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بخصوص در تطابق و تعادل با تحوالت سريع محيط اطراف، نيازمند يك حركت ،يك نظام كالنو توسعهتحول
براي تبيين وبطلاتخاذ رويكرد ماز يك سو ريزي شده است. چيزي كه در اين ميان اهميت زيادي پيدا مي كند، مدبرانه و برنامه

و پديده تحول براي نگرش به نظام مطلوب،و چگونگي حركت در آن، و از سوي ديگر انتخاب زاويه نگاه مناسبمسير مناسب 
آن است. 

تبيين و حركت به سمت تحقق و توسعه اتخاذ شده براي تدوين سند ملي دولت الكترونيك، رويكرد اخير در تجربه 
طرح مطالعه، طراحي فاز اول از قابل تعمق و تحليل است.دگاه اين سند به پديده دولت الكترونيك، دينيزدولت الكترونيك، و

در مركز فن آوري اطالعات نهاد ۱۳۸۱معماري، و تدوين سند ملي دولت الكترونيك كشور، كه مراحل ابتدائي آن از سال 
بر اساس مطالعات انجام فازبه پايان رسيد. طي اين ۱۳۸۳ل سااسفند در رياست جمهوري آغاز شد، به حمد و ياري خداوند متعال

شده، چارچوب يك دستگاه نظري براي دولت الكترونيك ترسيم شد، و بر اساس آن چارچوبي براي معماري دولت الكترونيك 
لعه، طراحي، آماده اين سند، پس از گذراندن مراحل مطاطراحي، و مبتني بر آن سند راهبرد ملي دولت الكترونيك ارائه گرديد.

اين طرح رويكردي نسبتا به تصويب هيئت دولت رسيد. ۱۳۸۴سازي، ارائه، و نيز مراحل متعدد بررسي و نقد، در بهار سال 
متفاوت، و نگرشي نو را به محك آزمايش نهاده است.

ريزي توسعه برنامهرسد خاليي در فرايند به نظر ميدر وجه اول، اين طرح در حال تجربه رويكردي متفاوت است. 
انداز، ماموريت، سياستها و راهبردها ترسيم، و بالفاصله مبتني بر آنها در اين فرايند چشم.شته باشدو اصالح ساختاري وجود دا

يشگاه و يا يك اليك پاايجادشود. نقطه خالء در طراحي معماري است. در ساختار عملياتي و برنامه اجرايي تبيين مي
آن ايجاد تبيين برنامه عملياتيانداز، ماموريت و راهبرد، براين مسئله واضح است كه تنها تعيين چشمخراش، ايآسمان
اي خراش يا پااليشگاه طراحي شود؛ آن هم طراحيخراش يا پااليشگاه كافي نيست! اين بديهي است كه بايد آن آسمانآسمان

براي وليچه عملياتي بايد انجام گيرد. ،د كه براي توسعه آنو آنگاه بر اساس اين معماري مشخص شو!مبتني بر معماري
اما اين، همه ابعاد مشكل . ، به نحو مطلوب و موثري در دستور كار قرار ندارد ريزي توسعه يك نظام كالن، طراحي معماريبرنامه

سازد. رويكردي را نمي
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هاي نظري درستي بنا شده باشد. مبتني بر بنيانكه ،ساختار درستي را ارائه كندتواندميتنها زماني يك معماري 
هاي پارادايميك مختلفي قرار دارند، شكل ها و حوزهيك نظام كالن، معموال مبتني بر نظريات علمي مختلفي كه در پارادايم

شود نظام كالن، قانوني وضع مييك هاي پارادايميك با يكديگر سازگار نيستند. مثال، در اين حوزهگيرد. بسياري از اوقات،مي
كه در يك حوزه پارادايميك قرار دارد و با قانون يا دستورالعملي كه در حوزه پارادايميك ديگري قرار دارد، متناقض است. 

در يك حوزه پارادايميك واحد و ،توانيم يك نظام كالن را بدرستي تبيين كنيم، كه بنيادهاي نظري آن نظام كالنزماني مي
، و نيز جايگاه كندبه صورتي كه تمام ابعاد نظريات علمي اساسي آن نظام را توصيف ،، و در يك دستگاه نظري قرار گيردمشخص

تواند  به يك عقالنيت منسجم در ساختار و رابطه آنها را با يكديگر نشان دهد. و معماري نظام مبتني بر اين دستگاه نظري، مي
دست يابد.

تدوين سند دولت الكترونيك، مبتني بر مطالعه و تبيين چارچوب يك دستگاه نظري، و بر اساس همين رويكرد،
طراحي دورنماي معماري دولت الكترونيك، انجام شد. ضمن آنكه براي طي مسير مشخص شده طبق رويكرد مورد نظر،

ارائه گرديد. مهم و بنيادين طرحچارچوب معماري و متدولوژي مشخصي تبيين، و به عنوان يكي از اجزاء
هاي توان از ديدگاهدر وجه دوم، اين طرح زاويه نگاه متفاوتي را اتخاذ كرده است. به پديده دولت الكترونيك مي

كه مختلفي نگاه كرد. ديدگاهي بسيار ابتدائي و رايج كه دولت الكترونيك را يك سيستم يا سايت اينترنتي تصوير مي كند،
ي كه در آن دولت الكترونيك را در قالب ايجاد ديدگاهكند. يا دولتي را به مردم ارائه مياطالعات و خدمات يك دستگاه 

آوري اطالعات در به فنابزارياي دستگاه، تبيين مي كند. و نيز ديدگاهي كه بر خالف نگاههاي رايانهكل سيستميكپارچه 
ديدگاه اخير، نوع جديدي از دولت شكل گرفته، و كل در بردارنده نوعي تحول در مفهوم دولت است. در ديدگاههاي قبلي،

شود. در اين ديدگاه، كه تدوين سند دولت آوري اطالعات بنا ميدولت و پديده دولت الكترونيك، به مثابه يك نظام مبتني بر فن
بلكه هدف، سازماندهي كل اي نيست؛ هاي رايانهالكترونيك كشور نيز از زاويه آن انجام شده است، مسئله تنها سازماندهي سيستم

به صورتي متعامل با جامعه است. زماني پديده اي،هاي غيررايانهاي و چه سيستمهاي رايانهها و خدمات سازمان، چه سيستمسيستم
ها،تواند كامل شود كه دولت الكترونيك، تعامالت بين جامعه، دولت و حكومت را تبيين كند؛ و كل فعاليتدولت الكترونيك مي

آوري اطالعات شكل گيرد. به عبارت ديگر، حكومت مبتني ها، دولت و مخاطبانش، در بستره فنخدمات و تعامالت بين دستگاه
آوري اطالعات ايجاد شود.آوري اطالعات، در جامعه مبتني بر فنبر فن

وجهمورد نظر، مورد تو زاويه نگاهرويكرد تالش مي شود به تجربه مورد بحث،اجمالي در اين ارائه با نگاهي 
نسبي بيشتري قرار گيرد. 
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