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چکیده

تقرار در کلیه استان هاي طرح کارت ملی هوشمند ایران در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد و به زودي وارد فاز سوم یعنی اس
امکان سنجی و بررسی آمادگی الکترونیکی ادارات ثبت احوال از مباحث مطرح و مهم در این برهه زمانی می . کشور خواهد شد

عوامل موثر بر موفقیت طرح را شناسایی نمود و ، می توان ارت هاي هوشمندبا تحلیل و بررسی تجارب استقرار انواع ک.باشد
تجارب با تجمیع و خالصه سازي و در این خصوص با بررسی منابع مختلف . ه یک پیاده سازي موفق دست پیدا کردبراساس آن ب

5شامل دست یافتیم که اصلی مطرح در استقرار انواع کارتهاي هوشمند محور 5دسته بندي کلی شامل یک به اشاره شده در آنها 
الزامات "، "الزامات استراتژیک و انگیزشی"، "و فرآیندهاي عملیاتی مورد نیازبرنامه ها "، "استانداردها و الزامات فنی"محور 
و جنبه هاي اصلی زیر"برنامه ها و فرآیندهاي عملیاتی مورد نیاز"محور ،در این مقاله.باشدمی"الزامات هزینه اي"و "قانونی

مورد ارزیابی قرار گرفته است ،مختلف استخراج گردیدهو مراجع کارت هوشمند در سایر کشورها تجارب استقرار مجموعه آن که از 
به این سوال پاسخ می دهیم که مهمترین این برنامه . تشریح شده استهاي هوشمند در استقرار انواع کارتهاآننقش و اهمیتو 

. ه وضعیتی قرار دارندهر یک از این تجارب از نظر درجه اهمیت و همچنین درجه استانی بودن در چها و فرآیندها چه هستند و 
از نتایج پرسشنامه هاي توزیع شده بین کارشناسان و مسئوالن استانی استفاده گردیده استمحوراین اهمیتبراي ارزیابی میزان 

محور برنامه ها و فرآیندهاي عملیاتی مورد نیاز در ایشان در خصوص هر یک از جنبه هاي اصلی مرتبط با يایده هاو نظرات و 
درجه "و "میزان اهمیت تجربه"دو معیار بر اساس موارد این اهمیت هر یک از .ارزیابی قرار گرفتمورد ملی رت هوشمند طرح کا

می تواند مورد استفاده کارشناسان و مدیران ثبت احوال کل نتایج و دستاوردهاي این بحث. سنجیده شد"استانی بودن تجربه
.قرار گیردکشور و همچنین متخصصان کارت هاي هوشمند

جنبه هاي زیر مجموعه آن از اهمیت کلیه می باشد که مهم محوري "فرایندهاي عملیاتی کلیدي"محور ،این مقالهبر اساس نتایج 
استانی بودن تجربه میزان اهمیت و این محور موفق به کسب تایید از لحاظ اصلی جنبه هاي کلیه استانی برخوردار است، بعبارتی 

استانیپیشنهاد می شود با برنامه ریزي به مدیران طرح کارت ملی هوشمند جنبه هاي مذکور، کلیه جه به اهمیت با تو.گردیدند
برنامه ها و فرایندهاي مرتبط با نیز وده ورا رفع نمهادر استاناین تجارب محدودیت هاي پذیرش ،مشخص شدهتجارب در زمینه

در پایان خاطر نشان می شود، هرچند این .در اختیار استان ها قرار دهندحطرح را حداقل شش ماه قبل از شروع رسمی طر
بر روي اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی متمرکز شده است، اما با توجه به شباهت هاي موجود در ماموریت و بررسی

نند از نتایج و دستاوردهاي این تحقیق بهره کشور، ثبت احوال سایر استان ها نیز می توادر سراسرساختار تمام ادارات ثبت احوال 
.برداري نمایند

، تجارب استقرار، استان )CSF(، عوامل کلیدي موفقیت ملی، طرح کارت هوشمند برنامه ها و فرآیندهاي عملیاتی:کلید واژه ها
خراسان جنوبی



مقدمه

اما کارت هوشمند ملی مانند تمام . گسترش استاستفاده از کارت هوشمند در سطح وسیعی از خدمات جامعه به سرعت در حال 
اهداف و کاربردهاي دیگري را نیز در خود گنجانده ،نخستین رسالتش شناسایی می باشد و درکنار آن،هاي شناسایی دیگرکارت
ار در کلیه طرح کارت ملی هوشمند ایران در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد و به زودي وارد فاز سوم یعنی استقر. است

در موقعیت کنونی، مطالعه امکان سنجی اجراي طرح کارت ملی هوشمند در سطح استان هاي . استان هاي کشور خواهد شد
با شناسایی تجارب و بر این اساس . مجري آن، جهت دستیابی به پیاده سازي موفق این طرح بزرگ و مهم، ضروري می نماید

ابه اجرا شده در تعدادي از کشورهاي دنیا و انطباق آن با برنامه ها و شرایط موجود عوامل کلیدي موفقیت و شکست طرحهاي مش
.کلی رسید و محور هاي مهم و مطرح در استقرار کارتهاي هوشمند را شناسایی نمودثبت احوال می توان به یک مدل و چارچوب 

موفقیت آمیز اجراي همچنینواجراي طرح داشته باشدبرکیفیت تواند تاثیر مناسبیمی ،عوامل اصلیمحورها و تاکید بر تکیه و 
از دیگرنیز در سطح استانفرهنگ سازي و زمینه سازي بیشتر درخصوص پذیرش طرح کارت هوشمند ملی. نمایدتسهیلطرح را 

می احوال قرار همچنین استراتژي ها و راهکارهاي مناسبی را در اختیار مدیران ثبت .می باشدتحقیق اهداف و نتایج ضمنی این 
به اهداف و راهبردهاي مدنظر را بطور موفقیت آمیزي به انجام رسانند و استقرار طرحشناخت نیازمندیهاي تحقق اهداف، دهد تا با 

.دست یابند

روش تحقیق

و براساس آن با تحلیل و بررسی تجارب استقرار انواع کارت هاي هوشمند، می توان عوامل موثر بر موفقیت طرح را شناسایی نمود
تجارب اشاره شده در با تجمیع و خالصه سازي و در این خصوص با بررسی منابع مختلف . به یک پیاده سازي موفق دست پیدا کرد

شامل موارد ذیل می هاي هوشمند رسیدیم که محور اصلی مطرح در استقرار انواع کارت5به یک دسته بندي کلی شامل آنها 
: باشد
زامات فنیاستانداردها و ال
برنامه ها و فرآیندهاي عملیاتی مورد نیاز
الزامات استراتژیک و انگیزشی
الزامات قانونی
الزامات هزینه اي

درجه استانی بودن "و "میزان اهمیت تجربه"دو معیار بر اساس آن اصلی مرتبط با اهمیت هر یک از این محورها و جنبه هاي 
ه بین کارشناسان و مسئوالن استان خراسان از نتایج پرسشنامه هاي توزیع شدرهاي مذکور معیابراي ارزیابی . سنجیده شد"تجربه

جنبه هاي اصلی مرتبط با طرح کارت محورها و ایشان در خصوص هر یک از يایده هاونظراتواستفاده گردیده استجنوبی
کارشناسان و مدیران ثبت احوال نفر از 50حدود پرسشنامه مذکور براي . ه استبررسی و مورد ارزیابی قرار گرفتملی هوشمند 

ترکیب تحصیالت تکمیل کنندگان پرسشنامه به شرح جدول . نفر از ایشان دریافت شد42پرسشنامه ارسال شد و خراسان جنوبی 
: می باشد1



ترکیب تحصیالت تکمیل کنندگان پرسشنامه. 1جدول
درصد تکمیل کنندگانتکمیل کنندگانتعدادمیزان تحصیالت

درصد25فوق لیسانس
درصد3173لیسانس

درصد512فوق دیپلم
درصد410دیپلم

قابلیت اعتماد و اعتبار محتوایی پرسشنامه 
اهمیت هر تجربـه و  براي معیار درجه 0.96پرسشنامه فوق از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که عدد 1براي بررسی قابلیت اعتماد

این اعداد نشان دهنده قابلیت اعتماد بسیار باالي نتایج پرسشنامه . براي معیار درجه استانی بودن هر تجربه به دست آمد0.95عدد 
هـاي هوشـمند  و خبرگان انـواع کـارت  کارشناسانتوسطقبالًاولیه پرسشنامهدر ضمن، با توجه به آن که محتواي. فوق می باشد

.آن نیز مناسب است2شده است، اعتبار محتواییپیشنهاد

تحلیل آماري داده هاي پرسشنامه
آزمون هاي آماري مورد . انجام شده استExcel 2007و SPSS 20تجزیه و تحلیل آماري داده هاي این تحقیق با نرم افزارهاي 

اگر فرضیه اي در . می باشدSPSS 20رم افزار با کمک ن3تک نمونه اي و آزمون فریدمنTاستفاده در این تحقیق شامل آزمون 
تک نمونه اي می توان صحت یا سقم فرضیه را در سطح Tخصوص میانگین یک جامعه آماري طراحی شود با استفاده از آزمون 

عیتی در لذا در این تحقیق جهت تبیین و تفسیر متغیرهاي مستقل و وابسته و اینکه هر متغیر با چه وض. تعیین کردαمعنی داري 
.تک نمونه اي استفاده شده استTجامعه آماري وجود دارد از آزمون 

فرایند تحقیق

همانطور که ذکر شد با تحلیل و بررسی مقاالت و گزارش هاي مرتبط با عوامل کلیدي موفقیت و شکست انواع کارتهاي هوشمند و 
هریک از این محورها شامل .ر استقرار کارت هوشمند رسیدیممحور اصلی و مهم د5نیز تجارب استقرار انواع کارتهاي هوشمند به 

موضوع .گانه اي دسته بندي و مرتب سازي گردید18نبه اصلی بدست آمد و در جداول ج18در مجموع . چند جنبه اصلی هستند
خود جنبه اصلی را در18جنبه از5که تاکید دارد "برنامه ها و فرایندهاي عملیاتی مورد نیاز"مورد بررسی این مقاله بر محور 

.گنجانده است
:این محور از جنبه هاي اصلی ذیل تشکیل شده است

چرخه عمر کارت هوشمند از سفارش تا ابطال آن-1
فرهنگ سازي، مشارکت و آموزش کاربران نهایی سیستم-2
پشتیبانی کاربران نهایی و نگهداري سیستم-3
تدارکات سیستم-4
)قلمرو، ارتباطات، تست و متدولوژينیازمندي ها،(مدیریت پروژه سیستم -5

١Reliability
٢Content validity

٣Friedman test



شفاف سازي فرایند ثبت نام و . اهم مباحث مطرح شده استخراج گردیداز سفارش تا ابطال آن، در محور چرخه عمر کارت هوشمند 
یز هاي غیرفعال نمودن کارت و نصدور کارت و جزئیات انجام آن، رویه هاي پشتیبان گیري و جایگزینی کارت، آسان سازي روال

در محور فرهنگ سازي، مشارکت و آموزش .نحوه صدور کارت از مهمترین مباحث مطرحه در مطالعات صورت گرفته بودوثبت نام
تحلیل میزان آمادگی شهروندان درخصوص پذیرش طرح و . می باشد، آموزش از عوامل اصلی موفقیت نیزکاربران نهایی سیستم

ویقی به منظور فراگیر نمودن کاربردهاي کارت از اقدامات الزم در مراحل اولیه استقرار هاي مناسب فرهنگ سازي و تشارائه طرح
ارتباط نزدیک پیمانکار با مشتریان از دخالت زودهنگام ذینفعان طرح و ایجاد تعهد در ایشان جهت حمایت از طرح،. طرح می باشد

، نیزمحور پشتیبانی کاربران نهایی و نگهداري سیستمدر.موارد مهم دیگر است که زمینه موفقیت طرح را فراهم می آورد
مستقر در سراسر دنیا، وجود فرایندهاي مناسب پشتیبانی کاربران نهایی از helpdeskپشتیبانی مستقیم کاربران از طریق امکانات 

انجام تدارکات که شد مشاهده نیز در محور تدارکات سیستم، .مهمترین تجارب استقرار کارت هوشمند درکشورهاي مختلف بود
شناسایی سریع اقالم و تجهیزات مورد نیاز و تکمیل فرایند مربوط به . سیستم بر اساس اولویت نقش مهمی در موفقیت طرح دارد

که توزیع ناقص کارتها یکی از مهمترین مشکالتی است که مسئوالن برخی بطوري. ن نیز باید به بهترین نحو صورت پذیردآ
ها بصورت واضح و ، تنظیم نیازمنديدر محور مدیریت پروژه سیستم، رویکرد تحویل فاز به فاز.نموده اندخورد کشورها به آن بر

کارفرما از عوامل موفقیت شناسایی شده در کشورهاي کاري مورد انتظار فروشنده، شرکا و ، تشخیص و شناسایی قلمروروشن
بکارگیري ارتباطات مداوم و صحیح جهت مدیریت تغییر از موارد مطرح و بکارگیري متدولوژي هاي سریع استقرار. استمختلف

.دیگر در مدیریت پروژه سیستم می باشد
- تهدس،جمع بنديذیل جدول 5قالب در مختلف مقاالت و منابع از این جنبه ها مرتبط با فهرست تجارب استقرار کارت هوشمند 

2در جداول هانید این تجارب دسته بندي شده را به همراه مرجع و منبع آنکه در ادامه می توابندي و خالصه سازي گردیده است
.مشاهده و مطالعه نمایید6تا 

)سفارش تا ابطالچرخه عمر کارت هوشمند از مرتبط با (فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند . 2جدول
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مرجعاز سفارش تا ابطال آن چرخه عمر کارت هوشمند- 1رد

١
برنامه مفصل براي هر مرحله از چرخه عمر کارت هوشمند از سفارش تا ابطال آن از 

عوامل موفقیت می باشد
(Charismathics 2009)

٢
بـه صـورت   (تعریف و شفاف سازي فرایند ثبت نام کاربران و صدور کارت براي آنها 

ات کامل جزء عوامل موفقیت می باشدو با جزئی) متمرکز و یا غیرمتمرکز

ضرورت توجه به رویه هاي پشتیبان گیري و جایگزینی کارت ٣
(U.S. GSA 2004)

ضرورت تعیین متمرکز و یا غیر متمرکز بودن ورود داده و صدور کارت٤

برنامه جامع مدیریت صدور کارت براي اولین بار براي موفقیت ضروري است٥
Taiwan Health Care
Smart Project Case (Smart
Card Alliance 2003)

٦
ــا یکــی از    ــاربر ب ــا گــم شــدن کــارت هوشــمند، ک ــده شــدن و ی در صــورت دزدی

helpdeskهاي مستقر در سرتاسر دنیا تماس می گیرد و کارت غیرفعال می گردد
Shell Case
(Smart Card Alliance 2003)



٧
طراحی شده است، به نحوي که امکان یتیدو الیه امنبرنامه صدور کارت در فرآیند 

کارت هوشمند استونیاشتباه در صدور آن طی پنج سال نزدیک به صفر بوده است
مرکز آموزش و حوزه کارت هوشمند (

)1389ملی  ٨
برنامه ثبت نام به منظور صدور کارت شناسایی الکترونیکی ساده و از طریق بانک و 

بوده استشعب پستی امکان پذیر

)مرتبط با فرهنگ سازي، مشارکت و آموزش کاربران نهایی(فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند . 3جدول
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مرجعفرهنگ سازي، مشارکت و آموزش کاربران نهایی سیستم-2رد

پروژه ضرورت به روز نمودن عموم مردم و تمامی ذینفعان ١

(SAADE 2009) ٢
ارتباط نزدیک پیمانکار با مشتریان براي بازنگري در اقالم قابل تحویل و اخذ 

تایید ایشان قبل از ورود به مرحله بعدي از عوامل موفقیت است

آموزش از عوامل موفقیت است٣

٤
دخالت دادن زودهنگام ذینفعان و ایجاد تعهد در ایشان جهت حمایت از 

(U.S. GSA 2004)از عوامل کلیدي موفقیت می باشدطرح

٥
دوره آموزشی براي کاربران نهایی و بیمارستان هاي کل کشور اجرا و 800

مدیریت شده است
Taiwan Health Care Smart
Project Case (Smart Card
Alliance 2003)

٦
معرفی و آموزش سیستم به کاربران نهایی جهت استقرار آرام سیستم و تداوم 

عملیات آن 
Shell Case (Smart Card
Alliance 2003)

٧
ایجاد تعهد سازمانی با ایجاد شایستگی جهت درك کاربران از تکنولوژي و 

تاثیري که بر روي نیروي کار دارد، از عوامل موفقیت طرح بوده است

الت کاربران از عوامل موفقیت استدخ٨
US. Navy DENCAS Case
(Smart Card Alliance 2003)

آموزش اپراتورها انجام شده است٩

١٠
عواملی مانند شروع ضعیف، عدم دانش و آگاهی کافی از خدمات این کارت 

ها باعث شد تا خدمات کارت در سال هاي اول کاربرد نداشته باشد
مرکز آموزش و (ستونیکارت هوشمند ا

)1389حوزه کارت هوشمند ملی 

١١
شهروندان باید به . مسائل فرهنگی از دیگر مشکالت اجراي طرح بوده است

لحاظ فرهنگی با موضوعات بیشتر آشنا شوند
مرکز آموزش و (کارت هوشمند ایتالیا

)1389حوزه کارت هوشمند ملی 



)و نگهداري سیستمکاربران نهایی پشتیبانی مرتبط با (هوشمند ت تجارب استقرار کارت هاي فهرس.4جدول
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مرجعپشتیبانی کاربران نهایی و نگهداري سیستم- 3رد

١
از وجود فرایندهاي مناسب . موفقیت پروژه توسط کاربر نهایی حاصل می شود

(Charismathics 2009)یدپشتیبانی کاربر نهایی اطمینان حاصل نمای

(SAADE 2009)برنامه نگهداري و پشتیبانی مناسب از عوامل موفقیت است٢

مستقر در سرتاسر دنیاhelpdeskپشتیبانی مستقیم مشتري از طریق امکانات ٣
Shell Case
(Smart Card Alliance 2003)

٤
یس، کارت هوشمند و کاربران می توانند با استفاده از یک ماژول سلف سرو

محتواي آن را بر روي وب راه اندازي و مدیریت نمایند 

US. Navy DENCAS Caseانجام می شودhelpdeskنگهداري سیستم بر اساس ٥
(Smart Card Alliance 2003)

٦
هماهنگی اولیه براي پشتیبانی نرم افزاري کاربر نهایی و خدمات مرتبط با آن 

ضعیف بود
مرکز آموزش (وشمند استونیکارت ه

)1389و حوزه کارت هوشمند ملی 

)مرتبط با تدارکات سیستم(فهرست تجارب استقرار کارت هاي هوشمند . 5جدول
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راین
و ف

ها 
مه 

رنا
ه ب

ست
د

دي
کلی

ی 
یات

عمل

یف
مرجعتدارکات سیستم- 4رد

١
. شداز عوامل کلیدي موفقیت، انجام تدارکات بر اساس اولویت بندي می با

اقالم مورد نیاز جهت خرید هر چه سریعتر شناسایی شوند و فرایند 
تدارکات آنها آغاز گردد

(Charismathics 2009)

مرکز آموزش و (کارت هوشمند ایتالیاتوزیع ناقص کارت ها یکی از بزرگ ترین مشکالت بوده است٢
)1389حوزه کارت هوشمند ملی 

ارت هاي هوشمند فهرست تجارب استقرار ک. 6جدول
)نیازمندي ها، قلمرو، ارتباطات، تست و متدولوژي: مرتبط با مدیریت پروژه(
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مدیریت پروژه سیستم-5
)نیازمندي ها، قلمرو، ارتباطات، تست و متدولوژي(

مرجع

موفقیت می باشدانجام موفقیت آمیز هر مایلستون از پروژه از عوامل١

(SAADE 2009)

٢
پشتیبانی از رویکرد تحویل فاز به فاز که بر روي تکمیل مرحله اي بخش هاي قابل 
مدیریت از کل راه حل بصورت سریع متمرکز می باشد، از عوامل موفقیت می باشد

٣
تنظیم نیازمندي ها بصورت واضح و روشن و توافق نمودن پیمانکار با کارفرما بر 

روي آنها از عوامل موفقیت می باشد

٤
شناسایی و فهم کامل کل قلمرو کاري مورد انتظار از فروشنده، شرکاء و کارفرما از 

عوامل موفقیت می باشد



داشتن ارتباطات روشن، باز و شفاف بین تمامی ذینفعان از عوامل موفقیت می باشد٥

٦
هاي پذیرش سیستم براي موفقیت در نظر گرفتن تست یکپارچه سازي و رویه 

ضروري می باشد
Taiwan Health Care
Smart Project Case (Smart
Card Alliance 2003)

Shell Caseلزوم بکارگیري ارتباطات مداوم و صحیح جهت مدیریت تغییر٧ (Smart Card
Alliance 2003)

٨
سریع استقرار از عوامل براي استقرار کارت هوشمند، استفاده از متدولوژي هاي 

موفقیت می باشد
US. Navy DENCAS Case
(Smart Card Alliance 2003)

- میبا مطالعه این جداول انواع کارت هوشمند کلیه افراد درگیر در برنامه ریزي، تحلیل، طراحی، پیاده سازي، استقرار و مدیریت 

-و نوینی را در این خصوص ارائه میجامع این جداول فهرست نسبتاً.بهره برداري نمایندتجارب مهم محور مورد بحث از توانند 

.دهند

ها کلیه جنبه. یران استان قرار گرفتپرسشنامه مورد ارزیابی کارشناسان و مدقالب یک ، در ي، جنبه هاي استخراج شدهدر گام بعد
از این افراد .به سوال و نظر سنجی گذاشته شددر این پرسشنامه ها "درجه استانی بودن"و "میزان اهمیت"نظر دو معیار از

:ذیل امتیاز دهی کننديرا مطابق الگو"درجه استانی بودن هر تجربه"و "میزان اهمیت هر تجربه"خواسته شد معیار 

:بر اساس روش ذیل تکمیل شودمیزان اهمیت هر تجربه معیار 

o 3عدد (تجربه کامالً مهم (
o 2عدد (تجربه با اهمیت متوسط(
o 1عدد ( تجربه بدون اهمیت و یا با اهمیت ضعیف(

اي یه شکل اسـتانی  اگر تجربه. ، نیازي نیست به استانی و یا ملی بودن آن جنبه توجه شودمیزان اهمیت هر تجربهدر تکمیل معیار 

.و یا ملی اهمیت دارد، امتیاز مربوطه را اخذ می نماید

:روش ذیل تکمیل شودبر اساسدرجه استانی بودن هر تجربهمعیار 

o 3عدد (کامالً مرتبط با استان(
o 2عدد (تقریباً مرتبط با استان(
o 1عدد (بدون ارتباط و یا ارتباط ضعیف با استان(

الزم به ذکر است براي تحلیل داده هاي اخذ شده بر اساس طیف سه گزینه اي لیکرت از مدل ساده ذیل استفاده شده است کـه بـا   
. امه فوق نیز سازگار استقواعد تکمیل پرسشن

321معیار میزان اهمیت هر تجربه
اهمیت ضعیفاهمیت متوسطکامالً مهم



321معیار درجه استانی بودن هر تجربه
کامالً ملیتقریباً استانیکامالً استانی

در این . تک نمونه اي استفاده شده استTهمانطور که قبالً بیان شد، براي تحلیل آماري داده هاي پرسشنامه از آزمون آماري 
آنها بزرگترمساوي P-Valueتایید نمی شود، اما عامل هایی که داشته باشد 0.05کوچکتر از P-Valueآزمون اگر عاملی مقدار 

.باشددرصد می5حداکثر نشان دهنده آن است که میزان خطاي این آزمون 0.05عدد .مورد تایید قرار خواهد گرفتباشد، 0.05
و در نرم افزار استشده از پرسشنامه ها استخراج خراسان جنوبی و مدیران ثبت احوالنفر از کارشناسان 42نظرات ،بر این اساس

SPSSمی دهد نشان با استفاده از نرم افزار مذکور بر روي معیار درجه اهمیت هر تجربه تحلیل هاي صورت گرفته . ثبت شده است
و 0.845باالتر از مقداري مربوط به برنامه ها و فرایندهاي عملیاتی کلیدي مورد نیاز، میت کلیه تجاربدرجه اهP-Valueکه 

.که نشان دهنده درجه اهمیت باالي کلیه تجارب مذکور می باشددارند 1نزدیک به 

محور برنامه ها و "یعنیتک نمونه اي براي معیار درجه استانی بودن جنبه هاي محور مورد بحث Tنتایج آزمون در ضمن،
جنبه هاي محور مورد بحث یعنی همههمانطور که در جدول ذیل مشخص است، . می باشد6به شرح جدول "فرایندهاي عملیاتی

کسب شدهامتیازهاي توجه به با بنابراین ، فتگرقرار تایید مورد از نظر درجه استانی بودن "محور برنامه ها و فرایندهاي عملیاتی"
مورد نیاز اجراي کامل برنامه ها و فرایندهاي عملیاتی کلیدي در تباط با معیار درجه استانی بودن هر تجربه باید گفت که در ار

. جهت استقرار کارت ملی هوشمند، ثبت احوال استان ها از جایگاه نسبتاً باال و ویژه اي برخوردار می باشند

هاي محور جنبهدرجه استانی بودن هاي مربوط به معیار تک نمونه اي براي متغیرTنتایج آزمون . 6جدول
برنامه ها و فرایندهاي عملیاتی کلیدي مورد نیاز

-Pبرنامه ها و فرایندهاي عملیاتی کلیدي
Value

Sig

انحراف میانگین
معیار

T95% Confidenceآزمون 
Interval of the

Difference

نتیجه 
آزمون

باالترپایین تر
عمـر کـارت هوشـمند از    برنامه مفصل براي هر مرحلـه از چرخـه  

سفارش تا ابطال آن
تایید26.21.-206.-0.4191.98.749

تعریف و شفاف سازي فرایند ثبت نام کاربران، ورود داده و صدور 
و بـا جزئیـات   ) به صورت متمرکز و یا غیرمتمرکز(کارت براي آنها 

کامل

تایید06.39.-0.9272.17.7301.480

به فرایندهاي مربوط به دزدیده شدن و یـا  امکان دسترسی سریع 
مفقود شدن کـارت، غیرفعـال سـازي کـارت، پشـتیبان گیـري از       

اطالعات کارت و جایگزینی آن

تایید02.45.-0.9642.21.7501.851

درصد خطاي پایین و سـاده و در دسـترس بـودن فراینـد صـدور      
کارت 

تایید09.38.-0.8882.14.7511.232

تایید01.44.-0.9702.21.7171.937رسانی به عموم مردم و کلیه ذینفعان در ارتباط با طرحاطالع 

دخالت دادن شهروندان در طراحـی و برنامـه ریـزي نـرم افـزار و      
سیستم

تایید45.07.-0.0731.81.833-1.481

معرفی اولیه کارت هوشمند به شهروندان و فرهنگ سازي در ایـن  
استقرار آرام سیستم و تداوم عملیات آنزمینه جهت 

تایید0.9762.21.6822.036.00.43

تایید0.9992.36.6923.344.14.57آموزش نحوه استفاده از کارت هوشمند به شهروندان

تایید0.9982.36.7593.048.12.59آموزش راهبران فنی سیستم و کاربران ثبت احوال

تایید0.9982.31.6433.117.11.51م به کاربران نهایی معرفی و آموزش سیست



برنامه و فرایندهاي مناسب نگهداري سیستم و پشـتیبانی کـاربر   
نهایی

تایید16.30.-0.7312.07.745.621

پشتیبانی مستقیم از کاربران نهایی و نگهداري سیستم بر اسـاس  
helpdesk

یدتای18.28.-0.6622.05.731.422

طراحی یک پورتال سلف سرویس جهـت راه انـدازي و مـدیریت    
کارت هوشمند و محتواي آن بر روي وب

تایید29.19.-404.-0.3441.95.764

شناسایی هر چه سـریعتر اقـالم مـورد نیـاز جهـت خریـد و آغـاز        
نمودن فرایند تدارکات آنها

تایید21.30.-0.6452.05.825.374

تایید0.9862.21.6062.291.03.40ت بر اساس اولویت بنديانجام تدارکا

توزیع به موقع و کامـل اقـالم و تجهیـزات خصوصـاً کـارت هـاي       
هوشمند

تایید0.9842.24.6922.231.02.45

تایید0.9882.24.6562.354.03.44استفاده از متدولوژي هاي سریع استقرار

ز بـه فـاز سیسـتم و تـالش جهـت      رویکرد تحویل مرحله اي و فـا 
اجراي موفقیت آمیز هر مایلستون از پروژه

تایید0.9882.24.6562.354.03.44

تنظیم نیازمنـدي هـا بصـورت واضـح و روشـن و توافـق نمـودن        
پیمانکار با کارفرما بر روي آنها

تایید15.39.-0.8122.12.861.896

ورد انتظـار از فروشـنده،   شناسایی و فهم کامل کل قلمرو کاري م
شرکا و کارفرما

تایید29.15.-650.-0.2601.93.712

تایید16.30.-0.7312.07.745.621داشتن ارتباطات روشن، باز و شفاف بین تمامی ذینفعان

تایید37.08.-1.289-0.1021.86.718در نظر گرفتن تست یکپارچه سازي و رویه هاي پذیرش سیستم

بحث و نتیجه گیري
آمـوزش  "، "فاده از کارت هوشمند به شـهروندان آموزش نحوه است"بر اساس نتایج استخراج شده از تحلیل پرسشنامه ها، سه مورد 

از مواردي بودند که نه تنهـا در محـور   "و آموزش سیستم به کاربران نهاییمعرفی"و "بران ثبت احوالراهبران فنی سیستم و کار
بـاالترین امتیـاز از   زمـورد حـائ  5بلکه در بین کلیه محورهاي گنجانده شده در پرسشنامه ها جـزو  ،ا و فرایندهاي عملیاتیبرنامه ه

کـارت ملـی   تجـارب اسـتقرار   از مـورد  85حـاوي  جامع طراحی شده قابل ذکر است پرسشنامه .لحاظ درجه استانی بودن گردیدند
مـوارد  کلیه محوري می باشد که "فرایندهاي عملیاتی کلیديبرنامه ها و "شده، محور بر اساس نتایج استخراج . ه استبودهوشمند 

نقـش مسـئولین و   ،عـالوه بـر آن  نظر میزان اهمیت و درجه استانی بودن مورد تایید قرار گرفـت و  و جنبه هاي زیر مجموعه آن از 
اکثریت جنبه هاي این محـور موفـق بـه کسـب تاییـد از      بعبارتی . در این محور حائز اهمیت باالیی شناخته شدنیز مدیران استانی 

یک مدل و چارچوب نسـبتاً ،پیشنهاديگانه 5و تجمیع شده در جداول شده موارد دسته بندي . لحاظ استانی بودن تجربه گردیدند
بینـی و پیـاده سـازي    هوشمند قرار می دهد تا بتوانند با پـیش ملی ن و افراد درگیر در طرح کارت مسئوال،جامع در اختیار مدیران

.مناسب این راهکارها و ابزارها در تحقق اهداف و راهبردهاي سازمان موفق باشند
به مدیران طرح کارت ملی هوشمند پیشنهاد می شود با برنامه ریزي استانی در زمینهبا توجه به اهمیت کلیه جنبه هاي مذکور، 

ها را رفع نموده و نیز برنامه ها و فرایندهاي مرتبط با طرح را ستاندر ااین تجارب محدودیت هاي پذیرش ،مشخص شدهتجارب 
.ح در اختیار استان ها قرار دهندحداقل شش ماه قبل از شروع رسمی طر
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