
1. طرح مساله
در ارای����ه خدم����ات 
الكترونيك��ي ك��ه مضم��ون 
توس��عه  برنامه هاي  محوري 
دول��ت الكترونيكي اس��ت، 
به ط��ور مكرر ب��ه الگوهاي 

تكرارشونده اي از سناریو هاي 
كه  برمي خوریم  كس��ب وكار 
به ط��ور طبيعي مي بایس��ت با 
فناوري اطالعات  راه حل هاي 
یك  شوند.  پشتيباني  مشابهي 
نمونه آش��نا و ابتدایي از این 
كه  است  مواقعي  موقعيت ها، 

دو یا چند س��ازمان براي پش��تيباني فرآیندهاي عمومي 
و مش��ترك خود از یك بس��ته نرم افزاري آماده استفاده 
مي كنن��د. هنگامي كه این الگوهاي تكرارش��ونده را از 
سطح نرم افزارهاي كاربردي به سطح معماري راه حل و 
فراتر از آن به س��طح معماري سازماني توسعه دهيم،  به 
مفهومي با عنوان معماري هاي بازكاربردپذیر1 مي رسيم 
كه ایجاد و استفاده از آن ها مزایاي غيرقابل انكاري، هم 
در طرف تقاضا )س��ازمان هاي اس��تفاده كننده( و هم در 
طرف عرض��ه )تامين كنندگان خدم��ات و محصوالت 

فناوري اطالعات( دارد.
در ای��ن مقاله پ��س از م��روري اجمال��ي بر نقش 
معماري س��ازماني در توس��عه دول��ت الكترونيكي، به 
معرف��ي ای��ده مح��وري معماري ه��اي بازكاربردپذیر 
مي پردازی��م و با تش��ریح یك مثال،  كارب��رد و كارایي 
این ایده را در توس��عه خدمات الكترونيكي س��ازمان ها 
بازش��كافي مي كنيم. در پایان نيز پيشنهادهاي مشخصي 

براي پيگيري و بارورسازي این ایده ارایه مي گردد.

معم�اري  و  الكترونيك�ي  دول�ت   .2
سازماني

برنامه هاي توسعه دولت الكترونيكي كه به طورمعمول 

معماری های 
بازکاربردپذیر

دولت الكترونيكی

رضا کرمی- عضو کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
karami@golsoft.com

با راهبرد افزایش كمي و كيفي سرویس هاي الكترونيكي 
به شهروندان توس��ط نهادهاي حاكميتي دنبال مي شود، 
موجب افزایش روزافزون سرمایه گذاري در زیرساخت 
و كاربردهاي فناوري اطالعات در این نهادها مي گردد. 
پس از پشت س��ر گذاش��تن مراحل اولي��ه بلوغ دولت 
الكترونيك��ي و گ��ذر به مراح��ل باالتر، تع��دد و تنوع 
ماموریت ه��ا و كاركرده��اي س��ازمان هاي حاكميتي از 
یكس��و و ض��رورت یكپارچگي س��رویس هایي كه به 
مخاطبان ارایه مي ش��ود، پيچيدگي ناش��ي از ارتباطات 
بين سازماني را به ش��دت افزایش مي دهد، به گونه اي كه 
ب��راي درك و مدیریت این پيچيدگ��ي، نهادهاي متولي 
طرح هاي توس��عه دولت الكترونيك��ي ناگزیر از كاربرد 
مفاهيم و چارچوب هاي معماري س��ازماني مي گردند. 
درواقع پس از مرحله آغازین دولت الكترونيكي كه در 
آن تمهيد زیرس��اخت هاي فيزیكي و ارتباطي مهم ترین 
دغدغ��ه برنامه ریزان اس��ت، موض��وع »تعامل پذیري2« 
به مهم ترین چالش توس��عه دول��ت الكترونيكي تبدیل 
مي ش��ود، چالشي كه هيچ راه كاري غيراز كاربرد مفاهيم 

معماري سازماني در سطح ملي براي آن وجود ندارد.
ع��الوه بر مدیریت پيچيدگ��ي، موضوع دیگري كه 
اغل��ب به پي��ش ران برنامه هاي ملي معماري س��ازماني 
تبدیل مي ش��ود، موضوع صرفه هاي ناشي از تجميع در 
توسعه برنامه هاي دولت الكترونيكي است. به این معني 
كه به دليل محدودی��ت منابعي كه دولتها مي توانند براي 
س��رمایه گذاري در این گونه برنامه ه��ا تخصيص دهند، 
شناس��ایي مولفه هاي مش��ترك در برنامه هاي توسعه اي 
دس��تگاهي )اعم از مؤلفه هاي زیرس��اختي، كاربردها یا 
حتي س��رویس ها( و استفاده مشترك از این مولفه ها )یا 
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س��رمایه گذاري مش��ترك براي ایجاد آنها( مي تواند به 
كاهش س��رجمع هزینه هاي توس��عه دولت الكترونيكي 

)در سطح ملي( كمك كند. 
مجموع این عوامل باعث شده كه امروزه تعریف و 
اجراي برنامه هاي ملي معماري سازماني3 در كشورهاي 
پيش��رو در زمينه دولت الكترونيكي، یا كش��ورهایي كه 
براي توس��عه دولت الكترونيك��ي برنامه ریزي كرده اند،  

به یك ضرورت تبدیل شود]1[. 
بررس��ي اجمالي رتبه بندي كش��ورها از نظر توسعه 
دولت الكترونيكي]2[ و مقایس��ه آن ب��ا كاربرد جهاني 
معماري س��ازماني]3[ نيز نش��ان دهنده همبستگي قوي 

بين این دو مفهوم اس��ت. در جدول )1( فهرس��ت 20 
كش��ور برتر در رتبه بندي س��ازمان ملل برمبناي توسعه 
دولت الكترونيكي در سال 2010 و وضعيت برنامه هاي 
ملي معماري سازماني در این كشورها ارایه شده است.
همانگونه كه از این جدول برمي آید، 14 كش��ور از 
20 كشور پيشرو در زمينه دولت الكترونيكي، برنامه هاي 
ملي معماري س��ازماني خود را به صورت رسمي دنبال 
مي كنند و 14 كش��ور از این كش��ورها در فهرست 20 
كشور پيشرو در زمينه معماري سازماني نيز قرار دارند.
اساس��ا كارب��رد معماري س��ازماني و نق��ش آن در 
توسعه دولت الكترونيكي در سه سطح معنا پيدا مي كند:

رتبه دولت 
برنامه ملي معماري سازماني كشورالكترونيكي

و سال شروع آن
رتبه كشور در فعاليت هاي جهاني 

معماري سازماني

GEAF )2003(8كره جنوبي1

FEA )2001(1آمریكا2

BTEP )2004(3كانادا3

e-GIF )2001(2انگلستان و ایرلندشمالي4

NEA )2004(4هلند5

)NEA )2007نروژ6

)OIO )2006دانمارك7

NEA )2004(5استراليا8

20-اسپانيا9

9-فرانسه10

SGEA )1999(17سنگاپور11

12-سوئد12

)NEAF )2009بحرین13

)e-GIF )2002زالندنو14

SAGA )2002(7آلمان15

16-بلژیك16

11-ژاپن17

eGovCH )2005(15سوئيس18

)NEA )2007فنالند19

-استوني20

جدول 1( وضعيت برنامه هاي ملي معماري 
سازماني در كشورهاي پيشروي دولت 

الكترونيكي
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الف( س��طح سازماني: از آنجا كه پيش نياز هرگونه 
تعری��ف معماري در س��طح مل��ي، بلوغ س��ازمان هاي 
دولتي در استفاده از چارچوب ها و روش هاي معماري 
س��ازماني اس��ت، در ای��ن س��طح تعری��ف و اجراي 
پروژه ه��اي معماري س��ازماني در س��ازمان هاي دولتي 
توصي��ه و تش��ویق مي ش��ود. برخي از كش��ورها براي 
تعریف این پروژه ها و فراتر از آن اس��تقرار فرآیندهاي 
مدیریت معماري سازماني در سازمان هایي كه از بودجه 
عمومي اس��تفاده مي كنند، متوس��ل به الزام��ات قانوني 
شده اند. از معروف ترین اینگونه قوانين مي توان به قانون 
كلينگر-كوهن4 اش��اره كرد كه در سال 1996 در كنگره 
آمریكا تصویب ش��د و همه سازمان هایي را كه به نوعي 
از بودج��ه فدرال آمریكا اس��تفاده مي كردند، به تدوین 

برنامه معماري سازماني ملزم نمود.
ب( س��طح بین س��ازماني: در این س��طح دغدغه 
عمده سياس��تگذاران، تعامل پذیري است، به همين دليل 
عمده ترین شكل اعمال مفاهيم و چارچوب هاي معماري 
س��ازماني در این س��طح، چارچوب ها و استانداردهاي 
تعامل پذیري اس��ت كه از معروف ترین آنها مي توان به 

چارچوب دولت انگلستان به نام e-GIF اشاره كرد.
ج( س��طح ملي: در این س��طح ع��الوه بر موضوع 
تعامل پذیري كه در س��طح بين س��ازماني باید موردتوجه 
ق��رار گيرد، اس��تفاده از یك س��بك معم��اري واحد و 
همچنين استفاده مجدد از مولفه هاي مشترك در معماري 
دولت الكترونيكي موردنظر است. این سطح از معماري 
س��ازماني به طورمعم��ول در برنامه هاي مل��ي معماري 
سازماني )NEA( كه با برنامه ریزي و هدایت یك یا چند 
نهاد متولي مركزي اجرا مي شوند، هدف گذاري مي شود. 
نمونه هایي از این گونه برنامه ها در جدول )1( ذكر ش��ده 
اس��ت. باید توجه كرد كه امروزه دامنه اینگونه برنامه ها 
از كشورهاي پيش��رفته و پيشرو در این زمينه فراتر رفته 
و حتي كش��ورهاي كوچك و درحال توس��عه نيز چنين 

برنامه هایي را در دستور كار قرار داده اند.
در كش��ور م��ا ني��ز در زمان اج��راي ط��رح تكفا، 
حركت هاي متمركز و برنامه ریزي شده اي براي ترغيب 
دس��تگاههاي دولت��ي به اج��راي پروژه ه��اي معماري 
س��ازماني و همچنين تالش براي دستيابي به یك برنامه  
مل��ي معماري س��ازماني آغاز ش��د كه تح��ت هدایت 
كارگ��روه معم��اري س��ازماني دبيرخانه ش��وراي عالي 

اطالع رساني، در نهایت منجر به تدوین یك چارچوب 
ملي معماري س��ازماني و صدور ی��ك توصيه نامه براي 
سازمان هاي دولتي شد. با كاهش فعاليت هاي دبيرخانه 
شورا و توقف اجراي طرح تكفا، این تالش ها نيز ادامه 
نيافت و ادامه پروژه هاي معماري س��ازماني به اقدامات 

پراكنده برخي سازمان ها و شركتهاي دولتي انجاميد.
 

3. س�طوح بازکاربردپذیري در معماري 
دولت الكترونيكي

همانگون��ه ك��ه اش��اره ش��د، یك��ي از مهم تری��ن 
پيش ران هاي معماري س��ازماني در برنامه هاي توس��عه 
دول��ت الكترونيكي، دس��تيابي ب��ه بازكاربردپذیري5 و 
نهایتا صرفه جویي ناش��ي از تجميع در س��طح ملي، در 
تامين و تخصيص منابع الزم براي اینگونه برنامه هاست. 
بازكاربردپذی��ري به معن��اي قابليت اس��تفاده مجدد از 
عناصر و مولفه هاي معماري س��ازماني در یك سازمان، 
یا بين چندس��ازمان است. این عناصر و مولفه ها در سه 

سطح قابل استفاده هستند:

1-3 بازکاربردپذی��ر در س��طح دانش: مدل هاي 
مرجع معماري

پایه اي تری��ن س��طح بازكاربردپذی��ري در معماري 
س��ازماني، اس��تفاده مجدد از دانش صری��ح یا ضمني 
مندرج در چارچوب ه��ا، الگوها و تصميمات معماري 
اس��ت ك��ه به طورمعم��ول در قالب مدل ه��اي مرجع6 
مورداس��تفاده ق��رار مي گيرند. در ه��ر فرآیند معماري 
س��ازماني،  یكي از دس��تاوردهاي موردانتظار، مدل هاي 
مرجع معماري است كه براي فعاليت هاي آینده توسعه 
معماري س��ازماني، مجموع��ه اي از مدل ها و الگوهاي 
بازكاربردپذی��ر فراهم م��ي آورد و به این ترتيب، زمان و 
هزینه الزم براي نگهداش��ت و توس��عه آینده معماري 
را در س��ازمان كاهش مي ده��د. مدل هاي مرجع زیادي 
براي معماري س��ازماني توليد ش��ده است كه برخي در 
یك صنعت خ��اص كاربرد دارد )مانند مدل هاي مرجع 
TM-Forum در صنع��ت مخاب��رات و ارتباط��ات(، 
برخي به صورت تجاري و بين  رش��ته اي طراحي شده اند 
)مانن��د TOGAF®-TRM( و برخي در س��طح ملي 
توس��ط دولته��ا ایجاد ش��ده اند )مانن��د FEA(. در هر 
صورت باید توجه داشت كه بازكاربردپذیري در سطح 
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مدل هاي مرجع )دان��ش معماري( به طورمعمول به طور 
صریح تصميمات معماري را محدود نمي كند و بيش��تر 
به عنوان راهنمایي براي توسعه دستاوردها و محصوالت 

معماري از آنها استفاده مي شود.

2-3 س��طح مولفه ه��ا: معم��اري CBA دولت 
الكترونیكي

یك سطح پيش��رفته تر از بازكاربردپذیري هنگامي 
مط��رح مي ش��ود ك��ه ب��راي پياده س��ازي مولفه هاي 
معم��اري، از كتابخانه هاي آماده یا نيمه آماده مولفه هاي 
بازكاربردپذیر اس��تفاده شود. هرچند در یك دهه اخير 
اس��تفاده از چارچوب ه��اي تجاري توس��عه نرم افزار 
مانند .Net ش��ركت ميكروس��افت یا J2EE ش��ركت 
س��ان، عموميت یافت��ه و به این ترتي��ب معماري هاي 
مولفه مح��ور7 در ح��وزه توس��عه نرم اف��زار )به وی��ژه 
نرم افزارهاي كاربردي( به س��بك قالب تبدیل شده اند، 
با این وجود كوشش هایي هم براي توسعه این سبك به 
محدوده معماري،  به وی��ژه معماري دولت الكترونيكي 
صورت گرفته اس��ت. از جمله این كوشش ها مي توان 
ب��ه پروژه اي اش��اره كرد كه در س��ال 2003 توس��ط 
اداره مدیریت برنامه معماري س��ازماني فدرال آمریكا 
نتای��ج  در  اس��ت.  تعری��ف ش��ده   )FEA-PMO(
منتشرش��ده این پروژه،  چارچوب��ي براي یك معماري 
مولفه محور )CBA( براي توس��عه دولت الكترونيكي 
و همچنين س��ازوكارهاي اجرایي پشتيبان این معماري 
پيشنهاد شده اس��ت]4[. همچنين النكهورست و باینز 
در س��ال 2009 یك معم��اري مرجع خدمت گرا8 براي 

دولت الكترونيكي پيشنهاد داده اند]5[. 

3-3 سطح معماري: معماري هاي بازکاربردپذیر
سطحي از بازكاربردپذیري كه تاكنون چندان كه باید 
و شاید مورد توجه قرار نگرفته است، بازكاربردپذیري 
در س��طح معماري اس��ت. منظور از سطح معماري در 
اینجا، یك زیرمعماري از س��ازمان است كه دربردارنده 
همه الیه هاي معماري سازماني )كسب وكار، اطالعات، 
كاربردها و زیرس��اخت( باش��د. به عبارت دیگر در این 
س��طح به جاي آنكه توج��ه طراح یا معمار به اس��تفاده 
مجدد از مخزن دانش س��ازماني )ب��رای نمونه معماري 
مرج��ع( ی��ا اس��تفاده از ی��ك مجموع��ه از مولفه هاي 

بازكاربردپذیر در سطح پياده سازي باشد، استفاده مجدد 
از یك زیرمعماري كامل را كه در یك س��ازمان دیگر یا 
در جاي دیگري از همان س��ازمان در گذشته طراحي و 

پياده سازي شده است، موردتوجه قرار مي دهد.
در ادام��ه این مقال��ه ایده ها و كاربرده��اي اینگونه 
معماري هاي بازكاربردپذیر را با تفصيل بيش��تري شرح 

خواهيم داد.

4. معماري ه�اي بازکاربردپذی�ر دول�ت 
الكترونيكي

همانگون��ه كه گفته ش��د منظور از ی��ك معماري 
بازكاربردپذی��ر، ی��ك زیرمعم��اري كامل از س��ازمان 
اس��ت كه توس��ط س��ازمان هاي دیگر ی��ا واحدهاي 
دیگر همان س��ازمان قابل استفاده باش��د. نزدیك ترین 
نمون��ه عمل��ي بازكاربردپذی��ري در س��طح معماري، 
اس��تفاده از بس��ته هاي نرم افزاري آماده9 است. استفاده 
از ای��ن نرم افزاره��ا در اكث��ر م��وارد تنه��ا تصميمي 
مرب��وط به نحوه تامين نرم افزارهاي كاربردي نيس��ت،  
بلك��ه منجر به تغيي��ر )و هم شكل س��ازي( فرآیندهاي 
كاري )و در م��وارد معدودي حتي نحوه س��ازماندهي 
تش��كيالت( نيز مي ش��ود. این تغييرات به طورمعمول 
به صورت ناخ��ودآگاه یا نيمه خ��ودآگاه و بدون توجه 
ب��ه ابعاد تاثي��رات به كارگيري ای��ن نرم افزارها برروي 
معم��اري س��ازماني ص��ورت مي گي��رد و درنتيج��ه 
مدیران فن��اوري اطالع��ات س��ازمان ها نمي توانند از 
مفاهي��م، چارچوب ها و ابزارهاي معماري س��ازماني 
ب��راي برنامه  ریزي و اج��راي مدیریت تغيير اس��تفاده 
كنن��د. از س��وي دیگ��ر، تغيي��رات معماري ناش��ي از 
به كارگيري بس��ته هاي نرم افزاري به نوع��ي از تغييرات 
از پایين به ب��اال )یا روبه عقب10( منجر مي ش��ود كه حتي 
اگر هم قابل برنامه ریزي و مدیریت باشد، به طورمعمول 

تكرارشونده و بازكاربردپذیر نيست.
هنگامي كه ایده استفاده از بسته هاي نرم افزاري آماده 
را به س��طح یك معماري كامل ارتقاء مي دهيم، نخست 
باید از الیه كسب وكار آغاز كنيم. در این الیه پيش ران ها 
و انگيزه هاي تغيير به طورمعمول در س��طح استراتژیك 
)و در مورد دول��ت الكترونيكي، به طورمعمول ناش��ي 
از الزام��ات قانون��ي یا برنامه هاي ملي( به س��ازمان القا 
مي ش��ود. براي پاس��خ گویي به این پيش ران ها،  معموال 
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فرآیندها و خدمات كس��ب وكار مي بایس��ت بازنگري 
شده و اصالح ش��ود. منظور از اصالح در اینجا مفهوم 
عامي اس��ت كه هرگونه حذف، اضافه، تغيير رویكرد یا 

تغيير در جزیيات را در برمي گيرد. 
ی��ك نقط��ه ش��روع دیگ��ر ب��راي معماري ه��اي 
بازكاربردپذیر در دولت الكترونيكي، وظایف مشترك یا 
مشابه دستگاه هاي حاكميتي است. با اجراي برنامه هاي 
كوچك س��ازي دول��ت و كاهش تصدي گ��ري، فرض 
بر این اس��ت ك��ه دولت ها بيش از پي��ش برروي انجام 
وظایف ذاتي خود تمركز كنند كه در اغلب موارد، فارغ 
از زمين��ه كاربرد،  از الگوهاي واحد یا مش��ابهي تبعيت 

مي كنند.
در م��ورد خدمات كس��ب وكار ك��ه در برنامه هاي 
دول��ت الكترونيكي در كانون توج��ه قرار دارند، مفهوم 
خدمات الكترونيكي به طورمعمول به صورت همبس��ته 
هم ارزش ذاتي خدمات و هم كانال ارایه آنها را به مردم 
یا س��ایر س��ازمان ها ارائ��ه مي دهند و در ه��ر معماري 
بازكاربردپذیري، مي بایس��ت به عنوان جزیي از الگوي 
قابل انتقال تلقي ش��وند. همچني��ن فرم هاي اطالعاتي و 
نيازهاي اطالعاتي كه از تكميل این فرم ها باید برآورده 
ش��ود، جزء جدایي ناپذیري از این معماري ها محسوب 

مي شوند.
در الیه بعد، برنامه ه��اي كاربردي كه باید خدمات 

الكترونيكي ب��ه ذي نفعان بيرون��ي را محقق كنند، قرار 
دارند. براي س��ازگاري با س��بك هاي متداول معماري، 
توصيه مي ش��ود این برنامه ها در دو سطح سرویس هاي 
كاربردي11 و مولفه ه��اي نرم افزاري طراحي و توصيف 

شوند. 
برخ��الف مثال��ي ك��ه از به كارگي��ري بس��ته هاي 
نرم اف��زاري زدیم،  در اینجا هرچه ب��ه الیه هاي پایين تر 
نزدیك مي ش��ویم )یعن��ي به زیرس��اخت نرم افزاري و 
س��خت افزاري( اهميت و ارزش بازكاربردپذیري كمتر 
مي شود. به عبارت دیگر در معماري هاي بازكاربردپذیر، 
حت��ي اگر ب��راي تحق��ق س��رویس هاي كارب��ردي از 
مولفه هاي نرم افزاري مختلفي هم استفاده شود، مشروط 
به آنگه الگوي ارایه سرویس در پيش خوان الكترونيكي 
سازمان با الگوي مرجع یكي باشد، تا حدزیادي اهداف 

بازكاربردپذیري معماري محقق شده است.
الیه ه��ا و عناصر ی��ك معم��اري بازكاربردپذیر به 
صورت اجمالي در نمودار )1( نمایش داده شده است:

توجه داش��ته باش��يد یكي از مهم تری��ن تصميمات 
معم��اري در اس��تفاده از معماري ه��اي بازكاربردپذیر، 
س��طح تعامل و یكپارچگي با س��ایر زیرمعماري هاست 
كه ممكن اس��ت تحت تاثي��ر اصول معماري یا س��ایر 

سياست هاي سازماني در مورد آن تصميم گيري شود.

5. موردکاوي: مدیریت مجوزها
معماري ه��اي  مفه��وم  عينيت بخش��ی  ب��راي 
بازكاربردپذیر دول��ت الكترونيكي، در این بخش توجه 
خ��ود را به نمونه اي كه در اكثر س��ازمان هاي حاكميتي 
كاربرد دارد، یعني مدیریت مجوزها معطوف مي كنيم12.

1-5 نیازها و الزامات
قواني��ن موضوع��ه كش��ورها معم��وال فعاليت هاي 
مختل��ف اقتص��ادي، اجتماعي، فرهنگي و سياس��ي را 
مش��روط به كس��ب مجوز از دولت هاي ملي یا محلي 
مي دانند. به همين دليل صدور و مدیریت مجوزها یكي 
از وظایف ذاتي هر س��ازمان حاكميتي اس��ت. بسته به 
دای��ره نظارتي تعریف ش��ده براي حاكمي��ت، محدوده 
فعاليت های��ي كه نياز ب��ه اخذ مج��وز از دولت دارند، 
در كش��ورهاي مختلف تف��اوت مي كند، اما به طور كلي 
مدیری��ت مجوزه��ا به طورمعمول با ه��دف محافظت 

نمودار 1( عناصر و مولفه هاي یك معماري 
بازكاربردپذیر
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از مناف��ع عمومي جامع��ه در مقابل اف��راد و گروه هاي 
اجتماع��ي صورت مي گي��رد. به عنوان مث��ال تقریبا در 
همه كشورهاي جهان، فعاليت  اقتصادي در قالب بنگاه  

)شركت( مستلزم اخذ مجوز از دولت است.
در كش��ور ما ني��ز طي��ف وس��يعي از فعاليت هاي 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياس��ي نيازمند صدور 
مجوز از مبادي ذیربط در سازمان هاي دولتي و حاكميتي 
اس��ت. فراواني و تنوع این مجوزها )از ثبت شركت ها 
و موسس��ات اقتصادي گرفته ت��ا انجمن هاي خيریه، و 
از احزاب و گروه هاي سياس��ي گرفته تا وب سایت هاي 
اطالع رس��اني( و همچنين تعدد دس��تگاه ها و نهادهایي 
ك��ه در مورد هر مجوز مي بایس��ت م��ورد مراجعه قرار 
گيرند،  مدیریت )صدور، تمدید و ابطال( مجوزها را به 
یكي از پركاربردترین خدمات دولتي تبدیل كرده است، 
به گونه اي كه بخش عمده ارتباطات اشخاص حقيقي و 
حقوقي با س��ازمان هاي دولتي )ارتباطات G2C( را این 

دسته از خدمات تشكيل مي دهد.
عمده تری��ن پيش ران ه��اي اس��تراتژیك در ح��وزه 
خدمات مدیری��ت مجوزها را مي ت��وان به صورت زیر 

برشمرد:
• کاه��ش زم��ان ارای��ه خدم��ات: به دلي��ل اینكه 
معموال صدور مجوز پيش ني��از قانوني هرگونه فعاليت 
اقتص��ادي و اجتماعي اس��ت، زماني كه ب��راي صدور 
مجوز صرف مي ش��ود )كل زمان الزم براي طي فرآیند 
ثبت درخواس��ت تا صدور مجوز( اثر تعيين كننده اي در 
سرعت فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي دارد. به عنوان 
نمونه، س��ادگي و سرعت ارایه خدمت ثبت شركت )یا 
تغييرات آن( یكي از شاخص هاي اندازه گيري سهولت 
فضاي كس��ب وكار در هر كشور تلقي مي شود. بنابراین 
سازمان هاي حاكميتي همواره به دنبال كاهش زمان ارایه 

این گونه خدمات هستند.
• ارایه غیرحض��وري خدمات: به دليل ضرورت و 
اهميت كاه��ش مراجعه ارباب رجوع به س��ازمان هاي 
دولت��ي، ام��كان ارای��ه غيرحضوري همه یا بخش��ي از 
خدم��ات صدور و تمدید مجوز همواره یكي از اهداف 
سازمان هایي است كه اینگونه خدمات را ارایه مي دهند.
• انعطاف پذی��ري: قوانين مرتبط با مجوزها معموال 
به سرعت تغيير مي كنند. عالوه بر تغيير مقررات كه منجر 
به تغيير قواعد كس��ب وكار13 مي گ��ردد، تغيير در مدل 

كسب وكار14 اجراي فرآیند نيز ممكن است راهكارهاي 
ارای��ه خدمت را تح��ت تاثير قرار ده��د. به عنوان مثال 
اجراي بخشي از فرآیند ممكن است به نهادهاي بيروني 
)مانند سازمان هاي مردم نهاد NGO( برونسپاري شود. 
به همين دليل راهكارهاي ارای��ه خدمات در این حوزه 
مي بایس��ت امكان تطابق س��ریع با تغيي��رات قانوني را 

داشته باشند.
خدم��ات  ارای��ه  در  ارباب رج��وع:  تكری��م   •
الكترونيكي به ش��هروندان به طورمعمول انتظار مي رود 
ارزش اف��زوده اي نس��بت به كانال ها و مدل هاي س��نتي 
ارایه خدمت به متقاضيان خدمت ایجاد ش��ود. به عنوان 
مثال، به جاي ارتباط یكس��ویه شهروند-دولت كه براي 
اطالع از پيش��رفت فرآیند یا براي تمدید مجوز صورت 
مي گيرد، ارتباط دوس��ویه در قالب پيام هاي هش��دار یا 

یادآوري15 برقرار شود.
• یكپارچگي بین س��ازماني: در مدل س��نتي ارایه 
خدم��ات صدور مجوز، در صورتي كه نياز به اظهارنظر 
یا اس��تعالم از چند سازمان وجود داشته باشد )به عنوان 
مثال اس��تعالم در مورد س��ابقه كيفري متقاضيان كارت 
بازرگاني(، به طورمعمول خود متقاضي باید گام هایي از 
فرآیند را كه مستلزم مبادله پيام بين سازمان هاي مختلف 
است، با مراجعه حضوري طي كند. این مساله عالوه بر 
نق��ض موازین امنيتي، زمان كل انجام فرآیند را طوالني 
مي كند و رضایت ارب��اب رجوع را نيز كاهش مي دهد. 
در ارایه خدمات الكترونيكي صدور مجوز، انتظار براین 
است كه كليه استعالم هاي بين سازماني توسط ارتباطات 
G2G و ب��دون ني��از به پيگي��ري یا مراجعه مس��تقيم 

متقاضي صورت گيرد.
• س��رویس هاي آماري و تحلیلي: یكي از نيازهاي 
ثانویه هر س��ازمان دولتي در ارایه خدمات،  اس��تخراج 
گزارش ه��اي آم��اري و تحليلي ب��راي مقاصد گزارش 
عملك��رد و برنامه ریزي اس��ت. به همي��ن دليل راهكار 
ارایه س��رویس هاي مدیریت مجوزها مي بایست امكان 
استخراج اینگونه گزارش هاي آماري و تحليلي را داشته 

باشد. 
 

2-5 فرآیندها و خدمات
مدیریت مجوزها در هر س��ازمان، علي رغم تنوع و 
تعدد قواعد و مدل هاي كس��ب وكار، از سه كالن فرآیند 
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اصلي تشكيل مي شود: 
• صدور مجوز؛ كه معموال با درخواس��ت متقاضي 
ش��روع و به صدور مجوز یا پاس��خ به متقاضي مبني بر 

عدم احراز شرایط/صالحيت ختم مي شود.
• تمدی��د مجوز؛ به طور معم��ول مجوزها مدت دار 
هس��تند، به همي��ن دليل فرآین��دي در سررس��يد اعتبار 

مجوزها آغاز و به تمدید یا ابطال مجوز ختم مي شود.
• ابط��ال مجوز؛ ممكن اس��ت به دليل پای��ان اعتبار 
مجوز و عدم درخواس��ت تمدید، یا عدم احراز شرایط 
در تمدی��د و یا به دليل تخلف دارن��ده مجوز در مهلت 

اعتبار صورت گيرد.
نتای��ج ای��ن س��ه فرآین��د در قالب چن��د خدمت 

كسب وكاري به ذي نفعان ارایه مي شود:
• درخواست صدور

• اعالم صدور
• درخواست تمدید

• استعالم گواهي
نماي سطح باالي معماري این فرآیندها و خدمات 

در نمودار )2( ارایه شده است.
ه��ر ی��ك از كالن فرآینده��اي س��ه گانه مدیری��ت 
مجوزه��ا، به نوب��ه خ��ود از فرآیندهاي فرعي تش��كيل 
مي ش��وند. به عنوان نمون��ه، فرآینده��اي فرعي صدور 

مجوز در نمودار )3( تصویر شده است.

مولفه ه��اي  و  کارب��ردي  س��رویس هاي   5-3
نرم افزاري

پشتيباني از اجراي فرآیندها و ارایه خدمات مدیریت 
مجوزها، توس��ط س��رویس هاي كاربردي و مولفه هاي 
نرم افزاري صورت مي گيرد. تفكيك الیه س��رویس هاي 
كاربردي از مولفه هاي كاربردي به منظور تطابق با سبك 
معماري س��رویس گرا )SOA( و با هدف دس��تيابي به 
انعطاف پذی��ري، یكپارچگي و مدیریت پذیري خدمات 
صورت مي گيرد. نماي كالني از یك معماري كاربردي 
نمونه براي پشتيباني از مدیریت مجوزها در نمودار )4( 

ارایه شده است16.
در ای��ن معماري نمونه،  تحق��ق فرآیندهاي صدور 
مجوز توسط الیه اي از سرویس هاي كاربردي صورت 
مي گي��رد. ای��ن س��رویس ها قابلي��ت بازكاربردپذیري 
در س��ایر فرآینده��ا و خدمات مش��ابه را نيز دارند و 
به نوبه خود توس��ط س��ه مولفه نرم اف��زاري كاربردي 
)پرت��ال، CRM و كارب��رد مدیریت مجوزه��ا( ارایه 
مي ش��وند. جداس��ازي س��رویس هاي ارتباطي )مانند 
ورود اطالعات یا ارسال پيام براي متقاضي( و سپردن 
این س��رویس ها به مولفه هاي خارجي )مولفه هایي كه 
ممكن اس��ت در س��ایر زیرمعماري ها و یا زیرساخت 

نمودار 2( معماري كالن كسب وكار در حوزه 
مدیریت مجوزها

نمودار 3( فرآیندهاي فرعي صدور مجوز
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مش��ترك و عمومي س��ازمان قرار داشته باشند: در این 
مث��ال پرت��ال و CRM( افزونگي معم��اري را كاهش 
مي دهد و یكپارچه س��ازي كاربردها را تقویت مي كند. 
از س��وي دیگ��ر انتزاع قواني��ن كس��ب وكار از مولفه 
»مدیری��ت مجوزه��ا« و پياده س��ازي آن در قالب یك 
پایگاه داده )مخ��زن داده پایدار17( با دو هدف صورت 

گرفته است:
• انعطاف پذیري معماري را افزایش مي دهد.

• ام��كان تعمي��م18 كاركرد ای��ن مولفه نس��بت به 
زمينه هاي مختلف كسب وكار را فراهم مي آورد. به زبان 
س��اده تر، در صورتي كه قرار باش��د از این معماري در 

صدور مجوزهاي مختلف اس��تفاده ش��ود، كافي  است 
صرف��ا قواعد مربوط��ه در بافت كس��ب وكاري جدید 

تعریف شود19. 
این الگوي معماري مش��ابه الگ��وي تنظيم پارامتري 
بس��ته هاي نرم افزاري اس��ت ك��ه گاه��ي از آن به عنوان 
ویژگ��ي  همي��ن  مي ش��ود.  ی��اد  قابليت ویژه س��ازي20 
باعث مي ش��ود تا بت��وان این معم��اري را در بافت هاي 
كس��ب وكاري مختل��ف )ب��رای نمونه در س��ازمان هاي 
مختلف( مورد استفاده مجدد قرار داد. نكته در اینجاست 
ك��ه هر گونه بهبود یا اصالح در معماري، در صورتي كه 
در الگوي مرجع صورت گيرد، به صورت خودكار به همه 

نمودار 4( معماري كاربردي مدیریت مجوزها
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اس��تفاده كنندگان از معماري نيز تسري مي یابد. به عنوان 
نمون��ه فرض كنيد مي خواهيم ام��كان چك كردن برخط 
مجوزه��اي ممنوعه را از یك پای��گاه اطالعاتي خارجي 
متمرك��ز به قابليت ه��اي راهكار اضافه كني��م )به عنوان 
نمونه،  كنترل با ليست هاي سياه متمركز(. كافي است در 
پایين ترین سطح معماري،  این كنترل را به  مولفه »تطبيق 
قوانين« بيافزایيم و امكان دسترس��ي به پایگاه اطالعاتي 

خارجي را براي این مولفه فراهم كنيم21 )نمودار 5(. 
 

6. معماري هاي بازکاربردپذیر و 
تعامل پذیري در دولت الكترونيكي

یك��ي از چالش ه��اي ه��ر برنام��ه توس��عه دولت 
الكترونيك��ي، تعامل پذی��ري بي��ن س��ازمان هاي دولتي 

است. همانگونه كه اشاره ش��د با افزایش سازمان هایي 
ك��ه خدم��ات الكترونيكي ارای��ه مي دهن��د، پيچيدگي 
ناش��ي از ارتباطات دوبه دوي این س��ازمان ها كه براي 
یكپارچه س��ازي خدم��ات ضروري اس��ت، به صورت 
نمای��ي افزای��ش مي یاب��د. نهادهاي حاكمي��ت دولت 
الكترونيك��ي ب��راي مقابله با این چال��ش به طورمعمول 
به تدوی��ن چارچوب هاي تعامل پذیري روي مي آورند، 
اما الزام س��ازمان ها به رعایت این چارچوب ها مستلزم 
اعمال نظارت مس��تمر و استفاده از ابزارهاي تشویقي یا 
بازدارنده در سطح ملي است كه هزینه مدیریتي زیادي 

دربردارد.
ترویج اس��تفاده از معماري هاي بازكاربردپذیر یك 
راهبرد موث��ر دیگر براي كاهش پيچيدگ��ي ارتباطي و 

نمودار 5( معماري كاربردي مدیریت مجوزها با 
افزودن امكان فهرست ممنوعيت ها
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دستيابي به تعامل پذیري بين سازماني است. سازمان هایي 
كه از معماري هاي مشابه استفاده مي كنند، بسادگي و با 
س��رعت بيش��تر و هزینه بيش��تري مي توانند با یكدیگر 
تعامل كنند. به زبان اقتصادي، اس��تفاده از معماري هاي 
بازكاربردپذیر در سازمان ها، هزینه هاي مبادله اطالعات 
و جریان عمليات را به شدت كاهش مي دهد. صرفه هاي 
ناش��ي از اس��تفاده از معماري ه��اي بازكاربردپذیر در 
این حالت، مش��ابه زماني اس��ت كه دو یا چند سازمان 
براي انجام وظایف عمومي و مش��ابه خود از یك بسته 

نرم افزاري واحد استفاده مي كنند.

7. معماري هاي بازکاربردپذیر و مدیریت 
زنجيره تامين دولت الكترونيكي

س��ویه دیگ��ر مزای��اي اس��تفاده از معماري ه��اي 
بازكاربردپذیر در توس��عه دولت الكترونيكي، مزایایي 
اس��ت كه این رویكرد در ط��رف عرضه ایجاد مي كند. 
همانگونه كه ترویج اس��تفاده از بس��ته هاي نرم افزاري 
آم��اده به جاي سيس��تم هاي س��فارش مش��تري، مدل 
كسب وكار شركتهاي نرم افزاري را متحول مي كند و با 
كاهش سربار ناشي از طراحي مجدد براي هر مشتري، 
س��ودآوري این ش��ركتها را افزایش مي ده��د، ترویج 
اس��تفاده از معماري هاي بازكاربردپذیر در سازمان ها، 
سربار ناشي از طراحي مجدد معماري راهكارها را در 
طيف وس��يع تري از ش��ركت هاي تامين كننده خدمات 
و محص��والت فن��اوري اطالع��ات كاه��ش مي دهد. 
مجموعه اي از ش��ركتهاي تامين كننده )مشاور، سازنده 
و پيمان��كار( براي طراحي، پياده س��ازي و بهره برداري 
از راهكارهاي دول��ت الكترونيك��ي در زنجيره تامين 
س��ازمان هاي دولتي ق��رار مي گيرن��د. هنگامي كه این 
مجموعه ه��ا، ب��راي طراح��ي و اس��تقرار راهكارها از 
معماري هاي بازكاربردپذیر استفاده كنند، هزینه نهایي 
اس��تفاده از این راهكار براي مش��تریان كاهش یافته و 
س��ود نهایي تامين كنندگان افزایش مي یابد. از س��وي 
دیگر همكاري مش��ترك این ش��ركتها براي طراحي و 
پياده س��ازي چنين معماري هایي موجب ش��كل گيري 
شبكه ها و مشاركت هاي صنعتي تخصصي مي گردد كه 
توانمندي تك تك این ش��ركتها )و مجموع صنعت( را 

در اثر هم افزایي ارتقاء مي دهد.

8. نتيجه گيري و پيشنهادها
اس��تفاده از معماري ه��اي بازكاربردپذیر كه حاصل 
گس��ترش مفهوم بس��ته هاي نرم افزاري آماده به س��طح 
معماري راه حل ها و معماري س��ازماني اس��ت،  مزایاي 
غيرقابل انكاري هم در س��مت تقاضا )مش��تریان( و هم 
در س��مت عرض��ه )تامين كنندگان( به هم��راه مي آورد 
ك��ه اعتن��اي ج��دي به تروی��ج ای��ن مفه��وم را براي 
سياس��ت گذاران و متوليان دولت الكترونيكي در كشور 
به یك ضرورت بدل مي سازد. با این وجود برنامه ریزي 
ب��راي ایج��اد و اس��تفاده از ای��ن معماري ها مس��تلزم 
تمركز در نهادهاي متولي توس��عه دول��ت الكترونيكي 
و حمایت هاي اوليه براي س��رمایه گذاري در این زمينه 
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است. به طور مشخص انجام اقدامات زیر براي پيگيري 
این ایده پيشنهاد مي شود:

• تالش ب��راي تدوی��ن و اجراي ی��ك برنامه ملي 
معماري سازماني در سطح دولت الكترونيكي. اولين گام 
در این جهت مي تواند احي��اي نقش كارگروه معماري 
س��ازماني دبيرخانه ش��وراي عالي اطالع رساني یا تعيين 
یك نهاد متولي دیگر و ایجاد تمركز در برنامه ریزي هاي 
ملي در این زمينه باش��د. در گام بعد مي توان با ترغيب 
س��ازمان هاي دولتي به احيا و ادامه فعاليت هاي قبلي یا 
ش��روع فعاليت هاي جدید در این زمينه )برای نمونه با 

پيگيري توصيه نامه یادشده( كار را ادامه داد.
معماري ه��اي  ای��ده  تبيي��ن  و  بازاندیش��ي   •
بازكاربردپذیر در نشس��ت هاي مش��ترك س��ازمان هاي 
دولتي و تامين كنندگان )به عنوان مثال از طریق س��ازمان 
نظام صنفي رایانه اي( براي ترویج و فرهنگ س��ازي این 

مفهوم در دو طرف عرضه و تقاضا
• استخراج فهرس��ت الگوهاي مشترك سناریوهاي 
كس��ب وكار )در فضاي مس��اله( و ارایه این فهرست به 
تامين كنن��دگان ب��راي توليد راه حل هاي آم��اده برمبناي 

معماري هاي بازكاربردپذیر
• حمایت مال��ي از تامين كنندگاني ك��ه براي توليد 
و ارای��ه راه حل برمبن��اي معماري ه��اي بازكاربردپذیر 

سرمایه گذاري مي كنند
• تشویق اس��تفاده از راه حل هاي توليدشده برمبناي 
معماري هاي بازكاربردپذیر در سطح دستگاه هاي دولتي
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پی نوشت
1. Reusable architectures
2. Interoperability
3. National Enterprise Architecture (NEA) or 
Government Enterprise Architecture (GEA)
4. Clinger-Cohen Act (1996)
5. Reusability
6. Reference models
7. Component-based architecture (CBA)
8. Servicep-oriented
9. Commercial Off-the-shelf (COTS) packages
10. Backward
11. Application Sevices
12. توجه داشته باشيد كه این نمونه صرفا براي روشن ساختن 
ایده هاي كلي مقاله تش��ریح شده است و هدف،  طراحي دقيق 
یك معماري بازكاربردپذیر نبوده است. به همين خاطر از ذكر 
بس��ياري از جزیيات غيرالزم پرهيز ش��ده است. براي تشریح 
مدل هاي معماري هم از نمادگذاري ArchiMate اس��تفاده 
ش��ده اس��ت كه راهنماي عموم��ي آن را مي توانيد در مرجع 

]6[ بيابيد.
13. Business rules
14. Business model
15. Notification
16. ب��راي رعای��ت اختص��ار، تنها مولفه هاي مه��م و كليدي 
معم��اري صرفا براي پش��تيباني از فرآیند ص��دور مجوز ذكر 

شده اند.
17. Persistent data store
18. Generalization
19. ب��راي رعای��ت اختص��ار و روش��ني، كفای��ت معماري 
تشریح ش��ده براي این نيازمندي تا حدي ساده س��ازي ش��ده 
است. در عمل جزئيات دیگري باید به معماري اضافه شود تا 

این هدف محقق گردد.
20. Costumizability
21. همين خواس��ته را مي ش��د با افزودن یك وب س��رویس 

قابل فراخواني تامين كرد.


