضر 

الزم است تا ي اطالعات و ارتباطات، صورت گرفته است. آورزارت فنو در وريزي، جمله در سازمان مديريت و برنامه
احد همگرا و يك فعاليت وريزي راهبردي فرابخشي دولت الكترونيك، با يكديگر ادغام شده، برنامههاي مختلف فعاليت

ود.هاي مختلف كشور انجام شحوزهريزي راهبردي بخشي نيز درهاي برنامهضمن آنكه فعاليتو يكپارچه را شكل دهد.
)۲۶(شكل 

بسترسازي و ايجاد ، وصورت گيردهاي نظري ، و تبيين بنيانهاي مطالعه و طراحي معماريپروژههمچنين بايد 
لكترونيـك اولـت دهاي جـاري ها يا فعاليتپروژهتعدادي از طي فاز صفر، شبكه دولت انجام شود. هائي نظير زيرساخت

تعـدادي از  ، و گرفتـه شـكل  و واردشـده  پـارادايم جديـد  در شدن هسـتند،  ها در حال انجامدستگاهدر حال حاضر در كه 
راهبرد ملي دوم توسعه دولت الكترونيك و در انتهاي فاز اول، شوند.انجام ميپارادايم قبلي ها نيز احتماال در همان پروژه

.ازهاي بعدي تبيين خواهد كرددر فاز دوم و فراهبردهاي ملي بخشي توسعه دولت الكترونيك تدوين شده و ادامه راه را 

۱۸-
.دولت الكترونيك در جامعه اطالعاتي يك ضرورت است
 دولت الكترونيك، تنها بكارگيري ابزار فن آوري اطالعات در حكومت نيست؛ بلكه شكل جديدي از

حكومت و دولت است.

گامهاي اساسي فاز اول-٢٦شكل



۲۷
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: خصوصيات و ملزومات اساسي دولت الكترونيك عبارت است از
oدن بستر و ساختار باز براي حكومت و دولت، كرفراهم
o ،بصورت ارگانيك، زنده و خود سازمانده
oگيري و عمليات توزيع شده با تصميم
o،طي مشاركت و تعامل وسيع جامعه و حكومت
oها و قدرت حكومت در فرهنگ و بدنه جامعه.گيريشدن تصميمو نهادينه
است از، عبارتاولين گام براي تحقق دولت الكترونيك:

،شناخت اين پديده توسط دولت و جامعه
 ،عزم جدي
،و فراهم كردن ملزومات اساسي تحقق آن
،معماري و فني آن است. به شكل بستر سازي بنيادهاي فرهنگي، نظري

انتهاي مستند –والسالم 
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