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 چکیده

اطالعات و  های فناوریحوزه در  موظف به حکمرانی یینهادهانهاد یا  ،در همه کشورها
که باید  استدر ایران نیز حکمرانی این حوزه به عهده چندین نهاد  .باشند یمارتباطات 

هدف را در سطح ملی در نظر گرفت.  ها آنمجموعه متعاملی از عناصر و ارتباطات بین 
 کشوراصلی این مقاله تحلیل نهادی نظام حکمرانی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

. با مرور استموجود  های چالشو بررسی  گذاری سیاستایران بر پایه چرخه انسجام 
ت که استخراج شده اس گذاری سیاستمنابع و مراجع، یک مدل برای بررسی انسجام در 

این حوزه، از طریق  با مطالعه وسیع مستندات و مصاحبه با خبرگان و بر پایه این مدل
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متولی در امر حکمرانی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران و  ینهادهاشناسایی 
، به تحلیل وضعیت فعلی گذاری سیاستدر جهت  ها آنکلیدی  یها نقشتبیین وظایف و 

برای  هایی یشنهادپ. در انتهای مقاله یما پرداختهنهادی در هر فاز این مدل  های چالشو 
 .یما کردهپیش رو ارائه  های چالشغلبه بر این 

 فاوا(ارتباطات )فناوری اطالعات و ، انسجام سیاستی، حکمرانی :گانکلیدواژ
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 مقدمه

مرتبط با اطالعات و ارتباطات در توسعه ملی کشورها طی  های فناوریدر دنیای امروز 
سرفصل  المللی بیناخیر اهمیت بسیار یافته است و اغلب کشورها و نهادهای  های مهروموم

 ها فعالیت. این اند دادهخود قرار  های برنامهمرتبط با این فناوری را در  های فعالیتکاملی از 
و اجرا،  سازی یادهپاجرایی،  های برنامه، تدوین بندی تیاولوو  گذاری سیاستشامل  توانند می

امنیت، ایجاد بسترهای آموزشی و ... باشد. در همه کشورها نهاد  یبرقرارنظارت و ارزیابی، 
1موظف به حکمرانی یینهادهایا 

در ایران  .باشند یماطالعات و ارتباطات  های فناوریحوزه  
که باید مجموعه متعاملی از عناصر و  استنیز حکمرانی این حوزه به عهده چندین نهاد 

 را در سطح ملی را باید در نظر گرفت. ها آنارتباطات بین 
و  دهد میدر نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران، هرم مدیریتی کشور را رهبر، جهت 

کالن )که متولی اصلی آن رهبر نظام  های استسی. بسته اصلی کند میاهداف عالی را تعیین 
آن است( و راهبردهای مدیریتی  دار عهدهعمومی کشور )که دولت  های سیاستاست(، 

کشور )که مدیریت دولتی مسئولیت تدوین و اجرای آن را بر عهده دارد( باید در جهت نیل 
نهادهای متعدد و عدم اما وجود ؛ را به نمایش بگذارد یاستیسبه این اهداف، صبغه انسجام 

مختلف نظام حکمرانی فناوری اطالعات و ارتباطات باعث بروز  یها بخشانسجام در 
که دغدغه  هاست مهرومومنهادی این نظام در کشور  های چالش. مشکالت فراوانی شده است

گاهی برای رفع این مشکل اندیشیده  هایی که گاه حل کارشناسان این حوزه شده است و راه
در همین راستا . اند ای تبدیل شده به حل آن منتج نشده بلکه خود به معضل تازه تنها نهشده 

 اند کردهاتی اشار 2در حوزه فاوا گذار یاستسبر مشکل تعدد نهادهای نیز  نظران صاحببرخی 
های دولتی ایجاد شدند که  نزاع یجهدرنتو بر این باورند که اغلب نهادهای متولی این حوزه، 

منجر به همپوشانی در قوانین مرتبط شده است و یکی از مشکالت کلیدی در  یتدرنها

                                                                                                                              
1. Governance 

 تفناوری اطالعات و ارتباطا .2
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 های یاستس. انسجام است گذاری سیاستحکمرانی حوزه فاوا نبود یک نظام منسجم در 
عمومی و  های سیاستکالن، انسجام درونی  های سیاستملی در این حوزه )انسجام درونی 

از درون  ها سیاستحکمرانی فاوا است. وقتی  انسجام بین سیاستی( رمز تحقق اهداف نظام
تقابل صریح یا ضمنی  ها آندیگر، با  های سیاستهمسویی با  یجا بهدچار تناقض است یا 

 (.1931، فرد ییداناافتاد )دارد اتفاقی در اجرای جهت راهبردی ملی نخواهد 
سجام در در این مقاله، ابتدا با بررسی مبانی نظری موضوع، یک مدل برای چرخه ان

انتخاب گردیده و بر پایه این چرخه با تحلیل نظام حکمرانی حوزه فاوا  گذاری سیاست
بر عدم انسجام در این نظام  مؤثرنهادی  یها چالشنقاط ضعف و  نیتر مهمدر کشور، 

 شناسایی شده و در نهایت راهکارهایی برای ارتقاء آن ارائه شده است.

 مروری بر مبانی نظری

 حکمرانی در حوزه فاوامفهوم 

شدن موضوع این پژوهش ابتدا چند تعریف کلی از حکمرانی و وظایف  تر روشنبرای 
 کلیدی آن ارائه شده و سپس به تعریف حکمرانی در حوزه فاوا پرداخته شده است.

و  ها سیاستو  ها یمتصماز فرایند اتخاذ  عبارت استیک تعریف ساده در حکمرانی 
 های ینهزمدر  تواند یمشوند یا نشوند. حکمرانی  سازی یادهپباید  اه یمتصماینکه کدام 

 حکمرانی محلی ، حکمرانی ملی والمللی بیناز قبیل حکمرانی متحد، حکمرانی  مختلف
به کار برده شود. بر طبق این تعریف تحلیل حکمرانی متمرکز بر بازیگران رسمی و 

ات و ساختارهای رسمی و تصمیم سازی یادهپ، گیری یمتصمدخیل در  یررسمیغ
سازمان ملل )است ازیگران در نظام حکمرانی یکی از ب 1. دولتاست ها آن یررسمیغ

و  و هدایت جوامع 9از راهبری عبارت استحکمرانی در تعریفی کلی  (.2متحد

                                                                                                                              
1. Government 
2. United Nations 
3. Steering 
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 یها جنبه یشتربکه  : اول حکمرانیگیرد یم. این تعریف دو مفهوم را در بر ها سازمان
 مفهومو دوم  گیرد میکالن را در بر  های یمتصمو  ها سیاستاستراتژیک راهبری یعنی 

برای تحقق اهداف مورد انتظار ه حکمرانی را یک فرایند مستقیم هدایت و راهبری ک
. بر اساس این استپیچیده  های گیری یمتصمو شامل بازیگران متعدد و  نماید یممعرفی 
یک جامعه  ینهادهاو  ها سیاست، ها ارزشیک نظام از  حکمرانی را توانیم یمتعریف 
 (1ی نوآورانه بخش کشاورزیها سیاستهارتویچ در  یها آموخته) یمکنتعریف 

 توانیم یمددی برای حکمرانی مطرح شده است از یک رویکرد عو وظایف مت کارکردها
. برشمردو سرپرستی را  گیری یمتصم، گذاری یاستسسه نقش کلیدی آن را 

بازیگران اصلی،  یها نقشو  ها یتمسئولمرکز و تمایز به معنی ت گذاری یاستس
به این مفهوم  2و سرپرستی ها یاستراتژو  ها یتمأمور، اندازها چشمدر مورد  گیری یمتصم

جدا  9پاسخگویی به تمام اتفاقات پیش رو در حوزه مرتبط و باید مفهوم آن را از مدیریت
 (.2112، 4آرنوایندانست )

نشان داده  1را در جدول شماره  ها آنشدن تفاوت این دو مفهوم وظایف  تر روشنبرای  
یعنی نظام مدیریت و نظام  ها نظام. برای رسیدن به موفقیت هردوی این شده است

 .(5گرولین)دارند ی متقابل با وظایف متفاوت حکمرانی وابستگ

  

                                                                                                                              
1. Frank Hartwich Lessons for Agricultural Innovation Policies 
2. Oversight 
3. Management 
4. Arnwine 
5. Rowling 
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 مدیریتی و حکمرانی های یتفعال .6جدول

 حکمرانی های فعالیت مدیریت های یتفعال
 تعیین اهداف ریزی برنامهو  بینی پیش

 تعیین مباحث اخالقی دهی سازمان
 ایجاد فرهنگ سازمانی فرماندهی و هدایت

 چارچوب حکمرانی سازی یادهپطراحی و  هماهنگی
 مدیریت پذیری یتمسئولاطمینان حاصل کردن از پاسخگویی و  کنترل
 شدن اهداف برآوردهاطمینان حاصل کردن از مطلوبیت و  

 
دولت نقش اساسی در آن  یدباحکمرانی در سطح ملی که  های فعالیتهمچنین مجموعه 

، طراحی و ها یتاولوو  ها سیاستکرد: تعیین  بیان گونه ینا توان میایفاء نماید را 
 (.2112آرنواین، ) یادگیریو  ها سیاستو ارزیابی  ها برنامه سازی یادهپ

حکمرانی فاوا در واقع تعیین حقوق تصمیمات و چارچوب ف راس و ویل، طبق تعری
فناوری اطالعات و ارتباطات  ازپاسخگویی برای تشویق به رفتار مطلوب در استفاده 

و  ها سیاستچه  ـاساسی را پوشش دهد:  سؤال. حکمرانی فاوا در واقع باید سه است
چه  ـ مینان از مدیریت و استفاده مناسب از فاوا، اتخاذ شود؟ تصمیماتی باید برای اط

و نظارت بر این  سازی یادهپـ را اتخاذ کنند؟  ها یمتصمکسی یا کسانی باید این 
بیان کرد حکمرانی فاوا  توان می تر خالصهدر تعریفی  تصمیمات چگونه است؟

و تحقق  یودآورست متمرکز بر بهبود مدیریت و کنترل فاوا در جه گذاری سیاست
 (.2111راس و ویل، )است اهداف 

باشد: حوزه  مؤلفهیک تعریف جامع از مفهوم حکمرانی باید در برگیرنده چندین 
از این تعاریف به بخشی از  هرکدام ؛ کهها نقشو  ها فعالیتهدف، بازیگران، عملکرد، 

یک تعریف جامع و  توان می. پس با استفاده از تعاریف باال اند کردهاشاره  ها مؤلفهاین 
از  یا مجموعهاز  عبارت استکرد که  استخراجملی فاوا  یحکمرانمختصر برای 

در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در بخش ملی مورد  ها حکومتکه  ها سیاست
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تا در جهت نیل به حداکثر کارایی و اثربخشی حوزه فاوا، در تعامل  دهند یماستفاده قرار 
، بخش خصوصی و مردم(، برنامه و ها سازمانمختلف )دولت، نهادها،  با ذینفعان

را مورد  ها آنکنند و تحقق  سازی یادهپرا  ها سیاستخود را تعیین کرده،  های یتاولو
موفقیت در تحقق اهداف حوزه فاوا نیازمند یک تالش مستمر در  .ارزیابی قرار دهند

نداردهایی برای اطمینان حاصل کردن از ، خلق راهبردها و اتخاذ استاها سیاستتنظیم 
 .استاستفاده تمام پتانسیل فاوا در جهت توسعه پایدار 

 فاوا در حوزهانسجام سیاستی  های و مدل مفهوم

که در تعریف  طور همان. نادیده گرفت توان میحکمرانی را ندر  1گذاری یاستساهمیت 
را یک نقش کلیدی برای  گذاری یاستسمفهوم حکمرانی بیان شد برخی از متخصصین 

، برخی نیز اند کردهمترادف با حکمرانی تعریف  ینوع بهو برخی آن را  دانند یمحکمرانی 
و معتقدند  اند کردهو ارتباط قوی این دو مفهوم در کنار هم تمرکز  یجدانشدنبر پیوند 

نادیده  توان میرا ن مؤثر حکمرانی کردن منظور فراهم به گذاری یاستس فرایند یرتأث
عمل کند.  گذاری یاستسباید در راستای چرخه یا فرایند  مؤثرگرفت. در واقع حکمرانی 

 یاندازها چشمفرایندی است که حکمرانان از طریق آن  گذاری یاستس یگرد عبارت به
. برخی کنند یمتبدیل  ها فعالیتو  ها برنامهسیاسی خود در جهت تحقق اهداف را به 

، نگاه از بیرون، جلو روبهاز: داشتن نگاه  اند عبارتصحیح  یگذار یاستس های یژگیو
ر، منسجم و پیوسته و انعطاف و نوآوری، مستند و مبتنی بودن بر دالیل کافی، فراگی

 (2119، 2ی اقتصادیها سیاستواحد ) یادگیرنده

این سه  ها آناما همه ؛ استموجود  گذاری سیاستتعاریف زیادی برای فرایند یا چرخه 
 ارزیابی ؛سازی یادهو پ ؛ طراحیها یتاولو و ها سیاست : تعیینگیرند یممرحله را در بر 

؛ استموجود  گذاری سیاستتعاریف زیادی برای فرایند یا چرخه  یادگیری. و ها سیاست

                                                                                                                              
1. Policy Making 
2. Economic Policy Unit 
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و  ؛ طراحیها یتاولو و ها سیاست : تعیینگیرند یماین سه مرحله را در بر  ها آناما همه 
 (.1بیانیه انسجام سیاست) یادگیری و ها سیاست ارزیابی ؛یساز یادهپ

است.  گذاری یاستسو  2گیری یمتصمدر اینجا دیگر تفاوت فرایند  ذکر قابلنکته 
 ها سیاستو  استیکی از مراحل در حکمرانی  گیری یمتصمکه بیان شد  طور همان

و  گذارند یماثر  ها یمتصماست که بر روی  هایی یهروو  ها فعالیت، ها برنامهاز  یا مجموعه
 (.1931حاجی حسینی و همکاران، کنند ) یمرا فراهم  گیری یمتصمرای اصول راهبردی ب

امروزه مفهوم انسجام در فرایند توسعه بسیار اهمیت یافته است. در مورد واژه انسجام 
 یمش خط» دهد یمسیاستی تعاریف زیادی وجود دارد. مرور جامع ادبیات موجود نشان 

مترادف  یها واژهالبته  است؛ تر متداولنسبت به سایر اصطالحات،  «9گذاری منسجم
بیان شده که  «5گذاری یکپارچه مشی خط»و  «4هماهنگ گیری یمتصم»دیگری هم مانند 

است.  نهادهاو  ها سازمانبه همکاری بین  ها آنوجه مشترك همه این اصطالحات، اشاره 
آن دو را  ولی برخی دیگر دانند یممنسجم  گذاری ستیاس یشوب کمهماهنگی را  یا عده

(، 1336) 6اقتصادی و توسعه های یهمکارسازمان  مثال عنوان به دانند یممتفاوت از هم 
انسجام سیاستی ملی را از هماهنگی سیاستی، از نظر سطح تعامل و نوع ستاده کامالً 

 گذاریِ منسجم نسبت به هماهنگیِ سیاست مشی خط، تردید یبمتفاوت بیان کرده است. 
، فرد ییدانااست ) یتر گستردهاری، دارای گستره و نیز هماهنگیِ سیاست نسبت به همک

1931.) 
با توجه به توضیحات ارائه شده، شاید بهترین مترادف برای کلمه انسجام سیاستی، 

سازمان  در رویکرد .است گذاری یاستسچسبندگی و پیوستگی بین مراحل فرایند 
و حکمرانی، دو مفهوم کلیدی افقی  گذاری سیاستبه  ،اقتصادی و توسعه های یهمکار

                                                                                                                              
1. Policy statement coherence 

2. Decision Making 

3. Coherence Policy Making 

4. Policy Co-ordination 

5. Integrated Policy Making 
6. Organization of Economic Cooperation and Development 
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انسجام سیاست در  دهنده یلتشک های یهپادارند )سازی و انسجام سیاستی نقش حیاتی 
وجود موضوعات دارای تعارض میان  گذاری یاستسابعاد  و تنوع ستردگیگ (1توسعه

 و اصالحامکان تغییر  یراحت بهشود که  ها سیاستمنجر به عدم یکپارچگی  تواند یم ها آن
نیز  ها آنو اهمیت  ها نقشاز طرف دیگر، افزایش تعداد ذینفعان و وجود ندارد.  ها آن
در یک متفاوت و عدم یکپارچگی شود. انسجام  های یدگاهدمنجر به ایجاد  تواند یم

 :استد داری ابعاد زیر توان میرویکرد 
 یها بخشدر میان  ها یناسازگارنمودن  و حداقلبودن  راستا همانسجام افقی که بر  -

 تأکید دارد. گذاری یاستسمختلف ذینفع در  یها گروهمختلف سیاستی و یا افراد و 
عمومی و اهداف و مقاصد  های یخروجانسجام عمودی که بر انطباق میان  -

 تأکید دارد گذاران یاستس

آینده کنونی در  های یاستسودن دنبال اطمینان از اثربخش بانسجام زمانی که به   -
 (.1931حاجی حسینی و همکاران، است )

پیشرفت و موفقیت در حوزه فاوا نیازمند یک نظام منسجم و یکپارچه برای 
با مرور  دادن اهمیت این مفهوم . برای نشاناستیا حکمرانی آن  گذاری سیاست

یک مدل را  ها آنو از میان  یما پرداختهبرای آن  شده طرحبه معرفی چند مدل  مستندات
 .نشان داده شده است 2جدول شماره  در ها مدل. این ایم یدهبرگز

  

                                                                                                                              
1. Building Blocks for Policy Coherence for Development 
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 انسجام سیاستی یها مدل .2جدول 

 
که  یافته است تا جایی یتاهمامروزه مفهوم انسجام سیاستی در فرایند توسعه بسیار 

ی عضو آن به ترویج مدل یکشورهاسازمان همکاری اقتصادی و اتحادیه اروپا و برخی 
یک ابزار مفهومی، رویکردی و سیاستی برای  عنوان به ،2انسجام سیاستی برای توسعه بنام

این مفهوم ابزاری است برای اطمینان  یطورکل به. اند ختهپردارسیدن به اهداف مشترك، 
و  کنند یمملی از اهداف توسعه حمایت  های یاستسحاصل کردن از اینکه کلیه 

موجود و  های یاستسدر فرایند بازبینی  توسعه درحال یکشورهامنافع  کننده منعکس
هداف توسعه در جهت ا ها سیاستی جدید برای بهبود هماهنگی ها سیاست یریگ شکل

سطح دارد: انسجام داخلی، انسجام درون دولتی، انسجام  5که این مفهوم  است المللی بین
انسجام سیاستی . وظایف توسعه درحالو انسجام کشور  چندجانبهبین دولتی، انسجام 

 از: اند عبارتخالصه  طور به برای توسعه

 یشنهادهایپملی و  یا توسعهغیر  های یاستساطمینان حاصل کردن از اینکه  •
 توسعه درحالسیاستی با اهداف سیاستی توسعه در تضاد نباشد و بر کشورهای 

                                                                                                                              
1. UNESCO-IHE 
2. Policy Coherence For Developement 

 مراحل و فازها مدل انسجام سیاستی
 گذاری یاستسچرخه 

6پیوسته
 

 فاز چهارم: نظارت؛ فاز سوم: ارزیابی؛ سازی یادهپفاز دوم: ؛ گذاری سیاستفاز اول: 

فرایند انسجام اهداف و 
 سیاستی های یانیهب

با  یاستیسمرحله دوم: تطبیق بیانیه ؛ مرحله اول: انتخاب بیانیه سیاستی برای تحلیل
مرحله چهارم: تحلیل ؛ مرحله سوم: انطباق اهداف کالن و جزئی؛ مباحث محیطی

 انسجام بیانیه سیاستی

 چرخه انسجام سیاستی
فاز ؛ ها سیاست سازی یادهپ و فاز دوم: هماهنگی؛ اهداف و ها یتاولو تعیین فاز اول:

 و گزارش سوم: نظارت، تحلیل
مدل انسجام برای تقویت 

 گذاری سیاستاثربخشی 

مرحله ؛ تضمینتا  گذاری یاستسمرحله دوم: ؛ اهدافو  مرحله اول: مالحظات
 مرحله چهارم: خروجی؛ شیوه و ها سیاستسوم: اجرای 
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 منفی نگذارد. یرتأث
بر کشورهای  توانند میی موجود که ها سیاستمشخص کردن عدم انسجام در  •

 اثر مخرب داشته باشند. توسعه درحال
 یها حوزهو دیگر  توسعه های یاستسبین  ییافزا همجستجو برای رسیدن به  •

 گذاری یاستس
فرایندی است برای منسجم یا پیوسته کردن  ،انسجام سیاستی برای توسعه یگرد عبارت به

 یکشورهاکه مورد استقبال  مخرب های یاستساز طریق حذف تناقضات و  ها سیاست
زیادی فرار گرفته است. از همین رو در پژوهش حاضر این مدل را برای  یافته توسعه

ل نظام حکمرانی حوزه فاوا در ایران و بررسی انسجام سیاستی در آن، انتخاب تحلی
در شکل  ها آنفازها و ابزار مرتبط با  شده اشاره. در چرخه انسجام سیاستی یما کرده

 نمایش داده شده است. 1شماره 

 
 چرخه انسجام سیاستی .6شکل 

کیفی در نظام  های یلتحلاین چرخه، اقدام به انجام پیمایش و همچنین  از یریگ بهرهبا 
بعد ارائه شده است. این  یها بخشحکمرانی فاوا در کشور گردیده که نتایج آن در 

 و هر فاز از یک بلوك ساختمانی تشکیل شده است: استی سه فاز اصلی اچرخه دار
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هداف سیاستی و تعیین اینکه اهداف: مشخص کردن ا بندی یتاولوتدوین و  :فاز اول
دارد. بلوك ساختمانی برای این فاز از چرخه، تعهدات سیاسی  یشتریباولویت  یک کدام

 .استسیاستی  های یانیهبو 
 هایی یسممکان: بلوك ساختمانی مرتبط با فاز ها سیاست سازی یادهپهماهنگی و  :فاز دوم

را بررسی  ها سیاستمختلف حکمرانی  یها بخشتا عناصر و  کند میاست که کمک 
 نمایند. برطرف ها سیاستآن  سازی یادهپرا در  ها یوستگیناپکنند و تناقضات و 

 ییها سامانهو  ها یسممکاننظارت تحلیل و گزارش: این بلوك ساختمانی شامل  :فاز سوم
 آمده دست بهرا دارند و توسط شواهد  ها سیاست یرتأث بانی یدهداست که وظیفه 

 .نمایند یم یریگ گزارش
انسجام سیاستی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به سه عنصر اساسی برای ارتقاء 

 :اند وابسته به هم کامالًملی اشاره کرده است که  گذاری یاستسدر فرایند  برای توسعه
نهادی و مدیریتی برای  های یسممکان؛ اظهارات و تعهدات صریح و روشن سیاستی

. ارزیابی های مکانیسمدانشی و  های یورود؛ ها تناقضام سیاستی و شناسایی تقویت انسج
و تغییر پاالیش، تطبیق ترویج انسجام سیاستی باید بخشی از فرایند قانونمند تدوین، 

 (1مدیره یئته اعضای های مسئولیت و ها نقش: مؤثر حاکمیتشود )سیاستی، دیده 

 یروش تحقیق و چارچوب مفهوم

مبنای هدف از نوع کاربردی، بر مبنای روش از نوع توصیفی و ابزار  برپژوهش حاضر 
و  که شامل مطالعه مستندات استو میدانی  یا کتابخانهاستفاده شده در آن ابزار 

حکمران  ینهادهاو شرح وظایف  ها اساسنامهمستندات شامل  ینا بوده است. ها مصاحبه
 منتشرشده های یسخنرانو  ها مصاحبهباالدستی راهبردی این حوزه،  یسندهاحوزه فاوا، 

از منابع موضوع، یک مدل  یریگ بهره. ابتدا با استمرتبط با این موضوع  یها مقالهو 

                                                                                                                              
1. Effective governance: the roles and responsibilities of board members 
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برای برقراری انسجام سیاستی انتخاب گردیده و فازهای آن بازنگری شده و با شرایط 
تندات و مصاحبه با خبرگان که شامل . سپس با مطالعه مساند شدهکشور تطبیق داده 

مشاور وزیر فناوری اطالعات و ارتباطات، رئیس شورای عالی انفورماتیک، مدیرکل 
و مدیرکل انفورماتیک سازمان  ریزی برنامهمرکز فناوری اطالعات سازمان مدیریت و 

این حوزه همچنین  گذاری یاستس، تاریخچه سند نگاری در زمینه هستندتنظیم مقررات 
در نظام حکمرانی فاوا در کشور  گذاری یاستسمرتبط با  یها نقشساختار نهادی و 

که در واقع یک چرخه  استخراج گردیده و به کمک آن بر پایه مدل مفهومی نهایی
، تحلیل نهادی و اسنادی استبرقراری انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فاوا در ایران 

  استخراج ها چالشو  کمبودها یتدرنهااست.  در نظام حکمرانی این حوزه انجام شده
در حکمرانی فناوری اطالعات  گذاری یاستسبرای بهبود انسجام در  هایی یشنهادپو  شده

 و ارتباطات کشور ایران ارائه شده است.

 نتایج تحقیق وتحلیل یهتجز

 بخش فاوا در کشور یریگ شکلتاریخچه 

 منظور بهبا مصوبه شورای عالی انقالب  ،1953در سال  پس از پیروزی انقالب اسالمی
 یستأسشورای عالی انفورماتیک ، منظور ساماندهی و مدیریت صنعت کامپیوتر کشور

به فعالیت خود ادامه داده است. دبیرخانه این شورا در سازمان مدیریت  تاکنونگردید که 
تصویب  با یرسان اطالعشورای عالی  1911کشور مستقر است. در سال  ریزی برنامهو 

ای در گسترده های یتفعالشورای عالی انقالب فرهنگی شروع به کار کرد. این شورا 
ترین دستاورد در داشته است. مهم یرسان اطالعفناوری اطالعات در  یریکارگ بهاشاعه و 

توسعه و کاربردی فناوری اطالعات  برنامه درآمدناین مرحله طراحی، تدوین و به اجرا 
ساختار وزارت پست و تلگراف و تلفن  1932در سال  ا( بوده است.و ارتباطات )تکف

مطابق قانون وظایف  شد کهتغییر کرد و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تشکیل 
مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات کشور بر عهده این وزارتخانه نهاده شد و به همین 
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کار  1934از سال  وری اطالعاتفنا اجراییشورای منظور نهاد جدیدی تحت عنوان 
همچنین از این رهگذر سه شرکت ارتباطات دیتا )که به فناوری  خود را آغاز کرد.

اطالعات تغییر نام داد(، زیرساخت و ارتباطات سیار در کنار شرکت مخابرات ایران 
تشکیل شد. همچنین شرکت مادر تخصصی مخابرات و پست، تشکیل دو سازمان 

و شورای عالی فضایی نیز بخشی از این  ررات و ارتباطات رادیوییتنظیم مق فضایی و
شورای عالی دیگری تحت عنوان شورای عالی  1932. در سال آید یم حساب بهتحوالت 

فضاهای تبادل اطالعات کشور، و امنیت امنیت فضای اطالعات کشور با هدف صیانت 
رمان رهبر انقالب شورایی با به ف 1931در سال  یتاًنهاو  به تصویب هیئت وزیران رسید

جمهور تشکیل گردید که هدف آن  عنوان شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس
 متمرکز شدن فضای مجازی کشور بود.

نهادهای مهم بخش فاوا یریگ شکلتاریخچه . 3جدول   

 نهادها سال
 شورای عالی انفورماتیک 1953
 یرسان اطالعشورای عالی  1911
 ارتباطات و فناوری اطالعاتوزارت  1932
 شورای عالی امنیت فضای اطالعات کشور 1932

1934 
شرکت مخابرات ایران، شرکت فناوری اطالعات شرکت زیرساخت و ارتباطات 

 سازمان فضایی، تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شورای عالی فضایی سیار،
 شورای عالی فناوری اطالعات 1934
 فضای مجازیشورای عالی  1931

 
وجود دو دوره تاریخی  دهنده نشانبخش فاوا در کشور  یریگ شکلمسیر تاریخی نحوه 

و  شود یمبخش فاوا در کشور  یریگ شکلاست که دوره تاریخی اول آن مربوط به 
تا  ها یتفعالو قانونمندسازی این حوزه بوده است. این  سازی ینهنهادفعالیت دولت در 

. ایجاد وزارت ارتباطات و شود یممشاهده  یا گسترده تصور به 1934حدود سال 
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و  یریگ شکلنقشی کلیدی در  شک یبزیرمجموعه آن  یها شرکتفناوری اطالعات و 
گسترده دولت  های یتحمادوره داشته است. از سوی دیگر،  یندر اگسترش این حوزه 

بخش خصوصی و  یریگ شکلبرای این حوزه باعث  یابزارسازاز بخش خصوصی و 
 35قدرتمندی در این حوزه گردید. در دوره تاریخی دوم که از حدود سال  نسبتاًبازار 

 فرما حکماین حوزه  های فعالیتکه یک رکود نسبی بر  رسد یم، به نظر شود یممشاهده 
. در این دوره، البته اند شده رنگ کمی که در دوره اول بود، های فعالیتشده است و 

 یرازغ بهشده و  تر رنگ کمگذشته  های یتحمابودند ولی  گرفته  شکلبط نهادهای مرت
راهبردی کالن برای توسعه این حوزه،  های برنامهچند تالش در زمینه تدوین اسناد و 

 زیادی ادامه یافتند. چندان نهدیگر کارکردها با قدرت 

 مروری تاریخی بر اسناد سیاستی در حکمرانی فاوا در کشور

گذشته سرنوشت  یها سالحاکمیتی طی  ینهادهاتفاقات ساختاری و تشکیل ا یرازغ به
که این  استنظام جامع فناوری اطالعات کشور نیز درخور توجه  یژهو بهاسناد راهبردی 

در راستای توسعه و  ها برنامه، اهداف و ها چارچوب، ها سیاستبرگیرنده  بایست یمسند 
 بهبود فناوری اطالعات و ارتباطات کشور باشد.

فراوانی برای تدوین یک نظام جامع فناوری  یها تالش 1913برای اولین بار در سال 
استراتژیک و  های یاستستعیین  منظور بهاطالعات توسط شورای عالی انفورماتیک 

وم توسعه صورت گرفت. در این عملیاتی فناوری اطالعات برای برنامه س های برنامه
را  یا مادهمقام معظم رهبری سندی معروف به فرمان هفت  1931مسیر تاریخی در سال 

ابالغ کردند که به بحث فناوری اطالعات با نگاهی دیگر نگریسته شد که با تغییر 
 1934همراه بود. از آن زمان تا سال  یرسان اطالعو اساسنامه شورای عالی  یتمأمور
سال اوج  توان میرا  1934فراوانی برای تدوین این اسناد صورت گرفت. سال  یها تالش
 سند تدوین شد. پنجکه در این سال  یا گونه بهکرد.  یگذار نامدر این زمینه  یسیسندنو

ریزی کالن توسعه  در ابتدای دولت نهم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برنامه
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با سازمان  یا نامه موافقتفناوری اطالعات کشور را در دستور کار قرار داد و طی 
تدوین نظام جامع »تدوین طرح  یتمسئولفناوری،  یعال یشوراریزی،  برنامه مدیریت و

در سال  مبادله شده نامه موافقت بر اساس. را بر عهده گرفت« فناوری اطالعات کشور
راهکار  199راهبرد و  23در هفت حوزه راهبردی،  نویس این سند راهبردی پیش 1936

انداز سند تهیه  های سنجش و اهداف کمی چشم شاخصو قرار شد  تهیه و تنظیم شد
ادامه پیدا  ها تالش ینا د.برسفناوری اطالعات کشور  یعال یشوراشود و به تصویب 

به فرمان رهبر انقالب تشکیل شد.  شورای عالی فضای مجازی 1931در سال کرد تا 
این شورا بر موضوعات کالن در حوزه فناوری معتقد بودند  نظران صاحببرخی 

رسد به این طرح با این جزییات  خواهد کرد و به نظر نمی گذاری یاستساطالعات، 
دهد که این سند در دولت دهم نیز به مرحله اجرا  شواهد نشان می هرحال بهورود کند. 

د و تالشی برای احیای آن صورت نگرفت. با وجودی که این نظام راهبردی درنیام
درصدد  ینوع بهاما نهادهای مختلف هریک  شده ینتدونقشه راه فاوا در کشور  عنوان به

عالوه بر سند  هایی مشابه تعریف و تدوین کنند. این طرح، پروژه موازات بهبودند که 
تدوین  منظور بهکشور  یرسان اطالعرای عالی مذکور، دو فعالیت دیگر نیز از سوی شو

اسناد باالدستی و کالن در عرصه فناوری اطالعات انجام پذیرفته است. سند اول که در 
بر سند تکفا بوده است و تحت  یا ادامهتدوین شده است،  33تا  34 یها سالفاصله 

ند دوم نیز س تدوین شد. 2عنوان برنامه جامع فناوری اطالعات کشور یا سند تکفا 
از  ینوع بهکشور بود که  " یاطالعاتسند راهبردی جامعه "جامع تحت عنوان  یا برنامه

با دیگر اسناد موجود در کشور حاصل شده است و ویرایش اول آن  2ترکیب سند تکفا 
فراوانی برای تدوین این  یها تالشاز آن زمان تا به امروز انتشار یافته است.  33در سال 

مبتنی بر این استاد دستخوش تغییرات و تحوالت  گذاری سیاستشده و سند انجام 
 ها یسیسندنواز تاریخچه این  یا خالصه 4در جدول شماره  بسیاری گردیده است.
 نمایش داده شده است.
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 مرتبط با نظام حکمرانی فاوا در ایران یسینو سندروند انتشارات و  .0جدول 

 عنوان سند ربط ذینهاد 
سال تدوین 

 و انتشار

 )رهبری( نظام مصلحت تشخیص مجمع
 های شبکه بخش در نظام کلی های سیاست

 ای رایانه یرسان اطالع
1911 

 1913 اطالعات فناوری نظام جامع انفورماتیک عالی شورای

 1931 یا ماده هفت فرمان به سند معروف رهبری معظم مقام
یرسان اطالع عالی شورای اطالعات )تکفا( فناوری کاربری سند توسعه   1931 

ایران مخابراتیقات مرکز تحق  
 ارتباطات و اطالعات فناوری توسعهی راهبرد سند

 کشور
1932 

 1939 تدوین نظام جامع فناوری اطالعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران

افتای عال یشورا  
ـ  سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات کشور

نگارش سوم )افتا(   
1931 

تحقیقات مخابراتمرکز   
نظام ملی فناوری اطالعات و ارتباطات و چارچوب 

 آن
1934 

های فناوری ریاست دفتر همکاری
 جمهوری

 1934 بیانیه راهبرد ملی توسعه فناوری اطالعات کشور

 1934 مطالعه تجارت الکترونیکی )متا( وزارت بازرگانی

یرسان اطالعشورای عالی   1934 فاز اول پروژه تکفا 

فنّاوری اطالعات کشور یعال یشورا  1936 سند راهبردی نظام جامعه فنّاوری اطالعات 

 انفورماتیک یعال یشورا
های استراتژیک فنّاوری اطالعات برای  سیاست

 برنامه سوم
1931 

یرسان اطالعشورای عالی  2برنامه جامع فناوری اطالعات کشور یا سند تکفا    
تا  1934

1933 

یرسان اطالع عالی شورای دبیرخانه (نویس یشپکشور )سند راهبردی جامعه اطالعاتی    1933 
کشور ریزی برنامهسازمان مدیریت و   1933 فاوا در الیحه برنامه پنجم توسعه 

یرسان اطالع عالی شورای دبیرخانه  1931 سند جامعه اطالعاتی ایران 
 

شاید بتوان  ،حکمرانی فاوا در کشور گذاری سیاستاز اسناد راهبردی  یشینهپبا مرور این 
این اسناد را که در این مقاله بر پایه چرخه انسجام تحلیل خواهد  ینتر جامعو  ینتر مهم
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 معرفی کرد:چنین شد، 
 کشور( ریزی برنامهفاوا در الیحه برنامه پنجم توسعه )سازمان مدیریت و  .1
 -فنّاوری اطالعات کشور یعال یشوراسند راهبردی نظام جامع فنّاوری اطالعات ) .2

 وزارت ارتباطات و فنّاوری اطالعات(
 (یرسان اطالع)شورای عالی  2برنامه جامع فناوری اطالعات کشور یا سند تکفا  .9

 (یرسان اطالعسند راهبردی جامعه اطالعاتی کشور )شورای عالی  .4

رت وزا - افتا شورای عالیسند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات کشور )افتا( ) .5
 ارتباطات و فنّاوری اطالعات(

 در حکمرانی حوزه فاوا کشور ها نقشو  نهادهاشناسایی 

که در ادبیات مقاله بیان شد، در نظام سیاسی ایران، هرم مدیریتی کشور را  طور همان
ساختار نهادی حکمرانان و متولیان حوزه فاوا  2. در شکل شماره دهد یمرهبری، جهت 

 .اند شده  مشخص گیری یمتصمو  گذاری یاستسدر امر 



 
 کشور فاوا حوزه حکمرانی در ساختار نهادی. 2شکل 
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سعه آن، ایجاد مناسب برای تو های یاستسبه دلیل اهمیت و گستردگی حوزه فاوا، اتخاذ 
در این حوزه از اهمیت  ها آنانسجام و یکپارچگی میان  یبرقرارو  گذار یاستسنهادهای 

، گذاری سیاستاخیر نهادهای مختلفی جهت  یها سال. در استزیادی برخوردار 
. با بررسی اند مشغولو به فعالیت  یجادشدهاو متولی گری در این حوزه  گیری یمتصم

در  ها آنی کلیدی ها نقشاین حوزه در کشور و  گذار یاستسوضعیت موجود، نهادهای 
 نمایش داده شده است. 5، در جدول شماره گیری یمتصمو  گذاری سیاسترابطه به 

 در حکمرانی حوزه فاوا کشور ها نقشنهادها و  . 9جدول

 گذاری سیاستکلیدی در  یها نقش ی حکمراننهادها 

 شوراها

شورای عالی فضای 
 فرا سازمانی() یمجاز

گیری و هماهنگی در  ، تصمیمگذاری یاستسی کانونی متمرکز برای  نقطه
 فضای مجازی کشور

 ییفضاشورای عالی 
 ریاست جمهوری()

پیشنهاد و  ارائهفضایی و  های فناوریبرای استفاده از  گذاری سیاست
 های مربوطه تدوین برنامه

شورای عالی 
 انفورماتیک

و )سازمان مدیریت 
 کشور( یزیر برنامه

انفورماتیک کشور،  یازموردنتأمین نیروی انسانی در امور  گذاری سیاست
تعیین  منظور بهکـامپیوتری، بررسی مداوم  یها نظاممراکز و  یساز سالم

 نظام کلی انفورماتیک کشور و ...

شورای عالی 
 یرسان اطالع

شورای عالی انقالب )

 (فرهنگی

تولید محتوا، ، یرسان اطالعنظام جامع و تدوین اصول  گذاری سیاست
 متولی طرح تسمارسانی و بسترسازی برای آن،  اطالع

عالی امنیت  یشورا
ـ  فضای تبادل اطالعات

 افتا )ریاست جمهوری(

تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطالعات کشور، بررسی ضوابط 
، گذاری سیاستتحقیقات در حوزه امنیت قضایی تبادل اطالعات و 

های امنیت فضایی تبادل اطالعات  هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست
 کشور

فناوری  اجراییشورای 
)وزارت  اطالعات

ارتباطات و فناوری 
 اطالعات(

 یریکارگ بهو تدوین راهبردهای الزم برای گسترش  گذاری سیاست
 و ... نظام جامع فناوری اطالعاتفناوری اطالعات، تدوین 
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 گذاری سیاستکلیدی در  یها نقش ی حکمراننهادها 

ها و  اتحادیه
 اصناف

اتحادیه تولیدکنندگان و 
 افزار نرمصادرکنندگان 

)تاق بازرگانی و صنایع 
 و معادن(

و  افزار نرمو قانونمند کردن تولید و صادرات  دهی سازمان
 رایانه یافزارها نرم یاستانداردساز

و مراکز رشد  ها پارك
 فناوری اطالعات

)وزارت علوم تحقیقات 
 و فناوری(

 یها بخشنتایج تحقیقات دانشگاهی و تحقق ارتباط بین  سازی یتجار
کوچک و  یها شرکتتحقیقاتی، تولیدی و خدماتی، حمایت از ایجاد 

 تحقیقاتی و ... یها شرکتو  ها موسسهمتوسط فناوری و 

سازمان نظام صنفی 
 (نهاد مردم) یا انهیرا

در ساماندهی  مؤثرتنظیم مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت 
 افزار نرمقانون حمایت از پدیدآورندگان  بر اساس ای یانهراامور تجاری 

 ها شرکت
شرکت مخابرات ایران 

 )بخش خصوصی(

های مخابرات و  و برنامه ها یاستستدوین و پیشنهادهای الزم راهبردها، 
های  های مخابراتی شرکت فناوری اطالعات، نظارت بر عملکرد شبکه
های مخابراتی و نظارت بر  تابعه، تدوین استانداردهای مربوط به شبکه

 های مرتبط با فعالیت شرکت. و تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه ها آن

 وزارت
 و ارتباطات
 فناوری

 اطالعات

فناوری سازمان 
 اطالعات

فناوری  های برنامهو  ها سیاستالزم در زمینه راهبردها،  های یشنهادپارائه 
اطالعات، طراحی و اصالح معماری فناوری اطالعات کشور، 

و مدیریت و  ها آنفیلترینگ و نظارت بر  یها نظام سازی یکپارچه
 های دامنه ملیهای نامساماندهی خادم

سازمان تنظیم مقررات 
 ارتباطات رادیوییو 

های مخابراتی،  ها و ضوابط درباره شبکه تدوین و پیشنهاد دستورالعمل
های کلیه خدمات در  پستی و فناوری اطالعات، تعیین تعرفه و نرخ

های  های مختلف فاوا همچنین تدوین و پیشنهاد دستورالعمل بخش
، اصالح قوانین پستی های یشنهادپها و  گذاری دامنه مربوط به نام

مخابراتی و ارتباط، تنظیم فضای فرکانسی کشور و نظارت مستمر بر آن 
 های پست و مخابرات. سازی بخش و مدیریت آزادسازی و خصوصی

 سازمان فضایی ایران

ها و  های طراحی، ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره تدوین سیاست
هدایت و گسترش استفاده  منظور بهریزی  خدمات فضایی، برنامه ارائه

های ارتباطی و  فضای ماورای جو و فناوری فضایی، تقویت شبکه
 های فناوریای و سایر  های ماهواره ، اجرای پروژهها آننظارت بر اجرای 

 فضایی و اعطای مجوز برای فعالیت در فضا
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 گذاری سیاستکلیدی در  یها نقش ی حکمراننهادها 

شرکت ارتباطات 
 زیرساخت

 مادر مخابراتی و ارتباطی کشور یها شبکهمتولی 

 شرکت ارتباطات سیار

در جامع درزمینه شبکه ارتباطات سیار، اقدام  یها طرح ینو تدوتهیه 
 یبو تصومشترکین، تهیه  از حقوق و حفاظتحفظ امنیت شبکه  جهت

موردنیاز درزمینه شبکه ارتباطات  یو استانداردهاضوابط  ،ها دستورالعمل
 سیار.

مراکز و سازمان
 

ها
 

مرکز توسعه فناوری 
 یها رسانهاطالعات و 

دیجیتال )وزارت 
فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی(

دیجیتال، بررسی محتوای  یها رسانهتدوین مستندات راهبردی در حوزه 
از جهت فرهنگی و ثبت مالکیت حقوق و صدور مجوز  افزارها نرم

، صدور مجوز و نظارت بر واردات، صادرات و تولید ها آنانتشار 
صنفی  یها تشکلو فعالیت  افزارها سختو  افزارها نرم، ها سامانه
و پیشنهاد قوانین و هماهنگی با مراجع  ینو تدودیجیتال  یها رسانه

دیجیتال و  یها رسانهقضایی در خصوص کاربری فاوا در بخش فرهنگ، 
 افزارها نرمثبت و نشر 

مرکز فناوری اطالعات، 
 ارتباطات و امنیت

 ی(ریاست جمهور)

اطالعاتی با  یها سامانه یساز ادهیپمدون جهت طراحی و  یا برنامهتهیه 
موردنیاز  یا انهیرا یها نظامشناسایی و تبیین دقیق نیازهای اطالعاتی و 

 تشکیالتی نهاد و شبکه دولت یها شاخهکلیه 

ستاد توسعه فناوری 
اطالعات ارتباطات و 

میکروالکترونیک 
 )ریاست جمهوری(

فناوری اطالعات، ارتباطات  یها حوزههای فناورانه در  حمایت از طرح
 و امنیت و حوزه تولید محتوای الکترونیکی

سازمان آموزش فنی 
)وزارت  کشور یا حرفه

 تعاون کار و رفاه(

با ستاد فناوری اطالعات و ارتباطات، در  یا نامه تفاهمهمکاری طی 
در حوزه فناوری  یآموز تمهارجهت ایجاد بستر مناسب در راستای 

 اطالعات و ارتباطات
مرکز ملی فضای 

 مجازی
)شورای عالی فضای 

 مجازی(

های  نامه ، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین ها، نظارت تنظیم سیاست
 یشنهادپکالن در همه ابعاد فضای مجازی، تصمیم سازی و ارائه 

های کالن در زمینه ولید محتوای فضای مجازی و  ها و برنامه سیاست
 برقراری امنیت فضای مجازی و ...

سازمان مدیریت و 
 کشور ریزی برنامه

اطالعات و ارتباطات   تدوین احکام برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری
 کشور
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 گذاری سیاستکلیدی در  یها نقش ی حکمراننهادها 

ها  پژوهشکده
و مراکز 
 تحقیقاتی

های  پژوهشگاه دانش
)وزارت علوم بنیادی 

 تحقیقات و فناوری(

 آر( آیـ  ثبت دامنه )تحت نقطه

مرکز تحقیقات 
 مخابرات

ارتباطات و فناوری )
 اطالعات(

ایفای نقش مشاور مادر برای توسعه و بهبود تحقیقات در حوزه فاوا، 
تهیه استانداردهای ملی و تأیید و  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعاتنمونه تجهیزات و 

های  مرکز پژوهش
 مجلس شورای اسالمی

ارائه نظرهای  منظور بههای مطالعاتی و تحقیقاتی  انجام دادن طرح
در  مجلس رئیسه یئتهو  ها گروهکارشناسی و مشورتی به نمایندگان، 

 نوین های فناوریدفتر مطالعات ارتباطات و  توسطحوزه فاوا 

موسسه استاندارد و 
 تحقیقات صنعتی ایران
 )ریاست جمهوری(

نامه بین دو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و  بر اساس تفاهم
این سازمان وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی ایران در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را به عهده دارد. همچنین ترجمه و 

 در ای حوزه المللی بینداردهای تبیین استان

پژوهشگاه ملی فضای 
)شورای عالی  مجازی

 فضای مجازی(

های  ارائه مشاوره امنیت فضای تبادل اطالعات )افتا( و  پژوهش در زمینه
های کالن  و تدوین و ارائه انواع نظام ربط یزهای  کالن به دستگاه

 یدتائسطح ملی و  مرتبط با حوزه افتا؛ تهیه و تدوین استانداردها در
نمونه تجهیزات و خدمات در حوزه فاوا؛ مدیریت، هدایت و مشارکت 

 در عرصه تحقیقات در حوزه فناوری ارتباطات

 بررسی انسجام سیاستی در نظام حکمرانی حوزه فاوا در کشور

 بررسی انسجام سیاستی در اسناد مهم راهبری حوزه فاوا

هدف از نگارش این اسناد ارائه یک برنامه راهبردی ملی در جهت رسیدن  یطورکل به
اسالمی ایران است. پس منظور از انسجام  یجمهور ساله یستب انداز چشماهداف سند 

 در این اسناد برای تمام مراحل یا فازهای شده ارائهسیاستی در این بخش، راهبردهای 
 .استشور، برقراری انسجام سیاستی در حوزه فاوا در ک

سند باالدستی مهم این حوزه  پنجدر این قسمت از مقاله سعی شده تا انسجام سیاستی در 
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در این اسناد که مرتبط  شده مشخص های یتفعال، بررسی شود و شده یمعرفبر پایه مدل 
 ، استخراج گردد.استاین چرخه  یفازهابا هر یک از 

 یباالدست اسناد درفاز اول چرخه انسجام سیاستی  بررسی .1جدول 

 اسناد راهبردی )باالدستی( فازها

از
ف

 
ول

ا
 :

ین
دو

ت
 و 

ت
وی

اول
 

دی
بن

 
ف

دا
اه

 

 کشور( ریزی برنامهفناوری اطالعات و ارتباطات در الیحه برنامه پنجم توسعه )سازمان مدیریت و ـ 1

اطالعات و ارتباطات برای  یفناورکلی برنامه پنجم توسعه در بخش  های سیاستتبیین اهداف در 
 موضوعات زیر:

پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و خدمات بیمه سالمت مبتنی بر فناوری اطالعات؛ بسط خدمات 
دولت الکترونیکی؛ توسعه دولت الکترونیک؛ تجارت الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک؛ 

 توسعه و تقویت نظام بانکداری

 فناوری اطالعات کشور( شورای عالیراهبردی نظام جامعه فناوری اطالعات )سند ـ 2

تبیین اهداف بنیادین و راهبردها در جهت ارتقاء جایگاه کشور در زمینه فناوری اطالعات با تمرکز بر 
شهروندان؛ حوزه منابع انسانی؛ حوزه تحقیق و که نقش محوری در این امر دارند: حوزه  ییها حوزه

 ؛ حوزه دولتوکار کسبتوسعه؛ حوزه صنعت فناوری اطالعات؛ حوزه 

 (یرسان اطالعسند راهبردی جامعه اطالعاتی کشور )شورای عالی ـ 9

 یها حوزهدر  راهکارهای کالن توسعه جامعه اطالعاتی کشور و ارائه ها سیاستتبیین اهداف و تدوین 
 زیر:

ای؛  ای؛ اقتصاد شبکه ای؛ جامعه شبکه ای؛ توسعه انسانی، علم و آموزش شبکه دسترسی به محیط شبکه
گذاری و توانمندسازی  ؛ امنیت و سالمت فضای تبادل اطالعات و ارتباطات؛ سیاستیا شبکهحکمرانی 

 نهادی جامعه اطالعاتی

 افتا( شورای عالیسند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات کشور )افتا( )ـ 4

ملی و راهبردها برای تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات  های یمش خطتبیین اهداف کالن و 
 کشور

 (یرسان اطالع)شورای عالی  2برنامه جامع فناوری اطالعات کشور یا سند تکفا ـ 5

خدمات عمومی که ضامن تحقق سالمت و   کالن در حوزه های یاستستبیین اهداف راهبردی و 
از فاوا در  یبردار بهرهو حوزه صنایع وابسته به فاوا که منظور  هستندیادگیری الکترونیکی در کشور 

. همچنین تبیین اهداف و استو صنعت نفت  صنعت خودروبیمه الکترونیک، بانکداری الکترونیک، 
 کترونیک و حوزه زیرساخت فاوادر زمینه دولت ال ها سیاستتشریح 

 

فاز
 

اول
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تدوین

و 
 

ت
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ی

بند
 

ف
اهدا
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 اسناد راهبردی )باالدستی( فازها

نگ
اه

هم
م: 

دو
از 

ف
 ی

یو پ
ده

ا
 

از
س

 ی

 کشور( ریزی برنامهفناوری اطالعات و ارتباطات در الیحه برنامه پنجم توسعه )سازمان مدیریت و ـ 1

پرونده الکترونیکی تعیین متولی و مدت اجرا در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات برای موضوعات: 
توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و اصالت ؛ خدمات بیمه سالمتسالمت ایرانیان و 

 بخشیدن به اسناد الکترونیک
 بسط خدمات دولت الکترونیکی؛ توسعه و تقویت نظام بانکداریتعیین متولی برای موضوعات: 

 عالی فناوری اطالعات کشور( سند راهبردی نظام جامعه فناوری اطالعات )شورایـ 2

 سند در مورد این فاز مطلبی بیان نشده است.در این 
 (یرسان اطالعسند راهبردی جامعه اطالعاتی کشور )شورای عالی ـ 9

 در این سند در مورد این فاز مطلبی بیان نشده است.
 افتا( شورای عالیسند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات کشور )افتا( )ـ 4

 همکاران آن برای تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات کشور ارائه اقدامات هر راهبرد، مجریان و
 (یرسان اطالع)شورای عالی  2برنامه جامع فناوری اطالعات کشور یا سند تکفا ـ 5

و  سالمت)خدمات عمومی   ی متولی در حوزهنهادهاو  ها پروژهاجرای  یبند بودجهو  یبند زمانتعیین 
از فاوا در بیمه الکترونیک، بانکداری  یبردار بهرهیادگیری الکترونیکی(، حوزه صنایع وابسته به فاوا )

 و صنعت نفت(، دولت الکترونیک و حوزه زیرساخت فاوا صنعت خودروالکترونیک، 

حل
ت ت

ار
 نظ

وم:
 س

از
ف

 لی
ش

زار
 گ

و
 

 کشور( ریزی برنامهسازمان مدیریت و فناوری اطالعات و ارتباطات در الیحه برنامه پنجم توسعه )ـ 1

 در این سند در مورد این فاز مطلبی بیان نشده است.
 فناوری اطالعات کشور( شورای عالیسند راهبردی نظام جامعه فناوری اطالعات )ـ 2

 در این سند در مورد این فاز مطلبی بیان نشده است.
 (یرسان اطالعسند راهبردی جامعه اطالعاتی کشور )شورای عالی ـ 9

 در این سند در مورد این فاز مطلبی بیان نشده است.
 افتا( شورای عالیسند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات کشور )افتا( )ـ 4

 در این سند در مورد این فاز مطلبی بیان نشده است.
 (یرسان اطالع)شورای عالی  2برنامه جامع فناوری اطالعات کشور یا سند تکفا ـ 5

 در این سند در مورد این فاز مطلبی بیان نشده است.
 

عمده فعالیت این اسناد مربوط به فاز  شود یممشاهده  6که در جدول شماره  طور همان
. در فاز اند شده یان بیا اهداف  ها ماموتدر قالب  ؛ کهاست ها یتاولوتعیین اهداف و 
اما در  اند پرداختهبرای اجرا  یبند دجهبوو  یبند زمانبه تعیین متولیان،  دوم، بعضی اسناد

فاز
 

سوم
: 

ت
نظار

 
تحلیل
و 

 
ش

گزار
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ادعا کرد که این اسناد  توان میاز این اسناد مطلبی ذکر نشده است و  یک یچهفاز سوم در 
 .هستندبر پایه این مدل فاقد انسجام سیاستی 

 حوزه فاوا یساختار نهادبررسی انسجام سیاستی در 

 یها نقشفاوا از طریق استخراج وظایف و  یحکمرانهدف ما در این مقاله تحلیل نظام  
. استبا چرخه انسجام سیاستی  گذاری یاستسکلیدی این ساختار نهادی در جهت 

که در این بخش سعی  استکه بیان شد این چرخه شامل سه فاز اصلی  طور همان
ی درگیر در نظام نهادهاوظایف کلیدی مرتبط با هر فاز را برای هریک از  یما کرده

موجود را شناسایی کنیم. بر  های یپوشان همتا و تناقضات یا  ییمنمااستخراج  حکمرانی
 یرازغ بهی حکمران فاوا نهادهابرای کلیه این اساس وظایف مرتبط با هر فاز را 

یی نهادهادر هر فاز فقط نام  ضمناً. یما کردهجدول جداگانه مشخص  9در ، ها پژوهشکده
 :ذکر شده است اند داشتهز که وظایف و فعالیت مشخصی در آن فا

 متولی فاوا یدر نهادهابررسی فاز اول چرخه انسجام سیاستی  .0جدول 

 اهداف بندی یتاولوفاز اول: تدوین و 
 ی کلیدیها نقشوظایف و  ی حکمراننهادها ردیف

 شوراها

 گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور ، تصمیمگذاری یاستس شورای عالی فضای مجازی

 عالی فضایی شورای
امنیتی،  یها بخشفضایی در  های فناوریبرای استفاده از  گذاری یاستس
ملی تحقیقاتی و  یها ماهوارهساخت، پرتاب و استفاده از  گذاری یاستس
... 

 شورای عالی انفورماتیک
الزم در جهت استقرار یک نظام  های یاستسبررسی و تعیین 

 انفورماتیک سالم

 ها و مراکز اطالعاتی رسانی و هدایت شبکه در امر اطالع گذاری سیاست یرسان اطالعشورای عالی 

شورای عالی فناوری 
 اطالعات

و تدوین اهداف کالن توسعه فناوری اطالعات در  گذاری یاستس
 مقررات ها برنامهکشور، 
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 اهداف بندی یتاولوفاز اول: تدوین و 
 ی کلیدیها نقشوظایف و  ی حکمراننهادها ردیف

 ها یهاتحاد
 و اصناف

اتحادیه تولیدکنندگان و 
 افزار نرمصادرکنندگان 

 یازموردنقوانین و مصوبات  در مورد گیری یمتصمتدوین استانداردها و 
 افزارها نرمصادراتی و صادرات  یافزارها نرمامور مربوط به تولید 

 یا انهیراسازمان نظام صنفی 
 کشور

حوزه فناوری اطالعات از  المللی بینمشارکت در تدوین استانداردهای 
 طریق کمیته فنی فناوری اطالعات

 ها و برنامه ها یاستستدوین پیشنهادهای الزم در زمینه راهبردها،  شرکت مخابرات ایران ها شرکت

وزارت 
ارتباطات 
و فناوری 
 اطالعات

 سازمان فناوری اطالعات
 های برنامه، ها سیاستی الزم در زمینه راهبردها، نهادهاتهیه و ارائه پیش

 ...، ضوابط و ها دستورالعمل، مدت یانمو  بلندمدت

سازمان تنظیم مقررات و 
 ارتباطات رادیویی

، استانداردهای ها دستورالعملتدوین و تنظیم مقررات، تدوین و پیشنهاد 
 ملی مربوط ارتباطات و فناوری اطالعات و ...

 سازمان فضایی ایران
های  نامه و تدوین مقررات و آیین ها سیاست ها و پیشنهاد و تهیه برنامه

 مرتبط

ارتباطات شرکت 
 زیرساخت

، ضوابط و ها دستورالعملجامع، تهیه و تصویب  یها طرحتهیه و تدوین 
... 

 شرکت ارتباطات سیار
ضوابط و  ،ها دستورالعمل یبو تصوجامع، تهیه  یها طرح ینو تدوتهیه 

... 

مراکز و 
 ها سازمان

 

مرکز توسعه فناوری 
 یها رسانهاطالعات و 

 دیجیتال

 مستندات راهبردی، تدوین و پیشنهاد قوانین و مقرراتمطالعه و تدوین 

مرکز فناوری اطالعات، 
 ارتباطات و امنیت

 اجرایی یها دستورالعملتهیه و تدوین استانداردها و 

سازمان آموزش فنی 
 کشور یا حرفه

سالیانه در راستای سند راهبردی مهارت و فناوری و  های برنامهتدوین 
 تدوین استانداردهای آموزش شغلی و شایستگی

 توسعه فضای مجازی ساله پنج یها برنامهتدوین نقشه جامع توسعه فاوا  مرکز ملی فضای مجازی

سازمان مدیریت و 
 کشور ریزی برنامه

ماده )قانون برنامه  5تدوین الیحه پیشنهادی دولت در حوزه فاوا در 
 پنجم توسعه(

 
اهداف کالن در شرح  بندی یتاولویی است که به تدوین و نهادهاجدول باال شامل 
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 نهادهااغلب  شود یممشاهده  1شماره  که در جدول طور همان. اند پرداختهوظایف خود 
 ،گذاری یاستس د شاملتوان می. این وظایف دهند یموظایف مربوط به فاز اول را پوشش 

کالن و تدوین استانداردها و  های گیری یمتصم، مدت یانمو  بلندمدت های برنامه تعیین
 مقررات باشد.

 متولی فاوا یدر نهادهابررسی فاز دوم چرخه انسجام سیاستی  .8جدول 

 ها سیاست سازی یادهپفاز دوم: هماهنگی و 
 ی کلیدیها نقشوظایف و  ی حکمراننهادها ردیف

 شوراها

 شورای عالی فضای مجازی
وظایف مربوط به این فاز توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام 

 گیرد می

 شورای عالی انفورماتیک

کامپیوتری و  یها سازمان، ها شرکتهماهنگی و نظارت بر امور 
 های فعالیتو  ها طرحتأمین اعتبار برای  یدتائپژوهشی،  های فعالیت

فنی  یدتائانفورماتیکی و  یها شرکت یبند رتبهامور انفورماتیکی، 
 افزارها نرم

 یرسان اطالعشورای عالی 
انجام  و ها سیاستهای مختلفی برای اجرای  و کمیته ها گروهدارای 

 استوظایف خود 

ی عالی امنیت فضای راشو
 افتاـ  تبادل اطالعات

 ؟

 ها یهاتحاد
 و اصناف

اتحادیه تولیدکنندگان و 
 افزار نرمصادرکنندگان 

 یآور جمع ازجملهاز طرق مختلف  ها سیاستاهداف و  سازی یادهپ
اطالعاتی، تشکیل مراکز آموزشی،  یها بانکاطالعات و ایجاد 

 اطالعات بازارهای هدف، اعطاء مجوز و ... یآور جمعتحقیقاتی، 

و مراکز رشد فناوری  ها پارك
 اطالعات

مدرن،  یرسان اطالعی نظیر آموزشی و پژوهشی، مراکز های فعالیتانجام 
 امکان ثبت ابداعات و اختراعات و ...

 شرکت مخابرات ایران ها شرکت
 های یتفعالاقداماتی نظیر بررسی و مطالعه، حمایت از تحقیقات و 

 علمی، اخذ وام و تسهیالت مالی و ...

وزارت 
ارتباطات 
و فناوری 
 اطالعات

 سازمان فناوری اطالعات
مرتبط، ارائه  یها سامانه سازی یکپارچهو  یروزرسان بهطراحی، 

 خدمات مشاوره و ...

سازمان تنظیم مقررات و 
 ارتباطات رادیویی

انجام امور مرتبط با رعایت قوانین، صدور پروانه فعالیت، مدیریت 
 فضای فرکانس و ...

ها،  انجام مطالعات و تحقیقات، طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره سازمان فضایی ایران
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 ها سیاست سازی یادهپفاز دوم: هماهنگی و 
 ی کلیدیها نقشوظایف و  ی حکمراننهادها ردیف

 ها و ... نیازها و اجرای پروژه یبررس

 شرکت ارتباطات زیرساخت
، اجرا، توسعه، مدیریت و ... شبکه ارتباطات یستأساقداماتی نظیر 

 یها دادهزیرساخت و ارتباطات 

 شرکت ارتباطات سیار
 یها آموزشمدیریت، شبکه ارتباطات سیار و  یستأساقداماتی نظیر 

 بسترهای موردنیاز و ... امکانات و یجاداتخصصی و 

مراکز و 
 ها سازمان

 

مرکز توسعه فناوری 
 یها رسانهاطالعات و 

 دیجیتال

 یافزارها نرم، بررسی افزارها نرمو  ها سامانهصدور مجوز و نظارت بر 
، تبلیغی های فعالیت، انجام یا حمایت از انجام ها آنو محتوای  ای یانهرا

 و ...

مرکز فناوری اطالعات، 
 ارتباطات و امنیت

 یبند طبقه، ساماندهی و ها سامانه یانداز راهو نصب و  سازی یادهپ
و سمینارها و  ها یشهما، برگزاری یافزار سختو  یافزار نرمبسترهای 

... 

ستاد توسعه فناوری اطالعات 
 ارتباطات و میکروالکترونیک

 مرتبط یها حوزههای فناورانه در  حمایت از طرح

 یا حرفهسازمان آموزش فنی 
 کشور

 یها شرکتو  ها انجمنتخصصی، مشارکت با  یها دورهطراحی 
 فناوری اطالعات و ارتباطات و ...

 مرکز ملی فضای مجازی
، تسهیم و توزیع بودجه یعال یشورا ای یرخانهدبانجام وظایف 

 و ... یعال یشوراکالن یا فرادستگاهی مصوب  یها طرح

سازمان مدیریت و 
 کشور ریزی برنامه

 یستنبر عهده سازمان  ای یفهوظساله در حوزه فاوا  5در قانون 

 
در  شده یینتع های یاستس سازی یادهپیی است که به هماهنگی و نهادهاجدول باال شامل 

 سازی یادهپد شامل توان می. وظایف مربوط به فاز دوم اند پرداختهشرح وظایف خود 
حمایتی، اختصاص بودجه و  یها طرحتخصصی،  یها دوره، برگزاری ها یستمس

 باشد. یبند زمان
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 متولی فاوا یدر نهادهابررسی فاز سوم چرخه انسجام سیاستی  .5جدول

 فاز سوم: نظارت تحلیل و گزارش
 ی کلیدیها نقشوظایف و  ی حکمراننهادها ردیف

 یرسان اطالعشورای عالی  شوراها
برای نظارت بر حسن  هایی یهروها و  ، روشها سامانهدارای 

 استادواری  یها گزارشمصوبات شورا و ارائه  یاجرا

و  ها یهاتحاد
 اصناف

اتحادیه تولیدکنندگان و 
 افزار نرمصادرکنندگان 

فصلی از عملکرد اتحادیه در جهت  یها گزارشتهیه 
 اهداف سازی یادهپ

و مراکز رشد فناوری  ها پارك
 اطالعات

 ها استاندر مراکز برخی  یا دورهارزیابی عملکرد 

 شده ینتدونظارت بر حسن اجرای استانداردهای  شرکت مخابرات ایران ها شرکت

وزارت 
ارتباطات و 

فناوری 
 اطالعات

سازمان تنظیم مقررات و 
 ارتباطات رادیویی

و نظارت بر فعالیت دارندگان  یا دورهتهیه و انتشار گزارش 
 پروانه فعالیت

مراکز و 
 ها سازمان

مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات 
 و امنیت

 یفناورارزیابی عملکرد و شناخت و سنجش پیشرفت 
 اطالعات

 مرکز ملی فضای مجازی
ابعاد فضای مجازی کشور در   همهنظارت و ارزیابی در 
 یعال یشوراچارچوب طرح مصوب 

 
یی است که به نظارت تحلیل و گزارش در شرح وظایف خود نهادهاجدول باال شامل 

فصلی، ارزیابی  یها گزارشد شامل تهیه توان می. وظایف مربوط به فاز سوم اند پرداخته
 شود یمکه مشاهده  طور همان برای نظارت بر حسن اجرا باشد. هایی یهروعملکرد و 

 .اند پرداختهی اندکی در شرح وظایف خود به این فاز نهادها

 گیری یجهنت

 های چالششامل دو بخش باشد. بخش اول مربوط  توان میاز این تحقیق  برگرفتهنتایج 
موجود در انسجام سیاستی در اسناد باالدستی و راهبردی این نظام و بخش دوم مربوط 

ی حکمران در نهادهای ها نقشوظایف و موجود در انسجام سیاستی در  های چالشبه 
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، باید وظایف و شده یمعرفانسجام سیاستی بر پایه چرخه  یبرقراربرای  ؛ کهحوزه فاوا
هر سه فاز این چرخه را  ،ذکرشدهو وظایف تبیین شده در اسناد  نهادهااین ی ها نقش

 .دنپوشش ده
مشاهده شد، در فاز سوم چرخه سیاستی در  3که در جدول شماره  طور همانبخش اول: 

ادعا کرد که این اسناد بر پایه این  توان میست و از این اسناد مطلبی ذکر نشده ا یک یچه
 .هستندمدل فاقد انسجام سیاستی 

 طور به که یافت  دست به نتایجی توان میباال  گانه سهجداول  با مشاهدهبخش دوم: 
 .شود یمخالصه در جدول ذیل مشاهده 

 در هر سه فاز چرخه انسجام نهادهامقایسه وظایف  .64جدول 

 فاز سوم فاز دوم فاز اول ی حکمراننهادها

    شورای عالی فضای مجازی

    شورای عالی فضایی

    شورای عالی انفورماتیک
    یرسان اطالعشورای عالی *

    ی عالی امنیت فضای تبادل اطالعاتراشو
    فناوری اطالعات اجراییشورای 

    اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم*
    و مراکز رشد فناوری اطالعات ها پارك

    یا انهیراسازمان نظام صنفی 
    شرکت مخابرات ایران

    سازمان فناوری اطالعات
    سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی*

    سازمان فضایی ایران

    شرکت ارتباطات زیرساخت
    سیارشرکت ارتباطات 
    دیجیتال یها رسانهمرکز توسعه فناوری اطالعات و 

    مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و امنیت*
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 فاز سوم فاز دوم فاز اول ی حکمراننهادها

    ستاد توسعه فناوری اطالعات ارتباطات و میکروالکترونیک
    کشور یا حرفهسازمان آموزش فنی 

    مرکز ملی فضای مجازی*
    کشور ریزی برنامهسازمان مدیریت و 

 
در هر سه  شده مشخصفاقد وظایف  نهادهااین  اغلبکه  دهد یمنشان  3شماره  جدول

در شرح وظایف خود انسجام سیاستی  این معنی که به هستندفاز چرخه انسجام سیاستی 
بر طبق این مدل  نهادهای حکمران در حوزه فاوا در کشورتعداد اندکی از  تنها وندارند 

 .هستنداز انسجام سیاستی برخوردار 
مطالعه  مصاحبه با خبرگان و همچنین یژهو بهبا استفاده از نتایج مطالعات میدانی 

 نظامکل با نگاهی کالن برای برقراری انسجام سیاستی در  توان میمستندات موجود 
ن حوزه پیشنهاد کرد ای گذاری سیاستفاوا در کشور، یک ساختار منسجم برای  یمرانحک
 شده است. یبند جمع 11خالصه در جدول  صورت بهکه 

برای برقراری نظام منسجم سیاستی در نظام حکمرانی فاوا  هایی یشنهادپساختار  .66جدول
 در کشور

 وظایف نهادها فازها

 فاز اول
و  شوراها

 ها پژوهشکده

 ؛مدت کوتاهو  بلندمدت های گیری یمتصم کالن؛ های یاستستدوین اهداف و 
و  تدوین استانداردها و تنظیم مقررات ؛تدوین پیشنهادهای الزم

 جامع و مستندات راهبردی یها طرحتهیه و تدوین  ؛ها دستورالعمل

 فاز دوم
و مراکز  ها سازمان

 اجرایی

، سازی یادهپ از طرق مختلف؛ طراحی، ها سیاستاهداف و  سازی یادهپ
 یها دوره؛ تشکیل مراکز و طراحی ها سامانه یانداز راه، نصب و یروزرسان به

، اجرا، یستأس؛ اقداماتی نظیر یزیر بودجهو  یبند زمانتخصصی و آموزشی؛ 
 توسعه، مدیریت

 فاز سوم
و مراکز  ها سازمان

 نظارتی

برای نظارت بر حسن اجرای  هایی یهروها و  ، روشها سامانه سازی یادهپ
؛ ارزیابی عملکرد و یا دورهفصلی و  یها گزارش؛ تهیه و ارائه ها سیاست

 ها سیاستدر نیل به اهداف و  سنجش پیشرفت
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