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 اداری نظام ساختاری اصالح و اطالعات یکپارچگی

 دیجیتال حکمرانی الگوی سوی به

 
 

 

 

 

 مدیریتی خالصه

 نيا در و گذرديم وردر کش کیدولت الکترون یسازادهیپو  يطراح یبرا هاتالش آغاز از دهه کي از شیب

 یادار نظام در يمحسوس راتییتغ ن،يا وجود با. است شده حاصل نهیزم نيا در يمهم یدستاوردها مدت

که اغلب به  یتحول نظام ادار یهاطرح دوره، نیهم در. شودينم احساس هاتالش نيا اثر در کشور

 و اطالعات یفناور به بلکه اندنکرده کسب يچندان تیموفق تنها نه اند،شده نيمستقل تدو يصورت

 .اندستهينگر یاهیحاش ابزار کي صورت به تنها زین آن یهاتیظرف

-درون سطح در يحت کشور یادار نظام در اطالعات يکپارچگي عدم ،مسئله نياز عوارض ا يکي

 ر،یاخ یهاسال در الاقل که است يحال در نيا. است مجموعه کي به مرتبط یهاو سازمان يدستگاه

در جهت توسعه  يلتود یهادستگاه و هاسازمان یهاتالش یسازکپارچهي یبرا هاچارچوب و الگوها انواع

دولت(  یريپذتعاملچارچوب  يو سند مل رانيا يسازمان یچارچوب معمار جملهاز) کیدولت الکترون

اطالعات  يکپارچگي ئلهمس يابعاد فن بر عمدتاً هاچارچوب نيا ياصل تمرکزکه  يحال درشده است.  هیته

 مسائلو بلکه  يفن مسائلاطالعات نه  یسازکپارچهيضعف در  يکه علت اصل رسديبه نظر م ،بوده

 اندازچشم کي نبود  مسائل نيا نيترمهم از يکياست.  يدولت یهاسازمان نیب و درون ياجتماع-ياسیس

 یاجرا و یزيربرنامه بدون گر،يدارتعببهاست.  ینظام ادار یساختار صالحامنسجم  برنامهمشخص و 

(، هاهدستگا مختلف سطوح)در  کیالکترون دولت یسازادهیپ با متناسب يسازمان رییتغ هدفمند

 کسب نخواهند کرد.  يچندان تیموفق يياجرا یهانامهنيیو آ يفن یهابچارچو

 رییتغ نيا بلکه شود،ينم حاصل یرییتغ يفعل یهابرنامه یاجرا اثر در که ستین يمعنبدان نيا البته

 رهمراستایغ و پراکنده صورت به يسازمان راتییتغ مثالً) ستین نوآورانه يکاف اندازه به اي و شدهیزيربرنامه اغلب

 جاديا بهبود موجود یندهايفرا ييکارا در فقط و رديپذينم صورت یساختار اصالح چیه اي و شوديم اعمال

 رینظ) کیالکترون دولت توسعه یهابرنامه در توانيم را مسئله نيا یهاجلوه نيترمهم از يکي(. شوديم

. کرد مشاهده( 1393 مصوب ،يکیالکترون دولت راه نقشه و1381 مصوب ک،یالکترون دولت يياجرا نامهنيیآ

 به. ستا خدمات ارائه یندهايفرا شدن يکیالکترون ،يکیالکترون دولت تحقق از غالب تصور ها،برنامه نيا در

 رینظ ـ دولت يداخل یندهايفرا کردن يکیالکترون با مرتبط که) کیالکترون یدارحکومت حوزه سبب، نیهم

 دولت و کیالکترون یدارحکومت نیب مرز آن، بر مضاف. است نشده دهيد( است ـ یادار يمال یندهايفرا

 ارائه یندهايفرا از يکي رییتغ اثر در که است نشده گرفته نظر در امکان نيا ،مثالً شده فرض ثابت کیالکترون

 نقش به توجه با. شود ليتبد يخدمات ینديراف به و واگذار رونیب به زین يداخل یندهايفرا از يکي خدمات،

www.ipwna.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ______________________________________________________________  
 

 

2 

 فايا گريکدي با مختلف یهاسازمان و هابخش يکپارچگي و يهمسان حفظ در يداخل یندهايفرا که يمهم

 .است داشته یاعمده ریتأث یادار نظام ييستايا بر هم و يکپارچگي عدم بر هم حوزه نيا از غفلت ،کننديم

 و طالعاتا یفناور تحوالت روند د،يافزايم آن رفع و لهئمس نيا به توجه تیاهم و ضرورت بر آنچه

ت که بر اس یديجد نسبتاً یالگو تالیجيد عصر يحکمران. است آن بريمبتن يتیحاکم یالگوها شيدایپ

 يکیالکترون ولاص و میمفاه يبرخ در یبازنگر با و دارد هیتک کميوستیبدر قرن  هادولت يلتایجيد تیماه

 دولت يسنت ارساخت در يکپارچگي جاديا و خدمات ارائه ابزار تنها نه را اطالعات یفناور ها،دولت شدن

 ديبا تیحاکماعمال  یدولت برا ،یکرديرو نی. در چندانديم تیحاکم اعمال یمجرا نيترمهم بلکه و

متناسب،  یهاساختار و ندهايفرا یریگکاربهو  يو با طراح کپارچهياطالعات درون خود را  انيبتواند جر

 یرو دو یدارا نظام یساختار اصالح و ياطالعات يکپارچگي رو،نيااز. کند تيجامعه را هدا تحوالتروند 

  است. ياتیح یبه آنها امر يدگیکه رس رونديم شماربه سکه کي

 یوستگیپ و اطالعات یکپارچگی تیاهم دادن نشان با گزارش نیا سبب، نیهم به

تا  كندیم دعوت را استمدارانیس و گذاراناستیس ،یاصالح نظام ادار مسئلهآن با  ریناپذتگسس

 اصالح یهابرنامه و آورده شماربه یاصالح نظام ادار یبرا یرا فرصت کیدولت الکترون یسازادهیپ

 ندیفرا کی یسازمان رییتغ اگرچه. كنندو اجرا  یزیربرنامه آن قیطر از را یادار نظام یساختار

 یارزشمند اریبس فرصت تواندیم یفناور رییتغ ست،ین فناورانه تحول کی یقطع امدیپ ای و یفن

 كنار در اطالعات یفناور از خالقانه یریگبهره. آورد فراهم یسازمان راتییتغ اعمال یبرا

این موضوع  .كرد خواهد نیتضم را دولت در اطالعات یکپارچگی آن، با متناسب رییتغ یزیربرنامه

 برای خود هایههزین كاهش مواردی در و كنترل نیازمند دولت كه كشور كنونی شرایط در ویژهبه

 .دارد دوچندان اهمیت هاستتحریم اثر در نفت صادرات از حاصل منابع كاهش با مقابله

 

 یاستیس یاشنهادهیپ

در حوزه  )خصوصاً رانيا کیالکترون دولت ياطالعات یهاسامانه يکپارچگي لهئمس ياصل حلراه. 1

به کمک  ینظام ادار یمشخص و طرح تحول ساختار اندازچشم کي جادي( اکیالکترون یدارحکومت

 اطالعات است.  یفناور

 تيهدا و یزيربرنامه دولت سطح نيباالتر در ديبا طرح نيا ،يياجرا اراتیاخت و هاضمانت داشتن یبرا. 2

 آن باشد.  یسازادهیمسئول پ ،کامل اراتیاخت با اول معاون و شود

 جاديا و ساختار رییتغ به موظف را دولت که کند بيتصو و ارائه را يطرح توانديم ياسالم یشورا مجلس. 3

 .کند( دولت يداخل یندهايفرا) کینالکترو یدارحکومت حوزه در تالیجيد یفناور بريمبتن يکپارچگي
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 مقدمه. 1

توجه  يکیجهان به مفهوم دولت الکترون یکشورها استگذارانیبه دو دهه است که دولتمردان و س بيقر

 ياسالم یجمهور در. اندداده قرار خود کار دستور در آن توسعه یبرا يگوناگون یهابرنامه و اندکرده دایپ

 ني. در اگذرديم کیدولت الکترون یسازادهیپو  يطراح یبرا هاتالش آغاز زا دهه کي از شیب زین رانيا

 ریمس نيا در و بوده متمرکز شهروندان به خدمات ارائه کردن يکیالکترون بر هامدت عمده تالش

 عدم خدمات ارائه در مشکالت نيتراز مهم يکيوجود  نيداشته است. با ا يخوب نسبتاً یهاتشرفیپ

ارائه  فهیکه وظ يمستقل یهاشخوانیپ وجود در سطح نيباالتر در يکپارچگي عدم نيا. ستا يکپارچگي

دولت،  کیخدمات الکترون شخوانی، پ10+ سیپل لیدارند )از قب عهدهبررا  يو دولت يخدمات بخش عموم

ست. شهر( قابل مشاهده ا کیدفاتر خدمات الکترون ـ تهران شهر در ـو  ييقضا کیدفاتر خدمات الکترون

 در که است یتریادیبن مسئله یامدهایاز پ يکيخدمات آنها  يکپارچگيتعدد مراکز مراجعه و عدم  نيا

 يکپارچگي عدم آن و خورديم چشمبه يو دولت يعموم یهادستگاه و هاسازمان گوناگون سطوح

 مورد استفاده در ارائه خدمات است.  ياطالعات یهاسامانه

 تيبا محور کیدولت الکترون ياطالعات یهاسامانه يکپارچگي مسئلهاد ابع يحاضر به بررس گزارش

عدم  .1 :در شهير مسئله نينشان دهد که ا کوشديو م پردازديکشور م ینظام ادار بانیپشت یهاسامانه

 توأم یاصالح نظام ادار یزيرغفلت از ضرورت برنامه .2و  کیالکترون یدارتوجه همزمان به حوزه حکومت

واژگان و  يبرخ یکه درباره معنا يدارد. پس از مقدمه، با توجه به ابهامات کیدولت الکترون یسازدهایپ با

 ک،یدولت الکترون اتیو ادب میبر مفاه یحوزه ممکن است وجود داشته باشد، با مرور نياصطالحات ا

و  یفناور يانجه یبا توجه به روندها و شده نییتب یادار نظام اصالح مسائلتنگاتنگ آن با  وندیپ

 نيا در( رانيا ياسالم یجمهور جمله)از جهان یکشورها یرو شیپ افق ا،هانتظارات شهروندان از دولت

. در بخش سوم به شوندينقد م یو اصالح نظام ادار کیدولت الکترون یجار یهابرنامه و حيتشر حوزه

رفع  یبرا گرفته صورت یهاالشت و شده پرداخته ياطالعات یهاسامانه يکپارچگي مسئلهابعاد مختلف 

 رانيا کارمند سامانه یمورد مطالعه به چهارم بخش. شونديم يابيو نقد و ارز يدر کشور معرف مسئله نيا

 نظر از آن ضعف و قوت نقاط لیتحل و کشور یادار نظام بانیپشت یهاسامانه نيترمهم از يکي عنوانبه

 یکشورها در شده اتخاذ یهابرنامه و هایاستراتژ از ييهاهنمون پنجم، بخش در. دارد اختصاص يکپارچگي

برگرفته  یهاآموزهارائه شده و  لیدر بخش ششم، با توجه به تحل ،تاًينها. شونديم يبررس و يمعرف جهان

 .است شده شنهادیحوزه پ نيدر ا ياستیجهان، چند راهکار س یکشورها يقیاز مطالعه تطب
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 رو شیپ افق و مودهیپ هرا: کیالکترون دولت. 2

 یپرداخته شده و سپس مرور کیمرتبط با دولت الکترون میمفاه حيو تشر فيبخش ابتدا به تعر نيا در

 یروندها به توجه با سپس،. شوديم ارائه کیدولت الکترون یسازادهیپاز سابقه اهداف و انتظارات از  يکل

 يمعرف هادولت یرو شیپ اندازچشم در طلوبم یالگو کي عنوانبه تالیجيد يحکمران یالگو موجود،

 لیتحل و يبررس الگو نيا سمتبهحرکت  یازهاینشیپ ت،ينهادر. ردیگيم قرار يبررس مورد و شده

 . شوديم پررنگ ریمس نيا در حرکت مهم مانع کي عنوانبه يکپارچگيعدم  مسئله تیو اهم شونديم

 

 آن با مرتبط میمفاه و کیالکترون دولت. 2-1

 کهآن از يمشخص فيتعر ، کرده دایپ ریاخ دهه دو يط کیالکترون دولت مفهوم که یاگسترده رواج رغمبه

دولت  فيدر همه تعار باًيتقر مشترک عناصر يبرخ ،حال نيباشد وجود ندارد. با ا يمورد توافق عموم

 :از عبارتند که خورنديم به چشم کیالکترون

  يعموم يا/و دولتي هایسازمان در)فاوا(  ارتباطات و عاتاطال فناوری کارگیریهب: محور، 

  نقش شهروندان در  یارتقا يا/و شهروندان به دولت خدمات بهبود دولت، عملکرد بهبود: هدف

 .حکومت

 :از عبارتند که هستند توافق مورد کیالکترون دولت يارتباط شکل چهار حوزه نيا اتیادب در ن،یهمچن

  دان دولت با شهرون ارتباط(G2C)، 

  کارهاوکسبدولت با  ارتباط (G2B)، 

  دولت با کارمندان دولت  ارتباط(G2E)، 

  يدولت هایدستگاه بین ارتباط (G2G). 

 صورت بهسازمان /فرد و دولتداخل /رونیب محور دو براساس توانيم را يارتباط شکل چهار نيا

هستند؛ اگرچه  1شکل  نيیباال و پا مهین کیبه تفک لقائ صاحبنظران اغلبداد.  شي( نما1)شکل  ليذ

 یاند ممکن است مختلف، و در مواردبرده کاربهدو حوزه  نيارجاع به ا یکه برا يعبارات و اصطالحات

دولت که با شهروندان و  يرونیفاوا در ارتباطات ب یریگکاربهگزارش،  نيا باشند. در گريکديناقض 

 نیب و درون ارتباطات و ندهايفرا در فاوا یریگکاربهو  «کیالکترونخدمات »سروکار دارد  کارهاوکسب

 .شوديم خوانده 1«کیالکترون یدارحکومت» دولت، کارمندانو با  يدولت یهاهدستگا

 

                                                 

کارگیری فاوا در دولت گیری درباره به. این اصطالح در برخی متون برای ارجاع به ساختار تصمیمe-governance. معادل 1

متون دیگر به معنای تغییر کارکرد حکومت در جامعه و ارتقای نقش  در بخش خصوصی( و در برخی IT Governance)معادل 

 است.  کار رفتهشهروندان در حکومت از طریق ابزارهای دولت الکترونیک به
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 کیانواع ارتباطات در دولت الکترون کیتفک .1 شکل

 

 

 

 

 

 
 

Source: Chourabi and Mellouli (2011).  

 

فاوا  یریگکاربهاشکال گوناگون  تیحوزه در مورد اهم نيا پردازانهينظر و ندگانسينو نیب همه، نيا با

 یهانسازما در فاوا یریگکاربهسابقه  نکهيمثال، با وجود ا یدر دولت و اهداف آن اختالف نظر وجود دارد. برا

 گسترش و ظهور حوزه نيا صاحبنظران از یاریبس یبرا گردد،يبرم نترنتيا ظهور از شیپ به يعموم و يدولت

 دولت یریگشکل یمبنا و دولت خدمات به مردم اقشار گسترده يدسترس دبخشينو که است نترنتيا

 یریگکاربه» يسادگبه را کیالکترون دولت صاحبنظران يبرخ گر،يد یسو از. روديم شماربه کیالکترون

 (. Cordella and Bonina, 2012 :)مثالً کننديم فيتعر «يعموم بخش در ياطالعات یهاسامانه

 يبرخ و دولت یعملکرد یهاشاخص بهبود را فاوا یریگکاربه يهدف اصل يمشابه، برخ طوربه

 اداره در شهروندان نقش یارتقا بر زین گريد يبرخ. شمارنديم شهروندان به شده ارائه خدمات بهبود

 اختالف ستند،ین تضاد در گريکدي با راتانتظا و اهداف نيا اگرچه. دارند دیکأت ياصل هدف عنوانبه جامعه

 يابيارز یهاچارچوب و انتظارات ييشناسا به منجر آنها ينسب تیاهم درباره حوزه نيا محققان نظر

 گزارش، نيا منظور یبرا اما. ستندین یبنددسته اي عیتجم قابل يسادگبه که است شده يگوناگون

 :کرد یبنددسته ريبه شکل ز توانيم را اهداف نيا از یاهديگز

  ،دولت اندازه و هانهيهز کاهش و یکارآمد و ييکارا شيافزا جهت در دولت ساختار ديتجد. 1

 ،وکارهاکسب و شهروندان به خدمات ارائه تیفیک بهبود و عيتسر ل،یتسه. 2

  :قيطر از ياجتماع عدالت تيمحور با جامعه اداره در آنها نقش یارتقا و شهروندان و دولت رابطه تحول. 3

o  یت،شفاف افزايش  

o  مشارکت،  هایمکانیزم ايجاد 

o  دولت پاسخگويي بهبود.  

 اهداف ياصل بعد سه نیب را ييمبنا یهایریگکه اختالف جهت است آن یبنددسته نيا تيمز

 يدرون یعملکرد یهابر شاخص تماماً توانديم کیالکترون برنامه اهداف: کنديم پررنگ کیالکترون دولت

خدمات ارائه شده  تیفیبه بهبود ک يتوجه چیآن( متمرکز باشد و ه ریو نظ ييکارا نه،يلت )اندازه، هزدو
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 شده ارائه تیفیک بهبود ياصل هدف است ممکن نیهمچن. نشود شهروندان و دولت رابطه تحول اي و

 دولت رابطه در تحول جاديا قصد اي بشود دولت يدرون یعملکرد یهاشاخص به يتوجه نکهيا بدون باشد

تحول در رابطه دولت و  يکه هدف اصل کرد تصور توانيم ،تاًينها. باشد داشته وجود شهروندان و

 مورد در نه و باشد مدنظر دولت يدرون یعملکرد یهاشاخص بهبود نه که یاگونهشهروندان باشد به

 گريکدي به نسبت عدبُ سه نيا استقالل گريدعبارتبه. رديپذ صورت یاسهيمقا شده ارائه خدمات تیفیک

در هر  قیدق یو هدفگذار یزيردر همه ابعاد، برنامه شرفتیاز پ نانیاحراز اطم یکه برا شوديم منجر

 دولت یهابرنامه اشکال نيترمهم رسديم نظر بهباشد. چنانکه در ادامه خواهد آمد،  یسه بعد ضرور

 در يمشخص برنامه و یهدفگذار چیهدون داشتن کشور تا به امروز تمرکز بر بهبود خدمات ب کیالکترون

 اندازمچش و برنامه چیه دولت در يکپارچگي جاديا منظر از خاص، طوربه .باشد سوم و اول اهداف مورد

 نهیزم در است گرفته صورت نهیزم نيا در که ييهاتالش حداکثر و است نشده ارائه تاکنون يکالن

دولت بوده است که  شخوانیهمچون پنجره واحد و پ ييهاحلراه قيطر از خدمات ارائه یسازکپارچهي

 بوده است.  یدر نظام ادار یزیناچ رییمستلزم تغ

 اندازچشم وجود بدون کیالکترون دولت یسازادهیپ قيطر از کشور یادار نظام اصالح که است يحال در نيا

 سال از حداقل(. Groznik and Trkman, 2009) شد نخواهد محقق نهیزم نيا در مناسب یزيربرنامه و روشن

از  يکي 2گرا-نگاه کل کيبا  1متصل دولت جاديا و دولت يداخل یندهايفرا یسازکپارچهي تاکنون یالدیم 2008

 یهاگزارش در موضوع نيا و بوده کیالکترون دولت توسعه یراستا در جهان یکشورها یهااهداف عمده تالش

 کي (.United Nations, 2008, 2012, 2014, 2016, 2018) است شده منعکس ملل سازمان دوساالنه

 در روشیپ یکشورها تحوالت روند و تجربه براساس کهـ اطالعات  یبه کمک فناور کپارچهيدولت  جاديا یالگو

 یصورتبند 3تالیجيعصر د يتحت عنوان حکمران ـ است افتهي توسعه (انگلستان)مثل  کیالکترون دولت نهیزم

 .شوديآن پرداخته م حيه است که در قسمت بعد به تشرو ارائه شد

 

 تالیجید عصر یحکمران. 2-2

( مطرح 2010) یالدیم يدهه کنون یاست که از ابتدا یديجد نسبتاً یالگو تالیجيد عصر يحکمران

الگو، در ادامه روند کاهش  نيدر ا 4.( ,2015Dunleavy and Margetts :به دیشده است )نگاه کن

صورت  به دولت دولت، توسط گرمیتنظ نقش رفتنيو پذ ياجتماع-یاقتصاد امور در دولت یگریتصد

)در  آن يخروج نيتردر گردش آن اطالعات و مهم عنصر نيترمهم که شوديم ريتصو چهکپاري نظام کي

                                                 

1 .  Joined-up Government 

2 . Whole-of-Government Approach 

3 .Digital Era Governance 

های ( تنها در سالDunleavy and et al., 2006گردد )مثالً های قبل بازمینای این الگو به سالهای مب. اگرچه برخی ایده4

 (. Dunleavy, 2010ها در قالب یک الگو صورتبندی شده است )این ایده 2010پس از 
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 روديم شماربه ياصل روند سه وندیپ حاصل ريتصو نيا. است ياطالعات خدمات ارائه( گرمیتنظ نقش کنار

 :از عبارتند که

  ي،گسترده از فاوا در همه سطوح و امور اجتماع گیریبهره  

  و ،اجتماعي نهادهای عملکرد بر غیرمتمرکز نظارت و هاسیاست اعمال به ایشبکه رويکرد 

  یللو تح هاسیاست طراحي جامعه، لمسائ شناسايي برای اطالعات بر ولتد روزافزون اتکای 

 آنها.  يجنتا

 و جامعه مختلف سطوح در مردم آحاد توسط فاوا از متنوع و گسترده استفاده الگو، نيا در

 و حسگرها لیقب)از  تماس بدون یهایفناور از یریگبهره کنار در ياجتماع مختلف یهاتیموقع

. دهديم لیتشک را جامعه در اطالعات گردش بستر( NFCو  RFID مثل خودکار ييويراد ارتباطات

 گريکدي به اطالعات انيجر نيا توسط جامعه، یاجزا ريسا همچون دولت، ينظارت و يتیمحاک ینهادها

 یهاتاسیس جينتا يابيارز و مسائل ييشناسا یمبنا عنوانبه هم اطالعات انيجر نيا از و هستند متصل

 تيهدا و يطراح رونيااز. کننديم استفاده دولت یگرمیتنظ نقش اعمال یمجرا عنوانبه هم و گذشته

  .روديم شماربه دولت فيوظا نيترمهم از يکي جامعه در اطالعات هدفمند و وستهیپ انيجر

 از یریگهبهر با و شهروندان یازهاین رامونیپ دولت در يکپارچگي جاديا ر،یمس نيا در اول گام

 ،يداخل یاندهيفرا مجدد يمهندس قيطر از يکپارچگي نيا. استفاو توسط آمده وجودهب یهاتفرص

 یازهایبر محور ن ييگرا-کل و دولت درون يتخصص و کپارچهي یسپاربرون متمرکز، یندهايفرا یبرقرار

 و خدمت( یامرحله-)تک یفور ارائه(، خدمات مهه ی)برا اطالعات کبارهي افتيدر قيطر از شهروندان

 قيطر از شهروندان به خدمات ارائه و بیترک یبرا فرصت جاديا با همزمان رضروریغ یهاواسطه حذف

 اطالعات و داده پلتفرم عنوانبه دولت نقش تصور ،ياتیعمل مدل نیچن در. ابدييم تحقق يخصوص بخش

 دولت ياطالعات یهاسامانه در يکپارچگي وجود بدون جامعه ياطالعات یهارساختيز گرمیتنظ و

 ياطالعات یهاسامانه يکپارچگي مسئله ني(. بنابراBrown and et al., 2014; 2017) است رممکنیغ

 .دارد تالیجيد عصر يحکمران یالگو در انکار رقابلیغ يضرورت

بدون  کیبوروکرات نیماش کي مثابهبه تالیجيد عصر يحکمران یالگو به دينبا که داشت توجه ديبا

 یتکاا حدود نییتع و ييتمرکزگراجمله از دولت یادار ساختار يميقد لمسائ. ستينگر ييايرؤاصطکاک 

 دیکن)نگاه  شونديم داريپد الگو نيا در نو يشکل به يعموم خدمات ارائه یبرا يخصوص بخش به دولت

همه  حلراه تالیجيد عصر يحکمران یالگو ل،یدل نی(. به همDunleavy and Margetts, 2010 :به

 یه براممکن ک ندهيآ کياست از  يفیبلکه توص ست؛ین جوامع ياسیس یهاچالش و هادولت مسائل

 ضعف نقاط کرد، سهيمقا موجود تیوضع با کنديم الگو ارائه نيرا که ا یاندازچشم ديبه آن با يابیدست

  .دیکوش آن رفع یبرا و کرد ييشناسا را یدیکل
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 و دولت در فاوا یکاربردها گسترش يعیطب جهینت تالیجيد عصر يحکمران تحقق نسبت، نیهم به

 وجود بدون شد، اشاره چنانکه. بود نخواهد کشور ياطالعات یهاامانهس یسازکپارچهي يحت اي و جامعه

 گسترش شهروندان، با آن رابطه و جامعه در دولت نقش رییتغ یبرا یجد اراده و عزم و قیدق یهدفگذار

 يحکمران یالگو در یرییتغ چیه کشور ياطالعات یهاسامانه یسازکپارچهي يحت اي و کیالکترون دولت

 وجودهب -است يدولت و يعموم یهادستگاه انیم در يبخشنگاهو  یگریتصد بريتنمبکه - موجود

 ,Lenk, 1998; Kraemer and King) دیآن خواهد انجام يکیالکترون ينيبه بازآفر صرفاً و آوردينم

2006; Natalini and Stolfi, 2012 .)رییتغ محرک عنوانبه یفناور به باور از هم ديبا رونيااز 

عدم  مسئلهجمله از ـکشور  ینظام ادار لئمسا حل یبرا فناورانه یهاحلراه به اکتفا هم و يجتماعا

 نقد و يبررس به نکات نيا به توجه با بعد، بخش در. کرد زیپره ـ ياطالعات یهاسامانه يکپارچگي

 .شوديم پرداخته یادار نظام اصالح و کیالکترون دولت یهابرنامه

 

 یادار نظام اصالح و کیالکترون دولت یهابرنامه یابیارز و نقد. 2-3

 گردد،يم باز هفتاد دهه از شیپ به يدولت یهادستگاه در ياطالعات یهاسامانه یسازادهیپ سابقه اگرچه

 نامه ديبا را يدولت خدمات انجام یبرا یاانهيرا یهاشبکه یریگکاربهمرتبط با  ياستیسند س نینخست

 تاکنون زمان آن از. آورد شماربه 1377 سال در یاانهيرا يرساناطالع یهاشبکه يکل یهااستیس ابالغ

 يکساني تیموفق با يهمگ البته که اندشده ارائه کیالکترون دولت توسعه جهت در یمتعدد یهابرنامه

 جاديا بارهدر ييبندها زین ششم تا سوم توسعه یهابرنامه در ن،يا برعالوه(. 1)جدول  اندنبوده مواجه

 که داشت اذعان ديبا هاتالش نيا رغمبه. اندداشته وجود کیالکترون دولت خدمات توسعه اي و رساختيز

 شدهارائه  یهایبندرتبه در مثال، عنوانبه. است داشته یکند اریبس شرفتیپ يکیالکترون دولت توسعه

 رانيا ياسالم یجمهور کیالکترونرتبه دولت  یالدیم 2016 و 2005 یهاسال نیب ،ملل سازمان توسط

 یهاشتال افتني شدت البته 1.افتي رییتغ 106به  98پسرفت داشت و از  گريد یبا کشورها سهيدر مقا

. کند دایپ ارتقا 86 به( 2018)سال  گزارش نيآخر در رانيا رتبه شد موجب ریاخ یهاسال در حوزه نيا

شده،  دیکأت آن بر کشور کیالکترون دولت یهابرنامه لباغ در که یاحوزه تنهااما چنانکه اشاره شد، 

 . غفلت شده است گريد یهاو از جنبه بوده است خدماتکردن  يکیالکترون

 صرفاً نجايا در ستین ريپذامکان گزارش نيا در کیالکترون دولت گذشته یهابرنامه همه يبررس آنجاکهاز

 پرداخته( 1393 سال در شده)ابالغ  «يکیالکترون دولت توسعه هرا نقشه» يعني حوزه نيا برنامه نيآخر يبه بررس

اصالح نظام  مسئله کیالکترون دولت یهابرنامه اکثر در که يحال در که است نيا تیاهم حائز نکته. شوديم

                                                 

ن ملل بیش از آن آوری اطالعات شاخص دولت الکترونیک سازما. گفتنی است در این بازه زمانی معیارها و متدولوژی جمع1

توان گفت که ایران دست آورد. با این وجود در بهترین حالت میتغییر داشته است که بتوان از آن تحلیلی شفاف و روشن به
 های سازمان ملل درجا زده است.بندیدر این مدت در رتبه
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قرار گرفته است، در نقشه راه توسعه دولت  هیدر حاش اياطالعات مغفول مانده و  یکشور به کمک فناور یادار

 توسعه يياجرا يفن ضوابط» عنوان)تحت  اطالعات یفناور يعال یشورا مصوبه کي دربردارنده که ـ يکیرونالکت

 يکیالکترون خدمات توسعه نامهنيیآ» عنوان)تحت  یادار يعال یشورا مصوبه کي و( «يکیالکترون دولت

 درخور توجه باشد.  توانديم ثیح نيتوجه شده است و از ا موضوعـ به هر دو  باشديم( «يياجرا یهاهدستگا

 

 امروز به تا آغاز از کیالکترون دولت توسعه یهابرنامه. 1 جدول

 سند عنوان سال

 یاانهيرا يرساناطالع یهاشبکه يکل یهااستیس 1377

 )تکفا( اطالعات یفناور یکاربر توسعه برنامه 1381

 کیالکترون دولت تحقق يياجرا نامهنيیآ 1381

  2 تکفا 1384

 (جامع)نقشه  کیالکترون دولت خدمات راه نقشه 1390

 يکیالکترون دولت توسعه راه نقشه 1393

 

ابراز  و دیکأت «یادار نظام اصالح در کیالکترون دولت ثرؤم و مهم نقش» بر سند نيا مقدمه در

 بر یگريد و یادار موضوعات بر يکي که ـدو سند  نيشده است که در کنار هم قرار گرفتن ا یدواریام

. شود مطلوب وضع به یادار نظام يياجرا انيجر تيهدا موجبـ  دارد تمرکز يياجرا و يفن موضوعات

 :از عبارتند است شده برشمرده سند نيا یبرا مقدمه در که ياهداف

  کترونیکيال خدمات و الکترونیک دولت حوزه در کشور آينده از ملموس اندازچشم ترسیم و هارائ، 

  و صليا هایزيرساخت توسعه و ايجاد در مختلف هایدستگاه بین هانقش تعیین و کار تقسیم 

 ،هادستگاه وظايف تداخل حذف و الکترونیک دولت مکمل

  ختنسا کارا و کوچک الکترونیک، دولت توسعه راستای در هادستگاه فرايندهای سازیبهینه 

 ،تدول کلي وریبهره افزايش و اداری هایهزينه کاهش دولت،

  های هدر سطح دولت و دستگا یکيو خدمات الکترون یککردن موضوع دولت الکترون ينهنهاد

 .کشور يياجرا

 اتاطالع یفناور يعال یشورا مصوبه هدف ،يياجرا يفن ضوابط ابالغ نامه در وجود، نيا با

. ستا آمده «یادار فساد با مبارزه و یسازشفاف ،یادار خدمات نهيهز و زمان کاهش و یسازچابک»

 :است شده اعالم ريز یهايژگيو یدارا يکیالکترون دولت توسعه مصوبه، هدف سند، متن در نیهمچن

، قابل اعتماد، پذيرو پاسخگو، فراگیر، کارآمد و اثربخش، منعطف و تطبیقپذير لیتمسئوسريع و چابک، »

 .«فساد اداری وت و مقابله با جعل کامل بین اجزای دولت و در راستای ايجاد شفافی يدر دسترس، با هماهنگ

ه عالو. دهندينم دستهب يملموس اندازچشم چیه شده ذکر صفات مجموعه است، مشخص چنانکه

حذف  )مثالً یادار نظام یساختار اصالح به یااشاره چیدر مقدمه؛ ه شده ذکر اهداف رغمبه ن،يا بر
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 يکپارچگي جاديا نظر از. ندارد وجود وبهمص هدف در( دولت شدن کوچک اي هادستگاه فيوظاتداخل 

بودن و  ریشده است فراگ يکپارچگي جاديمرتبط با ا یهامضمون به اهداف نيا در که یااشاره تنها هم

 هستند.  يعمل-ينیمبهم و بدون مصداق ع ياست که عبارات« دولت یاجزا نیکامل ب يهماهنگ»

 يکیالکترون خدمات بهبود بر زین سند نيا تمرکز -هگذشت یهابرنامههمچون - رسديم نظر به مجموعدر

 عنوان ليذ سند دوم فصل در موضوع نيا. است نشده کیالکترون یدارحکومت حوزه به يتوجه و بوده

 چشمهب وضوحهب هفتم ماده «دولت یسازچابک و یکارآمدساز يرساختيز و يفن الزامات: دولت يبازمهندس»

 است شده موظف جمهوریسئر يانسان سرمايه و مديريت توسعهونت )سابق( معا ،مصوبه نيا در. خورديم

سازی کو چاب يو توسعه دولت الکترونیک تيريمد در يکپارچگي جاديا منظور به را الزم یساختاراصالحات »

منجر به » که باشد یاگونهبه ديبا اصالحات نيا است آمده ماده نيا ليذ تبصره در. «وردعمل آها، بههدستگا

ها و واحدهای تابعه در يک ساختار منسجم تحت کلیه امور فناوری اطالعات و ارتباطات دستگاه يارچگپيک

ت عباربه .«ه شودادستگ يسازی ارائه خدمات الکترونیکدستگاه و با هدف چابک ينظر باالترين مقام اجراي

در حوزه  یریگمیو تصم یزيرتب نظام برنامهمراسامان دادن سلسله صرفاً ،يکپارچگي جاديا از منظور گريد

)بدون  يکیالکترون خدمات ارائه یسازچابک هم آن هدف و بوده يياجرا یهااطالعات در دستگاه یفناور

 .است شده ذکر( دستگاه يداخل یندهايفرا یسازچابک به توجه

 يياجرا یهاستگاهد هیکل که ابدييم بروز (9)سند در ماده  نيدر ا کیخدمات الکترون تيمحور

 یو به معاونت ارسال کنند. جزو اقالم ضرور هیشناسنامه خدمات خود را ته است کردهخود را مکلف 

از تمرکز  یانشانه که است آمده «یحضور مراجعه یهاضرورت» ذکر( «2»شناسنامه )تبصره  نيا

 یسازکپارچهي یبرا یابرنامه چیه هم يياجرا يفن ضوابط ادامه در. است رجوعارباببر خدمات به 

 خدمات توسعه نامهنيیدر مورد آ مسئله نياست. ا شدهن ارائه کیالکترون یدارحکومت حوزه

و  يدستگاهانیاستعالم م مسئله. البته در هر دو مصوبه به کنديم صدق وضوح هب هم يکیالکترون

 یهاماده و يياجرا يفن ابطضو چهارم فصل لي)ذ يياجرا یهادستگاه نیها بداده یگذاربه اشتراک

آن  تيتمرکز دارد و محور ييبر الزامات اجرا شتری( پرداخته شده که بنامهنيیآ (13)تا  (10)و  (6)

 ارائه خدمات است.  لیتسه زین

 ارائه بهبود در يمهم نقش توانديم هاينک با وجود  يکیراه توسعه دولت الکترون نقشه ن،يبنابرا

 یساختار اصالح یبرا یسازوکار نهو  دولت  ندهياز آ يملموس اندازچشم نه کند، فايا يکیالکترون خدمات

تعجب  یجا رو،نيااز. دارددرخور  يتوجه کیالکترون یدارنه به حوزه حکومت و کنديم ارائه یادار نظام

  1.است یاهیحاشصورت  به زین یسازکپارچهي مسئلهکه برخورد آن با  ستین

                                                 

که  ینحوبه» را خود یسازمان یعمارم مستند سازدیم مکلف را ییاجرا یهادستگاه هیکل ییاجرا یفن ضوابط( 12) ماده. 1

 چارچوب مسائل مورد در. کند ارائه اطالعات یفناور یشورا رخانهیدب به «باشد خدمات و ندهایفرا هیکل یبازمهندسشامل 
 است یالزام نکته نیا ذکر اما. شد خواهد بحث یبعد بخش در است شده نیتدو راستا نیا در که رانیا یسازمان یمعمار

 .است خدمات ارائه یندهایفرا زین جمله نیا در ندهایفرا از منظور( سند همان( 10) ماده ناداست)به  که
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ارائه شده است.  یاصالح نظام ادار یبرا ييهامتناوب برنامه طوربه يلیتحم نگج از بعد ،ييسو از

( 1386)مصوب  یخدمات کشور تيريقانون مد ديرا با کیاز منظر دولت الکترون هابرنامه نيعطف ا نقطه

 یااشارهقانون هم  نياختصاص دارد. اما در ا یاطالعات و خدمات ادار یفصل آن به فناور کيدانست که 

 «15»اطالعات نشده است. اما در بند  یفناور یهاتیقابل اساسبر ینظام ادار یبه اصالح ساختار

 آوردن فراهم و کیالکترون اداری نظام توسعه»( 1389 سال در شده)ابالغ  یادار نظام يکل یهاتاسیس

 يداخل یندهايراف که است گرفته قرار توجه مورد «يعموم خدمات مطلوب ارائه منظورهب آن الزامات

 منتشر یادار نظام اصالح نهیزم در که یاسناد نيترمهم تاکنون زمان آن از. شوديم شامل هم را دولت

 «یادار اصالحات جامع برنامه» و( 1392)مصوب  «یادار نظام اصالح راه نقشه» :از عبارتند است شده

 .رندیگيم قرار يبررس و نقد مورد خالصه طوربه نجايا در که( 1393)مصوب 

 و کياستراتژ موضوع چند شامل کدامهر که ردیگيمبردر را برنامه هشت یادار نظام الحاص راه نقشه

 یهوشمندساز و کیالکترون دولت توسعه» که نقشه نيا دوم برنامه. هستند موضوعات آن با متناسب اقدامات

 «يسازمان یندهايفراو  هامستیس تيريمد» آن سوم موضوع که است کياستراتژ موضوع 6 شامل دارد نام «یادار

 :است شده ذکر موارد نيا سوم موضوع ليذ. است «يدستگاهنیب کیتعامل الکترون یراهبر»و موضوع چهارم 

  طراحي نقشه راه مديريت فرايندهای سازماني، 

  اصيبر فرايندهای اصلي و اختص یدکأراهبری و استقرار نقشه راه مديريت فرايندها با ت، 

  های عمجتم یشخوان،ه خدمات از طريق مديريت و راهبری دفاتر پئايش دسترسي مردم به اراافز

 ،...خدمات اداری و

  ترکشمه خدمات و مديريت فرايندهای ئهای واحد ارااندازی پنجرهمديريت بر ايجاد و راه 

  .های ذيربطدستگاهي با هماهنگي و مشارکت دستگاهبین

ظر ناست و از  يخدمات یندهايتمرکز بر فرا زیسند ن نيقسمت از ا نيمشخص است در ا چنانکه

رار گرفته مرتبط با ارائه خدمات مدنظر ق يدستگاهنیبمشترک  یندهايفرا تيريتنها مد زین يکپارچگي

 یندهايفرا ندهریدربرگ توانديم يسازمان یندهايفرا تيريمد راه نقشه نکهيا وجود با ب،یترتنيابهاست. 

 نيبه ا يراستا مشخص نشده و حت نيدر ا يکل یریگجهت اي و اندازچشم چیه باشد، زین تدول يداخل

 اشاره هم نشده است.  ندهايفرا

 از يدستگاهنیتعامالت ب لیتسه صرفاً زین یادار نظام اصالح راه نقشه دوم برنامه چهارم موضوع در

 :است شده گرفته نظر در يفن یمنظر

  دستگاهيینباردها، ضوابط و تدوين سند تعامالت طراحي مدل، نقشه، استاند (GIF و )اهبری ر

 ،های اجرايياستقرار و استفاده از آن توسط دستگاه

  طالعاتهای اجرايي در شبکه ملي ادستگاه یکيهای الکترونای سامانهمديريت ارتباط شبکه، 

  ری اجرايي کشوهااهبری استقرار و استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي برای دستگاهر. 
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 اطالعات یفناور کمک به یادار نظام یساختار اصالح یبرا يروشن نقشه و طرح سند نيا در نيبنابرا

 که هم 1393 مصوب یادار اصالحات برنامه در. است نشده ارائه کیالکترون دولت یبرقرار یراستا در  و

 «هنقش آن اساسبرانجام کار  یهاشرو اصالح و يبازطراح و يسازمان یندهايفرا اصالح راه نقشه هیته»

 قرار گرفته است. « به مردم رو یندهايفرا» تياولو بر دیکتأ است، شده ذکر هابرنامه جزو

 یظام ادارو اصالح ن کیدولت الکترون توسعه یهابرنامه از کدام چیه درگفت که  توانيم مجموعدر

 همواره و است نشده یادار نظام یساختار صالحا یبرا اطالعات یفناور یهاتیقابل یریگکاربه يتوجه

 اصالح یبرا یاموضوع منجر شده که برنامه نيغفلت از ا .است بوده يکیالکترون خدمات بهبود بر تمرکز

 در کوچک و یاعمده سهم توانديم که دولت يداخل یندهايفرا يبازطراح قيطر از یادار نظام

 ارائه دنکر يکیالکترون به غالب کرديرو در گر،يد یسو از. نشود ارائه باشد داشته دولت یسازچابک

اند و تنها ثابت خواهند م هادستگاه ساختار و یادار نظام اتیکل که دارد وجود فرضشیپ نيا خدمات،

 يکیاستعالمات و تبادالت الکترون لیتسه ايو  ديزا یندهايفراکه رخ خواهد داد حذف  یرییتغ

ن از . اگرچه کاستشوديمختلف م یهادستگاه به افراد مکرر راجعاتم نیجانش که است يدستگاهنیب

دولت  یسازادهیپ جهینت رود،يم شماربه يخود دستاورد بزرگ یادار یهادستگاهنیبمردم  يسرگردان

 خواهد بود.  يکیالکترون یموجود در فضا ینظام ادار دیشکل بازتول نيبه ا کیالکترون

است که از آنها تحت عنوان  ينادرست یاز اتکا به الگوها يناش سئلهم نياز ا ياست که بخش گفتني

 یاهمشاور سساتؤم)در  یتجار یاسرچشمه که هامدل نيا. شوديم ادي يکیالکترون دولت بلوغ یهامدل

 بانک و ملل سازمان ری)نظ يالمللنیب ینهادها و محققان يبرخ یدارد، از سو 1(تيدلو و گارتنر رینظ

 از کیالکترون دولت توسعه یزيردر برنامه استگذارانیس ييراهنما هدفشان و اندشده ارائه مه( يجهان

 نيا با(. Lee, 2010) هاستبرنامه نيا در انتظار مورد شرفتیپ ياصل مراحل کردن مشخص قيطر

 ابن شرفتهیپ یکشورها در یمحدود شواهد بر و ندارند يمشخص ینظر پشتوانه هامدل نيا اکثر وجود،

 کارهب حوزه نيکه در ا هم يمحققان(. Yildiz, 2007; Klievink and Janssen, 2009) اندشده

 یهادانشکده یجا)به اطالعات یفناور و کاروکسب تيريمد یهادانشکده در اغلب اندپرداخته مدل ارائه و

 نيا که میکن فرض اگر يحت فیتوص نيا با. اندبوده تیفعال به مشغول( يدولت تيريمد و یاستگذاریس

 دولت یبرا آنها از استفاده هستند، دیمف آنها یبرا و سازگار شرفتهیپ یکشورها طيشرا با هالمد

 مشکل بدون -آن یادار نظام يخيتار-یساختار طيشرا به توجهبا - رانيا ياسالم یجمهور کیالکترون

   (.Groznik and Trkman, 2007 :هب دینگاه کن ،گريد کشور کينمونه شکست در  ی)برا بود نخواهد

 رییتغ که است آن رانيا یادار نظام طيشرا به توجه با هامدل نيا مشکالت نيترمهم از يکي

. در چهار رديپذيم صورت کیالکترون دولت تکامل يانيپا مراحل در هامدل نيا از یاریبس در یساختار

                                                 

 ارائه کردند. یالدیم2000را در سال  کیبلوغ دولت الکترون یهامدل نینخست Deloitteو   Gartner. دو مؤسسه 1
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 يانيپا مراحل در( 3انقالب يو حت 2تحول عنوان)تحت  رییتغ ،اندشده يبررس 1ليمقاله  درکه  يمدل 12از  مدل

دولت  یسازادهیپدر  نیسنگ یهانهيهز صرف از پس که است آن متضمن یزيربرنامه نوع نيا. دهديم رخ

 نيا تنها نه. کند جاديرا در دولت ا یديساختار جد نيادیبن يبا تحول تينهادرنظام موجود،  اساسبر کیالکترون

 نهيهز صرف از بعد یرییتغ یهابرنامه نیچن دنیبخش ثمر داشت، دربرخواهد را يهنگفت یهانهيهز کرديرو

منظر قابل توجه  نياز ا خصوصاً موضوع نيا. دارد يکم اریبس تیموفق احتمال موجود وضع تیتثب یبرا اریبس

 دولت يداخل یندهايفرا یسازکپارچهيو  لیآوردن به تسه یرو يتحوالت نیمنظور از چن هامدل نياست که در ا

 جملهاز) مذکورمدل 12 از گريد مدل پنج در (.Lee, 2010) اندشده واقع مغفول يقبل مراحل در که است

 درباره ياستدالل چیه. است يدولت یندهايفراو اتصال  یسازکپارچهي يانيمدل سازمان ملل( مراحل پا

 مورددر مرحله آخر  اي افتدیب ریخأت به مرحله نيا تا دولت يداخل یندهايفرا یسازکپارچهي چرا نکهيا

 . استارائه نشده  ردیتوجه قرار بگ

 ران،يا کیالکترون دولت استگذارانیس یهابرنامه و تیذهن بر مدل نيا یرگذاریثتأ یهانشانه از يکي

( 2010) لياست که از مقاله  ياستیس بانیپشت یهاارائه و اسناد از یاریبس در مدل کي شدن داريپد

 ردیگيم صورت دولت موجود یندهايفرا( ی)همانندساز دیبازتول ابتدا مدل نيا در. است شده برگرفته

. دهديم رخ یساختار تحول قيطر از شکل رییتغ سوم مرحله در و یسازساده قيطر از اصالح سپس

 يهيبد. دارد شارها تعامل قيطر از يفن یسازکپارچهيبه  صرفاً ليهم در نمودار ذ يکپارچگياست  گفتني

 .روديم شیپ نهيپرهز ریمس نیهم در یکند به کیالکترون دولت یهابرنامه است

 
  و( Lee, 2010برگرفته از ) کیالکترون دولت یهااز مدل یاریمرجع بس یالگو .2 شکل

 رانیا در یکیالکترون دولت یهابرنامه با مرتبط یهاارائه از یکی در مدل آن كاربرد
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 آن یهاحلراه و یاطالعات یهاسامانه یارچگکپی مسئله .3 

 تالیجيد عصر يحکمران یالگو ک،یالکترون دولت یهابرنامه يکل اهداف بر یمرور ضمن قبل، بخش در

 کیالکترون دولت یهابرنامه بر يينقدها آن اساسبرو  يمعرف کیدولت الکترون ديجد یالگو کي عنوانبه

 یبرقرار در ياطالعات یهاسامانه يکپارچگي نقش بخش، نيا در. شد ارائه کشور یادار نظام اصالح و

 يبررس مورد آن یبرا شده ارائه يالمللنیب یهاحلراه و یادار نظام اصالح و کیالکترون یدارحکومت

 کشور ياطالعات یهاسامانه یسازکپارچهي لیتسه فهد با شده منتشر سند دو ،تاًينها. رندیگيم قرار

 .شونديم يبررس و نقد شده طرح مباحث به توجه با و يمعرف

 

 یادار نظام اصالح و کیالکترون یدارحکومت یبرقرار در یاطالعات یهاسامانه یکپارچگی نقش. 3-1

 کاربر به که است يصورت به نهاآ نیب ارتباط یبرقرار حاصل ياطالعات سامانه چند يکپارچگي ،يکل طوربه

 امکان هم ،ياطالعات سامانه چند يکپارچگي صورت در. بدهد را واحد ياطالعات سامانه کي با تعامل تصور

 رفع یبرا یترگسترده ياطالعات منابع هم و شوديم لیتسه هاسامانه آن از کاربر استفاده و يدسترس

 به از ترشرفتهیپ يشکل ياطالعات یهاسامانه يرچگکپاي. بود خواهد دسترس در ياطالعات ازین کي

 شده تیتثب یوجود سازوکارها بريمبتن و مختلف گرانيباز اي هاسازمان نیب اطالعات یگذاراشتراک

 (: Ziegler and Dittrich, 2004 :به دیاست )نگاه کن ريچند سطح ز اي کيارتباط در 

  (کاربران توسط رويه طبق يا و موردی نیاز به بنا سازیيکپارچه طريق)از  فرايندها، 

  (واسطه افزارهاینرم يا و کاربردی افزارهاینرم کاربران، تعاملي هایواسطه طريق)از  ابزارها، 

  (هاداده به دسترسي يا و سازیذخیره طريق)از  هاداده.  

 یدر برقرار کهنياز سطوح فوق وجود داشته باشد بدون ا کيدر هر توانديم ارتباط ل،یتحل نيا در

 یسازکپارچهي يينها هدف اگرچهـ که  استمعنبدان نيا. باشد داشته ریتأثباالتر  اي ترنيیارتباط سطوح پا

 یسازرهیذخ پراکندهصورت  به که است ياطالعات به کساني يدسترس تیظرف جاديا ياطالعات یهاسامانه

 هاداده سطح در ندارد يضرورت رد،يپذ صورت هاابزار سطح در يکپارچگي( مثال عنواناگر )به ـ اندشده

 کپارچه،ي نديفرا کي وجود رغمبهمشابه ممکن است  طوربه. باشد داشته وجود يکپارچگي هم( ندهايفرا اي)

 شوند.  یسازرهیذخ کپارچهيریغ ياطالعات به صورت

 سطح در يکپارچگي که ردیگيم شکل يزمان ياطالعات یهاسامانه يکپارچگي حد نيباالتر وجود، نيا با

 جاديا ،يحالت نی. در چنديایب وجودهب باالتر سطوح در يکپارچگي با همزمان اطالعات یسازرهیذخ اي يدسترس

 جملهاز ـ یخواهد بود، بلکه نظام ادار يمختلف سازمان یواحدها نیب ینه تنها مستلزم همکار يکپارچگي

 گرفت خواهد قرار دائم ايموقت  یرییدر معرض تغ ـ آنها ندانکارم و هاسازمان اراتیاخت و ياتیعمل یهاطهیح

(Dawes, 1998; Vancauwenberghe and et al., 2011; Scholl and et al., 2012.) طوربه 
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خدمات  ،يدستگاه درون يبانیخدمات پشت يعنيدولت ) يداخل یندهايفرا یسازکپارچهيخاص، 

در ساختار دولت و نظام  ياساس راتییمنجر به تغ توانديو خدمات به کارمندان دولت( م يدستگاهنیب

 از یاریبس يمال-یادار یواحدها یندهايفرا و نقش مثال، عنوانبه(. Bovaird, 2003) شود یادار

 اصالح در تنها نه يکپارچگي نيا. شود کپارچهي فاوا کمک به توانديم يدولت یهادستگاه یهاسازمان

 .است ياتیح یامر کیالکترون یدارحکومت یبرقرار یبرا ،بود خواهد ثرؤم یادار نظام

. ستین گريکديبا  يسازمان یواحدها بیادغام و ترک یبه معنا لزوماً یسازکپارچهي که داشت توجه ديبا

 تیمختلف از اهم یواحدها نیب ندهايفرا یسازکپارچهيممکن در جهت  یدرک انواع همکار لیدل نیبه هم

 ریدرگ مختلف یواحدها نیب( يمساعکي)تشر ارتباط یالگو 6 ،يکل ینما کيدر برخوردار است.  یاديز

براساس  نکهيا رغمبهالگوها  ني(. اDunleavy, 2010) است تصور قابل کیالکترون دولت یندهايفرا در

 یندهايفرا نیب يکپارچگي بلوغ سطوح اي مراحل متناسب اند،شدهواحدها مرتب  نیب یهمکار ندهيروند فزا

 نيبنابرا. گرفت نظر در یسازکپارچهي یهاتالش در توانيم که هستند ييهانهيگز بلکه ستند؛ین مختلف

به  ماًیمستق تواننديم اندنداشته را گريکدي با يمشترک نديفرا چیه انجام سابقه است ممکن که سازمان دو

شکل دهند.  ندهايروه از فراگ کي یو اجرا یرا در هدفگذار يمشترک یسه مراجعه کنند و همکار یالگو

 با سیسأدالتيجد یندهايفرا در آنها یهمکار عدم یمعنا به توانديم يسازمان واحد دو ادغام گر،يدیسواز

 .باشد صفر یالگو در ندهايفرا آن گرفتن قرار یمعنا به و گريد يسازمان یواحدها

 

 یسازمان یواحدها نیب( یمساعکیتشر) ارتباط یالگوها. 2 جدول
 (یهمکار ایمستقل )بدون ارتباط  ندیفرا :صفر یگوال

 ندیدر انجام فرا یسازمان یواحدها یهمکار :کی یالگو

 ندیفرا یاجرا و یزیربرنامهدر  یسازمان یواحدها یهمکار :دو یالگو

 ندهایفرا یو اجرا یدر هدفگذار یسازمان یمستمر واحدها یهمکار :سه یالگو

 خدمات مورد نظر/اتیعمل طهیدر حمشاركت واحدها  :چهار یالگو

واحد در  کی یراهبر :1 پنج یالگو

 خدمات مورد نظر/اتیعمل طهیح

 اساسبرمشاركت  :2 پنج یالگو

 مشترکمنابع /بودجه

ارشد  تیریمد :3 پنج یالگو

 واحدها نیمشترک ب

 واحدها بیترك ایادغام  :ششم یالگو
Source: Dunleavy, 2010. 

 

واحدها وجود  نیب یهمکار چیصفر( ه ی)الگو ييابتدا یاست که در الگو نيفرض بر ا ،یبندمیتقس نيا در

 در یهمکار به آمدهشیپ ضرورت اساسبرو  يبدون برنامه قبل يدو واحد سازمان ،یسطح همکار نیندارد. در اول

 یزيرآن برنامه یرادر صورت امکانِ تکرار ب يبوده و حت ياغلب موقت یهمکار ني. اپردازنديم نديفرا کي انجام

 یزيرهبرنام نديفرا کي یاجرا و یزيرهبرنام یبرا شیپ از يسازمان یواحدها دو، یالگو در. ردیگينم انجام

سه،  یهم باشد. در الگو يو ممکن است موقت مانديم يباق نديفرا همان حد در یهمکار نيا يول کننديم
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 کننديم یهمکار گريکدي با هم نديفرا یهدفگذار در يسازمان یحدهاوا اجرا، و یزيربرنامهدر  یهمکار برهعالو

در  گريکديبا  یدرباره لزوم همکار يچهار، دو واحد سازمان یمداوم ادامه دارد. در الگو صورت هب یهمکار نيا و

 یزيرنامهبر ،یهدفگذار ف،يتعر جملهاز طهیح آن مسائل هیکل رونياازتفاهم دارند و  يخدمات/ياتیعمل طهیح کي

 يسازمان یواحدها یهمکار پنجم، سطح یالگوها در. دهنديم انجام مشترک صورت به را ندهايفرا یاجرا و

 آنها نیب مشترک ارشد تيريمد وجود اي و مشترک بودجه صیتخص واحد، کي یراهبر شدن رفتهيپذ لیدلهب

 یهمکار گريکديبا  ندهايو دو واحد در اغلب فرا ابدييم یترگسترده ابعاد(، باشد واحد دو هر سیرئنفر  کي )مثالً

 . دهنديم لیتشک را ديجد واحد کي و شده ادغام هم در يسازمان واحد دو ،6 یمشترک دارند. در الگو

شده ندارد  تیو تثب فيتعر يشکل یاول و دوم همکار یالگوها ،یبندمیتقس نيا در که است آشکار

 وجود مستلزم پنج و چهار سه، یالگوها مقابل در. رديپذ صورت است ممکن یمورد ازین اساسبرو 

 در رو،نيااز. است یهمکار يچگونگ فيتعر و نییتع مستلزم و يسازمان یواحدها نیب يدائم یهمکار

در  که يحال در شود لیتسه تعامل تیظرف جاديا قيطر از توانديم ندهايفرا يکپارچگي اول یالگو دو

. است يابیدست قابل شده فيتعامل تعر کاروسازوجود  قيطرتنها از  يکپارچگيسه تا ششم  یالگوها

( آنها یاجزا اي) هاسامانه آن کارآمد تعامل که معناست نيا به دولت ياطالعات یهاسامانه يکپارچگي

رخ  شده تعیین هایرويه مطابقو  شده فيتعر يبه صورت ،گريکدي از آنها انیمتول استقالل نیع در بتواند

 تیظرف جاديا یبرا کرديرو سه ،یتئور منظر از(. Scholl and Klischeweski, 2007)دهد 

 (:Bekkers, 2007) است صیتشخ قابل هاداده و ابزارها ندها،يفرا نیب يکپارچگي

 ،یساز)همانند(  استاندارد. 1

 ،یمتمرکزساز. 2

 .یسازواسطه. 3

 است يهيبد. است يسازمان واحد دو نیبداده و  ابزار ،نديفرا یهمانندساز بريمبتن یاستانداردساز

 نیب يکپارچگي جاديا کنند، استفاده يکساني یهاداده اي نديفرا ابزار، یاستانداردها از واحد دو اگر که

 قيطر از ممکن یهاتفاوت حذف یمعنا به یمتمرکزساز مقابل، در. است ريپذامکان سهولت به آنها

 ند،يفرا کرد،يرو نيا در. استباالتر(  يواحد سازمان کي )معموالً مرکز کي در هدف اي ابزار ند،يفرا عیتجم

 کرديرو در. شوديم يبانیپشت و ارائه مرجع کي توسط سامانه و است يکي استفاده مورد داده اي و ابزار

 و رهمسانیغ یهاداده اي و ابزارها ندها،يفرا نیب واسطه يطراح قيطر از شتریب يکپارچگي سوم،

 ممکن هاواسطه نيا جاديا. اندشده ارائه مختلف انیمتول توسط پراکندهصورت  به که است رمتمرکزیغ

 که است يسازمان واحد دو واسطه عنوانبه مستقل سوم( يسازمان)واحد  نهاد کي وجود مستلزم است

نمونه،  ی. براردیشده را برعهده گ يواسطه طراح يبانیو پشت کند لیتسه را دستگاه دو نیب یهمکار

 کرديرو بريمبتن (الف). حالت دهديم شينما را داده یگذاراشتراک به یهالانواع مد 3کل ش

 .استداده  یاستانداردساز بريمبتن (د) کرديو رو یسازواسطه بريمبتن (ج)و  (ب) کرديرو ،یمتمرکزساز
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 داده یگذاراشتراک به یهامدل انواع. 3 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Yang and et al., 2014. 

 

 کي قالب در را ياطالعات یهاسامانه يکپارچگي ابعاد توانيم الذکر،فوق سطوح و کردهايرو براساس

 باشد، یمتمرکزساز براساس ابزار اي نديفرا سطح در يکل کرديرو اگر. داد شينما( 3)جدول  جدول

 اي)داده  ترنيیپا سطوح کرديرو اگر مقابل، در. بود خواهد اساس همان بر هم ترنيیپا سطوح کرديرو

سطوح باالتر وجود دارد، اگرچه ممکن است آنها  یباشد، امکان همانندساز یهمانندساز اساسبر( ابزار

 دهديم رخ يزمان حالت نيترکپارچهيریغ صورت، هر در. باشند ارتباط در هم با یسازواسطه اساسبر

 پارچه به ياطالعات یهاسامانه مجموعه الت،ح نيا در. باشد یسازواسطه ارتباط غالب کرديرو که

 استفاده مورد کرديرو قبال در یریگمیتصم. دارد یريپذبیآس اریبس يکپارچگي که مانديم یاتکهچهل

 مشخص ادامه در چنانکه. رديپذ صورت واحدها نیب یهمکار انتظار مورد یالگو به توجه با توانديم

 يسازمان ی)معمار اندگرفته قرار مدنظر کشور در تاکنون که يرچگکپاي جاديا حلراه دو هر شد، خواهد

 يفن مشخصات در یگريد و ندهايفرا فیدر توص يکي) یبر همانندساز يمتک( یريپذچارچوب تعامل و

 یالگوها رندهیدربرگ هم که خصوص نيا در جامع یاستگذاریس و ریتدب يخال یجا و هستند( هاهداد

 . شوديم احساس باشد يکپارچگي جاديا يياجرا یهاحلراه هم و انتظار مورد یهمکار

 

 یاطالعات یهاسامانه مختلف سطوح در یسازکپارچهی یراهکارها. 3 جدول
  یهمانندساز یسازواسطه یمتمركزساز

 ندیفرا   

 ابزار   

 داده   

 

 

 حالت الف

 حالت ب

 جحالت 

 حالت د

واسطه سازمانی 

 ثالث
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 دولت خشب دو به را دولت توانيم کیالکترون دولت يداخل روابط شينما یبرا فوق، حاتیتوض براساس

 یندهايفرا کنار ارائه در ـ یمدل، دولت مرکز نيکرد. در ا می( تقسGA) يدولت یهاسازمان و( CG) یمرکز

 زیلت را ندو يداخل یندهايفرا لیو تسه یبرقرار تیمسئول ـ کارهاوکسببه شهروندان و  کپارچهي يخدمات

. کنندرائه را ا يخدمات وکارهابه شهروندان و کسب الًمستق است ممکن يدولت یهابرعهده دارد. سازمان

 (. 4شکل )کنند  افتيخدمات در يدولت یهاسازمان از هم و یمرکز دولت از هم تواننديم دولت کارمندان

 

 کیالکترون دولت در کپارچهی روابط از نما کی. 4 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source: Chourabi and Mellouli, 2011. 

 

  كشور در گرفته صورت یهاتالش و یالمللنیب یهاوهی: شیکپارچگی مسئله یهاحلراه. 3-2

متمرکز بر  يکياند که حل عمده ارائه شدهدو گروه راه ،ياطالعات یهاسامانه يکپارچگي مسئلهرفع  یبرا

انتقال و  تیاز قابل نانیمتمرکز بر احراز اطم یگريسازمان و د ینگر و جامع از اجزاکل یريارائه تصو

 یمعمار»تحت عنوان  نخست که عموماً کردياست. در رو يدو سامانه اطالعات نیاستفاده از اطالعات ب

 خدمات، جمله)از يروابط و اجزا همه از مانع وشرح جامع  کي دیهدف تول شود،يم ادياز آن  «يسازمان

 دهینام یريپذتعامل که دوم، کرديور در. دهنديم لیتشک را سازمان که است( اطالعات و ابزارها ندها،يفرا

 و تبادل یهاروش و ابزارها و مبادله مورد اطالعات و داده کردن استاندارد یبرا ييراهکارها شوديم

 م،یکن تصور ساختمان کي را ياطالعات یهاسامانه مجموعه کي اگر ن،يبنابرا. شوديم ارائه آنها از استفاده

 ری)نظ سازمان یاجزا همه آن در که دهديم ارائه را ساختمان از( يياهنقشه اينقشه ) ،يسازمان یمعمار
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 یريپذتعامل یهاچارچوب مقابل، در. اندشده مشخص...( و يکشبرق ،يکشلوله طبقات، منافذ و وارهايد

 که است يهيبد. کنديماند را مشخص رفته کاربهکه در ساختمان  ييمرجع قطعات و اجزا یاستانداردها

 و الزم آن در یبازنگر تیقابل و ساختمان يطراح يدرست از نانیاطم احراز یبرا راهکارها نيا یدو هر

 (. Guijarro, 2007) ندگريکدي مکمل

 یهانسازما در کپارچهي ياطالعات یهاسامانه جاديا یبرا راهکارها نيا یریگکاربهوجود،  نيا با

 یهایمعمار اگر: اندمواجه عمده چالش کي با کیالکترون دولت یسازادهیدر جهت پ يعموم-يدولت

 یاستانداردها از مختلف یهاسازمان در شده استفاده یريپذتعامل یاستانداردها و شده مشخص يسازمان

 دست از گوناگون یهادستگاه یندهايفرا نیب ارتباط یبرقرار و انطباق تیقابل نکنند، تیتبع يکساني

( بروز هادستگاه و هاسازمان نی)ب یدر سطح باالتر ياطالعات یهاهسامان يکپارچگي مسئلهو  روديم

 یهابچارچو» نییتع اي و يطراح با اندکرده تالش جهان مختلف یکشورها یهادولت رونيااز. کنديم

 وجودهب خود کیالکترون دولت یهابرنامه یبرا ييمبنا «یريپذتعامل یاستانداردها» و «يسازمان یمعمار

 از آن باشند.  تیموظف به تبع هادستگاه و هاسازمان همه که دآورن

 که هستند( يمتون اي) اسناد «یريپذتعامل یاستانداردها» و «يسازمان یمعمار یهاچارچوب»

( هاهویش و شنهادهایپ ها،يمشخط استانداردها، اصول، اصطالحات، م،یمفاه جملهاز) عناصر از یامجموعه

 و درون یسازکپارچهي و ارتباط یبرقرار جهت در مختلف یهادستگاه و هاسازمان استفاده یبرا را

 يالمللنیب ینهادها و کشورها. دهنديم قرار آنها اریاخت در کیالکترون دولت یندهايفرا يسازماننیب

 مرور گوناگون یايزوا از هاتالش نيا حوزه، نيا با مرتبط اتیادب در و اندگذاشته گام ریمس نيا در یاديز

 ,Guijarro, 2007; Kubicek and et al., 2011; Ray and et al., 2011; Criado) اندشده

 را( رانيا احتساب)بدون  جهان کشور 46 پرتغال کشور محقق دو ،یالدیم 2014 سال در(. 2012

 نیهم رد(. Lisboa and Soares, 2014) دارند يمل یريپذتعامل چارچوب کي که کردند ييناساش

 دولت یريپذتعامل چارچوب» و «رانيا يسازمان یمعمار چارچوب» سند دو هم ما کشور در راستا،

 نقد و يمعرف اختصاربه بخش نيا ادامه در که اندشده منتشر و هیته «رانيا ياسالم یجمهور کیالکترون

 .شوديم پرداخته آنها

 مؤثر تيهدا» سند نياهدف از  منتشر شد. 1395در سال  رانيا يسازمان یمعمار چارچوب

 و اهداف با هماهنگ ،يسازمان یمعمار یهااثربخش طرح یسازادهیپ و نيتدو یبرا يياجرا یهاهدستگا

 یورود عنوانسازمان به یسند، برنامه راهبرد نيدر ا .است شده ذکر «يکیدولت الکترون یهاتاسیس

 و «کاروکسب یمعمار» مطلوب و موجود عوض فیتوص یبرا شناسانهروش يفرض شده و چارچوب

 و «یکاربرد یافزارهانرم» ،«داده و اطالعات» گروه سه)در  سازمان «اطالعات یفناور یمعمار»

 نییتع یبرا يمل مرجع مدل 6سند  نيدر ا ن،يا برعالوه. است شده ارائه( «یفناور رساختيز»

 ،یکاربرد یافزارهانرم داده، خدمات، عملکرد، سنجش یهاحوزه در یمعمار نيتدو یاستانداردها
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 و یکاربرد یافزارهانرم مرجع مدل مجموعه نيا از که شده گرفته نظر در تیامن و یفناور رساختيز

  1.است نشده آماده گزارش زمان تا داده

 به که مرجع و واحد چارچوب کي» رانيا يسازمان یمعمار چارچوب سند سندگان،ينو اظهار طبق

( يردولتیغ يحت)و  يدولت یهادستگاه يهماهنگ و کیالکترون دولت الزامات معمارانه نگاه با و يفن صورت

 يمل سطح در هاسازمان يهماهنگ به منجر» آن وجود که است شده يمعرف «کنديم مشخص را

 «يکیالکترون خدمات دادن قرار محور» آن یهايژگيو از يکي چارچوب، يمعرف در نیهمچن. «شوديم

 نظر جلب سند نيا يکل کرديرو در آنچه. است خدمات حوزه به خاص توجه نشانگر که است هشد ذکر

ه خدمت ئ( که منجر به اراياتی)عمل ياصل یندهايفرا ونیدادن بهبود و اتوماس قرار تيدر اولو» دينمايم

 يناد باالدستاس دیکتأ به توجه با که است «یستاد و يبانیپشت یندهايشود بر فرايم يرونیب نفعانيبه ذ

آمده و خدمات  شمار( بهي)درون يبانیپشت G2Eتنها خدمات  کرديرو نيصورت گرفته است. البته در ا

G2G کنار  درG2C و G2B سند، نيا در مجموع در. است شده گرفته نظر در( يرونی)ب ياصل خدمات 

. اندشده فهرست و ييشناسا حوزه هشت در يبانیپشت خدمت 49 و خوشه 14 در ياصل خدمت 130

 .دهديم نشان را بهداشت و سالمت خوشه در خدمات نيا از یانمونه 5 شکل

 ييشناسا سند نيا در( «کار و کسب خدمات» اي) يبانیپشت خدمات حوزه هشت شد اشاره چنانکه

بخش اظهار شده که  نيا حیجالب توجه است که در توض  (.اندشده داده نشان 6 شکل در)که  اندشده

 يتيريو مد يبانیپشت یهابخش مربوط به حوزه نيدر ا شده فيگانه کسب و کار تعرهشت یهاحوزه»

 اطالعات ارتباط یبرقرار»وجود،  نيبا ا« .شودينم يرونیبوده و شامل خدمات به مخاطبان ب يسازماندرون

 «اتاطالع یفناور تيريمد» حوزه «ياطالعات منابع تيريمد» گروه خدمات زمره در «يدستگاهانیم

  2.است آمده بخش نيا ليذ

 

  

                                                 

 .است شده داده ارجاع یریپذتعامل یگزارش، در مورد مدل مرجع داده به سند مل نیارش ادر زمان نگ .1

 .است شده ذکر حوزه نیا در دیآیم حساببه یرونیب خدمات وضوحبه که هم «یعموم اطالعات یرساناطالع و انتشار». 2
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 سالمت و بهداشت خوشه در كودكان سالمت حوزه خدمات. 5 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .1395، ايران سازماني معماری چارچوب: خذأم

 

 اندشده ییشناسا رانیا یسازمان یمعمار چارچوب در كه یبانیپشت خدمات حوزه هشت. 6 شکل

 

 

 

 

 

 

 .1395 ،1395، ايران سازماني معماری چوبارچ سند :خذأم

 

 ييشناسا» :است شده فيتعر صورت نيا به قاًیدق «يدستگاهانیارتباط اطالعات م یبرقرار»است  گفتني

 درخواست به ييپاسخگو و پردازش ،يبررس ثبت، گر،يد یهاسازمان با ياطالعات تبادالت یاستانداردساز و

 .«يدستگاه انیم اطالعات تبادل یاستانداردها اعمال و ييشناسا مرتبط، یهاسازمان توسط اطالعات

  

مدیریت فناوری  
اطالعات

مدیریت دارایی ها مدیریت منابع مالی
مدیریت سرمایه  

انسانی  

خدمات اداری  
مدیریت ارتباطات 

ذینفعان
توسعه قابلیت های

سازمانی  
برنامه ریزی و  

راهبری
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 خدمات لیذ رانیا یسازمان یمعمار چارچوب در كه یانسان منابع یزیرخدمات برنامه .7 شکل

 اندشده ییشناسا یبانیپشت
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 همان. :خذأم

 

 کي اي( يدرون يبانیپشت خدمات ليذ يدستگاهنیب خدمت کي یبند)دسته یظاهر تناقض نيا

 یهایهمکار و تبادالت نيا یبرقرار وهیش از سندگانينو گروه بودن اطالعيب نشانه اي و نيتدو اشتباه

 . دهديم ارائه الزم یهاتالش از را اشتباه یريتصو صورت دو هر در که است منظور نيا یبرا الزم

 یريتصو که است آن دارد وجود يمل يسازمان یمعمار چارچوب سند هدربار که یترمهم مشکل

ادغام و  )مثالً یادار نظام رییتغ یبرا یدیتمه چیه و دارد يدولت یهااز طرح کالن سازمان ستايا کامالً

 به. است نشده دهیشياند آن در يسازمان یمعمار نيتدو قيطر از( سازمان دو مستمر یهمکار شروع اي

 يدستگاهنیبصورت  به يسازمان یمعمار نيتدو یبرا یاهیتوص اي راهکار روش، چیه نسبت نیهم

 یسازهادیپ اثر در است ممکن که يراتییتغ از اندازچشم کيتوقع ارائه  احتماالً اگرچه. است نشده شنهادیپ

 رسديم ظرن به ـ است حد از شیب انتظار سند نيا از ديایب وجودهب یادار نظام در يکیالکترون دولت

 يسازمان یمعمار نيتدو اثر در یرییتغ چیه ستین قرار که است بوده نيا سند سندگانينو فرضشیپ

 يشناسروشچارچوب و  28که در صفحه  یريتصور در تصو ني. اديآ ديپد هاسازمان یمرزها و حدود در

 (.8)شکل  است داريپد هم است آمده سند
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در سند چارچوب  «یکیدر برنامه دولت الکترون یریپذو تبادل ینسازما یرابطه معمار» .8 شکل

 رانیا یسازمان یمعمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همان.: خذأم

 

 تیوضع فیتوص یبرا سودمند یابزار توانديم اگرچه رانيا يسازمان یمعمار چارچوب سند نيبنابرا

 جاديا يچگونگ یبرا یسودمند ييراهنما اي ابزار چیه باشد، هادستگاه و هاسازمان مطلوب و موجود

. گذاردينم اریاخت در يدولت مختلف یهادستگاه نیب ارتباط جاديا و ياطالعات یهاسامانه در يکپارچگي

 خواهد منجر دارد وجود یکاربرد یافزارهانرم و داده مرجع مدل مورد در که ينواقص کنار در کمبود، نيا

 هادستگاه و هاسازمان موجود تیوضع رییتغ بر يحداقل یریثتأ عمالً هاسازمان در آن یریگکاربه که دش

 دولت یسازادهیپ جهت در هاسازمان يمساعکيتشرو  ياطالعات یهاسامانه يکپارچگياز نظر  خصوصاً

 .باشد داشته يکیالکترون

همزمان با سند  باًيتقر رانيا يالماس یجمهور کیالکترون دولت یريپذتعامل چارچوب سند

 یبرا يچارچوب» عنوانسند به نيآماده و منتشر شد. ا 1395در سال  رانيا يسازمان یچارچوب معمار

 از یامجموعه از استفاده با يسازمان یهانديفرا و اطالعات یسازکپارچهي و یهمکار ،یگذاراشتراک

 ييکارا و ياثربخش ،يکپارچگي شيافزا باعث» آن از استفاده که «هادستورالعمل و دهااستاندار ها،استیس

 . است شده يمعرف «شوديم يکیالکترون دولت خدمات در تعامالت
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 چارچوب نيا مرجع مدل در يقانون و ینديفرا ،ييمعنا ،يفن یريپذتعامل هيال چهار راستا، نيا در

 شده پرداخته ييهامشخصه و استانداردها به يفن یريپذتعامل هيال در(. 9)شکل  است شده نظرگرفته در

 ارائه و لانتقا و ياطالعات یهاستمیس انیم يرساختيز ارتباطات یبرقرار يفن مباحث بر تمرکز با که

 یهاداده قیدق یمعنا فيتعر بر ياصل تمرکز ،ييمعنا یريپذتعامل هيدر ال .سازديم ريپذامکان را هاداده

 ،ینديفرا یريپذتعامل هيال در. آنهاست نیب مشترک يزبان جاديا و يالعاتاط یهاستمیس در مبادله مورد

 نییتع و يزمانسانیب متقابل خدمات ارائه در توافق مورد سطوح ،ینديفرا یسازمدل یاستانداردها نییتع

 هيال رد ،تاًينها .است شده گرفته نظر در وستهیپ هم هب خدمات از هرکدام ازین مورد یهاتراکنش

 رفع ،يسازماننیب یريپذتعامل جهت الزم يقانون و يحقوق یهارساختيز جاديا يقانون یريپذملتعا

 انواع هیتنب و قيتشو جهت الزم يقانون سازوکار ينیبشیپ و یريپذتعامل راه سر بر موجود يقانون موانع

 .است شده منظور یريپذتعامل حوزه در ریدرگ نفعانيذ

 

 كشور یریپذتعامل یبوممدل مرجع چارچوب  .9 شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .1395 ،رانيا ياسالم یجمهور کیدولت الکترون یريپذسند چارچوب تعامل: خذأم

 

 یهاهيال اسناد تنها گزارش نيا هیته زمان تا سند نيا درباره شده شرتاست در اسناد من گفتني

 یريپذتعامل هياند و درباره دو الشدهو معنا )به شکل کاتالوگ استاندارد داده( ارائه  يفن یريپذتعامل

 یهاتعامالت سامانه لیتمرکز چارچوب بر تسه ن،یمنتشر نشده است. همچن یسند يو قانون ینديفرا

  1.است بوده رونديم شماربه پرکاربرد( G2G) يدستگاهنیب خدمات در که سازمان هفت ياطالعات

                                                 

 پست شرکت تجارت، و معدن صنعت، وزارت الک،ام و اسناد ثبت سازمان احوال، ثبت سازمانهفت سازمان عبارتند از:  نی. ا1

 .یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت ،یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت ران،یا یاسالم یجمهور
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 انیم یهایهمکار لیتسه لزوم( آن موضوع به توجه)با  که است نيا سند نيا یهايژگيو از يکي

 انیم ختالفا و تضاد بروز» مثال، عنوانبه. دهديم مورد توجه قرار صراحتاً را حوزه نيا در يدستگاه

 هاسازمان یهایازمندین در عيسر راتییتغ» و «مختلف سطوح در یريپذتعامل چارچوب مختلف نفعانيذ

 روهروب لمشک با را چارچوب یسازادهیپ که اندرفته شماربه ييهاسکير ازجمله «نفعيذ یهادستگاه و

 چارچوب نيا ت،اس ناقص هنوز یريپذباالتر مدل تعامل یهاهيال اينکه وجود، با توجه به  ني. با اکنديم

 یريپذتعامل یراب ييمبنا جاديا رغمبه ن،ي. بنابرادهدينم ارائه خطرات نيا کاهش اي و رفع یبرا یراهکار

 يطيشرا در مه کیالکترون دولت یريپذتعامل چارچوب نيا ها،دستگاه نیب اطالعات و داده ييمعنا و يفن

 یهاانهسام يکپارچگي جاديبه ا يوجود نداشته باشد، کمک چندان ييهمسو ربطيذ یهادستگاه نیب که

 یزيروب و برنامهچارچ نيا نیب يارتباط ل،یدر صورت تکم يحت ن،يا برعالوه. کندينم ياطالعات

 وجود ندارد.  یدر نظام ادار رییتغ ايو  يمساعکيتشر

 

 یکپارچگی مسئلهرفع  یسازماننیب و درون یاسیسـ  یاجتماع موانع. 3-3

و  يسازماندرون موانع درک یبرا نفعانيذ به توجه تیاهم بر کیالکترون دولت حوزه محققان از یاریبس

 یهادغدغه و هاخواسته نفعان،يذ انیم در(. Dawes, 2009) اندکرده دیکتأ يکپارچگي جاديا يسازماننیب

 قبال در یریگمیتصم قدرت یدارا آنها ،والًا: رايز است، برخوردار يخاص تیاهم از يسازمان یواحدها رانيمد

 گروه هر از شتریب ،اًیثان ند؛ينما مقاومت راتییتغ اعمال و برنامه یاجرا برابر در است ممکن و هستند هابرنامه نيا

 برهعالو(. Scholl, 2001) شوند متضرر اي ببرند نفع میمستق طوربه هابرنامه یسازادهیپ از است ممکن یگريد

 يداخل یندهايفرا یسازکپارچهي در يسازماننیبدرون و  ياجتماع ياسیعوامل س لیبه سه دل ن،يا

مسئول  يسازمان ی(: نخست آنکه واحدهاBekkers, 2007) دارند یترپررنگ نقش يدولت یهانسازما

 يسازمان یهاطهیدر ح یانحصار غالباً و مستقل اراتیاخت و هاتیمسئول نکهيا رغمبه ـ يداخل یندهايفرا

در روابط آنها  يسوابق معموالً و هستند تعامل در گريکدي با ناچاربهخود  فيدر انجام وظا ـ دارند مشخص

 لیدلهب واحدها، نيا آنکه دوم. افکند هيسا يکپارچگي جاديا یهاوجود دارد که ممکن است بر تالش

 که دارند را خود خاص یکار یهامنطق و هاارزش غالباً کننديم فايا سازمان در که يمختلف یهاشنق

 نانیاطم با است ممکن)دفاتر بودجه(  هانهيهز از ييجوصرفه منطق ،. مثالًستیسازگار ن گريکديبا  لزوماً

 يبانیپشت)دفاتر  فاوا از منيا اي یحداکثر یریگبهره اي( يحقوق)دفاتر  هامیتصم یبرا يقانون یمبنا وجود از

)مشتمل بر اطالعات  يموجود در هر واحد سازمان ياطالعات یهاسامانه معموالً ،الثاًث. باشد تعارض در( فاوا

 آن تالش حاصل که رونديم شماربه ييهاهيسرما ايرفته( منابع و  کاربهاطالعات  یشده و فناور رهیذخ

 و آن از کردن صرفنظر اي و آن گذاشتن اشتراک به لیدل نیهم به. است آن ياتیعمل طهیح نشانه و واحد

 دادن دست از سکير با را يسازمان واحد است ممکن د،يجد ياطالعات سامانه کي با آن کردن نيگزيجا

 یریگکاربهتا با  دیواحدها خواهند کوش نيا رانيمد رونيااز. کند روهروب خود یوجود علت و استقالل
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دهند که ممکن است به شکل تعارض، خود شکل  يرا به نفع واحد سازمان جهیو منابع گوناگون نت هاکیتاکت

 .کندبروز  یمذاکره و همکار ايرقابت، داد و ستد و 

 یریگمیکه مرتبط با تصم يسازمان یواحدها رانيمد ياصل دغدغه 6حوزه،  نياساس، در مطالعات ا نيا بر

 است کیتفک و ييشناسا قابل است ياطالعات یهاسامانه یسازکپارچهي و يمساعکيتشرو اقدام درخصوص 

(Landsbergen and Wolken, 2001; Lam, 2005; Gil-Garcia, et al. 2007; Scholl and 

Klischeweski, 2007; Yang and Maxwell, 2011; Gil-Garcia and Sayogo, 2016:)  

  رییتغ نوع درباره یریگمیتصم تیمسئول، 

  یکار حوزه و نديفرا اراتیاخت و تیمسئول، 

  (آنها تیفیک)و  ابزار و ادهد رساخت،يز تیمالک، 

  یگذارهيسرما /بودجه تیمسئول، 

  اراتیاخت تيمحدود /يقانون موانع، 

  افراد يشخص ميحر و اطالعات حفاظت یهادغدغه. 

 افراد، يآگاه سطح اي رفتار رینظ يمسائل)برخالف  که هستند تیاهم حائز جهت نيا از موارد نيا

حوزه کمک  نيدر ا یریگمیتصم لیبه تسه توانديم آنها ابعاد کردن روشن( يخيتار سابقه اي و فرهنگ

 است ممکن یموارد در باشند، مشروع تواننديم هادغدغه نيا همه اگرچه که داشت توجه ديبا. کند

 شدن روشن رو،نيازا. باشند پنهان مشروع ظاهربه یهادغدغه پس در ينامشروع انتظارت اي و هاخواسته

 باشد.  دیفم زین رمشروعیاز غ مشروع یهادغدغه کیتفک و یآشکارساز در توانديم اهدغدغه نيا ابعاد

 

 رانیا كارمند سامانه در اطالعات یکپارچگی. 4

 در يکپارچگي جاديا یراهکارها زین و یادار نظام اصالح و کیالکترون دولت یهابرنامه ،يقبل یهابخش در

 يداخل یندهايدر فرا خصوصاً یسازکپارچهي مسئلهبعاد مختلف کشور با توجه به ا ياطالعات یهاسامانه

)حقوق  هيکه سامانه ارائه خدمات پا رانيبخش سامانه کارمند ا نيقرار گرفت. در ا يدولت مورد نقد و بررس

 نقد شیپ یهابخش در شده مطرح مباحث به توجه با و يمعرف روديم شماربه کارمندان به( عیترف و

آورد گرچه  شماربه CG2E تر،قیدق طوربه اي و G2Eسامانه  کي توانيم را رانيا کارمند سامانه. شوديم

از سال  ييابتدا يسامانه به شکل ني(. ا4شکل  ،3-1)بخش  هستند CG2GAآن از نوع  یاز اجزا يبرخ

درباره  یابخشنامه 1390 سال در. بود همراه ينواقص و مشکالت با شروع نيا اما کرد، کاربهآغاز  1387

 .شد گرفته کاربهآماده و  ديسامانه به شکل جد 1393سال  يسامانه صادر شد. از حوال نياستفاده از ا
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 كشور استخدامی و اداری سازمان ایران كارمند پورتال تصویر. 10 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .کشور استخدامي و اداری سازمان سايت: خذأم

 

از چهار سامانه مستقل  واقعدر رانيا کارمند سامانه پورتال، هرظا رغمبهخاطر نشان کرد که  ديبا

 شده است:  لیتشک

 ،کشور کارکنان اطالعات و آمار استخراج و ديیأثبت، ت یسامانه آمار و اطالعات: برا .1

 ،ديجد کارمندان استخدام و نامثبت یسامانه درخواست شماره مستخدم و شناسه: برا .2

 ،هادستگاه يثبت ساختار سازمان ی: براالتیتشک و يسامانه سازمانده .3

 .فرد کي یکارمند تیاستعالم وضع یسامانه استعالم: برا .4

 شماره درخواست یهاسامانه و اطالعات و آمار سامانه لئاديا حالت در که است يحال در نيا

 کي ديبا دارند باطارت رانيا دولت کارمندان اطالعات با يهمگ که استعالم سامانه و شناسه و مستخدم

 التیتشک و يسازمانده سامانه اطالعات با سامانه نيا اطالعات عالوههب. دهند شکل را کپارچهي سامانه

 منجر هاسامانه نيا یاندازراه نکهيا رغمبه شود،يم مالحظه چنانکه يباشد. ول یسازکپارچهي قابل ديبايم

 چیشود، ه یسازرهیذخ کشور سراسر از متمرکزرت صو به آن در سامانه هر به مربوط اطالعات شده

 .ندارد وجود هاسامانه نیب نديدر سطح ابزار و فرا يکپارچگي

 وجود ندارد مثالً يکپارچگي لزوماً هم هاسامانه نيا یریگکاربه نديدر مورد فرا ياست که حت شايان

 Excel لياطالعات تا فا ين دست)از وارد کرد مختلف یهاوهیش به مختلف یهاآمار و اطالعات سازمان

 يکساني رابطه کننديم ارائه را اطالعات که هم ييهاسازمان. شوديم یآورجمع( API قياز طر يحت و

 یو اعمال کنترل بر اطالعات ورود يسنجصحت رونيازا و ندارند ياستخدام و یادار امور سازمان با

 صرفاً يبرخ هستند، سازمان نظارت تحت درصد دص هاسازمان يبرخ: شودينم انجام يکساني طوربه
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 افتيدر یبرا البته. دارند نینابیب يتیوضع يبرخ و کننديجهت اطالع آمار و اطالعات خود را ارائه م

 .است مرتبط پست شرکت و احوال ثبت استعالمات به سامانه ه،يپا اطالعات يبرخ

. ستین کامل التیتشک و کارمندان نامثبت یهاسامانه اطالعات که است نيا گريد تیاهم حائز نکته

. آمد وجودهب سامانه در نامثبت به حقوق پرداخت کردن مشروط با کارمندان نامثبت در ياصل زهیانگ

 شانکارمندان اطالعات تا کردندتالش  ستندین يدولت يحت بعضاً که هاسازمان یاریبس اتفاق نيا دنبالهب

 انیمتول یبرا يبار اضاف مسئله نيکه ا ابندي نانیا از پرداخت حقوق اطمکنند ت نامثبت سامانه در را

 مشخص لحاظ نيا از يدولتریغ يعموم يينهادها يبرخ تیوضع ،نيا برکرده است. عالوه جاديسامانه ا

 يسازمان یهاپست رییتغ هرگونه هم خود يالتیتشک ساختار ارائه به هاسازمان شدن وادار یبرا. ستین

 .است بوده موفق یحد تا هم کیتکن نيا که شد سامانه در آن ثبت به مشروط

 یرهاییتغ اعمال یبرا التیتشک و يسازمانده سامانه که کرد اشاره نکته نيا به ديبا تينهادر

ثبت  ييوانات صرفاً و است نشده يطراح ساختارها در یبازنگر اي( وزارتخانه دو ادغام ری)نظ نيادیبن

 يکپارچگيم عد رینظ يمسائلنکته در کنار  نيرا دارد. با توجه به ا يسازمان یاهپست یمورد راتییتغ

 ييباشد، توانانبرخوردار  يخوب يکپارچگي تیسامانه نه تنها از وضع رسديم نظر به هاسامانه و ندهايفرا

 نمونه کي رانيا کارمند سامانه بیترتنيابهنداشته باشد.  زیدر دولت را ن یساختار راتییاعمال تغ لیتسه

 .است دولت يداخل یندهايفرا بانیپشت یهاسامانه يکپارچگي عدم از

 

 یقیتطب مطالعات: گرید یكشورها تجربه. 5

 یهابه نقد برنامه کیدولت الکترون یسازادهیپ قياز طر یاز منظر اصالح نظام ادار ،شیپ یهابخش در

 يکپارچگي لیتسه یبرا شده سناد منتشرا نیکشور و همچن یو اصالح نظام ادار کیدولت الکترون

 اصالح یاستگذاریس نهیزم در کشورها يبرخ تجربه ابتدا بخش نيا در. شد پرداخته ياطالعات یهاسامانه

 تجربه سپس. شوديم مرور متصل دولت عنوان تحت کیالکترون دولت یسازادهیپ قيطر از یادار نظام

 منابع حوزه در مشترک خدمات مراکز جاديا قيطر از کینالکترو دولت یهابرنامه ليذ يسازمان رییتغ

 .ردیگيم قرار يبررس و نقد مورد هلند در دولت يانسان

 

 کیالکترون دولت یسازادهیپ به متصل دولت کردیرو. 5-1

مستقل  آن یهاشهيدارد، اما ر کیبه اندازه مفهوم دولت الکترون باًيتقر يخيتار ،متصل دولت کرديرو

 1997انگلستان در  یريوزنخستبه  دنیبلر در زمان رس يبار تون نیدولت متصل را نخست است. عبارت

برد. از نظر او و همکارانش در حزب کارگر،  کاربهخدمات به طبقات محروم جامعه  يسامانده یبرا

)از  کارمحافظه حزب قدرت دوران در که يدولت خدمات یرمتمرکزسازیغ و یسازيخصوص یهااستیس
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در ارائه خدمات و ضعف  يختگیشده بود منجر به از هم گس ادهیمارگارت تاچر( پ دنیبه قدرت رس زمان

تمرکز برنامه دولت متصل  رو،نياازانگلستان شده بود.  یدر نظام ادار يدستگاه نیب يو هماهنگ یهمکار

 یهادستگاه انیم در يهماهنگ و یهمکار یارتقا هدف با خدمات یسازکپارچهيمجدد و  يبلر بر سامانده

 .بود يدولت

 فنالند، انادا،ک وزلند،ین ا،یاسترال جمله)از یمتعدد یتا به امروز کشورها کميوستیب قرن یابتدا از

 تیاهم شورهاک نيا یکردهايرو درباره آنچه. اندگذارده متصل دولت یبرقرا راه در قدم...(  و سنگاپور

براساس  صرفاً نه و هادولت یهااستیس و هابرنامه به مرتبط متصل دولت جاديا زهیانگ که است نيا دارد

دولت  دجاياطالعات بر ا یجهت تمرکز در استفاده از فناور نیاست. به هم یفناور یریگکاربه  لیم

 به هارنامهب نيا ر،یاخ یهاسال در. است بوده يکپارچگي جاديا با مرتبط یهایهدفگذار اساسبرمتصل 

 را تصلم دولت جاديا رونيازا. است شده ليتبد کشورها کیالکترون دولت یهاامهبرن ياصل جنبه کي

 اهسازمان يسنت یمرزها آن در که دانست یدارحکومت یهاوهیش و هااستیس یاجرا حاصل توانيم

 . ردیگيم قرار یبازنگر مورد دولت سراسر در يکپارچگي جاديا و يدستگاهنیب يهماهنگ بهبود جهت در

 ینهادها جاديابا  معموالً متصل دولت مفهوم بريمبتن کیالکترون دولت یسازادهیپ ،يياجرا نظرم از

در انگلستان  مثالً. است بوده همراه یادار نظام یزيرسطح برنامه نيدر باالتر اریاخت یدارا يتیحاکم

 کي عموالًم. شوديم اعمال قيطر آن از و انجام ريوزنخست دفتر در هایزيربرنامه نياز ا يبخش مهم

 یسازادهیپ ياتیعمل تيهدا اششده محول اراتیاخت با جمهورسیرئ اي ريوزنفر در سطح معاون نخست

 دولت طرح يکپارچگي یهااز شاخص يکينقش  ني)وجود ا ردیگيم برعهده را کیالکترون لتدو

 اریاخت عیتجم ،يکپارچگي جاديا لیتسه گريراهکار د کي .(است بوده ملل سازمان نظر از کیالکترون

 است.  ريوز کي اراتیاخت ليذ مختلف یهاوزارتخانه

 در يکپارچگي جاديا و هاسازمان يسامانده یبرا مشخص وهیش کي متصل، دولت یسازادهیپ در

 در را هانهيگز از يمتنوع گستره تواننديم هادولت بلکه. ندارد وجود کیالکترون دولت قيطر از دولت

 فناورانه لحراه مطلوب، نهيگز انتخاب از بعد و دهند قرار مدنظر يکپارچگي جاديا یزيرمهبرنا هنگام

از  یریگبهره سمتبهکشورها  يعموم کرديوجود رو ني. با اکنند یسازادهیپ و يطراح را آن یسازادهیپ

 کساني یز ابزارهاااده باز داده و استف یبر استفاده از استانداردها يپلتفرم که متک مثابهبهدولت  کرديرو

 کیالکترون لتدو یاستراتژ در مثال، عنوانبه. است بوده( اندشده نیمأت دولت بدنه از خارج اغلب)که 

 يدولت یاهدستگاه و هاسازمان مشابه و مشترک یندهايفرا که شده دیکأت( 2006)سال  ایاسترال کشور

 :ابندي رییتغ ماژوالر یالگو یوس به و شده یسازکساني ديبا( ريز یندهايفرا جمله)از

  تيهو تيريمد و احراز، 

  (يمال یها)تراکنش هاپرداخت، 

  (يدولت)خدمات  درخواست و نامثبت، 
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  ييپاسخگو و يدهگزارش، 

  اطالعات و محتوا تيريمد. 

 یا و مرزهاحفظ ساختاره بريمبتن که ما کشور در مرسوم کرديرو با کرديرو نيا که داستیپ ناگفته

 در گرچها. دارد یاديز یهاتفاوت است يدستگاهنیبصرف به تبادل اطالعات  یموجود و اتکا يمانساز

 رفتهيذپ صورت پرداخت و تيهو احراز یندهايفرا یسازکپارچهي جهت در يخوب یهاتالش هم ما کشور

 .باشد نيا از ترگسترده اریبس توانديم یادار نظام راتییتغ دامنه. است

 

 مشترک خدمات مراكز و دولت یداخل یندهایفرا یسازکپارچهی. 5-2

 از حداقل کیالکترون دولت یسازادهیپ اساسبر دولت يداخل یندهايفرا رامونیپ يسازمان رییتغ موضوع

 منابع ،يمال ،يحقوق یهاطهیح گزارش، نيا طبق. است بوده ملل سازمان یهاگزارش مدنظر 2008 سال

 روابط يحت و امالک تيريمد(، زاتیتجه نیمأت نقل،وحمل) یادار يانبیپشت اطالعات، یفناور ،يانسان

دولت  قياز طر توانيم که رندیگيم قرار یادار یهاسازمان صحنه پشت خدمات مجموعه در يعموم

 مختلف سطوح نیب است ممکن یسازکپارچهي نيا. کرد یسازکپارچهيآنها را در سطح دولت  کیالکترون

 گونهنيا که داشت توجه ديبا. رديپذ صورت مختلف یهادستگاه نیب اي و دستگاه کي يسازمان

 بهبود ها،نهيهز کاهش بر يمهم ریثـ تأ يکیالکترون خدمات یسازکپارچهي رینظـ  توانديم یسازکپارچهي

حوزه  نيا یسازکپارچهي ن،يا برعالوه. باشد داشته یمرکز دولت کنترل شيافزا و خدمات در ینوآور و

از  یادياشتغال تعداد ز یرا برا نهیزمو  گذارديم صف و ستاد کارمندان نسبت کاهش بر يمیمستق اثر

 ندهايفرا نيا رییتغ که داشت توجه ديبا نیهمچن. کنديم( فراهم يرونیصف )ب یندهايکارمندان در فرا

 تخدما محدوده بر میمستق طوربه شود منجر هاسازمان یساختار رییتغ اي و یسپاربرون به توانديم که

آنها به بخش  یسپاربرون و نیمتأ یندهايفرا یسازکپارچهي مثالً. گذاشت خواهد ریثتأ يکیالکترون

 اشاره چنانکه وجود، نيا با. کنديم لي( تبديرونیخدمت )رابطه ب کيرا به  يداخل نديفرا کي يخصوص

 .است نشده حوزه نيا به يتوجه رانيا کیالکترون دولت یهابرنامه در شد،

 خدمات مراکز جاديا يسازمان یهاینوآور قيطر از يداخل یندهايفرا یسازکپارچهي برنامه نمونه کي

 /هاسازمان خدمات که هستند یديجد يسازمان یواحدها مشترک خدمات مراکز. است مشترک

 ارائه( دولت ونریب اي داخل) يمتقاض چند اي کي به( مشترک و) متمرکزصورت  به را متعدد یهادستگاه

دستگاه(  کي)درون  يسازماننیب ،يسازماندرون خدمات از یاخدمات ممکن است مجموعه ني. ادهنديم

 تواننديم واحدها گونهنيا. اندشده عیتجم خاص گروه کي یازهاین با متناسب که باشد يدستگاهنیب ايو 

 و گسترش ت،یشفاف و یريپذانعطاف شيافزا ،یمحوریمشتربهبود  ها،نهيهز کاهش اهداف یراستا در

 .نديایب وجودهب کارمندان در مختلف یهاتخصص و هامهارت بیترک
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 ودخ يانسان منابع تيريمد خدمات همه گرفت میتصم 2003 سال در هلند دولت مثال، عنوانبه

 ييجراساختار ا کيمنظور  نيا ی. برابسپارد P-Direct عنوان تحت مشترک خدمت واحد کي به را

 سطح رد تجربه کي اساسبر نیشد. همچن لیمرتبط تشک یهمه وزرا یهامقام فائم از متشکل یاپروژه

 نيه شود. ااستفاد SAPمرکز از سامانه  نيارائه خدمات ا یچهار وزارتخانه مقرر شد برا نیب ترکوچک

 به هازمانسا از یاریبس شد موجب و کرد کوچک اریبس را قبول قابل یادار یهاحلراه محدوده ،مسئله

 بدون 2005 سال در پروژه تالش، سال دو از بعد. دهند ادامه خودشان يقبل یندهايفرا از استفاده

موجود  یندهايشکست پروژه را عدم توجه به فرا لي. دالافتي خاتمه اهدافش از کيچیه به يابیدست

 عدم و نفعانيذ نیب اختالف(، رییراحل تغم یزيربرنامه )خصوصاً یزيرضعف برنامه ،يخدمات منابع انسان

 (.Wagenaarand and et al., 2006) اندکرده اعالم آنها نیب کپارچهي کرديرو یریگشکل

 نظر به رود،يم شماربه خورده شکست یاتجربه فوق پروژه اگرچه که کرد نشان خاطر ديبا انيپا در

 خدمات مراکز یریگکاربهبوده است و  زانيرنامهغلط بر کرديرو جهیآمده نت وجودهب مسائل شتریب رسديم

 لیتسه در يمهم نقش توانديم( حیصح یزيربرنامه صورت)در  دولت يداخل یندهايفرا در مشترک

 نیب ديبا( بهمشا یهاحلراه )و سازوکارها نيا تیموفق نیتضم یبرا. باشد داشته دولت یادار یندهايفرا

 .باشد داشته دوجو يهماهنگ و ارتباط کیالکترون دولت یاجرا و یادار منظا اصالح کالن یهابرنامه و آنها

 

 یاستیس یشنهادهایپ و یبندجمع. 6

 رانيا کیالکترون دولت در ياطالعات یهاسامانه يکپارچگي مسئلهگوناگون به  یايگزارش از زوا نيا در

 فاقد کشور یادار نظام حاصال و کیالکترون دولت یهابرنامه که شد انیب نخست. است شده پرداخته

 کیالکترون دولت قيطر از آن به دنیرس یبرا یابرنامه و کپارچهي یندهايفرا خدمات از یاندازچشم

 یبرا فاوا یریگکاربه يعني کیالکترون یدارحکومت از هابرنامه نيا در که داد نشان نیهمچن. هستند

دولت دارد غفلت  یندهايفرا یسازکپارچهي در ياساس ينقش که دولت يداخل یندهايفرا اصالح و رییتغ

 منتشر اسناد مرور ضمن و شد پرداخته ياطالعات یهاسامانه یسازکپارچهي مسائلشده است. سپس به 

 یزيربرنامه ترکالن ابعاد تاکنون شده ارائه یهاحلدر کشور مشخص شد که راه خصوص نيا در شده

 ياطالعات یهاسامانه یسازکپارچهي ياسیسـ  ياجتماع موانع یبرا و اندنگرفته نظر در را يکپارچگي جاديا

 و شد يبررس و نقد یمورد مطالعه عنوانبه رانيا کارمند سامانه چهارم بخش در. اندنکرده ارائه يحلراه

 یمرور پنجم بخش در. گشت ييشناسا نیشیپ یهابخش در شده ارائه مباحث براساس آن یهاضعف

 ينیع یهامثال قيطر از ممکن نيگزيجا یکردهايرو تا گرفت صورت گريد یشورهاک تجربه بر کوتاه

 .شود ترروشن
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از  یارینکته است که بس نيا نیانجام شده مب یهايابيارز غالب که است نيا دارد تیاهم آنچه

 خصوصاً. نديآينم دستهب فاوا یریگکاربهبه صرف  کیدولت الکترون یسازادهیاهداف مورد انتظار از پ

 رايدق است، زساختار دولت و رابطه آن با شهروندان صا ديو تجد رییتغ رینظ يدرباره اهداف مسئله نيا

رائه خدمات به ا یندهايباالتر از فرا يو اصالح در سطوح رییاهداف مستلزم وجود اراده و برنامه تغ نيا

 یساختارها رییتغ مستلزم همواره يتاطالعا یهاسامانه يکپارچگي جاديا گر،يد یشهروندان هستند. از سو

 و راتییتغ نيا با اگر موارد یاریبس در اما ستین یادار اتیعمل انجام یهاوهیش در ینوآور و يسازمان

 ياطالعات یهاانهسام يکپارچگي مسئله ياصل حلراه نيبنابرا. بود خواهد دهيفاکم نباشد همراه هاینوآور

ص و طرح مشخ اندازچشم کي جاديا( کیالکترون یدارحوزه حکومت در )خصوصاً رانيا کیالکترون دولت

 نيا در روشیپ یکشورها تجربه اساسبراطالعات است.  یبه کمک فناور ینظام ادار یتحول ساختار

 با يعاونم اي) اول معاون و شود تيهدا و یزيربرنامه دولت سطح نيباالتر در ديبا طرح نيا نه،یزم

حوزه  با مطالبه در توانديم ياسالم یشورا مجلس. باشد آن یسازادهیپ مسئول( کامل اراتیاخت

 که( یخدمات کشور تيري)ازجمله قانون مد ينیو اصالح قوان بيو تصو کیالکترون یدارحکومت

 فايا مسائل نيا کردندر برطرف  يمهم نقش کنديمحوزه را مشخص  نيا یریگمیتصم یهاچارچوب

 جاديا و ارساخت رییتغ به موظف را دولت که باشد يطرح ارائه توانديم ریسم نيا در گام نینخست. کند

 .کند( تدول يداخل یندهايفرا) کیالکترون یدارحکومت حوزه در تالیجيد یفناور بريمبتن يکپارچگي
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