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

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

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

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

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

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

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

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

 كند؛ دولت الكترونيك!  فتبارك اهلل احسن الخالقين.  ريزي 

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

اي برسانيم كه نتايج و مستندات   يديم؛ و اين توفيق را به ما داد كه اين طرح را به نقطهبه اينجا نمي رس

 بان گرامي است.  كنوني آن، در دست مخاط

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

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

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

 به پايان رسد.   ،1383اساسي طرح، به حمد و ياري خداوند در انتهاي سال 
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ه اتخاذ كرده، نكته اساسي در اين طرح، رويكرد متفاوتي است كه طرح در برنامه ريزي توسع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شكل گرفت. اطالعات، معماري و مهندسي نظامهاي كالن، 

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

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

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

 معماري، و طرح و برنامه راهبردي و عملياتي است.  

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

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

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

ده است. نقدهاي فني و علمي اد مطالعه در خود مستندات، و حداقل در چكيده آن مطرح شابع

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

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

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

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

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

ز  ن و ويرايش نهائي صورت نگرفته است. لذا جاي جاي آن هنوزماني و فشارهاي اجرائي، هنوز تدوي
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داراي اشكاالت تدويني فني و ادبي است. هدف و تالش ما بر آن است كه اين مجموعه، پس از  

دات خروجي اين مطالعه و  تدوين دقيقتر و ويرايش، در شكل چند كتاب منتشر شود )ان شاء اهلل(. مستن

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

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

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

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

 خواهد يافت.  خواست و ياري حق تعالي، كماكان ادامه 

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

وجه جدي قرار دادند،  مورد حمايت و ت  جمهوري كه حركت اين طرح را در مراحل اوليه و آخر آن، 

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

ت رياست جمهوري،  و جناب آقاي مهندس سيد هادي سجادي، مدير كل محترم دفتر اطالعا

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

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

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

 تشكر و قدرداني شود.   ياري كرده اند،

ايت حضرت ولي عصر ارواحنا له الفداء و عجل اهلل تعالي  اميدواريم اين كار مورد توجه و عن 

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

 عنوان بستري براي دولت كريمه فراهم سازد. 

 اردوان مجيدي                    

 بابلسر         

 1384دوم تيرماه              
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عامل موثر با دستگاهها، چه به شكل دستيابي جام وظايف اصلي خود نيازمند تبراي ان نهاد رياست جمهوري،  

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

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

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

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

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

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

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

 است.   گرفته

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

،  ، براي ايجاد بستر فن آوري اطالعات و دولت الكترونيك در نهادطرح نظام فاواي نهاد گرديد؛ از يك سو 

به عنوان ايجاد زير ساختهاي دولت   ، شبكه دولت ح طر و از سوي ديگر  مبتني بر طراحي معماري نظام فاوا؛

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

 د طي اين مدت، نيز محسوب نمود. يكپارچه ساز و معماري بنيادين فعاليتهاي مركز فن آوري اطالعات نها 

ده طرح دولت الكترونيك، و پس از آن ارائه گزارش مختصري از دو  ه اجمال به تبيين چكيدر اين ارائه ب       

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

 الكترونيك عبارتند از:  

 يين اين پديده بر تبيين پديده دولت الكترونيك، ديدگاههاي مختلف در تب مقدمه اي  •
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 ضرورت، خصوصيات، رويكرد و ابعاد اساسي طرح و محصوالت محوري •

 اشاره اي به مطالعه تطبيقي انجام شده  •

 اشاره اي اجمالي به متدولوژي  •

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

 سريع به دورنماي معماري دولت الكترونيك  نگاهي  •

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

 الكترونيك  

 معرفي سند راهبرد ملي دولت الكترونيك   •

  

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

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

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

جديدي  ع نو  يف فاوا، قائل هستند. از پنجره نگاه اين ديدگاهها، مفاهيم مطرح در آن، بر اثر بكارگيري وسيع الط

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

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

زاري، تنها به تعريف طرحها و پروژه هاي  كرد اب كه روي . در حالي هبردهاي چنين پي ريزي را تبيين مي كند را 

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

 طراحي است.

زمند تحقق يكپارچگي )و نه تمركز( در فعاليتهاي  ماهيتا نيا پديده دولت الكترونيك، از سوي ديگر،

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

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

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

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

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

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

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

 نمايد.  

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

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

براي همكاري، هماهنگي و تعامل بين  و فراهم كردن ملزومات و برخي استانداردها را، حداكثر  ابزاري د.ا. 

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

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

هاي دسته دوم به پديده  رح، بر اساس تحليلهاي نظري انجام شده، از زاويه ديدگاهتبيين و تمهيد نمايد. اين ط

 دولت الكترونيك مي نگرد. 

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

در اين ميان اهميت بسيار زيادي  زمند يك حركت مدبرانه و برنامه ريزي شده است. چيزي كه محيط اطراف، نيا

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

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

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

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

 ي كند.  واحد را، به عنوان دو رويكرد اساسي، اتخاذ م

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

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

العه نظري انجام شده به آنها پاسخ مي عوارض و ملزومات تحقق د.ا. چيست، از سئواالت پيشيني هستند كه مط

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

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

 است.  

ير كشورهاي جهان و نيز بررسي پس از مطالعه تطبيقي در سا نجام شده فاز صفر اين طرح، در مراحل ا

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

ه و چارچوب اوليه نظري  تبيين و ترسيم شده )مستندات چم(، مطالعه اي در چند حوزه مختلف نظري انجام شد

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

 ت.  نهايت راهبرد ملي دولت الكترونيك )سند( تدوين شده اس

دها و روشهاي  اليتهاي انجام شده، ديدگاهها، رويكرانجام شده، به جمع بندي محورهاي فع مطالعه تطبيقي 

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

ز اين پديده(، ارائه كند. براي اين كار ضمن  )و نه لزوما برداشت ما ااي را از پديده دولت الكترونيك در جهان 

يده دولت الكترونيك، به كالبد شكافي اين  ه جامعه اطالعاتي از منظر ديگران، تبيين سير تكاملي پدبررسي پديد

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

 ده در كشور در اين حوزه پرداخته مي شود.  حركتهاي انجام ش

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

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

ي، تبيين مي كند.  را طي يك فراروند تكامل تدريج مبتني بر معماري ي توسعه مورد بحث قرار داده، و چگونگ

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

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

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

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

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

هاي جامعه  ، مبتني بر ارائه چارچوب نظريه لت الكترونيكچارچوب نظريه دو در مطالعه نظري طرح، 

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

ا در بطن جامعه و افراد، دروني كرده و از قوه  زماني رخ مي دهد كه حكومت بتواند تصميم گيري و رفتار خود ر

ق چنين چيزي را فراهم مي كند. در اين  معه استفاده كند. و حكومت و دولت الكترونيك، امكان تحقمحركه جا

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

تناب ناپذير و خودجوش الزام آور و اج ديدگاهها مورد بحث در اوائل اين متن(،الكترونيكي را )در دسته دوم 

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

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

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

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

ي عملياتي يادهاي فرهنگ، طرح و برنامه، قواعد و ساختار و سيستمهاكالن دولت الكترونيك، مستلزم تحقق بن

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

رنامه  يابند. اين دورنماي معماري به نحوي اليه ها و ميدانهاي زير ساختي را تبيين مي كند، كه بتوان راهبردها و ب

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

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

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

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

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

طه تبيين مي شود. و به عنوان ارزيابي اينكه  از چهار فاز طرح، در اين نق گانه فاز اول  5راهبردهاي ضمن آنكه 

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

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

 معرفي مي شود.  تها، مولفه هاي اصلي سند راهبرد ملي دولت الكترونيك،را پوشش مي دهد.در ان

 

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

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

و دولت، بصورت ارگانيك،   فراهم كردن بستر و ساختار باز براي حكومت بارت است ازدولت الكترونيك ع

و   طي مشاركت و تعامل وسيع جامعه و حكومت،، انده، با تصميم گيري و عمليات توزيع شده زنده و خود سازم

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

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

 معماري و فني آن است.   بستر سازي بنيادهاي فرهنگي، نظري،
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نظام   ، نظام دولت الكترونيك ، نظام صنعت ، نظام اقتصادي مانند بناكردن يك نظام كالن 

  نگاهي كه به طور متداول در  و كرديرو رد .است نظام آننيازمند تعيين معماري ر آنها، يو نظاشي آموز

  ، نآ هاي كالن در طراحي معماري و بناكردن نظامرسد كه به نظر مي ،ددار ريزي توسعه وجودبرنامه

 ،يزيرپي دكنست كه تالش مي ا انتظامي ، هاي كالنمهندسي نظام  . شده استمورد غفلت واقع 

 يك دستگاه نظري و معماري كه بر ر طراحيمبتني با هاي كالن رتكامل و نگهداري نظام  ،اصالح

،  دولت الكترونيك كشور مانند دادن يك نظام كالن شكل  . هدانجام د است،يكپارچه بنا شده  پارادايم

در حوزه لوژي براي طراحي معماري و نيازمند تبيين يك چارچوب و متد ،مبتني بر طراحي معماري

  .است استفاده شده  آن ونيك كشور ازدولت الكترتبيين طرح كه در چم  مانند ، است هاي كالن نظام

ن  آهاي كالن و فلسفه وجودي نيازمند حداقل تبيين بنيان انتظام مهندسي نظام  ،چم مانندچارچوبي 

  و  دوجود داشته باش  كه مهندسي نظامهاي كالن چرا بايدبه اين موضوع مال جبه امستند، در اين است. 

اين انتظام بر چه چيزي   محورهاي اساسي اين مهندسي وين همچنو  دگيرشكل ميچه منظوري براي 

 .كنيماشاره مي ،دقرار دار

 

يعني  .ودشاند تبيين مي ن شكل گرفتهآهاي كالني كه در درون يك نظام حكومتي با نظام 

حكومتي فالن  شور يا نظام حكومت فالن ك يا كومت جمهوري اسالمي ايران يم حويگكه مي هنگامي

قرار   يكديگركه كنار است هاي كالن اي از نظام مجموعه ،از اين نظام حكومتي منظور ،كشور

آن   كل كهنها آ نظايري و عن اجتمانظام تامي، نظام بهداشتي ،نظام رفاهي ،مثل نظام آموزشي اند،هگرفت

   اند.ده شكل دا  اام رنظ
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ي  براو   است مواجهاز بيرون با مشكالتي  ،نمهوري اسالمي ايراجيك نظام حكومتي نظير نظام 

فقر در   انند مشكالتي م ،نمايدرفع  ا اين مشكالت ر اند بايد بتو  ،اينكه عملكرد مطلوبي داشته باشد 

  صورت  ير اين در غ وست، ا مشكالت بيرون از خود نظام حكومتي ،مشكالت بيرونيمنظور از  .جامعه

  ،جامعهموجودر در ي گي و فرهنع مشكالت اجتما ،فقر مشكلمانند  . منظور بيرون از خود كشور نيست

مسئله بيكاري در   ،دكنمسائل اقتصاد جهاني و ارتباطي كه اين مسائل با اقتصاد و مسائل كشور پيدا مي

نظام  هاي مختلف، عملكرد كه با شكل الملليهاي اقتصادي و سياسي و بين مواجهه مسئله  ،جامعه

اينها  نمايند. ميسر راه فعاليت اين نظام ايجاد  اموانعي ر و دنكندچار مشكل مي احكومتي كشور ر

 . (1)شكل  كنندن فشار وارد مي به آ ،نظام حكومتيمشكالتي هستند كه از بيرون بدنه تشكيالتي 

نظير گسستگي   ،ستا همواج مشكالتي نيز با يك نظام حكومتي از درون  ر،از طرف ديگ

 ريزيعدم امكان برنامه ، هاعدم توان اجراي برنامه ، ه اطالعاتعدم دسترسي ب ،عدم شفافيت ،اقدامات

از درون عملكرد نظام   عوامل  اين. تگيري و عمليائي، و كندي تصميمناكارآمدي بدنه اجرا ،اجرايي

 دارند.  قرار تي كنند و مشكالتي هستند كه درون بدنه تشكيالدچار مشكل مي ار

هر نظام كالن  يا نظام و  ،عنوان عوامل كليدي  هب  نيزعوامل محيطي ر ضدر حال حاضمن اينكه 

 زير اشاره كرد: موردبه سه توان هاي اين عوامل ميشاخصاز . دنهدتحت تاثير قرار مي ار

 طيف مشكالت نظام حكومتي -1شکل 
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آنكه  كالن قبل از و يك نظام  دهندرخ مي در محيط  تحوالت سريعي – تحوالت سريع  •

ط جديدي شكل  محي  دهد، تطبيق تغيير كرده كه با شرايط محيطي  را خود  اند توب

 گيرد.مي

و   بسيار استدر محيط يك نظام كالن ستردگي گتنوع و  – تنوع و گستردگي مسائل •

با اين مسائل  ا تعامل مناسبي ر و  د نظام كالن بايد به اين طيف مسائل متنوع پاسخ ده

 . دايجاد كن

هاي حكومتي و  فعاليت نظام ،پيچيدگي مسائل، رطرف ديگاز  - پيچيدگي مسائل •

تشديد  موجود در درون بدنه نظام را مشكالت دروني و  كرده دشوار هاي كالن را امنظ

  در  ،نداه شكل داد ار آنهاي كالني كه نظام حكومتي و نظام  ،همين دليلبه . دكنمي

  ، ن طور كه بايدآنند اوتخواهند شد و نمي  ضعفبا مشكالت بيروني هم دچار  مواجهه

 برطرف سازند.  ار اهآن و پرداخته به مشكالت بيروني 

ريزي توسعه شكل  براي حل اين مشكالت در فراروند توسعه و برنامهرا لزوم اقدام  ،اين مسئله

 مسئله توجه كرد. به عنوان يك ضرورت به اين از اين رو بايد و د دهمي

  ؟رسدميت بيروني به نظر كردن اين مشكالت دروني و مشكال راي حل هايي بحل ه راه اما چ

  مستقيما" ، هايك طيف از راه حل . (2)شكل  ها ممكن است مطرح شود راه حل  طيف هاي مختلفي از

مسائل   كاري، بي ،كه به فقر دكنيين ميتب  ا يعني اقداماتي ر .دپردازمي به موارد مشكالت بيروني 

  .ودشن ميييتب  توسعهريزي ي در برنامهتها و اقداماطرح به اين شكل  و ردازدپمي آن ر يفرهنگي و نظا

زماني كه   اما تا  . در اين طيف قرار دارند ، و ساير اقداماتي از اين دست ،طرح اشتغال ،اليحه فقر زدايي

و به   ماندهاي ما ناكام مي تالشبپردازيم، هر چه به اين مشكالت بيروني  ،دچار مشكالت دروني هستيم

به  را ن آر يو نظافقرزدايي و اشتغال  مانند تي نيم اقدامااتونمي ،ضعف درونيساختاري و  ضعفدليل 

  ، نهاآطرح اشتغال و اليحه فقر زدايي و نظاير ماننداقداماتي  ،راز طرف ديگ . يمهنحو مطلوب انجام د

بسيار  اقدامات  . گرفتنداقداماتي هستند كه بدون توجه به مسائل بنيادي در بدنه نظام حكومتي شكل 

  در  است ممكن دافتها اتفاق ميحلها و اين طيف از راه ز طرح در اين مجموعه امعموال كه  وريص
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بلكه منجر به   ، نيست ممرهاما در دراز مدت نه تنها  ، دبراي يكي از مشكالت باش ميهرممقطع خاصي 

 .ودشعوارض و ايجاد مشكالت جديدتر و بروز موارد حادتري مي 

اما بدنه   شود،صرف زايي براي اشتغال  ايجه دبو ،اشتغال ي ماننددر طرحچنانچه ه عنوان مثال، ب

هاي كاذبي به  اشتغال شته باشد، به شكل مطلوب ندا  ااشتغال راين  آمدنامكان فراهمهاي كالن نظام

نظام   سر راه حركت ،كاذب مشاغلخود اين  ها دبعشود كه ايجاد مي ،شده جه صرف دبواين واسطه 

كشور به وجود   در او مشكالت جديدي ر دنگيرحكومتي و ساختار عملياتي نظام هاي كالن قرار مي

 .دنآورمي

مثل  ، پرداخته شود مشكالت دروني مستقيما به موارد كه است  آن هاحلطيف ديگر راه 

به عنوان مثال،   . نهاآها و نظايرگيريكندي تصميم  ،ريزي اجراييعدم امكان برنامه ،گسستگي اقدامات

كه فالن كار در فالن مدت بايد حتما انجام  د نشومي يب ي تصويها طرح ،افزايش سرعت كارهابراي 

طرح تكريم ارباب  در  و يا به عنوان مثال، . هستندمجبور به پرداخت جريمه صورت  اين در غيركه  ودش

 هاحلراه  طيف -2شکل 
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  ها، مواردي نظير اين. ودكرامت ارباب رجوع حفظ ش و  ود احترام گذاشته شبه ارباب رجوع  ،رجوع

   .حل كنندآن را كنند ردازند و تالش ميپيميكي از مشكالت مستقيما به ي هستند كه يهاطرح

كردن مشكل رفگونه برطكه اين آن است  د ها وجود دارحلاي كه در اين طيف از راه مسئله 

مشكالت  در طيف قبلي كه در مشابه با آنچه درست  ،ودشو موردي انجام مي موضعيبه شكل دروني، 

بدون   ،پردازيمانحصارا به تكريم ارباب رجوع مي تنها وقتي كه ل، به عنوان مثا  .بيروني مشاهده كرديم

كه اصوال   د نهاي نظام كالن به نحوي شكل گيربنيان  آنكه اصالح كنيم و بدون  اساختارهار آنكه 

شده در  تكريم انجام  ، دقرار داشته باش تكريم ارباب رجوع در بطن اين نظام و در بطن ساختار اين نظام 

به  خدمات رفاهي كه تعدادي  نامه دردر چند پرسشو ظاهر  به  تنهاهد بود و واخ وري ص  ،اين طرح

 دكنارباب رجوع مشاهده ميدر اين صورت،  .ودشظاهر مي به ارباب رجوع ارائه شده صورت مقطعي 

ديگري   به گونه نظام  كنوليرا راه بياندازند، او  خواهند او را تكريم كنند و كارمي همه به ظاهر كه 

   .رودمي اساختار نظام راه ديگري رو  دكنيعمل م

چون  ولي  ،در يك مورد مشخص زياد كنيم ايم سرعت كار رهخواميبه عنوان مثالي ديگر، 

جر به  من، ايجاد نشده آن  ندارد و ساختار مناسبي براي اين افزايش سرعت در را بدنه نظام اين كشش 

اريم و  داي كه ما يك قطار كند و فرسوده  نداممي آن مثل  .ودشاي زير دست و پا ميعده  شدنله 

  در عويض چند چرخ دنده . اگر براي اين كار اقداماتي مثل تيمهافزايش دخواهيم سرعت آن را مي

ي  ئهار ريلز ساختاو نياين قطار و ساختار بدنه  اما م، يآنها انجام ده نظايرافزايش سوخت و ، گيربكس

از يك  اين افزايش سرعت نداشته باشد،  ار ايش سرعتكشش افز دكنركت ميروي آن حكه قطار 

يل  رز اآن  شدن منجر به خارجتواند مي راز طرف ديگ وقطار شدن منجر به از هم پاشيده تواند طرف مي

هاي  كه بنيان  زماني تاو اصالح نكنيم  اكه ما ساختارهار پس تازماني .ودحواث ناگوار ش  وقوعو 

داختن به   رحتي پ ،ا نكنيمبن ه نحو مطلوبب  دهند ميشكل  ار نظامهاي كالني كه نظام حكومتي

 .دارگذپيش پاي ما نمي اراه مطلوبي ر مشكالت دروني هم مستقيما كارساز نخواهد بود و 

  به  اهاي كالن ر بنيان نظام بپردازيم و هاروش  اصالح ساختاري بدنه نظام وس ما بايد به پ

يكي از   مثال  .دصورت گير د ناتومي  اتاقدامي از اين هاي مختلفاما طيف .يمهنحومطلوب شكل د 

  ادغام دو از طريق ساختاري بخش كشاورزي ح اصال ، ستا متداول در اين نوع از رويكرد اقداماتي كه 

و   هاصالح روش ا . است وزارتخانه جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي
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هاي زائد و  م حذف فراز طريق اقداماتي مانند  ، دد داركه در يك سازمان وجوهاي اجرايي مكانيزم

   شود.انجام مي نهاآنظاير

اما آيا اين طيف اقدامات   .دطيف اصالح ساختاري بدنه نظام قراردار درست كه ا اينها اقداماتي

 حوزه اين مربوط به همه مشكالت  ،دو وزارتخانهغام تنها با اد؟ آيا دكننبرطرف مي ار مشكالت ما

هاي درستي براي اصالحات  از روش آيا ؟داشته باشد وجود بايد ديگري  راه يا  ؟شد  خواهد برطرف

اصالحات ساختار با اين آيا  ؟يمهدبه شكل درست انجام مي اآيا اين اصالحات ر ؟كنيماستفاده مي

مبتني بر چه   ؟ يمهدصورت  ااين اصالحات ساختار ر چگونه بايد ؟ودششيوه صحيحي انجام مي

و   د رنوهم بيا  اگر سيستم رتحليلچند و گذارند و جلسه ب دبنشيننكنار هم همين كه چند مدير  ؟روشي

هاي داخل يك  فرم  و  ،يمه اصالحاتي در عمليات انجام دچه  ،گونه انجام دهيمچ ا ر هاكه رويه  ويند بگ

 هاند تا از رويه ط چفق ،يا نه ؟ودشسازمان دچار تغيير بنيادي مي آنگاه آيا  ،يمه دچگونه تغيير  اسازمان ر

 !است؟ تغيير كرده 

ها به نحو مطلوب پرداخته  روش  به اصالح ساختاري بدنه نظام وآنكه كنيم براي فكر مي ما

به  . هستيمنيازمند  و طراحي ساختارها و تغيير زاويه نگاه  هاي اصالح اصالح روش  تبيين و  به  شود،

را اصالح كنيم،  بايد   هايم سيستمهخواميه از آنها ي را كه با استفادي خودآن روشهاعبارت ديگر، ابتدا 

و مبتني بر اين   دو هاي كالن بايد انجام شن به نظام اطراحي ساختارها و تغيير زاويه نگاهماصالح كنيم. 

 .ازيمحركت و اين تبيين متدولوژيك به اصالح ساختاري بدنه نظام بپرد

كنيم تا به  اين حوزه تالش مي  در  ما  و  دپردازبه همين موضوع مي ، نوك حمله در اين بحث 

ست كه تالش  ا انتظامي ، هاي كالن انتظام مهندسي نظام  . يابيمهاي مطلوب دست اين اصالح و روش 

شالوده  يك  هاي كالن درناكردن نظام ب  هاي كالن ومناسب براي توسعه نظام  يرويكرد و روش دكنمي

 مطلوب ايجاد كند. 
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مشكالت   اعم از ، وجود دارددر نظام  ي تكالمشن است كه يا و ابعاد آن  اصلي  ه مسئل  سپ

  است.  ساختاري و اصالحات بنيادي و راه ديگر  مواجهه مستقيم يك راه، .دروني و مشكالت بيروني

اصالحات  در  و گيرد،صورت ميمشكالت بيروني  با مشكالت دروني و دورخرب ،مواجهه مستقيمدر 

   شود.پرداخته ميبنيادها و ساختمان نظام درون   به   ،ختارياس بنيادي و

ها و چگونگي اصالح  ء روشخال  ،ساختاري بپردازيم براي اينكه ما به اين اصالح بنيادي و 

وبي در پرداختن به  مطل هايها و رويكردروشبايد  ما و ودساختار بايد به نحو مطلوب برطرف ش

اين خالء   ،ريزي توسعه و ايجاد نظام ها و ساختارهادر برنامه  .شيمهاي نظام كالن داشته بااصالح بنيان 

خالئي ترين و شايد محوري اولين  .دن وبه كار گرفته شدر اين حوزه ها بايد اين روش و ودشمشاهده مي

عموما ولي كنيم، ايجاد مي اري يهانظام  .ستا يخالء وجود طراح  ،كنيماين حوزه مشاهده مي كه در

 است.انجام نشده  هان آ در پشت هيچ طراحي 

 

 1 -چهارچوب مسئله اصلي  -3شکل 
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؟  يمهانجام د  ا ر اين كار  بايد چگونه  اام ،اصالح كنيم ايك نظام قديمي رقصد ما آن است كه 

آن را   اصالح كنيم و ساختار ايك پااليشگاه قديمي عظيم رواهيم خمي كنيد فرض وان مثال، نبه ع

بايد  آيا  ايجاد كنيم؟ريزي عمومي براي اصالح اين پااليشگاه يك برنامهبطور كلي بايد  آيا  .يمهتغيير د

در   ارتعدادي مهندس بايد آيا  ؟انجام دهيم ي براي آنها اصالحاتي را مورد نظر قرار دهيم و يهابخش

هاي  اينكه بخش يا دهند؟ ام انجو آنها اين اصالحات را بسيج كنيم مختلف پااليشگاه  هايبخش

، به نتايجي از قبيل تعويض چند  ييهاچنين كارانجام با  تكه بررسي كرده و تغيير دهيم؟ تكه مختلف را 

قعا با اين  واآيا رسيم. اما ر آنها ميينظا ولوله، آوردن چند دستگاه جديد، استقرار چند سيستم جديد، 

با اقدامات  توان مي اپااليشگاه قديمي راين آيا  ؟ كردبهسازي و نوسازي  ا االيشگاه رپتوان مي روش

 آن، تغيير داد و اصالح كرد؟پارچه از كل و نه با يك ديد يكمقطعي و موضعي 

به دليل ساختار و سسيستم پااليشگاه قديمي بايد به اين موضوع توجه داشت كه اين 

ع  اوضض چند ابزار و سيستم ا تعويبا  ن اتودليل نميهمين به عملكرد مطلوبي ندارد و  آن ه شدمنسوخ

  !نمايدبايد تغيير  ، نحوه نگاه ما به توليد !نمايدسيستم و خط توليد بايد تغيير بلكه  آن را سروسامان داد!

تلف و متفاوت بايد به كار اين ابزارها با شيوه هاي مخ !دنو ابزارهاي متفاوتي اصوال بايد به كار گرفته ش

 طراحي( اصالح ساختاري بنيادي يك نظام قديمي؛ چگونه ؟ )خالء وجود -4شکل 
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اين اصالحات بنيادي  بايد  ،يمهبنيادي انجام دپااليشگاه اصالحات اين  رديم هخوااگر مي !دنوگرفته ش

 .ديكپارچه براي كل پااليشگاه صورت گير يطراحنگاه و با يك 

اين  و مشخص كنيم كه م كنيم يرستبراي اين پااليشگاه  ا اندازي رچشمابتدا ما  اگرآيا 

با   ،خواهد بود محيط زيست دوست اب، خواهد بودبا عملكرد خيلي خوب ي ، پااليشگاهااليشگاه پ

ر آن، و  يو نظاتوليد خواهد كرد  ا محصوالت چنين و چناني ر، خواهد كردكار  وري باالكارايي و بهره 

و   ،كنيمه مياستفاد هاسياست  فالن ازكار انجام يم براي ويبگ و  بپردازيمگذاري سياست به انجام سپس 

سال اول مثال بيست   ، درمراحل فالن طي  مثال يم ويبگ و  ميههم انجام د ا ريزي كلي ربرنامه سرانجام 

  ، طي پنج سال  مثال وقدر فالن سال سوم ر، در سال دوم بيست درصد ديگ ، دركنيماصالح مي ادرصد ر

برداريم  ا هاي كلي رگام  تعداديما آيا اينكه فقط  ؟ كافيست  هاآيا اين  .كنيماصالح مي ا كل پااليشگاه ر

طي چه   ، اش چيستنقشه  ودساخته ش  است پااليشگاه جديدي كه قرار ودص ش بدون اينكه اصال مشخ

چه معماري جديدي   ، دانداز تحقق پيدا كنن چشمآتا  دد عمل كن ه خوابا چه ساختاري مي و سيستمي 

 ؟ بنيان كنيم انيم يك پااليشگاه راتوي م ،فرما خواهد بودحكمنسبت به آنچه كه قبال وجود داشته  

قبل از   .براي اين پااليشگاه نياز داريم و معماري مناسب طراحي يكپارچه ك يبه  ماقطعا نه! 

  ، ايد باشدبچه  خواهد بود و چهما  اندازكه چشم انداز بپردازيم و مشخص كنيم به تبيين چشمحتي اينكه 

طراحي  اين . طراحي كنيم ان رااليشگاه مطلوب و جديدمپا و بايد به يك طراحي مناسب مبادرت كنيم

در صورتي كه   يا نه. داندازي امكان تحقق دارچنين چشمكه آيا  د تبيين كن د ن اتومي ،اري جديدمعم

 .دشكل گيرتواند  ميمورد نظر  چشم انداز   ،ودشكل ساخته ش  پااليشگاه بدين

 

  ، ودشر براي اصالحات ساختاري انجام ميريزي توسعه و اقداماتي كه در كشودر فعاليت برنامه 

برخي از اقداماتي كه   ؟كنيمچه مي ريزي توسعهر برنامه دما پس  .شودنمي توجهي به طراحي و معماري

 عبارتند از: يم هدما انجام مي 

كميته با   يك مثال  ك سازمان جديد.تشكيل كميته بررسي و ادغام دو سازمان يا تشكيل ي •

و سازمان شود ميمشاور تشكيل از ديگري و چند عضا ف انص يكي ونصف اعضا از 

آيا  كند؟ ميطراحي نظام جديدي را آيا اين كميته . اما دندهميجديدي را شكل 

گيرند كه اين  يا اينكه اول تصميم مي ؟دهدشكل ميرا معماري سازمان جديدي 
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اين   و است ز قبل گرفته شده آن ا تشكيل اصال تصميمو يا  تشكيل شود سازمان جديد

بايد اين سازمان تشكيل  چرا كند؟ اصالميپيدا براي اين كار راهكار اجرايي تنها كميته 

پاسخ  كه  سواالتي هستند اينها  ؟هايي بايد اين سازمان شكل گيردطبق چه بنيان  ؟ شود

  گيري سازمان جديد بعد از شكل اري موارد در بسيحتي  . درستي روشن نيسته آنها ب 

 . افتندها و ساختار ميها و مكانيزم يين رويه تازه به فكر تب

تصويب يك طرح يا اليحه و تغيير برخي از قوانين و مقررات در حوزه يك يا چند نظام   •

  ، هر چند وقت يكبارآن است كه است و قابل مشاهده قدام ديگري كه متداول اكالن. 

وزه يك يا چند ي از قوانين و مقررات در حختغيير بريا طرح يا اليحه و يك  تصويب

هاي مرتبط با  هاي كالن و نظام، بدون آنكه به تمام نظام شودانجام مي  نظام كالن 

كه واردات فالن  شود گرفته ميتصميم مثال، . توجه شود ،در كشور تصميم مورد نظر

اين گونه  ر آن. ي نظا، و شوددريافت شكل به فالن ود بازرگاني س، شودكاال آزاد 

اي را  گره هاي نظام ن است در يكي از حوزه ستند كه ممكتصميماتي ه ،تصميمات

منجر به ايجاد   هاي ديگراما در جاي ديگر و در حوزه  ،دند و كار را راه بيانداز نبگشاي

ها و ساير  ها و فشارهاي شديد و مشكالت اساسي در عملكرد ساير نظامبحران

 د شد.ن هاي آن نظام كالن خواهه حوز

ها و  م برخي اصالحات در رويه درون يك سازمان و انجا تشكيل كميته اصالحات در •

دهيم، و بعضي  درون يك سازمان تشكيل ميبراي اصالحات را اي ما كميتهها. مكانيزم

  به تبيين معماري يكپارچه و  آنكهكنيم، بدون ها را اصالح ميها و مكانيزم از رويه 

ايجاد كنيم. اين  چه را يكپار بناييو توجه داشته باشيم مشخصي براي كل سازمان 

يا اصالح در  اي رايانه حداكثر در ايجاد چند سيستم  ،هاها و مكانيزم اصالحات در رويه 

ت. فيزيكي و بخشي از ساختار سازماني اسچند فرم و رويه و تغيير در بخشي از فضاي 

 .است تغيير بنيادي در سازمان و شكل عملكرد سازمان ، افتدولي آنچه كه بايد اتفاق بي

هاي موضعي نظير نظام بررسي پيشنهادها و نظام كيفيت  هاي مقطعي و طرحطراحي نظام  •

و   كرده طراحي  اهاي مقطعي رنظام ما و طرح اشتغال و طرح تكريم ارباب رجوع.

يم براي اينكه  ويگمي .دهاپيشنهاسي رنظام بر مانند  ،كنيمارائه مي  ا هاي موضعي رطرح

نظام  بايد  ،آوريمدرسازمان بوجود  ار ركت افرادنكه مشابراي ايو  خالقيت ايجاد كنيم
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چنين   كن ولي ،سي پيشنهادها بد نيسترنظام بر .درست كنيمها پيشنهاد  كننده سيربر

سيستم و  و  بدنه چرا كه  ، ددر يك سازمان ايجاد كن اتواند مشاركت رنمي ينظام

به وسيله اين  يم هخوامي فقط  . مااست ا نشده نمبتني برمشاركت باصوال  سازمان معماري

انداختن   مشاركت افراد يا استفاده از استعدادها و خالقيت و به جريان ، نظام پيشنهادها

نداشته  را نهادها پذيرش پيش  اين نظام آمادگيوقتي كه بدنه  .تزريق كنيم ار  استعدادها

سي نظام برره زور به بد هخواكه ميا مشاركتي ر تحمل ،نظاموقتي كه بدنه و  ،دباش

و افراد به جاي   ،ودشپس زده مياين مشاركت  ،دنداشته باش  ،ودتزريق شادها پيشنه

ترين ساده و ها ترين واكنشاز ساده  ،دن وتشويق ششتر در كارها يآنكه براي مشاركت ب

در يك نظام مشاركت   توان ميكه اين تفكر از و  دن وشرفتارهاي مشاركتي دلسرد مي

ن با  اتونمي  ،دداشته باشرا ام كشش انجام كاري كه بدنه نظ. بدون اينندشوطرد مي ،كرد

كاري صورت   ،نظام كيفيت  مانندسطحي و ايجاد چند طرح سطحي  مورد تغيير چند 

يفي  و ساختار نظام مبتني بر تبيين ك  د دنبال نكن ا كيفيت ر ، تا موقعي كه ساختار نظام. داد

يم كه اين  وياجرا كنيم و بگ ا تي رنظام كيفي ي مانند نيم طرحاتونمي ،دها نباش فعاليت

ر آن.  يو نظا يري كنيمگاين طوري اندازه را كيفيت  ، دنياين نقطه بيا درمحصوالت بايد 

خيلي   د، اين نظام كيفيتي به بدنه نظام و كل نظام اعمال بكن است  كه ممكن سربارهايي

ح  هاي طرنمونه . ودشحاصل مي وري خواهد بود كه از اين نظام هره بيش از ميزان ب 

   هستند.   ههمين دست اشتغال و طرح تكريم ارباب رجوع در متن فوق، از  

 پردازيم.يآنها م ست كه ما در كشور به ا اينها نمونه اقداماتي
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به عنوان   ؟ دهيميك اصالح بنيادي صورت  يا اينكهاصالحات موضعي بپردازيم، بايد به  آيا ما

و مواد سمي  است مشكل آاليندگي داراي آن، ساختاري  مسائلبه دليل اتومبيل  كيفرض كنيد مثال، 

راه قطعات  سربر يا ز آن و راه اگزو سربر فيلتر  يككه  اين استراه حل  كي .دكنميو منتشر توليد 

راه ديگر آن است   .(5)شكل  شوندفيلتر جذب  توسط هامقداري از آالينده تا ب كنيم آن نص داخلي 

شده منسوخ  كهنه و  ،با ساختار قديميما اتومبيلي كه ا كنيم. تنظيم موتور آن را تعمير و  ا ل رمبياتوكه 

مصرف   ولي .كندمي كمرا هايش نده از آالي يمقدار ،و يا تنظيم موتورب فيلتر ، نصدكنعمل مي

نيم اتوپس ما نمياست، طراحي جديد  اتومبيل با  كر مصرف سوخت يبرابسه  سوخت اين اتومبيل دو

درصد   يم به هاگر بخوا .اين آاليش كم كنيم اندكي ازبخش به جز  ،تعويض و تنظيم ب فيلتر وص با ن

اعمال كنيم و   اطراحي جديدي ربايد  ،ن آاليش ايجاد كنيمايمطلوب برسيم و تغيير اساسي در 

سر راه  بر چند قطعه ط فقنه اينكه  نماييم. و به جامعه ارائهتوليد  ختار جديدساطراحي و با  اتومبيلي را

پيكان  اتومبيل مانند  .در آن ايجاد كنيمبدون اينكه هيچ تغييري كنيم، نصب سيستم قبلي  قطعات داخلي

تغييرات مختصر  ، با تغيير داده شودآن و بدون اينكه طراحي شود توليد ميما در كشور سالهاست ه ك 

 يم.هست آن  به فكر اصالح نهاآنظاير   و  ب فيلترص ن ،تنظيمدر 

از آنها  هاي كالن در حوزه نظام مشكالتي كه ما  !مورد اتومبيل نيست در تنهااين مشكل 

  نظام اداري،  ارباب رجوع، اشتغال،مشكالتي همانند . مشابه اين مشكل هستند ،كنيمصحبت مي

پيدا   امشكالتي هستند كه همين مصداق ر از ،هانظام  درآن آوري اطالعات و بكارگيري ناصحيح فن

 اصالح موضعي يا بنيادي؟ -5شکل 
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طرح تكريم ارباب رجوع، طرح تحول نظام اداري، طرح   ،تغالشطرح ا مانندما با اقداماتي  كنند.يم

يم  هخوامي ،يمهتغيير د آنها را و دچار اصالح كنيم ا ساختار نظام ر آنكهبدون  ،آن نظايرتكفا و 

 . برطرف كنيم انظام ر مشكالت 

تا اشتغال  اخته شود تار نظام پردبه اصالح ساخكه درست آن است راه  !نيستدرستي  اين راه 

،  ودو روان ش دهاي اداري مطلوب شكل گيرنظام  ، ودارباب رجوع برطرف شمشكالت ، ودش ايجاد

به عنوان يك عنصر بنيادين در   و دها مورداستفاده قرار گيرآوري اطالعات به شكل بنيان نظامفن

اصالح ساختاري   اين تا زماني كه  .ر آنياو نظ ود ش نظام هاي حكومتي به كار گرفته  هاي اداري وامنظ

به واسطه اقدامات موضعي و   ها ي از آندرصد اندك تنها و  خواهد بود وجود مشكالت  ،دن تحقق پيدا نك

اعف ديگري در  منجر به اشكاالت مض دناتوميبرخي از اين اقدامات حتي  ،دن ورفع ش دنناتومقطعي مي

  ا اين فيلتر رنتواند موتور و  د كشش نداشته باشل تومبيدر ا  ب يك فيلترصنوقتي كه . ودش رجاي ديگ

ميزان آاليشي كه به واسطه اين   رود و  ه اين خواهد شد كه مصرف سوختش باالبمنجر، دتحمل كن

و  شده است جمع  يلتراين ف دركه  د خيلي بيشتر از آاليشي باش د ناتومي ودشمصرف سوخت ايجاد مي

 اصالح ساختاري بپردازيم.به   يدباما  . پس گيردرا ميجلوي انتشارش 

 

هاي كالن  براي تغيير و توسعه نظام ريزي توسعه در اصالح ساختار و برنامه رويكردهايي كه  اما

  ما با ي كه يويكردهاركنيم فكر مي برطرف كنند.  ار هاي ما ظام مشكالت ن د نناتونمي، كنيماتخاذ مي 

 شده از نظام موجود به يك نظام هدايت  ريزي توسعهاصالح ساختار و برنامه -الف-6شکل 
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  از حركت از يك نظام موجود در تالش ريزي توسعه كشور هاي برنامه فعاليت نيز مواجه هستيم و  آنها 

اين شش رويكرد به   . خالي از شش رويكرد نيست، الف( -6)شكل  به يك نظام هدايت شده ون ناموز

 : ب(-6)شكل  د نوشدر كشور انجام مي ،مخلوط و ممزوج با هما بعضي اوقات يتك شكل تك

ريزي در برنامه  ا برنامه و رديف بودجه ر كه تعدادي طرح، اليحه، است  آن يك رويكرد •

ها چطور به هم  برنامه ها واليحه  ،هااين طرح  ودمعلوم ش  آنكه بدون  كنيم،توسعه لحاظ 

آيد طرحي را براي  كه از دستش برمي يسهر ك  .برندبه كجا مي ار و ما  نداه خوردگره 

كند. ، اجرا ميتصويب شدپس از آنكه و نمايد مي ارائه آن را  و دكنذ ميااتخخود 

ارائه  مختلف توسط افراد مختلف هاي در بخش هايي كه رح طمعلوم نيست  كن ولي

براي اصالح ساختاري  ااي رركت يكپارچه حخورند، آيا آيا به هم پيوند ميد، نشومي

 نها. آرينظا ، و كنندها ايجاد ميو اصالح معماري نظام 

داشته   و يك توسعه متمركز ريزي متمركزبرنامه يك كه ما است آن ررويكرد ديگ •

ن اتفاق  نهاد گاسپالو در شوروي سابق در كشور  ،كردياين رو بهترين تجلي  .باشيم

  ، پارچهاين برنامه يككه شود، ايجاد مياي پارچهبرنامه يكدر اين رويكرد، افتاده است. 

 رويكردهاي جاري ريزي توسعه:اصالح ساختار و برنامه -ب-6شکل 
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به   گيولي هم ،دكنندنبال مي  ا ها هدف واحدي رمهن برنا همه ايو  ،داردهايي زيربرنامه

  حق ندارد  ،ريزينهاد گاسپالن يا سازمان مديريت و برنامهجز  هيچ كس .شكل متمركز

تي  ييراغو چه ت چه اصالحات دكنكه تعيين مياين نهاد است تنها  .دبه اصالحات بپرداز

  ، توسعهدر برنامه دوم نيز  حدي تا  برنامه اول توسعه و  در به خصوص ما  .دبايد رخ ده 

اين  كه  مشاهده كرديمولي  .تالش كرديم به چنين توسعه متمركزي دست پيدا كنيم

رها  اين نوع رويكرد را كامال  ،برنامه سوم در سپس .ه استكار به درستي انجام نشد

  . رها نموديمنيز ا پارچگي ربلكه توجه به يك ، نبود يكردروكه البته تنها اين ، كرديم

  سهر ك و كنيم اكتفا مي  هارهنمود دادن  به ،ريزي توسعهگفتيم كه ما فقط در برنامه 

توانايي ما   و قدر وسيع، آن سيستم  كه  چرا . ، انجام دهددنا تومي ا كه كاري ر  خودش هر

چنين نظام  نيم اتونمي كه ست اكم آنقدر  ، براي توسعه يك نظام در اين سيستم وسيع

را   د سازي داشته باشاحي عملي كه امكان پياده ين طرپس ا .طراحي كنيمبزرگي را 

  كسي هر  .دبكنخواهد كه ميهر كاري براي خود  سهرك بگذاريمكنيم. ميرها  كامال

اش را  بودجه  ،كندمي تصويب آن را زورش رسيد و نست اتواگر  ،ددهطرح مي

كه چه  م دهيميفقط رهنمود  ،اريمنداو  كاري به كارما  كند.مي اجراو  ،دگيرمي

به  ها بخشكه در بعضي است رويكرد ديگري اين هم  .انجام دهدتواند مي كارهايي

يك توسعه متمركز نهفته   ،مثال در نظام آموزشي ما . ودشنحو محدودتري مشاهده مي

  سازمان پژوهش و چرا كه  د.قرار دار مبتني بر يك توسعه متمركز ،نظاماين است و 

،  ه باشدتداشكل نظام آموزش چه شكلي كه  دكنمشخص مي ،ريزي آموزشيبرنامه

سپس  . و نظاير آن دنچه باش  دنوشاين حوزه مطرح مي در ي كهيهاطرح و  شيرفتارها

 .دكنمي و ابالغ ديكته هاي مختلف كشور همگي آنها را به بخش 

  يم و هنستيم يك توسعه متمركز تحقق د ال كه نتو يم حاويكه بگ  است  آن ويكرد ديگر ر •

ارائه  يك سري رهنمود و تنها  ، كنار گذاشتهرا  اين رويكردپس  ،كنيم زيريبرنامه

نظير  هاي اجرائي براي اين رهنمودها وجود داشته باشد، بدون اينكه پشتوانه  نمائيم،مي

هاي  در برنامه آن را  اجرايي هاييم پشتوانه وي بعد بگ . امه سوم اتفاق افتادنآنچه كه در بر

طرح و اليحه   داديتعكه با هاي ساالنه هم برنامهاين كه  ،كنيمساالنه مشخص مي 

در اين  اين رهنمودها هم مشخص نيست كه اصال و  ،ودشنامشخص ارائه مي ناپيوسته و
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چه  هرگوئيم ناچار مي هب ، بنابراين دن نتحقق پيدا ك  د نناتوهاي ساالنه چگونه مي برنامه

نستيم  اگيريم كه چه قدر تومي  هائيآمارو كنيم فقط در انتها شروع مي . شد ،قدر شد

 يم. هتحقق د ااين برنامه ر

،  و غلبه بر مشكالت كارهاتر راحت تر و آسانانجام  به منظوركه  آن است  ريگد درويكر •

مواجه   يمشكل صادراتبا يك كه به عنوان مثال، هنگامي  .وضع كنيم ا ي رقوانين

بدليل اينكه تمركز اما  .كند ا برطرفمشكل راين تا بتواند وضع كنيم  يقانون، شويممي

  در ما در وضع اين قانون، تنها خود مشكل بوده و ابعاد ديگر بررسي نشده است، 

پيش  ارزي  مشكليك بينيم كه مي و  ،شويممواجه ميمشكل ديگري  ا صادرات باز ب

  . دمشكل داربخش صادرات  فالن با  ، وانين بانكيارزي قو مبادله روي ما قرار گرفته 

مسائل به شكل يكپارچه  همه و مورد توجه قرار گيرند مسائل ارزي  آنكهبدون حال 

چون گيريم كه تصميم مي وم شويوارد بحث مي به شكل يك طرفه  ،شوندديده 

با مشكل ارزي  كه  ود انجام شنيز بايد وارداتي از طرف ديگر  مشكل ارزي داريم و 

به   لذا . دگير انجامنيز ردات او، بودجه صادراتهمان از پس  ، ستا مواجه

 ،دكنعرضه مي صادر و  خارج از كشوربه را خود  ت محصوالاي كه توليدكننده 

تواند پول حاصل از فروش محصول خود را وارد  نميبر طبق قانون چون يم كه ويگمي

نمايد و اين  وارد  آن را حتما رصد ديا اينكه فالن  ،ت انجام دهداواردبايد كشور كند، 

توجه به اين موضوع  بدون   ،اين تصميمكه در صورتي  .بفروشدداخل كشور واردات را 

اين   احتماالالبته ) را انجام دهد د چنين كاري هتوليدكننده بخوا اصالكه گرفته شده 

اين  بنابر . (ه استهاي زيادي به اين شكل بود قانون تغيير كرده ولي به هر حال مدت

تبديل  خود را عرضه  ليد وكار تويعني  ،ودوارد كار داللي ش ودشمجبور ميواردكننده 

ممكن به دليل مشكالتي كه در اين حوزه وجود دارد، البته و نمايد كار داللي  يكبه 

هم تحت   اكار توليدش ر ،مشكلاين و  ،ي با شكست روبرو شودلاست در كار دال 

وجود  كشور  در نآ كه هيچ نيازي به ورود  كنداليي وارد اصال كايا  و   . دشعاع قرار ده

دليل  اين به  مشكالت، همگي اين . باعث ايجاد نيازهاي كاذب در كشور شودو دارد ن

اين قانون بدون توجه  كه وضع كردند ا قانوني رو  هم نشستنداي دور ه عده رخ داده ك 

  د الن كشور وجود دارهاي ك هاي مختلف كشور و ابعاد مختلفي كه در نظام به حوزه 
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نهاد  ا پيشحلي راه رو  شده ه مسئله نگاه بص خايك زاويه  تنها ازو است وضع شده 

به شكل يك قانون  شكل ديگر  هربه هاي سياسي يا قدرت  با حل راه اين كه اند نموده 

چندين  اعتراض  ،شودمي كه اين قانون اجرا از اينپس حال  . است شده  تصويب و اجرا

  شود ه مياستبرخنظام كالن  همان نظام كالن يا جاهاي ديگري از ا چند يدستگاه ديگر 

موضوع  ي هم كه در مقابل اين اتقداما كن ولي .دكنخراب مي را فالن كار  ،كه اين قانون

يا وضع  كردن قانون قبلي خ فسمنجر به بعدي خواهد بود و يك باز هم  گيرد،انجام مي

كارهاي اجرايي است كه ما در   از اين هم تيپ ديگري. شودقانون ديگري مي

 .يمدهن انجام مي اكشورم

از اوقات يك سازمان اجرايي و نهاد اجرايي تعريف در بسياري ما  ،يگردرويكرد در  •

به عنوان مثال، با توجه به اينكه دولت   .نمايدحل  ار تمشكالتا بتواند كنيم مي

كردن هاي كوچكراه ا ام كنيم. كوچكآن را گيريم كه تصميم ميدارد،  تيمشكال

تصدي  در آن كه دولت  ا از كارهايي ر رييك راه آن است كه بسيا ؟ چيستدولت 

اين كار  ما شود.  ها اگذار كنيم و بخش خصوصي متصدي آنوخصوصي بخش به  ،ددار

  و  آوردمي پديد امشكالتي ر ،به بخش خصوصي امورواگذاري دهيم، اما را انجام مي

در   آن  بخش  تنها يككه كند، ايجاد مي هاي مختلفزمينه در  ا مسائل خاصي ر

  بيني شده تمام سازوكارها پيش  ،در اين واگذاريآيا اينكه . شودپديدار مي واگذاري 

  ؟ د بودنكه بخش خصوصي در اين زمينه خواهد داشت چه خواه امشكالتي ر ؟ است

اين   بهي كه حال هنگام. ر آنهايو نظا ؟ها به چه قوانيني نياز خواهند داشت اين بخش 

بسيار زياد و پيچيده  مشكالت اين  يم كه ويگمي، كنيممي د ورخبرمتعدد مشكالت 

سازمان  در اين جا به فكر ايجاد يك. كنيم مديريتآنها را نيم اتونمي  ديگر ما و  ،ه شد

برطرف   ااين مشكالت رتا اين سازمان خود  ،افتيمسازي ميبه نام سازمان خصوصي 

  .دكن

آن را  م گيريتصميم ميلذا ، داشتهمشكل اش يي عمليات اجرادر لت دوبنابراين، 

وليكن   ،كنيمميهم سازي خصوصي !سازييخصوص با . اما به چه شكل، نيمك كوچك 

  . تا مشكالت را رفع كند ندازيمياراه ب يبايد سازمانآيد، بنابراين بوجود مي يمشكالت

هاي  وضعيت يكي از كدام هر شود، ميانجام و گام به گام مرحله به مرحلهاقداماتي كه 
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فالن   ،فالن سالا تولت بايد دكنيم كه قانون وضع مي يك مامثال  ذكرشده است.

به بخش   را هايش قدر از شركت فالن دولت بايد يا  ، دكاهش پيدا كن درصد حجمش 

آيا   ؟گيردچه كسي چنين تصميمي مي ؟ ي چه ساختاري. اما طدواگذار كنخصوصي 

شكل  ا ر هاي كالني كه دولت و حكومتبنيان نظام  د ساختار دولت و عملكر تمشكال

خود   ،پاك كنيم اما صورت مسئله راگر يعني آيا  ؟است  ر وجود خود دولتد ،اندداده 

صورت  تنها  يا اينكه ما  ؟اين مسئله وجود نخواهد داشت  رديگو  ودشمسئله هم پاك مي 

است، با  مشكل داراي ام كالن ما وقتي كل نظ ؟روي تابلو پاك كرديم از ارمسئله 

  ، م يسازي نيستمخالف خصوصيما . شودبيشتري مي سازي دچار مشكالتخصوصي

يك   ،دسازي اتفاق بيافتچرا بايد خصوصي  ولي اينكه چرا بايد خصوصي كنيم و

  تا ايجاد كنيم  اكه ساختاري راست موضعي است. تصميم بنيادي اين و تصميم مقطعي 

  فالن  مثال .ودشكل بايد انجام شكدام كار به  از بخشمايد كدام مشخص ناين ساختار 

ما ساختار و شيوه  هنگامي كه يعني  .دانجام ده تواند ميبخش خصوصي  ار كار

نه   .ودخصوصي ش  بايد  ها كجاشود كه خودبخود مشخص مي  ،كنيماصالح  اعملكرد ر

به فروش   را شود و آن دولت بايدكم  درصد فالن كه اينكه ما چوب حراج بزنيم 

 ،در نظر بگيريمعنوان درآمد دولت  هب هم براي اين موضوع  احتي رقمي ر نيم وابرس

  بعد در  .دفروشمي اخودش رو كند فروش نگاه مي اين به  ، به عنوان درآمديعني دولت 

گويد  كه حال مي  ،ودشو با مشكل مواجه مي  دكنمي  ردوخبري يهاه به گري يمراحل نها

سازمان ند مان  دو نهاسازمان يك  بنابراين تصميماتي از قبيل ايجاد ؟ چكار بايد كنيم

آن را   نظاير ، شوراي عالي انفورماتيك، و رسانيسازي، شوراي عالي اطالع خصوصي

 زيم.ااندراه مي ت براي برطرف كردن مشكال

به   ييا نهاد اجرايک سازمان يتحت نظارت را  طرحتعدادي حداكثر  ،ديگردر رويكرد  •

  د داشته باشد.جوو اينكار براي  يو طرح منسجم يمبان آنكه بدون ، رسانيميمانجام 

به طور   اها رطرح ايمتوانسته ، همچنين ناندرسانده ي نيرا به جا ما  ،پراكنده هاي طرح

ايجاد و تشكيل  ، اندشته اثرات مثبتي نداهم كه ها رهنمود متمركز به هم وصل كنيم،

به هم   ار اينهابنابراين همگي  .ي صورت دهدكار ستتوانسته انبه تنهائي نهاد هم كه 

كنيم ايجاد مي ارسازمان و نهادي  منتهي ، دروطرح بياتواند كسي ميهر ، كنيميموصل 
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نظير   .دنظارت كنآنها  نظاير اختصاص بودجه و  ،گيريكل نظر ش ازا كه اين طرح ها ر

  تا  ود شمتولي مين شورا رساني و دبيرخانه ايشوراي عالي اطالع در آن كه  فا طرح تك

اين   در ولي چه مباني  . نمايدتوزيع ها بين دستگاه  ار  اهبودجه و  كندتوزيع  ا ها رطرح

است در كشور  چه چيزي قرار  ؟ ايجاد شود است چه ساختاري قرار ؟رد دا توزيع وجود 

  چه چيزي ؟ايجاد شودآوري اطالعات كشور بايد  چه بنيادي براي نظام فن ؟دشكل گير

 !مشخص نيست   آنمعماري  ؟د افتاتفاق مي ددار

نيم  اتوميهاي مختلف در نمونه و ي است كه ما به كرات در موردهاي مختلف ياينها رويكردها

ابل مشاهده و قابل لمس  ريزي توسعه كشور اين موردها كامال قدر حركت فعلي برنامه .مشاهده كنيم

 هستند. 

 

هاي در حال اجرا، نه  از طرحم ا كه نه در هيچكد دنارسميموضوع به اين  ا ر ما مسائل همه اين 

تاكيد و   ،توجه ،شده برنامه چهارم توسعههاي تنظيم و نه در سياست  ،انداز بيست ساله كشوردر چشم

نظام   مبتني بر طراحي معماري مشخص و علمي براي مند،الزامي بر مسئله ايجاد يك بنياد مستحكم نظام 

 !ودشحل نشده و مشاهده نمي

  ، دكن پيدا  دست  موارد كه دولت بايد به فالن يم ويگمي و  كنيمترسيم مي ا ر ي يهااندازما چشم  

  ؟ يافتني استآيا اصال اينها دست  ؟دبرسبه آنها  تواندبيست سال ميدر تاري كشور ما اما طبق چه ساخ

  ؟ دهاي حكومت صورت گيردر فعاليت كند كه مشاركت آحاد جامعهمين ميضچه ساختاري ت

چه   ؟كندتضمين ميامنيت جامعه را چه ساختاري كنيم، ميمعه امن جاهنگامي كه صحبت از 

ري گيهم با شكل خاصي از اقتدار كه در حال شكل  آن ،دكنتضمين ميرا اقتدار جامعه ساختاري 

 متفاوت است. ، كه قبال وجود داشتهاست ست و با اقتداري ا

كه  است بيني كرده دولت اصال پيش ،گيري اينترنتشكل اي مانندمسئله خصوص  درآيا 

اعمال  ا اي حاكميت رچنين پديده  ر دتوان مي ااصال و اساسآيا  ؟ نمايد اعمال ا چگونه حاكميت خود ر

يك  آيا پديده اقتدار كه با وجود  ؟به اقتدار دست پيدا كردتوان اي ميبا وجود چنين پديده آيا  ؟كرد

بيني  پيش انداز جامعه مقتدر و در چشملت در ساختارهاي دو ، اينترنت متفاوت خواهد بودديده مانند پ

كه در حال   اصال اين نوع جديد اقتدار آيا  ؟دكناين اقتدار چگونه تحقق پيدا مياست؟ شده 
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  ؟ مي شناسيمرا  د نوع حاكميت جديدي كه بايد وجود داشته باش ؟شناسيمميگيري است را شكل

  ،مبتني بر اين شناختآيا  شناسيم؟مي دادن است را در حال رخ كه در جامعه جديد  امسائل خاصي ر

چه جمالتي گوئيم كه و مي نشينيمميدور يكديگر يا نه فقط  ؟كنيممطرح مي ارهايمان اندازچشم

   كه بيايد! چه چيزهايي خوب استو خوب است،  

خوب است  داشته باشيم،  مرفه جامعه خوب است  ، ما اقتدار داشته باشيمكه خوب است  ، بله

حقق  ت اندتواين الگوبودن چگونه مي كنولي ر آن.يو نظاجامعه الگو باشيم يك شورها ديگر ك  ايبر

نه فقط در  موضوع اين آيا  ؟استديده شده ساختار نظام  درچنين چيزي آيا اصال  ؟د پيدا كن

اين   درما  ؟است ديده شده  يك برنامه پنج ساله است،چهارم كه هاي برنامه در سياست  ، بلكهاندازچشم

يم انجام  همي خوا اهايي رچه طرح ؟ايجاد كنيمخواهيم در كشور مي  اساختاري رچه بنياد  ،سالپنج 

مبتني بر  ا و ما نظامي ر دننيست مشاهده م قابل ااينها هيچكد  ؟ شوداختار با اين شكل ايجاد س ايندهيم تا 

 كنيم.مين يك طراحي معماري بنا

 

صحبت  ر اصالح و بنياد ساختاري آن د تر ازپيش  به وجه دوم خالئي كه ا ر ما موضوع اين  

خالء  وجود آن، ولي وجه ديگر  ،ستا خالء وجود طراحي ،يك وجه اين خالء. دنارسمي ،كرديم

 2 -چهارچوب مسئله اصلي  -7شکل 
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  اند تومي كه انجام شود،  يصورت طراحي ما به هر آيا  ؟كنيمطراحي مي گونه ما چ . ستا كيفيت طراحي 

 ؟ كيفيت اين طراحي به چه چيز هايي وابسته است ؟د جوابگوي نيازهاي ما باش

  ،اين نظامكه كنيم ايجاد مي ا ما نظام كالني ر. توجهي نداريميكپارچگي به ما  ،از يك طرف 

از جمله در نظام   ما كشور در ديدگاه متمركز .متمركزو نهاد گاسپالن شبيه به نه  ديكپارچه باشبايد 

نه نظام آموزش و   ،داريم ظام آموزش و پرورش يكپارچه نيازنبه ما  .دآموزش و پرورش وجود دار

 .ديگري جستجو كنيمقالب در  ابايد اين يكپارچگي رلذا   .پرورش متمركز يكپارچه

 

ل است كه ما در تبيين برنامه توسعه و برنامه  متداواين موضوع  ،در فراروند اصالح ساختاري

را  اندازي ين نظام چنين چشم ايم كه وئگمييعني  .كنيمتبيين مي اانداز نظام رچشم ، وسعهراهبردي ت

همچنين،   .كنيممي و بيان به شكل شفاف مشخص  ا ماموريت نظام رسپس  .دداشته باش در فالن سال ايد ب

بر اين   مبتنيپس از آن،  .كنيممي مشخص ا راهبردهاي نظام رسپس  كرده و تبيين  اهاي نظام رسياست

يعني  .كنيممطرح مي اساختار سازماني ر يكدفعتا  ، ماموريت و راهبردها ،اندازچشم  ،ابعاد راهبردي

هم   ابرنامه اجرايي ر يك ،دهدتحقق  ارنظر  موردانداز چشم تابايد تاسيس شود  يمركزگوئيم مي

  نمايد عملي  ارشده تعيين ي راهبردهاو  دهدتحقق  ا كنيم تا اين چشم انداز رميزي انداو راه تدوين 

 .  الف(-8)شكل 

يت  و مامورانداز ما چشم . ستا طراحي معماري  ه برنام  با آن مواجه هستيم،جا ناي در ئي كه خال

ي نظام كالن  معمارابتدا . به عبارتي ديگر، كنيمنميمشخص  امعماري سازمان رولي  ،كنيمميترسيم را 

برنامه   كدام و دساختار سازماني احتياج دار كدامبه  ،رياين معمايم يبگوبعد تا  كنيمنميتبيين  ار

و از سياره  نيست دور از ذهن  ايپديده  ،وعضين موا دهد.تحقق اين معماري را تواند مياجرايي 

 خالئي در فراروند اصالح ساختاري -الف  -8شکل 
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به عنوان مثال، هنگامي نا هستيم. با اين پديده آش ،فن هاي علم وما در بسياري از حوزه  ديگري نيامده.

و ماموريت   ، سياستاندازچشمو قبل از هر چيز، هيچگاه ابتدا  ،يشگاه بسازيميك پاالخواهيم كه مي

بسيار خوبي   هايها و ماموريتاندازها، سياستتوان چشمصورتي كه ميدر  كنيم.ترسيم نمي براي آن

ر  دد، توليد بنزين در جهان باش در پااليشگاه اول خواهد ياين پااليشگاه مرا براي آن تعريف كرد. مثال 

  ، دصادرات داشته باش خواهد ميقدر  فالن  ،كندتوليد مورد نياز كشور را  بنزينخواهد مي ،سال فالن

هاي مختلفي را براي آن تبيين  توان سياستهمچنين مير آن. يو نظا ،والتش چنان باشدصمحكيفيت 

بومي   ز نيروهاي االمكان او حتيدهيم  به شكل خصوصي توسعه اپااليشگاه رين خواهيم اميمثال كرد. 

  ي را براي آن بنا كرد.يتوان راهبردهانيز ميو  . ر آني، و نظااستفاده كنيم

مشخص كنيم  اساختار سازماني ر يكبرسيم كه  مرحله اين  به بايد يا مستقيما از اين تبيين ولي آ

سازماني  ارتبراي تركيب ساخر آن را يو نظا ،معاون اداري مالي ،يمعاون فن  ،رئيس پااليشگاه يك و 

ساختار تيم مهندسي كنيم، نگاه اين موضوع  خيلي دورانديشانه بهحتي اگر مشخص كنيم و پااليشگاه 

 نظايرو  تداركات ي تعداد ،مهندس فني يتعداد ، مهندسقصد ايجاد اين ساختار را دارد، مانند سركه 

 .  برنامه اجرايي هم تدوين كنيم يك و سپسيم  را نيز مشخص كنآن 

  ، صنايع يعلوم مهندس دري وكندوكا ،براي تدوين اين برنامه اجراييست كه كافي اآيا 

متر  فالن قدر پااليشگاه به طور معمول  مشخص كنيم اينو انجام دهيم آن  نظايرنفت و  ،شيمي مهندسي

قدر مساحتش  فالن  ،دسيم برق احتياج دار فالن قدر  ،دقدر سيمان احتياج دار فالن  ، دلوله احتياج دار
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  يم توان و مي هستندقابل محاسبه  گياينها همآن.  نظايرو  ،، توليد سوخت آن فالن قدر باشددباشبايد 

  .يمينماار زگبربراي ساخت پااليشگاه هم را اي مناقصه و  ،كنيممحاسبه  توسطم به طوربودجه آن را نيز 

ي مورد نياز  هالوله  ،دهيماختصاص به آن جه دقدر بوفالن شش ما اول  در سپس مشخص كنيم كه مثال

  فالن قدر ماه سوم شش تهيه كنيم، در هاي مورد نياز را شش ماه دوم تيرآهن  در آن را خريداري كنيم،

چنين كاري   آن. نظايران اجرائي را تعيين كنيم و مهندسافراد و حقوق  خريم و ب ا رمورد نياز  از مصالح

چه  نيم ادكه ما اصال نمي شودمتوجه مياي، خواهد بود. هر كسي با مشاهده چنين برنامه  اردخنده ار بسي

چه   ؟است  اين پااليشگاه چگونه طراحي  ولي! انداز داريمچشم چند فقط !بسازيمخواهيم چيزي مي

بتني بر چه  مدارد؟ توليد  برايهايي چه بخش  ؟ شوندچه مخزن هايي بايد ايجاد  ؟د خط توليدي دار

را  كدام سيستم  ،وجود دارد توليد بنزينبراي كه  يتلفمخ هايسيستماز ميان  ؟دكنسيستمي توليد مي 

ان اجرائي  مهندسچنين چيزي پذيرفته نيست اگر بگوئيم اين موارد را ؟ دهدمورد استفاده قرار مي

و   دهيم ان را به آنها ميمورد نيازشمحصوالت تنها ما  و  انجام دهند دهند كه چه مي تشخيص خودشان 

خواهند خنديد، حتي  اگر چنين كنيم همه به ما  !پذيرفته نيستنين چيزي چ .كاري نداريمبه بقيه مسائل 

 خود ما نيز ممكن است به خودمان بخنديم.

آن،  ترسيم به موازات يا و ز ااندچشم م يترسقبل از حتي نه عمل كنيم، بايد معقوالاگر بخواهيم 

طراحي  توانيم سپس ميكنند. طراحي ابتدا  ا پااليشگاه ر تا تشكيل دهيممعماري تيم طراحي  يك

در صورتي كه طراحي مطلوبي شكل   كند يا نه.درست عمل ميببينيم  تا  ،آزمايش كنيمشده را انجام 

  ، دارد وسائلفالن قدر  و قدر مصالح فالن اين طراحي احتياج به يم يتوانيم بگو ، آن وقت ميباشدگرفته 

ين هنگام  ا آن. در نظايرو  ،ل بنا كردشك فالن به  اخط توليد ر تتوان تجهيزا ها ميگام  فالن ق طب

افتاده   اين موضوع در طراحي نظامي مانند يك پااليشگاه جا برسيم. برنامه اجرايي ساختار و  توانيم بهمي

 است.

در   ؟ا افتاده استجمسئله هاي اجرايي هم اين نظام  و ريزي توسعه كشورولي آيا در برنامه 

ا  خراش رناآسم يك انداز نيم چشماتوما مي .تاده استجا افمسئله خراش اين ساختن يك آسمان

  ، درستوران داشته باش ي آن يك طبقه باال ، كه در هزار متر ارتفاعي با خراشناآسم، مثال ترسيم كنيم

  ، دته باششپنجاه طبقه مسكوني دا ، دداشته باشوجود ده طبقه اداري در پائين آن  ، دباشآن مخابراتي برج 

گذاري  سياست  .خراش اداريناآسممثال يك توانيم ترسيم كنيم، آن را نيز مي ماموريتآن.  نظايرو 

اي  يشه ش ،ساختمانبيروني تركيب  ،دآرمه باش بتنخواهيم ساخت آن از مثال مي ،كنيمتوانيم ميهم 
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نيم برنامه اجرايي اتو، ميآيا بدون طراحي و معماري اما .كنيمهم مشخص ميمان را  يراهبردها .دباش

و  باز كنيم  ا هاي مهندسي معماري و مهندسي عمران رنيم هندبوك كتاب اتوميآيا  ؟ تدوين كنيم را

  ، ارددنيازآهن رتيفالن تعداد  ،ودشاش ميهزينه فالن قدر به طور متوسط  خراشناآسماين بگوئيم بعد 

  درسيمان  ،راحلمفالن طي انجام دهيم، مثال يزي اجرايي ربرنامه يك سپس  و ،دبرسيمان ميفالن قدر 

يم،  ارد احتياجآن  نظايرو انند تاسيسات، عمران ممهندس  فالن تعداد، به شودخالي ساختمان پاي 

 ن.آ نظايررسانده شوند و  به آنها يزي مشخص ربرنامه فالن طي بايد مصالح 

طراحي   ا بناي ساختمان رابتدا معماري بايد نيست. ما  نهقالاعاصال چنين كاري كه  واضح است

شكل   رابعد معماري و  شود،ايجاد بايد اين معماري  ياصولچه طبق اوال مشخص كنيم كه يعني  ،كنيم

د،  وبه چه صورتي ايجاد شپي ساختمان  د،بايد باشبه چه شكلي ها ستون  كهطراحي كنيم مثال  .دهيم

در اين   ،كه طراحي كامل شدي نزماسپس  .آخر يو ال يمهانجام د  ارمحاسبات خاصي براي اين كار 

كه طبق طراحي   كنيمدر اينجا مشخص ميپردازيم. بايد باشد مياي كه طبق اين طراحي به برنامه هنگام 

  تنها هاي هندبوك كتاب ، و الي آخر.استفاده كنيمي و به چه ميزان بايد نوع مصالحاز چه شده، انجام 

ا كه خراشي رناآسمآيا مثال،  .يرند.گيقرار ماستفاده مورد  حداكثر براي تخمين هزينه و يا ،طراحيدر 

اين سطح  ها را در هندبوك  ؟مقرون به صرفه هست اش را داريم؟ آيا، بودجه توليد كنيمخواهيم مي

 در تبيين برنامه اجرايي.نه  ،ستفاده كردتوان امي

ام  نظخواهيم به عنوان مثال، مي .درخ ميده ن يك نظام كالن در تبيي ،اتفاقي رويداد وا چنين ام

هاي پزشكي دنيا  هاي نظام هندبوك ، با توجه به مطالبي كه در خوب .اصالح كنيم ابهداشتي كشور ر

طور متوسط هر ده نفر  كند، مثال به منتشر مي آنها راهر چند وقت يكبار نيز و سازمان ملل وجود دارد 

به  يم هخواما مين. آ نظايرو پزشك هر پانصد نفر يك چشمو يا  ،دداشته باشن بايد يك پزشك عمومي 

پزشك بايد تربيت  مثال چه تعداد  ،كنيمميايجاد  ابرنامه اجرايي ر يك حال .برسيم هاانداز اين چشم

ها طبق  ولي اين پزشك لي آخر. ا نياز داريم، و  هااين پزشك براي تربيتانشگاه به چه ميزان د ،كنيم

 ؟ دباش چگونه بايد تي نظام عملياتي اين نظام بهداش ؟ كنندعمل بايد ه ساختاري چ

كنيم كه تا فالن سال  مشخص ميما  ؟دنظام آموزشي كشور چه ساختاري بايد داشته باشو يا 

نيازهاي محيطي   ؟شودتدريس ه چيزي بايد اين مدارس چ درولي  ،داشته باشيممدرسه فالن تعداد بايد 

اين سبك آموزش طي   ؟ ردچه نوع سبك آموزشي بايد مورد استفاده قرار گي ؟ اهد بودزمان چه خوآن 

   ؟شود چه ساختاري بايد ارائه  
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پول الكترونيكي  اي مانند با مولفه  ؟د داشته باشابعاد و عناصري بايد  و نظام اقتصادي ما چه بنيان

چگونه بايد باهم  آنها،  نظايربانك مركزي و  ،وزارت اقتصاد ،وزارت دارايي ؟شود چگونه بايد مواجه 

   ؟شوند هاي پولي كشور بايد تبيين سياست  چگونه ؟ تعامل داشته باشند

ريزي توسعه  هنگام برنامه آنها اصال نيازي به طراحي  ،كنيمموارد را طراحي نمياين ما 

مواجه   با مشكلو زماني كه  ،گيرندشكل مي  ان ينها چيزهايي است كه خودشكنيم افكر مي .بينيمنمي

در اصالح  اين خالء طراحي معماري را ما  .كنيمبرطرف  امشكل رتا نشينيم هم ميدور شويم، 

در  به طور جدي بايد  .داريمآنها  نظايرمانند نظام كشاورزي، نظام صنعت و هاي كالن ساختاري نظام

رفته تا نظام  نيك گوالكتر از نظام دولت  ، اين پديده پرداختبه ،اي كالن هاز نظام  م احوزه هر كد

 آموزشي.

 

ريزي برنامه است خراش ناآسميك تر از يك نظام كالن كه به مراتب پيچيده  ايجاد براي ما 

ما به يك   لذا  !دوجود نداري آن اي براساختماني كه هيچ نقشه  اي براي ايجاداما برنامه ،كنيممي

 . (9)شكل  د شوتا نظام كالن به نحو مطلوب بنا  ،معماري نياز داريم هم مبتني بر يك ، آنطراحي

 ريزي توسعهدر برنامه  طراحي معماري -9شکل 
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كه يك طراحي شود اين نكته مطرح مي .دگيرشكل مي بحثدر اين چالشي معموال اما 

، طراحي كنيم ايم نظام آموزشي كشور ره اگر بخوابه عنوان مثال  .  !طراحي متمركزيعني  ،يكپارچه

ابالغ شود  مدارس  به كليه هاو تمام برنامه ،دشونطراحي در آن بايد سازماني داشته باشيم كه همه نظام 

سازمان چاپ  اينو حتي زير نظر  ،شوندتدوين در اين سازمان كتابها مثال همه  .تا آنها را اجرا نمايند

  . كنندتدريس ها را كتاب  ارسال شوند و مدارس موظف باشند كه تنها همينمدارس كليه براي شوند و 

 نظام كشاورزي همين طور. ك ي نظام امنيتي همين طور،يك  ، نظام بهداشتي هم همين طوريك 

  نظايرنظام كشاورزي و  مانند نظام صنعت،هاي كالن يك كشور كه نظام است فرض ديگر اين 

نهاد  مگر اينكه چيزي مثل  .ارائه دادآنها براي  ااي رطراحي يكپارچهتوان  اند كه نمي گربزآنقدر   ،آنها

د به مورد را  مور كند وهدايت  ها راكارتمام متمركز اين نهاد م كه ندازيياگاسپالن شوروي راه ب

  با اما بدليل اينكه چنين نهادي نيز  . شودكاشته چه چيزي اي حتي اينكه در چه مزرعهمشخص كند. مثال 

ديدگاه رايجي است كه   ،اين فرض. ده كردي استفارويكردتوان از چنين نمي شد، پس  مواجه شكست 

 .ازيمپردميبه آن ما 

بيعت  مگر نظام ط ؟طراحي كرد ايك نظام بزرگ رنتوان چرا . كنيممي نقض اما  اين فرض را  

كرد كنيم و گاسپالن سعي ميا نوع طراحي كه ما تصور ميطبيعت بمنتهي نوع طراحي  ؟ دطراحي ندار

طبيعت   .يمگاسپالن طراحي متمركزي داشته باش خواهيم مانند نميما  است. متفاوت  ،كندطراحي آن را 

فالن   ،ديدر بيامثال كسي مشخص نكرده كه فالن درخت در فالن محل  د.هم طراحي متمركز ندار

در  گيري اين موجوديت همه عناصر طبيعت در شكلبلكه  آن. نظايررودخانه از فالن مسير رد شود و 

 . دخالت دارند طبيعت

اينكه اوال  شود و آن ميرح مطيدگاه رايج دمقابل  در يديدگاه  ،ضقوجه به اين مثال نبا ت

شكل  هاي مختلف حوزه در كه ما از يك نظام كالن زماني كه . استتمركز با يكپارچگي متفاوت 

يك  در  دننك ي كه در اين نظام سازمان پيدا ميئهاهمه فعاليت  دلزومي ندار ،كنيمصحبت مي دگيرمي

  ابالغ  هاي كشورحوزه تمام به د و نشوسازماندهي  خانهيك وزارت و يا دريك سازمان و يا در ه رادا

  و ز قابل تبيين ك صوال به شكل متمرا گيرد، اين وسعت شكل  د باهبخوا هنظامي ك  !بلكه برعكس .دنشو

   !شكل گيري نيست
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اصال پيوندي بين اين كارها   و دهدكاري انجام  بايد براي خود كسنيست كه هر  معنابدان اين البته 

ها و عناصري كه  فعاليت د تا يكپارچگي وجود داشته باش بايد اين نظام لكه درب .دنبايد وجود داشته باش 

   دهند.انجام به سمت هدف مورد نظر  ا با هم حركت همسو و مطلوبي ر،  اين نظام قرار دارند در

توان معماري  مناسب مي  هاي با روش  كه است  آن ، فرض دوم ما در ديدگاه مقابل

هاي كالن را طراحي كنيم و تحقق  توانيم نظام . ما مين طراحي كردهاي كال براي نظام  ا اي ر يكپارچه 

كنيم. وليكن نوع  ي از اين طراحي ذكر ميتهاي اين بحث، مثالهايچنين چيزي امكان پذير است. در ان

هاي خرد انجام  نوع طراحي كه در نظاماين طراحي و روشي كه بايد در اين طراحي انجام شود، با 

شوند. مثال در طراحي يك اتومبيل،  جزء مشخص مي. در يك نظام خرد، جزءبه شود متفاوت استمي

، پمپ بنزين، لوله بنزين، كاربراتور، نحوه تنظيم برق، دلكو، و  شوندمشخص بايد جزء به جزء قطعات 

ك نظام كالن، رويكرد متفاوتي بايد وجود داشته باشد  نظاير آن. اما در نظام كالن اين طور نيست. در ي

ا نگاه متفاوتي بايد اين طراحي انجام شود. طبيعت، بهترين الگو براي اين كار است، تا ببينيم چگونه  و ب

پذير است و عناصري كه در اين طراحي بايد اين نظام را بنا كنند و شكل دهند،  چنين طراحي امكان 

 . چگونه بايد ايجاد شوند

 

ما براي آنكه بتوانيم اصالح بنيادي و ساختاري انجام دهيم، نياز   بحث ما به اينجا رسيد كه 

كه بايد   چه داريم كه به روش ها و چگونگي اصالح ساختاري بپردازيم و وجود طراحي وكيفيت آن 

از يك طرف مشاهده نموديم كه اين  مبتني بر يك معماري بنا شود، در محوريت اين كار قرار دارد. 

ي معماري نظام، براي ارائه يك نگاه يكپارچه به كل نظام، ضروري است و  گيركيفيت طراحي و شكل 

هاي موجود در نظام ايجاد نمايد. از  اين معماري نظام بايد بتواند يكپارچگي را در نگاه به تمام پديده 

  د و ما بايد بتوانيم يك طراحي معماري را ارائه كنيم كه سوي ديگر، معماري بايد بر ابعاد نظري بنا شو

اي داشته مبتني بر يك دستگاه نظري و يك بنيان نظري مشخص شكل گرفته باشد و در واقع فلسفه 

، بايد داراي فلسفه و منطق  گيريممي اي از معماري در نظردر نقطه ي را كه مولفه خاص ،باشد. بطور مثال

 د. مشخص و قابل استناد باش

به يك يكپارچگي نظري را با   گيري يك چارچوب نظري، نياز دو الزام يكپارچگي و شكل 

كنند و ما بايد بتوانيم يك بنيان نظري يكپارچه را شكل دهيم. نه تنها يك  تلفيق اين دو وجه ايجاد مي 
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شد، بلكه با  معماري بايد ابعاد فلسفي را در پشت خود داشته باشد، و نه تنها معماري بايد يكپارچه با 

نيز يكپارچه گردند و فلسفه و توصيف علمي را كه ما از  توجه به يكپارچگي آن، بايد ابعاد نظري آن 

كنيم، بايد بتوانند در يك ساختار يكپارچه در كنار شده در معماري ارائه ميهاي موجود و ارائه پديده 

 (.10ه باشد )شكل هاي مختلف وجود نداشتيكديگر تبيين شوند و ناسازگاري بين بخش 

شان تنها  كنيم كه جاي هاي نظري را ارائه ميها و بحث هاز طرف ديگر، ما خيلي از اوقات نظري

اي به بحث نظري بپردازد كه  شدن نيستند. يك معماري، بايد به گونه ها است و قابل پياده در كتابخانه 

نشان دهد. يعني موقعي كه   هاي نظري را بتواند به صراحتشدن اين بحثامكان تحقق و عملي

حقق پيدا كند، معماري بايد چگونگي اين كار را نشان دهد، و نشان دهد  گوئيم فالن ساختار بايد تمي

يم چنين  يگوكند، و هنگامي كه منطبق بر اصول علمي ميكه چگونه چنين ساختاري تحقق پيدا مي 

كند. كه چگونه چنين چيزي تحقق پيدا مي چيزي بايد وجود داشته باشد، معماري بايد بتواند نشان دهد

، پيوند و  آن معماري بايد بتواند بين نظريه مطرح شده، و كاربرد و ساختار عملي به عبارت ديگر،

 پيوستگي ايجاد كند. 

ست، بحث پيوستگي بين نظريات اسالمي ايكي از مصاديقي كه جامعه ما به شدت با آن مواجه 

ديگر با   و ما با حوزه نظري اسالمي و فقه مواجه هستيم، و از سويبا نظريات كالسيك است. از يك س

 3 -مسئله اصلي  چهارچوب  -10شکل 
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توانند در يك ساختار يكپارچه كنار هم حوزه نظريات كالسيك و علوم كالسيك. اين دو حوزه مي

يك بايد دستگاه نظري اسالمي و دستگاه نظري كالسيك، . اين گونه شودبايد نيز و جمع شوند 

تمام نكات مطرح هم بتواند مسائل علوم اسالمي و اين ساختار د كنند، تا ساختار نظري يكپارچه را ايجا

شود پاسخ در آن را پوشش دهد، و هم به رويكرد علوم كالسيك و نكاتي كه در آن حوزه مطرح مي

 دهد. 

اي بايد طراحي  كنيم، يعني ساختار يكپارچهمي صحبت  نظام بنابراين، هنگامي كه از معماري

ه تحقق پيدا كند. از اين رو،  ابعاد نظري بنا شده باشد، و اين بناشدن به شكل يكپارچ شود، كه مبتني بر

اي را چه در حوزه علوم اسالمي و چه در حوزه علوم كالسيك  اين معماري، ابعاد نظري يكپارچه 

د  تواند ترسيم كند و بين مفاهيم و اصول نظري با كاربردها و رهنمودهاي عملياتي، پيوندي را ايجامي

 توانيم بگوئيم معماري تحقق پيدا كرده است.نمايد. در صورتي كه چنين چيزي تحقق پيدا كند، ميمي

هاي كالن،  هاي كالن است. مهندسي نظام گيري مهندسي نظام اين موضوع، فلسفه شكل 

 كند.هاي كالن را مبتني بر توصيف مطرح شده امكان پذير ميانتظامي است كه بناكردن معماري نظام

 

شود. يك نظام كالن، مبتني بر  هاي نظري بنا ميابعاد نظري و بنيان يك نظام كالن، مبتني بر 

ب(. در حوزه سيستم خرد، معموال يك يا -11گيرد )شكل نظريات علمي مختلف و متفاوت شكل مي

يات مطرح است چندان شكل  شود و از اين رو چالشي كه بين اين نظردو نظريه علمي مطرح مي

فتارها مشخص است. اما بدليل اينكه يك نظام كالن در جامعه شكل  ها و رگيرد، چرا كه مولفه نمي

هاي يك نظام كالن، نيازمند  شود و تبيين مولفه گيرد، مسائل مختلفي براي نظام كالن مطرح ميمي

 دهد. ظام كالن را پوشش ميي به اين نظريات علمي است كه حوزه هاي مختلف اين نيگوپاسخ

ين نظريات علمي، ممكن است در يك حوزه پارادايميك قرار مسئله اين است كه برخي از ا 

داشته باشند و برخي ديگر از آنها در حوزه پارادايميك ديگر. مثال يك حوزه پارادايميك، علم 

ادايميك، علوم  كالسيك و يك حوزه پارادايميك ديگر، فقه اسالمي است، و يا يك حوزه پار

 ر، علوم اجتماعي است. مهندسي و فني، و يك حوزه پارادايميك ديگ

كنند، و ابعاد  ها تنها در حوزه پارادايميك خود، معنا و اعتبار پيدا ميبا توجه به اينكه اين نظريه

بوط به  و رفتار آنها، تنها در حوزه خودشان قابل توصيف و تبيين هستند، اگر ما از حوزه پارادايميك مر
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ميك ديگر مورد كنكاش قرار دهيم، اين نظريه  يك نظريه خارج شويم و آن را از يك حوزه پاراداي

در حوزه پارادايميك ثاني داراي اعتبار نخواهد بود. مثال چنانچه اصول و قواعدي كه در پارادايم  

كند ، معنا پيدا نمي شناسي و علوم اجتماعي قرار گيردشود، در حوزه پارادايم جامعهمهندسي مطرح مي

هاي مهندسي وجود دارد  قرار دارند، اصولي را كه در تبيين نظام و افرادي كه در حوزه جامعه شناسي 

توانند قواعد و نظريات اجتماعي را بيان كنند. و همين طور  پذيرند و چارچوب اين اصول نمينمي

 اجتماعي تبيين و توصيف كنند.  توانند در قواعد و چارچوب علوم اصول فني و مهندسي را هم نمي 

  ،ند به شكل يكپارچه تحقق پيدا كند و نبايد در اين يكپارچگييك نظام كالن بايد بتوا 

توان در  تناقض را مينوع ترين اين ترين و قابل مشاهده ها وجود داشته باشد. ساده تناقضي بين ديدگاه 

طرح كرد. به عنوان مثال، ما بانكداري  هاي كالسيك و اسالمي مهاي اقتصادي در پارادايم ديدگاه 

كنيم، و از سوي ديگر هاي علم اقتصاد كالسيك بنا ميبا قواعد و فرمول كشور را از يك سو

خواهيم آن را با فقه اسالمي تطابق دهيم و به شكلي آنها را به يكديگر بچسبانيم. در صورتي كه  مي

 د. ن دو حوزه با يكديگر متفاوت هستنهاي ايپارادايم

برقرار كنيم و همچنين نتوانيم پارادايم واحدي   هاتا زماني كه نتوانيم ارتباط مناسبي بين پارادايم

را تبيين نمائيم تا بتواند تمام نظريات را توصيف كند و اشكاالتشان را در تناقض با يكديگر نشان دهد،  

 گيرديمختلف شكل م يك نظام كالن، مبتني بر نظريات علمي -ب -11شکل 
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كرد و در اين صورت، بخشي   توان نظام اقتصادي يك كشور را به نحو مطلوب بر اين نظريات بنانمي

كند و  تبعيت مي به آنهاهاي پاراديمي مربوط حوزه  هاي نظريات و وزه از نظام اقتصادي از يكي از ح

بخشي ديگر از اين نظام كالن، از نظريات و حوزه پارادايميك ديگر، و رفتارهايي كه از هر كدام از  

ها  اين تناقض . شودي ميهاير به ايجاد تناقضشود، منجمي هاي پارادايميك ناشياين نظريات و حوزه 

 شوند. در نظام اقتصادي ما مشاهده ميبه صراحت 

تفاوت بين نظام خرد و نظام كالن است. يك نظام خرد، عمدتا"  از اين مسئله، يك وجه عمده 

ب  توانيم يك نظام كالن را به شكل مطلوبا چنين پيچيدگي و مشكلي مواجه نيست. تنها در صورتي مي

ب(.  -11تگاه علمي واحد تبيين كنيم )شكل بنا كنيم، كه تمام نظريات علمي مورد بحث را در يك دس

هاي پارادايميك مربوطه ايجاد كند  اين دستگاه علمي واحد بايد بتواند توصيف و ارتباطي را بين حوزه 

ك مورد بحث  كننده هر دو حوزه پارادايميو يك حوزه پارادايميك واحد را شكل دهد، كه توصيف 

 باشد. 

  تا نمايد ي را ارائه مييكند و روشهادي را تبيين ميهاي كالن، رويكرانتظام مهندسي نظام 

هاي كالن  بتوانيم نظام  وبتوانيم به اين دستگاه واحد نزديك شويم و چنين دستگاه علمي را تبيين كنيم، 

 شكل دهيم. را مبتني بر آن بنا كنيم و

 بنيان نظري يك نظام كالن  -ب -11شکل 
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يك طرف منجر به ناسازگاري دروني يك  بودن بر نظريات ناسازگار، ازالبته موضوع مبتني

شود، يعني اجزاي مختلف يك نظام كالن از درون ناسازگار خواهند بود، مانند مثالي كه  نظام كالن مي

ا يك نظام  در مورد نظام اقتصادي كشور بيان كرديم، و از طرف ديگر به شكل ناسازگاري بيروني ب

 (. 12تواند بروز پيدا كند )شكل ري بنا شده، مي كالن ديگر كه آن هم مبتني بر نظريه علمي ديگ

ها نام برد.  توان از ناسازگاري علم اقتصاد و علم مهندسي در برخي حوزه به عنوان مثال، مي

رخي ديگر در  ها وجود دارد، در حوزه علوم اجتماعي، و ببرخي از نظريات علمي كه در اين حوزه 

مختلفي قرار دارند و مثال دو نظام توليد و صنعت را با   هايحوزه علوم مهندسي است، كه در پارادايم

 نمايند.ها ايجاد ميكنند و ناسازگاري را بين اين نظام نظام اقتصادي دچار مشكل مي

 

هاي  نظام پردازي و طراحي كاربردها وجود دارد، تبيين بين نظريه از طرف ديگر، شكافي كه

نمايد،  پرداز كه يك نظريه علمي را ارائه ميكند. يك نظريه كالن را مبتني بر نظريات علمي دشوار مي

 هاي كالنناسازگاري نظام  -12شکل 
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تواند اين نظريه را در قالب يك مدل سيستمي عملياتي و كاربردي سازمان و ارائه دهد. به  معموال نمي

يستند و اين نظريات علمي همه  ها به نحو مطلوب مبتني بر نظريات علمي نل، اغلب طراحيهمين دلي

 الف(.  -13كنند )شكل ابعاد طراحي را تبيين نمي

توانند تمام وجوهي كه در نظريات كنند، ولي نميطراحان، نظام خرد يا كالن را طراحي مي

و اين موضوع، شكافي را بين نظريات علمي  د را در طراحي لحاظ كنندنشوعلمي مورد قبول مطرح مي

هاي خود با اين مشكل مواجه هستيم. به عنوان  كند. ما عموما در پژوهشايجاد مي ،شده  و طراحي ارائه

گيرد و مستندات مفصلي از نتايج  ها صورت ميمثال، در حوزه نظام آموزشي، انواع و اقسام پژوهش 

 دسترسي است. درقابل قابل مشاهده و  كهژوهشي وجود دارد هاي مراكز پها در كتابخانه اين پژوهش 

چه در   ندها، رويكردهاي مختلف آموزشي و مسائل مختلفي كه در آموزش مطرح هستاين پژوهش 

گيرند و در اين  ي كه از قبل وجود داشته، مورد بررسي قرار مييهاهاي جديد و چه در حوزه حوزه 

جام  مشاهده كرد. اما طراحي كه توسط طراحان نظام آموزشي ان توانها، مستندات مفصلي را مي زمينه

هاي خود طراحان است كه آنها تبيين  ديدگاه شود، مبتني بر نظريات علمي نيست، بلكه اين طراحي، مي

 هاي خود ارائه دهند. اند، بدون اينكه بتوانند پشتوانه نظري مشخصي را براي ديدگاه كرده 

 پردازي و طراحي كاربردهابين نظريه شكاف سيستمي  -الف -13شکل 
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كالن   هاي كند كه رويكردي را براي بناكردن نظام الن، تالش ميانتظام مهندسي نظام هاي ك 

كنند تبيين كند و نشان دهد كه پردازان ارائه ميتوسط طراحان، و مبتني بر نظريات علمي كه نظريه 

 ب(.-13معماري يك نظام، مي تواند مبتني بر نظريات علمي شكل گيرد )شكل 

 

است كه بين حوزه نظري اسالمي با حوزه نظري   وجه ديگر، بحث شكاف متدولوژيكي

علمي  ه نظريچند كالسيك وجود دارد. يك نظام كالن در حوزه پارادايم علوم كالسيك، مبتني بر 

نظريات علمي   بين اين  هك  ،علمي ديگر هنظريچند بتني بر است، و در حوزه پارادايم علوم اسالمي، م

 توان در بحث ربا در اين دو نظريه مشاهده كرد.  ترين آن را مي ساده  .وجود داردناسازگاري 

اين ناسازگاري، ناشي از تفاوت رويكرد علمي است كه در اين حوزه وجود دارد. يكي از 

سفي كه اين  ها، بر تجربه، و ديگري بر استناد و ارتباط با وحي مبتني است. تفاوت در اصول فلحوزه 

شناسد، ود، و ديگري قياس را در تبيين بنيادهايش نامعتبر ميشكنند، يكي بر قياس بنا ميحوزه ها بنا مي

كند. حوزه پارادايم علوم كالسيك، به فيزيك  و اصول فلسفي مشخص و صريح ديگري را بنا مي

 پردازي و طراحي كاربردها بين نظريه شكاف سيستمي  -ب -13شکل 
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نچه را كه زير تيغ جراحي و  گيرد، و متافيزيك و آ شود، يعني در مقابل متافيزيك قرار ميمحدود مي

سازد. در اش خارج مير گيرد را از محدوده تبييني نظريات علميتواند قرازيرميكروسكوپ نمي

پردازد، به حوزه صورتي كه، حوزه پارادايم علوم اسالمي، عالوه براين كه به حوزه فيزيك مي

 پردازد.متافيزيك نيز مي

وش علمي و محكمه هايي كه در روش علمي استفاده  در روش علمي پارادايم اسالمي، مباني ر

به شكلي كه براي حوزه پارادايم علوم كالسيك قابل فهم و تبيين باشد، تبيين نشده است. ما  شود، مي

هستيم كه مانيفست شفافي  روبروهنگام مواجهه پارادايم اسالمي با پارادايم كالسيك، با اين مشكل  در

علوم   ي بيكن و اصالحاتي كه بعدا در اين رويكرد علمي در حوزه مانند آنچه كه در رويكرد علم

كالسيك اتفاق افتاد، براي علوم اسالمي نداريم، البته به استثناي اصول فقه، كه آن هم طوري تبيين  

توانيم در ارتباط با علوم كالسيك و دانشمنداني كه در آن حوزه حرف مشخصي را  شده كه نمي

 كنيم.  ايم اين مانيفست شفاف را تبيين ناد كنيم. ما نتوانسته كنند، به آن استمطرح مي

در حوزه علم اسالمي، جايگاه علم معاش و رابطه آن را با علوم ديگر در پارادايم علوم  

اسالمي، به شكل شفاف تبيين نكرديم. حتي بعضي از علماي حوزه علوم اسالمي، اصال اين موضوع را  

نيست، و آنها را   پردازد، جزو علمي كه به دنيا و مسائلي از ابن قبيل مي گويند چيزهائكنند، و ميرد مي

كنند. در صورتي كه در بعضي از متون، به شكل شفاف، به علم معاش اشاره از حوزه علم خارج مي

گيرد قابل تبيين در جايگاه علم هاي آن كه در علوم كالسيك قرار ميشده و در واقع بسياري از بخش 

اينكه نوعي از علم است و  جايگاهش دقيقا مشخص است. ما الزام و توجه به آن را و  معاش است و

شود را در بسياري از موارد فراموش كرديم و مواردي نظير اين،  اينكه به صراحت به آن پرداخته مي

ي را  شود. تا زماني كه نتوانيم اين ناسازگارمنجر به چنين ناسازگاري بين اين دو حوزه پارادايميك مي

دادن امكان شكل  بوجود آوريم،ين اين دو حوزه به نحو مطلوب برطرف سازيم و ارتباط تنگاتنگي را ب 

اي كه هم به نظريات علمي موجود در علوم اسالمي پوشش دهد، و هم به  هاي كالن به گونه نظام

 پذير نخواهد بود.نظريات علمي مطرح در علوم كالسيك، امكان

احد و رويكرد  كند كه بتواند يك حوزه پارادايميك واي كالن، ادعا نميهانتظام مهندسي نظام 

توان بستر متدولوژيكي را تبيين كرد كه دو حوزه را  كند كه ميعلمي واحد را تبيين نمايد، اما ادعا مي

مورد پوشش قرار دهد و در نهايت امكان تبيين پارادايم مشتركي را بين اين دو ايجاد نمايد، و يا  

 (. 14حزء شكل دهد )شكل  ، تبيين متدولوژيك يك نظام كالن را در ارتباط با هر دوحداقل
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گيرد و آنچه  بنا شود، بنيان معماري شكل مي ،15شكل شد در داده نشان  در صورتي كه تركيب

ونگي اصالح ساختار  ها و چگشود كه در پرداختن به خالء روشكه تحت عنوان خالء معماري بيان مي

كيفيت طراحي تا پيوستگي بين نظريات اسالمي با  شامل كه  هاستوجود دارد، متشكل از اين مولفه 

 قبال در مورد آن صحبت نموديم. ، كه استنظريات كالسيك 

 

  هاي كالن رويكردي را مبتني بر آن بنا با اين نگاه، معماري يك نظام كالن، كه مهندسي نظام 

 شود:اي است كه به اين شكل تعريف ميكند، پديده مي

يك نگاه با كنترل عقالني و مبتني بر مباني نظري، بر يك سيستم پيچيده است، كه    ،ماري مع 

دهد، و امكان پرهيز از ورود به جزئيات را فراهم  اجازه تمركز بر عناصر كليدي و تعامل آنها را مي 

 . كند مي 

 سيكحوزه نظري كالبين حوزه نظري اسالمي با ؛ شكاف متدولوژيك -14شکل 
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م پيچيده اه با كنترل عقالني و مبتني بر مباني نظري، بر يك سيستبنابراين، معماري، يك نگ

شود، بايد مبتني بر مباني نظري مشخص و  يعني هر چيزي كه در آن ساختار و طراحي ارائه مي .است

و نيز  داشته باشد، كه اجازه تمركز بر عناصر كليدي و تعامل آنها  قرار يمبتني بر عقالنيت مشخص

ظام كالن توجه كنيم و  در ن آن ي ازمستقل به يك پديده و وجوهبطور  دهد، اينكهامكان تجريد را مي

 كند.آن را مورد بررسي و تبيين و طراحي قرار دهيم، و امكان پرهيز از ورود به جزئيات را فراهم مي

 

(. مسائلي كه در نظام  16ارد )شكل ي بين نظام كالن و نظام خرد وجود ديها و تمايزهاتفاوت 

ما از توليد يك سيستم صحبت   ريزي توسعه است. در نظام كالن،ائل برنامهشود، مسكالن مطرح مي

ي مانند  يهادادن يك نظام خرد، مسئله توليد و اصالح سيستم، به شكل كنيم، اما در تبيين و شكل نمي

 شود.اصالح و نگهداري آن مطرح ميسازي، طراحي يك سيستم سازماني و توليد، پياده 

هاي خرد،  ن، بحث از راهبردها، رويكردها و قواعد است، اما در نظام هاي كالدر حوزه نظام

كنيم كه فالن شخص چه وظايفي  هاي خرد مشخص ميبحث از وظايف و عمليات است. ما در نظام

 آنها.دهد و نظاير دارد، فالن مولفه يا عنصر چه عملياتي را انجام مي

 4 -چهارچوب مسئله اصلي   -15شکل 
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و اين مسائل نظري، مبتني بر نظريات  هاي كالن، اثر مسائل نظري زياد استدر حوزه نظام

هاي خرد، معموال بيشتر توجه به  د، ولي در حوزه نظامنگيرهاي مختلف شكل ميمختلف و از پارادايم 

طرح  ك حوزه مشخص و محدود ممسائل كاربردي و عملياتي است و مسائل علمي معموال تنها در ي

 شوند.مي

توان گفت كه مسئول فالن نظام  اي ندارد، نميرچه يك نظام كالن، معموال متولي واحد و يكپا

شود متولي يك نظام كالن دانست. مثال، مسئول  خانه را هم نميكيست، حتي يك دستگاه يا وزارت

ريزي؟ مجلس؟  نظام اقتصادي كشور كيست؟ وزارت دارايي؟ بانك مركزي؟ سازمان مديريت و برنامه 

ي هستند كه در نظام  هاياينها همگي افراد و مولفه  اد؟ وزارت بازرگاني؟ و يا شوراي عالي اقتص

توان از آنها  اش نيستند. يعني به عنوان مثال، نمياند، ولي به تنهائي متولياقتصادي كشور دخيل

زياد و مختلفي در اين  هاي بازخواست كرد كه چرا نظام اقتصادي كشور به اين صورت است. مولفه 

زي براي افراد مختلف در يك نظام كالن وجود دارد. در حالي  هاي مواموضوع دخالت دارند و نقش 

كه يك نظام خرد، متولي يا متوليان كامال مشخص دارد. معلوم است كه مسئول حوزه يك نظام خرد  

 هاي كالن و خرد : برخي تمايزهانظام  -16شکل 
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چه كسي هدايتش   و  دخواهد از آن استفاده كنكيست، مسئول يك سيستم خرد كيست، چه كسي مي

 كند.مي

توان تمام ابعاد را هدايت كرد و  نامه نميطريق دستور و بخش  در تبيين يك نظام كالن، از  

وضع اقتصادي كشور به فالن شكل  تنها با دادن دستور، توان يك نظام كالن را شكل داد. مثال نمي 

ح يا كامال مشخص به سختي و شود، يا حتي يك دستور صرياين كار در نظام انجام نمي .آورددر

ر يك نظام خرد، هر چند دستور هميشه كارآمد نيست و همه كارها را  شود. اما ددشواري پياده مي

توان به وسيله دستوردادن انجام داد، اما اين موضوع ممكن و قابل تصور است كه مديري با اقتدار  نمي

 ال كند. و قدرت يك رويه، مكانيزم و يا سيستمي را پياده و اعم

هاي خرد اي خرد است و قاعدتا تا به نظام هاي از نظام يك نظام كالن، دربردارنده مجموعه

ريزان نظام كالن، اين است كه  شود. اما تالش نظام كالن و برنامهتبديل نشود، عملياتي و اجرايي نمي

ه يك يا تعدادي از هاي خرد نكنند، ولي يك نظام خرد عمال در حوزخود را درگير مسائل جزئي نظام

 يرد.گكند و شكل مينظامهاي كالن عمل مي

هاي رفتاري در فرهنگ جامعه است. تا  گيري پديده سازي يك نظام كالن، نيازمند شكل پياده 

زماني كه فرهنگ جامعه، نظامي را نپذيرفته باشد و اين نظام در فرهنگ جامعه نهادينه نشده باشد، نظام  

كند،  ضم مين را هكند. اين فرهنگ جامعه است كه يك نظام كالدا نميگيرد و تحقق پيشكل نمي 

گيرد، هر چند كه يك شود. نظام كالن، در اجتماع شكل مينظام كالن، بر اجتماع بنا مي چرا كه بنياد

نظام دولتي يا رسمي باشد. مثال نظام بانكي يك كشور، هر چند يك نظام بانكي است، ولي در اجتماع  

ها را به الكترونيكي تبديل  حساب د. به عنوان مثال، اگر نظام بانكي، تصميم بگيرد كه همهگيرشكل مي

كند، ولي مردم جامعه از اين موضوع استقبال نكنند و آن را نپذيرند، و يا رفتارهاي متفاوتي را با اين  

ت انجام دهند و  هايشان را از طريق كارپديده نشان دهند، مثال مردم جامعه نپذيرند كه تمام هزينه 

، يعني با پول اسكناس كاغذي هزينه كنند نه با كارت برعكس مانند گذشته از جيب خود خرج كنند

شود كه جامعه آن  الكترونيكي، نظام بانكي مورد نظر جا نخواهد افتاد. زماني يك نظام كالن عملي مي

گيري رفتارهاي ه، نيازمند شكل را بپذيرد و در جامعه تحقق پيدا كند، و تحقق يك نظام كالن در جامع

سازد، و فرهنگ جامعه است كه بايد  كه اين رفتارها را در فرهنگ جامعه مي هائي است جامعه و پديده 

دادن كاركنان، تواند به شكل آموزششكل گيرد تا نظام كالن شكل گيرد. اما يك نظام خرد، مي
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سازي نظام خرد  ي را صورت دهد. بنابراين، پياده دستور دادن به آنها، و يا ايجاد انگيزه براي آنها كار

 دشوار و پيچيده نيست. ،ظام كالنمانند ن

هاي كالن و خرد ايجاد  چند نكته در اين بين مطرح است. شايد نتوان مرز مشخصي را بين نظام

لي مطرح شد  كه در جدول قب  ي( تنها اگر خصوصيات  system of systemsها )سيستم از سيستمكرد. 

توان کالن  ي را نمييهاوگرنه هر سيستم از سيستم ،شودکالن محسوب سيستم تواند مي  ،داشته باشدرا 

شود، مانند سيستم  ها سيستم ميشامل ده ي داخلي يك اتومبيل، هامثال سيستم از سيستم  دانست. 

تومبيل را با وصف تمام  رساني، سيستم كنترل حرارت، و نظاير آن. وليكن ا رساني، سيستم سوختبرق

اي لزوما يك  كالن محسوب كرد. بنابراين، هر سيستم پيچيده توان يك نظام هايش نميپيچيدگي 

سيستم كالن نيست و يك نظام كالن هم لزوما پيچيده نيست. ممكن است يك نظام كالن در جامعه 

 اي نباشد. پياده شود ولي لزوما نظام پيچيده 

ر  پيوستگي مشخصي وجود دارد. تا زماني كه يك نظام كالن د هاي كالن و خرد،بين نظام 

 هاي خرد تحقق پيدا نكند، واقعي نخواهد بود. اي از نظام قالب مجموعه 

شود، حتي اگر يك نظام بزرگي از بودن آن نميبودن يك نظام كالن، منجر به كالن بزرگ

ش بسيار وسيع يك كشور بزرگ، با  انسانها هم تشكيل شود، لزوما يك نظام كالن نيست. مثال يك ارت

قا مشخص شده كه همه چيز طبق يك سيستم كامال مشخصي مو به مو اجرا  ها و قواعد دقيمكانيزم

شود و داراي  اجرا و اعمال ميدقيقا شود، در كل ساختار اي كه از باال صادر مينامهشود و هر بخش مي

با    يشود، و ارتش، يك سيستم خرد محسوب ميها و عناصري مشخص استساختار كامال دقيق با مولفه 

سازماندهي هدايت و   -نظام اجتماعي شود. در صورتي كه يك يستم خرد ايجاد ميسازوكار يك س

است.  برد، يك نظام كالن مردمي بهره ميمديريت يك شهر كوچك، كه از نظام شورائي و مشاركت 

 يري كنيم.گاندازه از نظر حجم يك نظام كالن را توانيم پس نمي

مثال در مثال يك شهر  شكل كالن نگاه كرد.  توان به يك سيستم، هم به شكل خرد و هم بهمي

كوچك، سيستم سازمان شهرداري اين شهر، يك سيستم خرد است، ولي كل سيستم اين شهر، يك  

 شود. نظام كالن محسوب مي
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هاي كالن  هاي كالن در تبيين معماري نظام هندسي نظام همان طور كه ذكر شد، تمركز اصلي م

سازي، بنا، اصالح و نگهداري يك نظام كالن،  ت. يعني براي انجام توسعه، طراحي، ايجاد، پياده اس

نيازمند طراحي معماري و مهندسي نظام كالن هستيم. البته گاهي اوقات واژه مهندسي در مقابل واژه 

ز هنر استفاده  مهندسي است كه هنر در آن نهفته باشد و اآن نوع ظور ما رود، وليكن منهنر به كار مي

دادن هنرمندانه يك  گيري يك نظام كالن و شكل هاي كالن، به هنر شكلكند. بنابراين، مهندسي نظام 

 كند.پردازد و اصول علمي را هم براي اين كار مشخص مي نظام كالن مي 

گيري يك چارچوب براي تبيين  دولوژي و شكلبراي انجام چنين كاري، نياز به يك مت

هاي كالن بايد  است. البته تنها چارچوب و متدولوژي نيست كه مهندسي نظام  مورد اولين، معماري

ها و  هاي كالن، متدولوژي لزوما از آن تبعيت كند و مبتني بر آن بنا شود. ما بايد در حيطه مهندسي نظام

ما حداقل وجود يك چارچوب، ضروري و اجتناب ناپذير است.  هاي مختلفي داشته باشيم، اچهارچوب

هاي كالن مبتني برآن  تا موقعي كه نتوانيم يك چارچوب و يك متدولوژي ارائه كنيم تا مهندسي نظام

 چم؛ نظامهاي کالن و خرد -17شکل 
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هاي كالن چه خصوصيات و رفتارهايي را  توانيم نشان دهيم كه مهندسي نظام شروع به عمل كند، نمي

اي  داگانه مستندات ج .پردازداست كه به اين موضوع مي اييب معماريد داشته باشد. چم، چارچوبا

تواند مورد استفاده و استناد قرار گيرد. البته، تنها  وجود دارد كه به تبيين چم پرداخته است و مي 

هاي كالن، تنها در  . اگر رويكرد ما در طراحي معماري نظامندهاي كالن در چم مورد توجه نيستنظام

خواهيم از  بپردازد، هنگامي كه ميكالن قرار داشته باشد و متدولوژي ما تنها به اين حوزه حوزه نظام 

شويم و ممكن  نظام كالن به حوزه عملياتي وارد شويم و يك نظام خرد را تبيين كنيم، دچار مشكل مي

حوزه  هاي كالن، و هم به است گسستگي در اينجا ايجاد شود. به همين لحاظ، چم هم به حوزه نظام

تواند  دهد كه چگونه معماري يك نظام كالن ميپردازد و نشان ميهاي خرد به شكل پيوسته مي نظام

هاي خردي كه در حوزه نظام كالن قرار دارند  طراحي شود و شكل گيرد، و همچنين چگونه معماري

 تبيين شوند و شكل گيرند. 

هاي  شود كه اين نظام شكيل ميهاي خرد تاي از نظام گفتيم كه يك نظام كالن، از مجموعه

ها در حوزه نظام كالن نباشند، يعني ممكن است يك نظام خرد در چند خرد ممكن است كه لزوما تن

هاي  (. معماري يك نظام كالن، با معماري نظام17نظام كالن شركت و مشاركت داشته باشد )شكل 

رتباط تنگاتنگي دارد. چم، يك  كنند، وابسته است و ا خردي كه در حوزه اين نظام كالن عمل مي

پردازد، و از سوي  هاي كالن مي يك سو به چارچوب معماري نظامچارچوب دوسطحي است كه از 

كند يكپارچگي و پيوستگي را بين اين دو سطح  هاي خرد، و سعي ميديگر به چارچوب معماري نظام 

 تحقق و شكل دهد.

 

گيري  ل رين نكاتي كه در رويكرد چم مطرح است، رويكرد حركت و شكيكي از مهمت

كند كه ابتدا تبيين  گيري يك نظام كالن را اين گونه تبيين ميتدريجي يك نظام است. چم، شكل

تواند شكل گيرد، و معماري نظام با شكل اوليه و نه لزوما كامل اي از يك بستره نظري مياوليه 

ستره نظري بنا شود  ام نه لزوما كاملي بتواند مبتني بر اين معماري و اين بتواند شكل گيرد تا نظمي

 (. 18)شكل 
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تواند  هاي مشخص، بستر نظري و معماري نظام ميدر يك حركت تدريجي و طي گام مروربه 

تواند اتفاق  تكامل پيدا كند وكامل شود و نظام هم رو به كمال رود و چنين فرايندي در چند مرحله مي

هاي كالن را مبتني بر اين رويكرد ام كند تبيين نظهاي، كالن سعي ميتد. انتظام مهندسي نظامبياف

 گيري تدريجي و تكاملي انجام دهد.شكل

هاي كالن است.  هاي كالن، طراحي معماري نظام م يكي از مهمترين وجوه در مهندسي نظا

يري اين انتظام خواهد  گگي در شكلوجود متدولوژي و چارچوب براي طراحي معماري، كمك بزر

هاي  در حوزه مهندسي نظام ن،هاي خرد و كالمتدولوژي براي معماري نظامچارچوب و  ،بود. چم

صورت  هاي كالن از پنجره نگاه مهندسي نظام  خود  نظام خرد، پرداختن چم به كالن است. يعني 

هاي كالن را در  تبيين مفاهيم مهندسي نظامر حوزه شده دمطرح بسياري از مطالب دليل اينكه. بگيردمي

در صورت تمايل به شناخت بيشتر مهندسي   .كنيمر نمي قسمت تكرااين يم، آنها را در چم توضيح داد

توان بعداز اين توصيف اجمالي به چم وارد شد و آن را ديد. در واقع چم، تبيين  هاي كالن، مينظام

ل عملياتي است و البته وجوه متعدد ديگري از پديده  هاي كالن به شكوجوه مختلف مهندسي نظام 

 گيري تدريجي رويكرد حركت و شكل -18شکل 
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سي نظام هاي كالن و اين انتظام هم بايد تبيين شود كه انشااهلل خداوند متعال ياري و عنايت كند تا  مهند

 بتوانيم به وجوه ديگر دست پيدا كنيم و در فرصت مناسب به تبيين ابعاد ديگر بپردازيم.

 

هاي كالن و طراحي آنها بيان  هايي را كه تا اينجا از نظام رفشود كه حاما اين مسئله مطرح مي

ها و  ريزي توسعه ملموس نيست. به عبارت ديگر، اين مسائل در فعاليت كرديم، در رويكرد برنامه

ها در آنها  افتند و اين ديدگاه اق نميشود، اتفريزي انجام ميكارهائي كه در سازمان مديريت وبرنامه

ها و چه  نه تنها در كشور ما بلكه ساير كشورهاي نيز چنين است. اما چه مثال  وجود ندارد، حتي

هاي كالن را بهتر بشناسيم و درك كنيم و  بتوانيم پديده مهندسي نظام  تا  هاي عملي وجود داردنمونه 

كند چگونه عملي خواهد شد. در اين راستا، دو  ح ميهائي كه اين پديده  مطرهمچنين ببينيم حرف

هاي مطرح و  تواند حرف تر در حوزه يك نظام كالن مشخص ميوجود دارد كه به شكل دقيق نمونه 

 تري را ارائه كند. مشخص

در حوزه نظام آموزشي، فعاليتي را   1375يا  1376نمونه اول، نظام آموزشي است. ما از سال 

بييني كه ما از نظام  منتشر شد. در ت 1381يا 1380نيز در همين زمينه در سال  شروع كرديم كه كتابي

آموزشي انجام داديم، يك چارچوب نظري چيديم و يك معماري براي نظام آموزشي پيشنهاد داديم  

هائي را براي اين معماري روشن كرديم و ابعاد چارچوب اوليه معماري را تبيين نموديم. در  كه مولفه 

(. در  19از هم تبيين كرديم )شكل در اين تبيين انجام شد، ما ابتدا سه دوران آموزشي را  حركتي كه

دوران اول آموزشي، نظام آموزش سنتي شكل گرفته است. در دوران دوم آموزشي، نظام آموزش 

آموز و فراگير در آن مطرح شده است. اكنون صنعتي شكل گرفته است كه توليد انبوه دانشجو، دانش 

در تمام موسسات آموزشي ما قابل   و اين نظام آموزش صنعتي،ايم گرفته در همين دوران قرار نيز 

كنيم اين نظام آموزشي، برتر  فكر مي ومشاهده است. ما در حال ورود به دوران آموزشي سوم هستيم 

اكنون   از نظام آموزشي قبلي، چه نظام آموزشي صنعتي و چه نظام آموزشي سنتي خواهد بود. اين نظام، 

 گيري است.در حال شكل 

اين تحليل براساس دوازده معيار انجام شد.   و، را تحليل نموديمها ما شرايط محيطي اين دوران 

در اين تحليل، شرايط محيطي دوران اول مورد تحليل گرفت و خصوصيات دوران اول، مبتني بر اين  

تبيين قرار گرفت و خصوصيات  تحليل تبيين شد. سپس شرايط محيطي دوران دوم مورد تحليل و 
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اكنون در آن قرار داريم و در . سپس شرايط محيطي دوران سوم كه همدوران دوم تبيين و تحليل شد

 حال شكل گيري است مورد تحليل قرارگرفت.

تحوالت وبستر فن آوري  حال براي آنكه خصوصيات دوران سوم را تبيين كنيم، از يك سو 

ت از  كند، مورد تحليل قرار گرفايط محيطي دوران سوم ايفا ميكه نقش كليدي در شر  اطالعات

شواهدي از  هاي جاري نظام آموزشي مورد بحث و تحليل قرار گرفت و طرف ديگر، حركت

تحليلي را از   مدلي براي تبيين خصوصيات دوران سوم مشخص شد.  نظام آموزشي  هاي جاري حركت 

كرديم و خصوصيات اين مدل نظام آموزشي و مدل  گيري تبيين و ارائه نظام آموزشي در حال شكل 

مصداقي از معماري نظام آينده آموزشي بوده و   ايه مورد بحث قرار داديم. اين مدل، شم تحليلي را 

آوري كه امروزه در دسترس ما است استفاده  فضائي با ابزارهاي موجود امروزي و از همان ابزار و فن 

اين حوزه،  افزاري توليد خواهد شد. در مبزاري خواهد آمد و چه نر كه چه ااز اينكه كند و نه تخيلي مي

گويي انجام شود، بلكه فقط ارائه شواهد كرديم كه چه خصوصياتي در حال  تالش نشده است كه پيش 

اي كه اين شواهد  گيري است و معماري را مبتني بر اين مدل و بر اساس سناريوها و تصاوير لحظه شكل

يين شد كه مبتني بر شرايط  دند، تبيين كرديم. مبتني بر اين خصوصيات، دوران سوم تبكربه ما ارائه مي

 مدل عمومي و مسير تحليل - نظام آموزشي -19شکل 
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گيرد. ما در تبيين اين خصوصيات، به حدود چهل خصوصيت پرداختيم و  محيطي دوران سوم شكل مي

  هاي دوران جديد تبيين كرديم. مبتني بر اين تبيين، تحليلي از پارادايم و ساختار بنيادي نظام آنها را 

هاي دوران جديد، به چه شكل بايد شكل  ام انجام شد. در اين تحليل، مشخص شد كه ساختار بنيادي نظ

گيرد و چگونه بايد بنا شود. نه فقط نظام آموزشي، بلكه مدل آموزش، مورد استفاده قرار گرفت، براي  

شود، چه رفتاري  گيرد چگونه بنا مياينكه تبيين كند چنين مدلي كه در حوزه نظام آموزشي شكل مي 

تواند مصداق داشته باشد. به عبارت ديگر، ما به نظام  ا هم مي هدارد و اين رفتار در حوزه ساير سيستم

هاي كالن در همه  آموزشي از اين جهت پرداختيم كه بتوانيم مصداقي را از رويكرد مهندسي نظام 

 ها داشته باشيم. ها و همه نظام حوزه 

ر نظريه  هاي دوران جديد انجام شد، مبتني بساختار بنيادي نظام  تبييني كه در اين تحليل از 

آشوب شكل گرفت. ما نشان داديم ساختار و شكلي كه در حال ايجادشدن است و در اين مدل تحليلي  

گيري نيز قابل مشاهده است، يك هاي در حال شكلاز نظام آموزشي تبيين شده، و البته در ساير نظام

هايي كه  ي از حوزه آشوب، مبتني بر نظريه آشوب در علم فيزيك و مبتني بر يكمدل آشوبي است. اين 

هاي  در حوزه نظري آشوب مطرح مي شود، يعني هندسه فركتالي است. ما ساختارهاي بنيادي نظام 

تواند مبتني بر  تواند اين ساختارها را طراحي كند و ساختارهائي كه ميدوران جديد و مكتبي كه مي

يم كه در صورت نگاه با اين  نا شود، را تحت عنوان فركتاليسم تبيين كرديم. نشان داداين گرايش ب

گيرند تا بتوانند يك نظام را بنا  گيري جديد كه از طبيعت الگو ميهاي در حال شكل زاويه به پديده 

ري گيهائي را كه در شرايط محيطي در حال شكل هاي مطلوب و نظام توان نظام كنند و شكل دهند، مي

ي را كه مبتني بر طراحي در اين مكتب يساختارها بتوانند زنده بمانند و فعاليت بكنند، را ايجاد كرد.

ناميم. حدود بيست و پنج ويژگي را از ساختارهاي فراكتالي گيرند، ساختارهاي فراكتالي ميشكل مي

ها را طراحي ن سيستمتواتبيين كرديم كه در اين مكتب فراكتالي و مبتني بر اين نگرش آشوبي، مي

 كرد.
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گفتار  منتشر شد. پيش "نظام برتري تحت عنوان "در كتاب1380-81در سال نتايج اين تحليل،   

 اي از بخش اول كتاب، كه شامل سه فصل استاست از تمام كتاب و نيز چكيده اي خالصه كتاب، 

توان  از كل كتاب است، يعني با مطالعه بخش اول، مي ايخالصه  كتاب، شامل. بخش اول (20)شكل 

 هاي دوم تا پنجم بيان شده است.ش اي از كل كتاب رسيد كه در بخخالصه به 

گيري يك بستر و نظامي را كه نظام  در بخش دوم، نشان داده شده است كه معماري فني شكل

ده است كه ايجاد چنين بستري  پذير است. اثبات ش آموزشي بتواند مبتني بر آن بنا بشود، امكان 

تني بر اين معماري، معماري نظام آموزشي را توصيف كرديم. در اين پذير و عملي است. مبامكان

توصيف، براي آنكه اين متن توسط افراد مختلف قابل استفاده باشد، از رويكرد طراحي معماري نظير  

( استفاده كرديم Snap Shotاي )ر لحظه ، بلكه از تصاوينموديمآنچه كه در چم مطرح است، استفاده ن

را تبيين   ،توانند مبتني بر اين معماري اتفاق بيافتند تا معماري توصيف شودميي كه يو سناريوها

 نموديم.

كرديم. بيان در بخش سوم، سه دوران اول، دوم و سوم را كه به آنها اشاره شد، به اجمال 

ار در تبيين خصوصيات محيطي تحليل كرديم و به خصوصيات اين سه دوران را براساس دوازده معي

 ساختار كتاب نظام برتر -20شکل 
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ها اشاره كرديم. مبتني بر معماري نظام آموزشي كه  گيري و خصوصيات هركدام از دوران داليل شكل

 ، چهل خصوصيت را از دوران سوم ذكر كرديم.بياندر بخش دوم آن را 

مورد بحث قرار   گيري در دوران سوم راهاي تصميم در بخش چهارم، ابتدا خصوصيات و مدل 

گيري است، ارائه  كردن چنين مدلي كه در حال شكل مدل داديم، سپس تالش كرديم تا الگويي براي 

كند؟ اين الگو   توصيف تواند به خوبي اين مدل را نشان دهد و رفتارهايش را كنيم. اما چه الگويي مي 

كند اين الگو را  ظريه آشوب سعي ميرا در طبيعت يافتيم. آن را ارائه و تبيين كرديم و نشان داديم كه ن

 هايش را به طور دقيق بيان كند. رفتاردر طبيعت مدل كند و 

توانيم طراحي يك  گيرد و مياي را كه بر آن شكل ميمبتني بر اين تبيين، گرايش و نظريه 

نظام را با توجه به خصوصيات دوران سوم، نظير آنچه كه در معماري نظام آموزشي نشان داد شكل  

كتاليسم، يك مكتب طراحي است. يعني  دهيم، گرايش فراكتاليسم و ساختارهاي فراكتالي است. فرا

شود را  توان طراحي يك نظام را انجام داد. ساختاري كه در اين مكتب طراحي ميگويد چگونه ميمي

 ناميم. ساختار فراكتالي مي

يابي به  در تحقق و دست ي را كه ما ايهها، مشكالت و فرصت در بخش پنجم، مسير، گام

 آن وجود دارد، مورد بحث قرار داديم.دادن معماري نظام آموزشي و شكل 

حرفهائي را كه اكنون در بحث  . در اين نمونه، بود كه مطرح شداي ين نمونه لاين نمونه، او

. همينطور در  استكنيم، قابل مشاهده و قابل ارجاع و استناد هاي كالن مطرح ميمهندسي نظام 

سازي شده يا پروتوتايپ  ر چند مدل پيش ستنداتي كه در اين كتاب به آنها ارجاع شده و اختصاصا دم

ي از عملكرد فني آنها وجود دارد كه به  يهاوجود دارد، تحت عنوان مصباح علم يا پهن آزمون، نمونه 

 تري قابل مشاهده است.شكل ملموس

 

ك و پديده  شروع شد، بحث دولت الكتروني 1381ليت آن تقريبا از سال نمونه دومي كه فعا

دولت الكترونيك بود كه در نهاد رياست جمهوري به آن پرداخته شد و حركتي در اين زمينه شكل  

ريزي توسعه دولت الكترونيك، از رويكرد  گرفت. ما در تبيين پديده دولت الكترونيك و برنامه 

 .  (21)شكل   ه برديمهاي كالن بهرمهندسي نظام 
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هاي كالن را بنا كنيم، بايد آن را بر  راي آنكه نظام طبق موضوعات و نكاتي كه مطرح شد، ب

يك معماري بنا كنيم كه مبتني بر بنيادهاي نظري و دستگاه نظري مشخصي باشد. با توجه به همين  

رونيك را در قالب يك  هاي نظري مفصلي، بنيادهاي نظري دولت الكترويكرد، ما در ابتدا، طي بحث 

يك تبيين كرديم. از طرف ديگر، متدولوژي طراحي معماري چارچوب و بستره نظري دولت الكترون

طراحي معماري بكار گرفتيم و هاي كالن و خرد يا چم را به عنوان متدولوژي و چارچوب نظام

ي اساسي  ا و مولفه ها همعماري چارچوب و دورنماي معماري دولت الكترونيك را تبيين كرديم و اليه 

 آن را مشخص نموديم.

نويس سند راهبرد ملي توسعه دولت الكترونيك را  تبيين و تبيين اليه ها، متن پيش  مبتني بر اين 

را آماده و ارائه كرديم. مبتني بر اين راهبرد، برنامه عملياتي توسعه دولت الكترونيك تبيين و ارائه شد.  

ادهاي نظري  هاي معماري و بنيمه و راهبرد ملي توسعه، براساس مولفههاي اين برنابندي فعاليت طبقه 

هاي عملياتي در اين برنامه عملياتي و راهبرد ملي در نظر گرفته شده  ها و طرح اي فعاليت است. به گونه 

 لكترونيكدولت ا  -21شکل 
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و سازمان يافته، كه تحقق دولت الكترونيكي را مبتني بر اين معماري و مبتني براين بنيادهاي نظري  
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اي است براي  حاضر مطرح شد، تنها يك بحث مقدماتي بوده و تنها مقدمه بحثي كه در حال 

آنكه بتوانيم بحث چم را مطرح كنيم و به آن ارجاع دهيم. بسياري از سئواالتي كه در مورد مهندسي 

ها، در چم به آنها پاسخ داده  گونگي هاي كالن مطرح هست، از قبيل سواالت عملياتي و چنظام

هاي كالن  و به ياري خداوند متعال، در فرصتي مناسب، به ابعاد مختلف مهندسي نظام شود. انشاءاهلل مي

 خواهيم پرداخت. 

 

هاي كالن  شدن با مشكالت نظام كنيم اين است كه، مواجه گيري كه ما از اين بحث مينتيجه 

ي كالن است. اين كار، نيازمند  هاآنها، نيازمند پرداختن به اصالح ساختاري بدنه نظام   در توسعه و ايجاد

ها است.  هاي اصالح و طراحي ساختارها و تغيير زاويه نگاه به مسائل دروني نظام تبيين و اصالح روش 

بر يك دستگاه  نهادن نظام كالن بر يك معماري يكپارچه و مبتنيمحور اين تغيير زاويه، بر تبيين و بنيان

  هاي كالن مبتني بر نظام ي كالن، انتظامي را براي بناكردنهايكپارچه نظري قرار دارد. مهندسي نظام 

 كند.اين زاويه نگاه ايجاد مي


